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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 Mały:  

Leskowiec i Łamana Skała. 
 
 

Leskowiec 922 m.n.p.m.  

szczyt we wschodniej części Beskidu Małego, w Paśmie Łamanej Skały.  

Ze szczytowej polany rozległe widoki na Beskid Żywiecki i Beskid Makowski.  

Widoki obejmują Babią Górę i Pilsko, Pasmo Policy oraz Pasmo Jałowieckie.  

Na pobliskim Groniu Jana Pawła II znajduje się schronisko PTTK Leskowiec. 

 

Łamana Skała 929 m.n.p.m.  

drugi co do wysokości (po Czuplu) szczyt Beskidu Małego, najwyższy w Beskidzie Andrychowskim. Znajduje się w Paśmie 

Łamanej Skały, przez które przebiega główny grzbiet Beskidu Małego. Ma dwa wierzchołki: 929 m i 915 m.  

Wyższy wierzchołek wznosi się nad doliną Kocierki i Pracicy, niższy 915 m jest zwornikiem dla Pasemka Łysiny. 

Szczyt Łamanej Skały należy do „Diademu Polskich Gór”. 

 
 
 

TERMIN 12.03.2022 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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PATRONI MEDIALNI 

 

PROPONOWANY PROGRAM WYJAZDU: 

 

Naszą wyprawę rozpoczniemy w miejscowości Rzyki, skąd wędrować będziemy czarnym szlakiem do schroniska pod 

Leskowcem, po krótkim odpoczynku w schronisku przejdziemy czerwonym szlakiem MSB na szczyt Leskowca, po wspólnych 

zdjęciach pójdziemy dalej tym samym czerwonym szlakiem MSB dochodząc pod szczyt Lamanej Skały na który wejdziemy bez 

szlaku (szlak omija szczyt).  

Po wspólnych zdjęciach zejdziemy do szlaku MSB którym podążać będziemy aż do szczytu Potrójnej (pod szczytem znajduje  

się chatka serwująca napoje i posiłki).  

Po krótkim odpoczynku zejdziemy czarnym szlakiem pod ośrodek Czarny Groń gdzie przewidujemy czas wolny na ewentualny 

posiłek we własnym zakresie.  

Następnie przejdziemy do autokaru i wyruszymy w drogę powrotną do Raciborza.  

 

Długość trasy: ok. 15 km. Suma podejść ok.765 m. 

 
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 06
30

, wyjazd o godzinie 7
00

, planowany powrót w godzinach 

wieczornych. 

 

Koszt wyprawy: członkowie PTTK z opłaconą składką za 2021 r., młodzież do 18 roku życia i studenci: 45 zł 

   osoby niezrzeszone: 55 zł 

 

Cena zawiera: 

Przejazd autokarem i informację krajoznawczo - turystyczną. 

 

Cena nie zawiera: 

Ewentualnego posiłku we własnym zakresie. 

LICZBA MIEJSC OGRANICZONA - DECYDUJE KOLEJNOŚĆ ZGŁOSZEŃ ! 

 

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

 – 16
00

 do 08.03.2022 r. oraz na konto PTTK  

33 1750 0012 0000 0000 3444 8477 w tytule wpisując Leskowiec, 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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