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Śladami Wujka Heńka vol.8 - ...nowe wyzwania… 
 

Kontakt i zgłoszenia:  

Patryk Kocięcki (509 115 647 kociecki@op.pl) 
 

Cześć, 
Zapraszam na kolejny wyjazd „Wujkoheńkowy”. Podobnie jak w ubiegłym roku 
ugości nas PTSM-ka w Łagowie. Mamy zarezerwowane pokoje wieloosobowe, ale 
jeśli będzie konieczność, jakoś się podzielimy. Kierowniczka obiektu jest bardzo 
elastyczna, a i schronisko raczej zajęte nie będzie 
Tym razem przejdziemy sobie pasmo Cisowskie i jeśli pogoda pozwoli zwiedzimy 
zamek Krzyżtopór w Ujeździe.  Liczba miejsc nie jest ograniczona, ale proszę 
o deklaracje do 30.11.2018 – najlepiej mailem. 
W tym roku wyjazd może być trochę improwizowany ze względu na bardziej niż 
dotychczas „rodzinny” jego charakter. 
Proszę o zgłoszenia, kto może zabrać samochód i ile osób jest skłonny/na zabrać ze 
sobą. 
O zaliczkę w wysokości 100 zł od osoby będę prosił dopiero po potwierdzeniu 
przeze mnie otrzymania zgłoszenia. Można będzie jej dokonać przez przelew na nr 
rachunku 25 1140 2004 0000 3902 4030 1743. 

Plan wyjazdu:  

Wyjazd:  

Wyjazd samochodami przewidziany jest na piątek 07.12.2017 w godzinach 
popołudniowo-wieczornych – dokładną godzinę i miejsce zbiórki należy ustalić 
z kierowcami. Jedziemy do Łagowa i nocujemy w tamtejszej PTSM-ce (legitymacje 
PTSM uprawniają do zniżek za nocleg). Pieski są akceptowane. 
Jeśli starczy czasu planowana jest opcjonalna trasa nocna, której nie udało się zrobić 
w poprzednim roku. Mianowicie z Drogosiowej przez Wał Małacentowski do Łagowa. 
 

Powrót:  

W niedzielę, 09 grudnia 2017 r. w godzinach popołudniowo-wieczornych. 

Charakter wyjazdu:  

Pieszy , górski, spacerowo-wózkowy 

mailto:kociecki@op.pl
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Program:  

piątek: Trasa „0”(nocna): Drogosiowa – Łagów (opcjonalna) 
sobota:  Pasmo Cisowskie (Nowa Huta - Daleszyce) 
niedziela:  Zwiedzanie Zamku Krzyżtopór 

Szacunkowy koszt:  

Max. 150 zł (osoby ze zniżką 140 zł) 
Cena obejmuje dojazd, nocleg, wyżywienie.  

Ekwipunek: 

Sprzęt 

− Plecak 
− Kijki trekkingowe 

Ubranie  

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

Inne  

− Śpiwory lub nie – w schronisku można opłacić wynajem pościeli za ok 7 zł.os. 
− pieniądze 
− dokumenty (szczególnie uprawniające do zniżek np. legitymacja PTSM, 

legitymacja PTTK, itp.)  
− leki osobiste, kosmetyczka,  
− ręcznik 
− chusteczki higieniczne  
− latarka z dodatkową zmianą baterii („czołówka”)  
− kompas i mapa (polecana mapa Góry Świętokrzyskie 1:60 000 wyd. 

Compass) 
− aparat fotograficzny 
− klapki lub sandały  
− książeczki GOT, OTP, TP Korona Gór Świętokrzyskich oraz innych 

odznak turystycznych  
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− gitary i śpiewniki 

Jedzenie  

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

 
 

Prosimy również o szybkie zgłoszenia osoby posiadające jak i nieposiadające 
samochodów, abyśmy mogli zaplanować podział grupy. Jeszcze raz zachęcamy do 
udziału! 


