
Oddział PTTK w Rzeszowie 

i Koło Terenowe nr 32  
zapraszają w dniu 

26.05.2019 

na wycieczkę z cyklu 
 

 „Szlakiem Bitwy Gorlickiej i cmentarzy z I wojny” 

Pierwsza piątka 
czyli cmentarze nr 1,2,3,4,5 

UWAGA 1 !!! NIEDZIELA WYBORCZA – Lokale wyborcze będą otwarte w godz. 7-21 –

godziny wyjazdu i powrotu uwzględniają możliwość uczestniczenia w wyborach. 

1. Zbiórka uczestników o godz. 7.45 – Dworzec Główny PKS w Rzeszowie (stanowisko „M”). 

Wyjazd o godz. 8.00.  

2. Przejazd przez Miejsce Piastowe, Duklę, Tylawę, Polany, Krempną do miejscowości Grab 

3. Przejście piesze na trasie Grab – Ożenna – szlakiem niebieskim do granicy państwowej – szlak 

graniczny – „haszczowanie” do cmentarzy nr 1 i 2 - Ożenna. Po drodze odwiedzamy galicyjskie 

cmentarze wojenne oznaczone pierwszymi pięcioma numerami! Zachęcamy do zabrania zniczy 

do zapalenia na grobach leżących na nich żołnierzy! 

4. Do przejścia ok. 12-13 km, suma podejść: ponad 300 m. Do zdobycia ok. 16 pkt GOT, Turysta 

Przyrodnik. Czas przejścia ok. 5-6 godz. 

5. Po wszystkich przejściach…  - ognisko w ośrodku Caritas diecezji rzeszowskiej w Kotani 

(U Piotrka). Zapewniamy opał i gorąca herbatę. Pozostałe wiktuały we własnym zakresie 

(na trasie i w okolicy przewidywany brak sklepu!) 

6. Powrót ok. godz. 19-20.00. 

 

UWAGA 2 !!! – Z okazji DNIA MATKI, mamy dla każdej MAMY uczestniczącej w wycieczce 

ze swoją pociechą (w dowolnym wieku!) prezent - wpisowe młodzieżowe 

 

Wpisowe:    50 zł członkowie PTTK (mamy z pociechą + młodzież do 19rż – 25 zł) 

65 zł  pozostali uczestnicy (mamy z pociechą + młodzież do 19rż – 35 zł) 

 

W ramach wpisowego: przejazd autokarem, ubezpieczenie dla członków PTTK, opieka 

przewodnika, na zakończenie ciepła herbata i ognisko (bez dodatków) 

 

Zapisy z wpłatą wpisowego do dnia 20.05.2019 (poniedziałek) w Biurze Oddziału PTTK 

w Rzeszowie, ul. Matejki 2, II piętro, tel. 017 85 367 55.  

Brak wpłaty wpisowego w  w/w terminie powoduje skreślenie z listy uczestników.    

Osoby nie będące członkiem PTTK, ubezpieczają się we własnym zakresie 

Zastrzegamy możliwość zmiany trasy.     

 Wycieczkę poprowadzi 

 Andrzej   Wesół (508 13 99 24) 

 przewodnik beskidzki 


