
Gliwice, 1.05.2019 r. 

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

 

Uprzejmie zapraszamy do uczestnictwa w górskiej wędrówce pieszej 
zgodnie z poniższym programem. 

 

20.07.2019 Beskid Sądecki Pasmo Radziejowej  
 

Łącko – Koziarz – Dzwonkówka - Szczawnica 
 

Wyjazd autobusu o godz. 6.00, powrót do Gliwic ok. godz. 22.00. Cena wycieczki: 
członkowie Klubu 75 zł, pozostali 80 zł. 
 

Przejazd autobusu: Gliwice, punkt wyjazdu na pl. Piastów – dojazd do autostrady - 

Autostrada A4 – Katowice – Kraków obwodnica – Mogilany (krótki postój, restauracja 
McDonald’s)  – Myślenice - Lubień – Mszana Dolna – Lubomierz – Szczawa – Kamienica – 
Zabrzeż – Łącko – przejazd powrotny 

 
Trasa : Łącko – przeprawa promem przez Dunajec – Cebulówka (741) – Koziarz (943), 
wieża widokowa – Jaworzynka (936) – Błyszcz (945), ołtarz – Dzwonkówka (983) – Pod 
Dzwonkówką – Bacówka PTTK Pod Bereśnikiem – Bryjarka (679), krzyż – Szczawnica 
Zdrój  

 
Długość i czas przejścia trasy wynoszą odpowiednio: 19,7 km i  6.40 godz. Na trasie 
Bacówka PTTK Pod Bereśnikiem, w której można się posilić. 
 
Informacje porządkowo-organizacyjne 

 
 Zapisy  przyjmuje kol. Michał Skrzypczak pod adresem e-mail michalskr@poczta.onet.pl lub pod nr tel. 

723-520-160 w nieprzekraczalnym terminie do 14.07.2019 r. 

 Cena zawiera: Przejazd autokarem klasy turystycznej, opłaty drogowe, parkingi i ubezpieczenie 

 Podczas wędrówek w górach uczestnicy powinni poruszać się w turystycznym stroju i wygodnym 
obuwiu, powinni posiadać kurtkę lub pelerynę przeciwdeszczową ,powinni posiadać własny pokarm i 
napoje, powinni być również sprawni o odpowiedniej kondycji. 

 Niedopuszczalne jest wędrowanie w pojedynkę bez kontaktu wzrokowego z pozostałymi uczestnikami 
wycieczki.  

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

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

 Wyjazd autobusu następuje z pl. Piastów. Zbiórka na 15 min. przed odjazdem autobusu. 

 Koszt liczony przy pełnej obsadzie autokaru 34 osobowym. 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 do udziału w wycieczce !!! 
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