
POLSKIE TOWARZYSTWO-TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZE 

MIEJSKIE KOŁO PTTK „ŁAZIK” 

W ZDZIESZOWICACH 

Serdecznie zaprasza na Rajd Górski 
 

„Biesy i Czady czyli jesienne łazikowanie po połoninach” 
                                   

8-11.10.2020 

Plan wycieczki: 

1. Dzień pierwszy – 8 października 2020:  

➢ Wyjazd: godzina 14:00 spod Zakładów Koksowniczych w 

Zdzieszowicach,  

➢ Przyjazd: do miejscowości Wetlina w godzinach wieczornych, 

zakwaterowanie w DW PTTK Wetlina       (główny pawilon) 

2. Dzień drugi – 9 października 2020: 

➢ Śniadanie: około godz. 8:00, następnie przejazd autokarem do 

miejscowości Muczne  

➢ Wyjście na szlak: Muczne – Bukowe Berdo – Tarnica – Szeroki 

Wierch – Ustrzyki Górne -> długość trasy 16,3 km; czas przejścia 

około 6 h; różnica poziomów 945m  ↗ oraz 1 008m↘, GOT 26 

pkt, najwyższy szczyt Tarnica 1346 m.n.p.m. 

➢ Powrót: do Wetliny około godziny 18:00, obiadokolacja, ognisko 

około 20:00 

3. Dzień trzeci – 10 października 2020: 

➢ Śniadanie: około godz. 8:00, następnie przejazd autokarem do 

Przełęczy Wyżniańskiej 

➢ Wyjście na szlak: 

Trasa krótsza -> Przełęcz Wyźniańska – Mała Rawka – Wielka 

Rawka – Dział - Wetlina  -> długość trasy 15,4 km; czas przejścia 

około 6h; różnica poziomów 672m  ↗ oraz 832m↘, GOT 20 pkt, 

najwyższy szczyt Wielka Rawka 1 307 m.n.p.m. 

Trasa długa -> Przełęcz Wyźniańska – Mała Rawka – Wielka Rawka – Kremenaros – Czeteż – 

Borsuk – Rabia Skała – Jawornik - Wetlina -> długość trasy 24,9 km; czas przejścia około 9h; 

różnica poziomów 1 311m  ↗ oraz 1544m↘, GOT 33 pkt, najwyższy szczyt Wielka Rawka 1 307 

m.n.p.m. 

➢ Wieczór: obiadokolacja od 18, ognisko około 20:00 

4. Dzień czwarty – 11 października  2020: 

➢ Śniadanie: około godz. 9:00, następnie wykwaterowanie i około 10:00 przejazd do Soliny  (około 40 

minut) 

➢ Zwiedzanie: zapora, czas wolny na obiad 

➢ Powrót:  wyjazd z Soliny o godz. 15:00 do Zdzieszowic w godzinach wieczornych  

Zgłoszenia i odpłatność: 
➢ Zapisy: od 11 marca w Miejskiej Bibliotece w poniedziałki podczas dyżurów Koła w godzinach 17-18 oraz za 

pośrednictwem formularza zgłoszeniowego – link na stronie internetowej i na FB (brak innej możliwości zapisania się 

na wyjazd) 

➢ Odpłatność:  osoby zrzeszone – 440 zł, osoby niezrzeszone – 500 zł, wpłat prosimy dokonywać na konto bankowe koła: 

29 1240 1659 1111 0010 6908 8419 - Bank Pekao I Oddział w Kędzierzynie-Koźlu (tytułem – Imię i nazwisko – 

Bieszczady) lub gotówką podczas dyżuru przedstawicieli koła – aby być wpisanym na listę niezbędna zaliczka w 

wysokości 50 zł płatna do 7 dni od zgłoszenia. Możliwość rozłożenia płatności na raty z pełną płatnością do dnia 10 

września 2020, zapisy prowadzone do 10 września 2020. 

➢ Organizator zapewnia: transport klimatyzowanym autokarem, noclegi ze śniadaniami, obiadokolację w piątek i sobotę, 

bilet wstępu do Zamku Orawskiego, poczęstunek turystyczny podczas ogniska (dzień do uzgodnienia),  pamiątkowy 

buton, ubezpieczenie OC (dla członków PTTK). 

➢ Maksymalna ilość uczestników 40 osób – według kolejności zapisów, prosimy o wyrobienie karty EKUZ 


