
Gliwicki Klub Turystyki Górskiej „Skalnik”
www.gktg.gliwice.pttk.pl

zaprasza do uczestnictwa w wycieczce górskiej:

18.06.2022 r. Beskid Żywiecki – PILSKO

szlakiem granicznym

Wyjazd autobusu o godz. 6.00, powrót do Gliwic ok. godz. 20.00. 
Cena wycieczki: członkowie Klubu 65 zł, pozostali 70 zł.

Przejazd autobusu: Gliwice, punkt wyjazdu na ul. Dworcowej przy kościele pw. Św. Barbary
– Żory – Bielsko-Biała – Żywiec –Korbielów - Przełęcz Glinne – Korbielów – Węgierska Gór- 
ka – Milówka – Rajcza - Przełęcz Glinka - Gliwice.

Trasa piesza: Przełęcz Glinne (808 m n.p.m.) – Góra Pięciu Kopców (1534 m n.p.m.) –
Pilsko (1557m n.p.m.) – Hala Cebulowa – Palenica (1338 m n.p.m.) – Trzy Kopce (1216
m n.p.m.) – Przełęcz Bory Orawskie (953 m n.p.m.) – Krawców Wierch (1080 m n.p.m.)
– Bacówka PTTK Krawców Wierch (1041 m n.p.m.) – Przełęcz Glinka (845 m n.p.m.)

Długość i czas przejścia trasy wynoszą około: 22 km i 7 godzin i 30 min. (bez odpoczynku).
Na trasie Bacówka PTTK na Krawców Wierchu.

II wariant: po zdobyciu Pilska, przez Halę Miziową do Sopotni Wlk.

Trasa przejścia to ok. 14 km i 5 godz. 

Informacje porządkowo-organizacyjne:
 Zapisy  przyjmuje  kol.  Dariusz pod  nr  tel.  +48603081847  lub  adresem  e-mail:

diw71@poczta.onet.pl w  nieprzekraczalnym  terminie  do  9.06.2022  r.  lub  do
wyczerpania miejsc.

 Szlak niebieski jest szlakiem słowackim, wiedzie wzdłuż granicy ze Słowacją, szczyt
Pilska znajduje się już poza granicami RP – wymagany dowód osobisty lub paszport.

 Wycieczka przeznaczona jest w pierwszej kolejności dla członków Klubu GKTG Skal-
nik, z przyczyn od nas niezależnych może zostać odwołana.

 Cena zawiera: przejazd autokarem klasy turystycznej, opłaty drogowe, parkingi i ubez-
pieczenie.

 Podczas wędrówek w górach wymagane są: dobra kondycja i ubiór/obuwie przezna-
czone do uprawiania turystyki górskiej - w wyższych partiach możliwe jeszcze warunki
zimowe !!!

 Niedopuszczalne jest wędrowanie w pojedynkę bez kontaktu wzrokowego z pozosta-
łymi uczestnikami wycieczki.

 Powinnością każdego uczestnika wycieczki jest poruszanie się zgodnie z programem,
ewentualne dodatkowe indywidualne przejścia lub zmiany trasy powinny być zgłaszane
prowadzącemu wycieczkę.

 Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wprowadzania ewentualnych zmian w pro-
gramie wycieczki, wynikających przede wszystkim z warunków atmosferycznych.

 Koszt liczony przy pełnej obsadzie autokaru  35  osobowego. W razie mniejszej ilości
chętnych, koszt może wzrosnąć.

 Każdy uczestnik, który zapisał się na wycieczkę, zobowiązany jest do przestrzegania
regulaminu  GKTG  „Skalnik”  Gliwice,  który  umieszczony  jest  na  stronie  klubowej:
http://www.gktg.gliwice.pttk.pl/index.php/regulamin

Serdecznie zapraszamy !!!
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