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TAM, GDZIE PIEKŁO I RAJ - NA SKRAJU GÓR ŚWIĘTOKRZYSKICH 

 

Zapraszamy serdecznie na wycieczkę zapoznawczą Kursu Organizatora Turystyki PTTK, w 
trakcie której poznamy zachodni skraj Gór Świętokrzyskich. Przekonamy się, czy Grzywy i 
Grząby to jeszcze są góry, poszukamy Piekła i Raju oraz sprawdzimy, czy w Chęcińskim zamku 
nadal przechowuje się skarby Królowej Bony. 

Plan wyjazdu: 

Dojazd 

Zbiórka w sobotę, 23.10.2010 o godz. 6.10 na dworcu PKP Warszawa Centralna na peronie 
IV.  
Jedziemy pociągiem z Warszawy Wschodniej do Kielc (TLK nr 12104). 
Każdy uczestnik powinien zakupić wcześniej bilet: 

 osoby posiadające zniżkę studencką kupują bilet z Warszawy do Kielc na pociąg 
TLK, (koszt biletu w jedną stronę 24,57 zł), 

 osoby nieposiadające zniżek kupują „Bilet Podróżnika” (koszt 69 zł, będzie on również 
ważny jako bilet powrotny), 

Powrót 

Powrót w niedzielę, 24.10.2010 r. o godz. 21.58 na dworzec PKP Warszawa Centralna 

Plan wyjazdu: 

Trasa: 

23.10. sobota:  
Bolmin – Grząby Bolmińskie – Jedlnica – Grzywy Korzeczkowskie – Góra Zamkowa – Chęciny  
długość trasy ok. 18 GOT, nocleg schronisko młodzieżowe w Chęcinach 

24.10. niedziela:  
Chęciny – Góra Żakowa – Szewce – Sitkówka Nowiny 
długość trasy ok. 12 GOT 

Uwaga! Wymieniona powyżej trasa może podlegać modyfikacjom w zależności od warunków 
pogodowych oraz potrzeb i możliwości uczestników 

Szacunkowe koszty: 

Osoby posiadające zniżki studenckie – 110 zł 

Pozostałe osoby – 135 zł 

Uwaga! Podane powyżej koszty są orientacyjne. Szacowane koszty obejmują dojazd, wyżywienie, 
noclegi i program (m.in. wstępy do obiektów). 
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Ekwipunek: 

Sprzęt 

plecak (o pojemności min. 35 l) 
śpiwór (dla osób nieposiadających śpiwora istnieje możliwość wypożyczenia pościeli w schronisku 
koszt 6,50 zł) 
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 na zmianę 
czapka, szalik, rękawiczki, okulary przeciwsłoneczne 

Inne 

dokumenty (dowód osobisty oraz inne uprawniające do zniżek np. leg. studencka, PTTK, PTSM) 
pieniądze 
latarka z dodatkową zmianą baterii 
kompas i mapa (polecana mapa 1:60 000 Compass/Galileos Góry Świętokrzyskie) 
leki osobiste 
kosmetyczka (tylko nie za ciężka), ręcznik 
papier toaletowy, chusteczki higieniczne 
aparat fotograficzny 
klapki lub sandały do chodzenia po schronisku 
książeczki GOT, OTP, Turysta Przyrodnik 

Jedzenie 

kanapki na śniadanie i drugie śniadanie pierwszego dnia (przewidziany wieczorem ciepły posiłek) 
napoje (woda, herbata w termosie) na pierwszy dzień 

Kontakt: 
Małgorzata Gładyś 
Tel. +48-510-00-25-70 
Email:m_gladys@wp.pl 
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