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Patronat Honorowy nad cyklem wypraw górskich objął Starosta Raciborski  

Grzegorz Swoboda 
 

Polskie Towarzystwo Turystyczno – Krajoznawcze Oddział w Raciborzu zaprasza na: 
Wyprawę z cyklu " Poznajemy Beskidy" Beskid Niski i Sądecki:  
Lackowa, Jaworzyna Krynicka i Hala Łabowska. 
 
 

Lackowa 997 m.n.p.m. 

Najwyższy szczyt po polskiej stronie  Beskidu Niskiego, położony między  

Krynicą - Zdrój a Wysową, na granicy ze Słowacją. Wznosi się dobrze widoczną  

z daleka kopułą nad wsiami Izby oraz Bieliczna (z polskiej strony), a Frička i Cegiełka  

(po słowackiej stronie). Pierwotnie góra nosiła łemkowską nazwę Łackowa (Wackowa).  

Szczyt zaliczany do Korony Gór Polski i Diademu Polskich Gór. 

 

Jaworzyna Krynicka 1114 m.n.p.m.  

szczyt w Beskidzie Sądeckim, znajdujący się w Krynicy-Zdroju, na obszarze gminy Muszyna. Jest najwyższym szczytem  

w Paśmie Jaworzyny. Jaworzyna Krynicka jest silnie zagospodarowana. Na jej wierzchołek kursuje z doliny Czarnego Potoku 

kolej gondolowa. Dzięki temu, jak również dzięki dużym trawiastym obszarom na jej grzbiecie, jest  dobrym punktem 

widokowym.  W górnej części północnego stoku znajduje się Schronisko PTTK. 

Szczyt zaliczany do Diademu Polskich Gór. 

 

Hala Łabowska 1061 m.n.p.m. 

polana w Beskidzie Sądeckim, w środkowej części Pasma Jaworzyny. Obecnie funkcjonuje na hali schronisko PTTK na 

„Łabowskiej Hali”. 

 
 
 

TERMIN 26.02. – 27.02.2022 r. 

 

1. Wyprawa  odbędzie się bez względu na pogodę. 

2. Wyprawa nie ma charakteru komercyjnego i jest realizowana na zasadach samorealizacji siłami wolontariatu członków 

PTTK zgodnie ze statutem PTTK. 

3. Udział w imprezie traktujemy jako dorozumianą zgodę na publikację w fotorelacji. Jeżeli uczestnik nie wyraża na to 

zgody, to zobowiązany jest do dostarczenia takiej informacji na piśmie. 

4. Uczestnicy wyprawy zobowiązani są do przestrzegania przyjętego planu wycieczek oraz ewentualnych jego modyfikacji 

wprowadzonych przez organizatora, a także realizowania założeń czasowych. 

5. Dokonanie opłaty za wyjazd jest potwierdzeniem przyjęcia do wiadomości regulaminu oraz jego przestrzegania. 

6. Organizator nie zapewnia opieki licencjonowanego przewodnika na wyprawie  

7. Uczestnicy wyprawy  są ubezpieczeni od następstw nieszczęśliwych wypadków. 

8. Ze względu na obecną sytuację epidemiologiczną panującą w kraju każdy uczestnik wyprawy zobowiązany jest do 

posiadania i stosowania własnej maseczki ochronnej. Płyn do dezynfekcji rąk zapewnia organizator. 
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PROPONOWANY PROGRAM WYJAZDU: 

 

26.02. Sobota 

Naszą wyprawę rozpoczniemy w miejscowości Izby skąd  będziemy wędrować  bez szlaku (drogi leśne) w kierunku nieistniejącej 

wsi Łękowskiej Bieliczna  a następnie na szczyt Lackowej. Po osiągnięciu szczytu i wspólnych zdjęciach udamy się  do autokaru 

tą samą trasą. Ponieważ wędrować będziemy bez szlaku na szczyt Lackowej i z powrotem idziemy wspólnie zwartą grupą. 

Długość trasy ok. 6 km. Suma podejść ok. 356 m.  

 

Następnie przejedziemy do  Ośrodka Wypoczynkowego Baśka w Krynicy-Zdroju gdzie się zakwaterujemy i zjemy obiadokolację 

(pokoje z łazienkami). Następnie czas wolny do wykorzystania według indywidualnego uznania. 

 

27.02. Niedziela 

Po śniadaniu godz. 7
00

 i wykwaterowaniu około godziny 8
00

 wyruszymy autokarem do Doliny Czarnego Potoku gdzie kolejką 

gondolową wjedziemy na szczyt Jaworzyny Krynickiej. Po przejściu do Schroniska i wspólnych zdjęciach kontynuować 

będziemy naszą wędrówkę czerwonym  szlakiem GSB w kierunku Hali Łabowskiej i znajdującego się na niej schroniska PTTK. 

Po około godzinnej przerwie w schronisku (na ewentualny posiłek we własnym zakresie) zejdziemy niebieskim szlakiem do 

Łabowa skąd wyruszymy w drogę powrotną do Raciborza. 

Długość trasy ok. 19,6 km. Suma podejść ok.355 m. 

W WYPADKU NIESPRZYJAJĄCYCH WARUNKÓW ATMOSFERYCZNYCH TRASA ULEGNIE SKRÓCENIU. 

 
PRZYPOMINAMY, IŻ JEST TO WYPRAWA GÓRSKA, WYMAGANA JEST DOBRA KONDYCJA MARSZOWA, 

JAK RÓWNIEŻ JSTRÓJ I OBUWIE ODPOWIEDNIE DO PANUJĄCYCH WARUNKÓW ATMOSFERYCZNYCH.  

ZALECAMY ZAOPATRZYĆ SIĘ W KIJE TREKINGOWE ORAZ RACZKI LUB RAKI. 

 

Zbiórka uczestników na dworcu PKS w Raciborzu o godzinie 05
00

, wyjazd o godzinie 5
30

, planowany powrót w godzinach 

wieczornych. 

 

Koszt wyprawy: członkowie PTTK z opłaconą składką za 2021 r., młodzież do 18 roku życia i studenci: 260 zł 

   osoby niezrzeszone: 280 zł 

W wypadku wprowadzenia nowych obostrzeń epidemiologicznych lub niewielkiej liczby osób chętnych do udziału  

w wycieczce, wyjazd zostanie odwołany a wpłacone kwoty zwrócone. 

Cena zawiera: 

Przejazd autokarem, informację krajoznawczo-turystyczną, nocleg, obiadokolację oraz śniadanie w O.W. Baśka  

(pokoje z łazienkami). 

 

Cena nie zawiera: 

Ewentualnego posiłku w schronisku „Na Łabowskiej Hali” oraz biletu na kolejkę gondolową na Jaworzynę Krynicką  

(bilety: Normalny 28zł, ulgowy 23zł - ceny na dzień 20.01.2022) w dniu 27.02.2022  płatnych indywidualnie we własnym 

zakresie. 

LICZBA MIEJSC OGRANICZONA - DECYDUJE KOLEJNOŚĆ ZGŁOSZEŃ ! 

 

Zapisy wraz z wpłatą przyjmujemy w biurze PTTK w godzinach 10
00

 – 16
00

 do 17.02.2022 r. oraz na konto PTTK  

33 1750 0012 0000 0000 3444 8477 w tytule wpisując Lackowa i Jaworzyna, imię i nazwisko uczestnika, numer telefonu 

oraz datę urodzenia lub pesel (niezbędne do ubezpieczenia) lub DO WYCZERPANIA MIEJSC. 

 

Biuro PTTK Oddział Racibórz 

ul. Chopina 16, 47 – 400 Racibórz 

tel. (032) 415 30 93 

Informacji na temat wyprawy udzielają: Andrzej Kuśnierz tel. 608 442 739 

     Dariusz Herok tel. 508 494 737 

 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU! 
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