
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 listopad 2017 r. 
 

 Dnia 5. 11.2017 r. „ Szlak pamięci turystów wałbrzyskich” 
Zbiórka: godz. 9.30 Pętla autobusów „ 18’ i „ 2”  Sobięcin 

Wymarsz: godz. 9.45 
Trasa: Sobięcin – Unisław Śl. – Sokołowsko - Andrzejówka  

Trasa łatwa 
Prowadzący: A. Pietrzak 
Zamykający: S. Tomkowiak 

 Dnia 12. 11.2017 r. „ Spotkanie zaduszkowe „ Jaworzyna 2017” 
Zbiórka: godz. 8.45   PKP dworzec W – ch Miasto 

Odjazd: godz. 9.18 
Program:  godz. 11.00 – Uroczysta  Msza św., w kościele parafialnym 
pw. Św. Józefa w Jaworzynie Śląskiej 
  godz. 13.00 - wspólna agapa – tawerna „ Magnolia” 
 
Godzina powrotu do Wałbrzycha do decyzji indywidualnej.  
 
Koszt obiadu – 30zł należy uiścić podczas zapisu do dnia 2.11.2017 
 u Kol. Bożeny Kamrowskiej 
 

Prowadzący: T. Koguciuk 
Zamykający: K. Kinas 

 Dnia 19. 11.2017 r. „ Śladami  Hohbergów.” 
Zbiórka: godz. 9.00   Lidl - Podzamcze 

Wymarsz: godz. 9.10 
Trasa: Podzamcze – Stary Książ – Nowy Książ – cis Bolko - Podzamcze  

Trasa łatwa 
Prowadzący: S. Tomkowiak 
Zamykający: A. Skibińska 

 Dnia 26. 11.2017 r. „ Dookoła Borowej” 
Zbiórka: godz.10.00  Podgórze, pod wiaduktem kolejowym 

Wymarsz: godz.10.15 
Trasa: Podgórze – Borowa – Kozia Przełęcz – Kamieniołom –  
ul. Świdnicka - Harcówka  

Trasa łatwa 
Prowadzący: Jan Pąperski 
Zamykający: K. Kinas 

 



 W czasie trwania wycieczek obowiązuje zakaz picia alkoholu! 
 Istnieje możliwość wnoszenia opłat za wycieczki za pośrednictwem konta bankowego  

- nr 59109022710000000132388211. Dotychczas dostępny nr telefonu jest nieaktualny. 
 Uczestnicy wycieczek organizowanych przez WKW, którzy w chwili zapisywania się na 

wycieczkę nie mają opłaconej składki członkowskiej za rok 2017, 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 
2017. 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 
 


