
      

WYJAZD NA BOŻE CIAŁO „GÓRY KOŁO MIEDZY”  
 

       
Gorąco zapraszamy na wspólny wyjazd w Beskid Żywiecki. 

Jest to już V edycja corocznego rajdu „Góry za miedzą”.  
W tym roku odbędzie się jednak… wzdłuż miedzy, jednak nie umniejsza to 

jego atrakcyjności  
 
Plan wyjazdu:  
 
Wyjazd 19.06.2014 (Czwartek- Boże Ciało):  
Z Warszawy Wschodniej o godz. 06:32 do Katowic, następnie o 11:29 z Katowic do 
Rycerki  
 
Powrót 22.06.2014 (niedziela):  
Z Korbielowa na godz. 23.34 na Dworzec PKP Warszawa Wschodnia.  
 
Bilety: 
Po zebraniu zaliczek zakupuje organizator. 
 
Trasa:  
19.06 – Rycerka – Młada Hora – Rycerzowa Mała  
20.06 – Rycerzowa Mała – Pański Kamień – Jaworzyna – Magura – Prz. Glinka – 
Krawców Wierch 
21.06 – Krawców Wierch – Wielki Groń – Trzy Kopce – Hala Miziowa 
22.06 – Hala Miziowa – Pilsko – Korbielów -> Żywiec -> Warszawa 
Łącznie: ok. 60 km, 91 GOT 
 
Charakter wyjazdu:  
Pieszy, górski, namiotowy 
 
W programie:  
dobra pogoda, wschód słońca na Pilsku, rezerwaty przyrody 
 
Szacunkowy koszt: ok. 200 zł (U), 250 (N)  
Cena obejmuje dojazd, wyżywienie oraz noclegi 
 
Ekwipunek:  
Sprzęt: 

 namiot !!! 

 plecak  



      

 śpiwór i karimata  

 menażka, kubek, sztućce, scyzoryk 
Ubranie:  
− wygodne, rozchodzone buty, dobrze zaimpregnowane  
− ciepły sweter, polar albo bluza  
− kurtka przeciwdeszczowa lub peleryna, parasol  
− strój do spania  
− bielizna, skarpety  
− okulary przeciwsłoneczne i chustka lub czapeczka chroniąca przed słońcem  
 
Inne:  
− pieniądze i dokumenty (szczególnie uprawniające do zniżek np. legitymacja  
studencka, legitymacja PTTK, itp.)  
− leki osobiste, kosmetyczka (tylko nie za ciężka), ręcznik  
− papier toaletowy, chusteczki higieniczne  
− latarka z dodatkową zmianą baterii (najwygodniejsza „czołówka”) !!! 
− kompas i mapa (polecana mapa Beskid Żywiecki 1:50 000 wyd. Compass)  
− aparat fotograficzny  
− klapki lub sandały  
− książeczki GOT i TP oraz innych odznak turystycznych  
− zapałki  
 
Jedzenie:  
− kanapki na pierwszy dzień  
− napoje lub woda ok. 1,5 l w plastikowej butelce  
 
Kontakt:  
Bogdan Leśnik        (601-480-122; bogdan.lesnik@gmail.com) 
Tomasz Bajda  (694-495-458; tomekih@wp.pl)  
Janusz Paczesny    (505-805-607; yardas@wp.pl) 
 
W związku z wcześniejszym zakupem jedzenia na wyjazd oraz biletów prosimy 
o zaliczkę 100 zł do niedzieli 15 czerwca na konto bankowe Tomasza Bajdy - 38 1940 
1076 5137 7081 0000 0000 (Credit Agricole). 
Prosimy również o szybkie zgłoszenia (też do niedzieli 15.06.2014) osoby posiadające 
jak i nieposiadające namioty, abyśmy mogli zaplanować podział grupy. 
 
 
 

Impreza organizowana jest zasadach non-profit. Prowadzący nie pobierają 
wynagrodzenia i pokrywają całkowicie koszty swojego uczestnictwa w imprezie. 

Każdy z uczestników imprez opłaca wyłącznie swoje rzeczywiste koszty. 


