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Śladami Wujka Heńka vol.3 
 

Plan wyjazdu:  

Wyjazd:  

Wyjazd samochodami przewidziany jest na piątek 06.12.2013 w godzinach 
popołudniowych – dokładną godzinę i miejsce zbiórki należy ustalić z kierowcami. 
Jedziemy do miejscowości Łagów w powiecie Kieleckim. Noclegi zarezerwowane są 
w Agroturystyce. 

Powrót:  

W niedzielę, 08 grudnia 2013 r. w godzinach popołudniowo-wieczornych. 

Charakter wyjazdu:  

Pieszy , górski 

Program:  

sobota:  Sędek – Kiełki – Zamczysko – Góra Stołowa - Cisów  
niedziela:  (Jaskini zbójecka);  Witki – Wał Małacentowski – Drogosiowe – 

Duża skała – Bieliny  

Szacunkowy koszt:  

Max. 200 zł (osoby ze zniżką 180 zł) 
Cena obejmuje dojazd, nocleg, wyżywienie.  
 

Ekwipunek: 

Sprzęt 

− plecak  
− śpiwór 
− menażka, kubek, sztućce, scyzoryk  

 

Ubranie  

− wygodne, rozchodzone buty, dobrze zaimpregnowane  
− ciepły sweter, polar albo bluza 
− coś od deszczu – kurtka, peleryna 
− strój do spania  
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− bielizna, skarpety 
− Czapka, szalik, rękawiczki (min dwie pary) 

Inne  

− pieniądze 
− dokumenty (szczególnie uprawniające do zniżek np. legitymacja studencka, 

legitymacja PTTK, itp.)  
− leki osobiste, kosmetyczka,  
− ręcznik 
− kijki trekkingowe 
− chusteczki higieniczne  
− latarka z dodatkową zmianą baterii (najwygodniejsza „czołówka”)  
− kompas i mapa (polecana mapa Góry Świętokrzyskie 1:60 000 wyd. Compass) 
− aparat fotograficzny 
− klapki lub sandały  
− książeczki GOT, OTP i TP oraz innych odznak turystycznych  
− gitary i spiewniki 

Jedzenie  

− prowiant na drogę (piątek) 
− jedzenie na sobotę i niedzielę zapewni organizator 
− napoje w termosie lub woda ok. 1,5 l w plastikowej butelce  

 

Kontakt:  

Patryk Kocięcki (509 115 647 kociecki@op.pl) 
 
 
Prosimy również o szybkie zgłoszenia osoby posiadające jak i nie posiadające 
samochody, abyśmy mogli zaplanować podział grupy. Do wtorku 03.12.2013 będzie 
zbierana zaliczka w wysokości 100zł od osoby. Jeszcze raz zachęcamy do udziału! 


