
POLSKIE TOWARZYSTWO TATRZAŃSKIE

ODDZIAŁ JAWORZNO

Jaworzno, 17 luty 2022 r.
Zaproszenie

Polskie Towarzystwo Tatrzańskie Oddział Jaworzno zaprasza  
5 marca r. w Beskid Śląski

na wycieczkę pieszą na Baranią Górę 
lub na narty w Wiśle

Barania Góra (1220 m n.p.m.)  to drugi  po Skrzycznym (1257) najwyższy szczyt 
Beskidu Śląskiego.  Na szczycie znajduje się 15 m wieża widokowa, z której 

rozciąga się szeroka panorama. W masywie Baraniej  Góry ma początek Wisła,  czyli 
najdłuższa polska rzeka i  najdłuższa rzeka wpływająca do Bałtyku.  Wisła ma 

naprawdę trzy źródła: Czarnej Wisełki  i  Białej  Wisełki,  które wpadają do Jeziora 
Czernańskiego i  jako potok Wisełka łączą się z trzecim źródłem -  potokiem Malinka 

i  od tego miejsca (most poniżej Nowej Osady) przyjmuje nazwę Wisła. 

  Wisła Malinka  -  Barania Góra (1220) – Kubalonka

Trasa piesza liczy ok. 22 km, podejścia ok. 1100 m, czas przejścia ok. 7,5 godziny (latem). 
O ostatecznym przebiegu wycieczki decyduje organizator na miejscu !

    Cena wyjazdu  :  

    młodzież szkolna – 35,00 zł

    członkowie PTT – 40,00 zł

    pozostali – 50,00 zł

    posiadacze KDR - zniżka 5 zł

         Cena nie zawiera skipassów !

     UWAGA! 
     W przypadku nieodwołania udziału 

w wycieczce do 2 marca zgłaszający 
ma obowiązek uiścić opłatę w wysokości 
20,00 zł.     

      Zapisy przyjmujemy:  

   - najchętniej - za pośrednictwem poczty elektronicznej: 

     sekretarz.ptt.jaworzno@gmail.com

   - w siedzibie Oddziału przy ul. Grunwaldzkiej 35 

      w każdy czwartek w godz. 17.00-18.00

dodatkowe informacje tel. 504 81 01 02

Pierwszeństwo dla członków PTT   oddział  u   Jaworzno  

    

Wyjazd 5 marca 2022 r. (sobota) o godz. 6:30 z Jaworzno Centrum.

Z uwagi na trwający stan epidemii każdy uczestnik wycieczki ma obowiązek przestrzegania aktualnie obowiązujących 
zasad bezpieczeństwa. Obowiązkiem jest posiadanie maseczki oraz zasłanianie ust i nosa w busie, 

a na trasie wycieczki zachowanie 2 metrów odstępu pomiędzy uczestnikami.   
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