WAŁBRZYSKI KLUB WĘDROWCÓW
przy Oddziale PTTK Ziemi Wałbrzyskiej
ul. Konopnickiej 19, 58-300 Wałbrzych
tel. 074 842 40 52
e-mail: wkw-pttk@wp.pl

Plan niedzielnych wycieczek na wrzesień 2018 r.
 Dnia 2. 09.2018 r. „ Broumovske steny – część południowa”
Zbiórka: godz. 7.45
ul. Sikorskiego, przystanek autobusowy
w kierunku Kamiennej Góry
Odjazd: godz. 8.00
Trasa: Pasterka - schronisko PTTK - Machovský Křiž - skalne ZOO
(pętla) - punkty widokowe: Božánovský Špičak i Koruna - Horni
Božanov (zast. ČAD) - Červená Hora - Ośrodek wodny OSiR
Radków
Koszt przejazdu 15 zł - klubowicze do dnia 23.08. 2018,
pozostali 25 zł do 30.08.3018 u kol. B. Kamrowskiej.
Prowadzący: T. Koguciuk , zamykający: K. Kinas
Trasa łatwa
 Dnia 9. 09.2018 r. „Jizerské Hory ( Czechy)”
Zbiórka: godz.7.30
PKP dworzec W – ch Główny,
bilet sudecki do Jakuszyc
Odjazd: godz. 7.48 - kierunek Szklarska Poręba Górna z przesiadką na
pociąg czeski w kierunku Liberec ( godz. 9.29)
Trasa: Tanwald ( PKP) – Rozdroże pod Špičakiem ( 831 m n.p.m.)
schronisko, wieża widokowa, skalne vyhlidki – Nad Mariánskimi schody
– Mariánskohorské boudy – Protržená přehrada ( pozostałości po
przerwanej zaporze) – Desna ( PKP)
Uczestnicy powinni być zaopatrzeni w korony czeskie na pociąg i wieżę
widokową (35 KČ - normalny, seniorzy - 20 KČ)
Przyjazd do Wałbrzycha ok. godz. 19.00
Prowadzący: A. Wolniewicz
19 km /trasa średnio trudna /
 Dnia 14,15, 16. 09.2018 r. „ Jesienne grzybobranie”
Zbiórka: godz. 16.45
ul. Sikorskiego, przystanek busów
w kierunku Kamiennej Góry
Odjazd: godz. 17.00
Zakwaterowanie - domki campingowe – baza ZHP W – ch w Wilczu
Program:
14.09 - piątek - zakwaterowanie, ognisko
15.09 - sobota - grzybobranie ( w razie braku grzybów wycieczka piesza do
Obry, do klasztoru Oblatów),wieczorne ognisko
16.09 - niedziela – zwiedzanie okolic połączone z grzybobraniem
Wyjazd do Wałbrzycha – ok. godz. 15.00
Koszty: 2 noclegi – 20 zł, dojazd – 50 zł
Wyżywienie we własnym zakresie ( dostępne: sklep w pobliżu i restauracja)

Opiekun grupy: K. Kinas
Wymaganą kwotę 70 zł należy wpłacać do Kol. Bożeny Kamrowskiej
do 30.08.2018r.
 Dnia 23. 09.2018 r. „ Zlot turystów na Wielkiej Sowie”
Zbiórka: godz. 7.45
Plac Grunwaldzki, przystanek autobusu
linii „ 5” w kierunku Rzeczki
Odjazd: godz. 8.00
Trasa: Rzeczka – schronisko „ Orzeł” – schronisko „ Sowa” – Wielka Sowa
Prowadzący: S. Tomkowiak
6 km /trasa łatwa/
 Dnia 30. 09.2018 r. „ Poznaj Równinę Świdnicką”
Zbiórka: godz. 8.00
PKP dworzec W – ch Miasto
Odjazd: godz. 8.20
do Jaworzyny Śl.
Trasa: Jaworzyna Śl. – Bożanów – Kalno – Pożarzysko - Imbramowice
Prowadzący: T. Koguciuk, zamykający: K. Kinas
Trasa płaska
Uwaga! Pasjonaci turystyki, osoby zainteresowane współpracą z Zarządem
WKW są proszone o kontakt na zebraniach (czwartki - godz. 16.00), celem
zastąpienia tych członków Zarządu, którzy zawiesili tymczasowo swoją
działalność lub z niej zrezygnowali.
 Wszystkie sprawy związane z wycieczkami prosimy załatwiać korzystając
z klubowego telefonu - nr 604 654 109, który dostępny będzie w czwartki
w godzinach od 8.00 do 17.00.
 Istnieje możliwość wnoszenia opłat za wycieczki za pośrednictwem konta bankowego
- nr 59109022710000000132388211.
 Uczestnicy wycieczek organizowanych przez WKW, którzy w chwili zapisywania się na
wycieczkę nie mają opłaconej składki członkowskiej za rok 2018, płacą pełną odpłatność
i nie są objęci ubezpieczeniem.
Uwaga: Podane trasy mogą ulec zmianie w przypadku niekorzystnych warunków
atmosferycznych. Decyzję podejmuje prowadzący na miejscu planowanego spotkania.
W przypadku wycieczek autokarowych, przy niewystarczającej liczbie uczestników
wycieczka może być odwołana. Uczestnicy naszych wycieczek nie należący do PTTK winni
być ubezpieczeni od następstw NW we własnym zakresie. Członkowie PTTK i Klubu
Wędrowców są ubezpieczeni automatycznie przy opłaceniu składek członkowskich za rok
2018. Osoby niepełnoletnie mogą uczestniczyć tylko pod opieką dorosłych opiekunów.
Istnieje możliwość przesyłania własnych zdjęć z wędrówek na adres wkw.pttk@interia.pl,
celem udostępnienia ich innym członkom klubu wędrowców.
Uczestnicy wycieczek zobowiązani są w czasie wędrówki pieszej znajdować się między
osobą prowadzącą / przewodnikiem wycieczki/, a osobami zamykającymi grupę.
Osoba niestosująca się do powyższego wymogu, przestaje być uczestnikiem wycieczki!
Informujemy, że każdy uczestnik wycieczki powinien mieć na plecaku znaczek odblaskowy,
w celu zapewnienia sobie większego bezpieczeństwa podczas poruszania się po drogach.
Zarząd spotyka się z członkami i sympatykami WKW w czwartki, w godz. 16.00 – 17.00
ul. Chrobrego 1, w siedzibie Wspólnoty Samorządowej – I piętro
Zarząd WKW

