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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 " Szlakami Beskidu Niskiego- etap 1.

Wątkowa 846 m.n.p.m
szczyt w Beskidzie Niskim nad Bartnem, najwyższy w paśmie Magury Wątkowskiej. Wierzchołek jest
zupełnie zalesiony, znajduje się na nim tabliczka z nazwą szczytu. Północne i wschodnie zbocza znajdują
się w ramach Magurskiego Parku Narodowego. Zaliczany do Diademu Polskich Gór.
Kozie Żebro 888 m.n.p.m
jest najwyższym szczytem Pasma Koziego Żebra i Czerszli, rozciągającego się pomiędzy Kamienicą
Nawojowską a Mostyszą. Czasami zalicza się je do Gór Grybowskich lub też traktuje jako odrębny masyw
Beskidu Niskiego. Wysokość wielu szczytów przekracza 800 m n.p.m. Pasmo jest przeważnie zalesione i
można go przejść niemal w całości żółtym szlakiem grzbietowym, który pomiędzy Kopcem a Uboczem
krzyżuje się ze szlakiem niebieskim. Szczyt również zaliczany do Diademu Polskich Gór.
TERMIN 12-13.11.2022 r ( sobota-niedziela)
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 zgody na to zgody, to zobowiązany jest do dostarczenia takiej informacji na piśmie.
4. Uczestnicy wyprawy zobowiązani są do przestrzegania przyjętego planu wyprawy 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 zapewnienia licencjonowanego przewodnika na wyprawie.
7. Uczestnicy wyprawy są ubezpieczeni od następstw nieszczęśliwych wypadków.
PATRONI MEDIALNI
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PROPONOWANY PROGRAM WYJAZDU :
Naszą wyprawę rozpoczniemy z miejscowości Bartne żółtym szlakiem do czerwonego. Następnie
czerwonym szlakiem do pomnika Jana Pawła II a od pomnika zielonym szlakiem przez szczyt WĄTKOWA
846 m.n.p.m aż do Magury Jasielskiej i zejście do miejscowości Bartne. Do autokaru po rzeczy i na
obiadokolacje i nocleg w Bacówce BARTNE (przejście z autokaru do Bacówki około 200m). W drugim dniu
śniadanie do autokaru przejazd do miejscowości Kotów dojście do szlaku żółtego i szlakiem do
miejscowości Popradowej Niżnej przez szczyt KOZIE ŻEBRO 888 m.n.p.m gdzie będzie czekał na nas
autokar i w drogę powrotną do Raciborza.
Długość trasy w pierwszym dniu około 13 km, a w drugim około 18 km.
PRZYPOMINAMY IŻ JEST TO WYPRAWA GÓRSKA, WYMAGANY JEST STRÓJ I OBUWIE
ODPOWIEDNIE DO WARUNKÓW ATMOSFERYCZNYCH.
Zbiórka uczestników na dworcu PKS Racibórz ul. Batorego o godzinie 04.00 ,wyjazd 04.30, planowany
powrót w niedzielę w godzinach wieczornych.
Koszt wyprawy: członkowie PTTK z opłaconą składką za 2022 rok, młodzież do 18 roku życia i studenci
270 zł, osoby niezrzeszone 290 zł.
W PRZYPADKU NIEWIELKIEJ LICZBY OSÓB CHĘTNYCH DO UDZIAŁU W WYPRAWIE, WYJAZD
ZOSTANIE ODWOŁANY A WPŁACONE KWOTY ZWRÓCONE.
Cena zawiera:
Przejazd autokarem, obiadokolacje, nocleg, śniadanie i informację krajoznawczo-turystyczna.
LICZBA MIEJSC OGRANICZONA-DECYDUJE KOLEJNOŚĆ ZGŁOSZEŃ
Zapisy wraz z wpłatą przyjmujemy w biurze PTTK Oddział Racibórz w godzinach 10.00 do 16.00
do 31.10.2022 r oraz na konto PTTK 33 1750 0012 0000 0000 3444 8477 w tytule wpisując Beskid Niski,
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 udziela również Andrzej Kuśnierz tel. 608 442 739
SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU
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