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Najwyższe szczyty woj. mazowieckiego 
Garb Gieniowski – Lasy Przysusko-Szydłowieckie 

 

Wyjazd:  
Wyjazd samochodami przewidziany jest na piątek 28.03.2014 w godzinach popołudniowych 
– dokładną godzinę i miejsce zbiórki należy ustalić z kierowcami. 
Jedziemy do schroniska PTSM w Szydłowcu. 

Powrót:  
W niedzielę, 30 marca 2014 r. w godzinach popołudniowo-wieczornych. 

Charakter wyjazdu:  
Pieszy górski, krajoznawczy 

Trasa piesza:  
sobota:  Przysucha –Rudno – Krakowa Góra – Borkowice – Rzuców   17 km 
niedziela:  Chlewiska –Huta – Hucisko – Altana – Mroczków     17 km 

Atrakcje krajoznawcze: 
 Najwyższy szczyt województwa mazowieckiego – Altana 408 m npm. 

 Muzeum Oskara Kolberga w Przysusze – uznawanego powszechnie za twórcę 
źródłowych podstaw współczesnych nauk o kulturze: etnografii i etnologii, folklorystyki, 
etnomuzykologii, językoznawstwa, 

 Muzeum techniki – Zabytkowa Huta Żelaza w Chlewiskach 

 Zabytki Przysuchy – układ urbanistyczny z trzema rynkami, kościół klasycystyczny, 
synagoga barokowo-klasycystyczna 

 Dwory i pałace w Borkowicach, Rzucowie, Chlewiskach 

 Pomniki związane z Powstaniem Styczniowym oraz czasami okupacji 

Atrakcje przyrodnicze: 
 Krajobrazy górskie Garbu Gielniowskiego 

 Rezerwat przyrody Ciechostowice chroniący głównie fragment lasu mieszanego 
z udziałem modrzewia polskiego, występującego w różnych stadiach rozwoju 

 Rezerwat przyrody Podlesie chroniący głównie drzewostan jodłowy 
oraz wielogatunkowych z przewagą jodły charakterystycznych dla Gór Świętokrzyskich, a 
także śladów wydobycia i przeróbki rudy żelaza w Okręgu Staropolskim  

 Liczne pomniki przyrody 

Szacunkowy koszt:  
normalny: ok. 190 zł, ulgowy: ok. 170 zł  
Cena obejmuje dojazd, nocleg, wyżywienie.  
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Ekwipunek: 

Sprzęt: 
− plecak  
− menażka, kubek, sztućce, scyzoryk  

Nie bierzemy śpiworów, nocleg planowany jest z pościelą. 

Ubranie: 
− wygodne, rozchodzone buty, dobrze zaimpregnowane  
− ciepły sweter, polar albo bluza  
− kurtka przeciwdeszczowa lub peleryna, parasol 
− strój do spania  
− bielizna, skarpety 
− czapka, szalik, rękawiczki,  
− okulary przeciwsłoneczne i krem do opalania 
− chustka lub czapeczka chroniąca przed słońcem 

Inne: 
− pieniądze, 
− dokumenty (w szczególności dokumenty uprawniające zniżek np. legitymacja studencka, 

legitymacja PTSM), 
− leki osobiste, ręcznik,  
− papier toaletowy, chusteczki higieniczne  
− latarka z dodatkową zmianą baterii (najwygodniejsza „czołówka”)  
− kompas i mapa (polecana mapa Okolice Radomia 1:75 000 wydawnictwa Compass) 
− aparat fotograficzny 
− klapki lub sandały  
− książeczki GOT, OTP i „Turysta Przyrodnik” oraz innych odznak turystycznych  
− gitary i śpiewniki 

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

Kontakt: 
Rafał Kwatek  (510 002 561 quateq@wp.pl) 
 
Prosimy również o szybkie zgłoszenia osoby posiadające jak i nie posiadające 
samochodu, abyśmy mogli zaplanować podział grupy.  
Do wtorku 25.03.2014 r. będzie zbierana zaliczka w wysokości 100 zł od osoby! 

http://mail10.tlen.pl/?cmd=compose&to=quateq@wp.pl

