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Gorgańskimi szlakami  

Mieczysława Orłowicza 

 
 
W związku z wcześniejszym zakupem jedzenia oraz biletów na wyjazd prosimy o 

zgłaszanie się do 17 sierpnia (najlepiej telefonicznie). 

 

Plan wyjazdu:  

Wyjazd:  
Zbiórka w piątek, 27 sierpnia 2010 r. o godz. 16:40 na Dworcu PKS Warszawa 

Zachodnia (w hali głównej przy informacji)  

Jedziemy autobusem do Kałusza (odjazd 17:10) 

Powrót:  
W poniedziałek, 6 września 2010 r. o godz. 5:10 na Dworzec PKS Warszawa 

Zachodnia 

Bilety: 
Zakup biletów zostanie dokonany wspólnie dla całej grupy 

Charakter wyjazdu:  
Pieszy górski, namiotowy  

Trasa:  
Osmołoda – Grofa – Popadia – Ihrowiec – Sywula – Rafajowa 

Szacunkowy koszt:  
ok. 250 zł + 30 euro (cena obejmuje dojazd, nocleg, wyżywienie) 

Ze względu na różne nieprzewidziane wydarzenia na wyjeździe cena może ulec zmianie 

podczas trwania wyjazdu. 

Kontakt:  

Rafał Kwatek  (tel. 510-002-561, e-mail: quateq@wp.pl) 

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

Sprzęt 
− duży plecak (każdy z nas będzie zobowiązany do noszenie kilku kilogramów 

jedzenia oraz wspólnego sprzętu) 
− śpiwór 
− karimata  
− namiot !!! (dla osób nieposiadających namiotów istnieje możliwość 

wypożyczenia) 
− 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 
− czapka, szalik, rękawiczki 
− okulary przeciwsłoneczne  
− chustka lub czapeczka chroniąca przed słońcem 

Inne  
− pieniądze 
− aktualny paszport (data ważności min. 3 miesiące) uprawniający do 

przekroczenia granicy państwowej z Ukrainą 
− dokumenty uprawniające zniżek np. legitymacja studencka, legitymacja PTTK 
− leki osobiste 
− kosmetyczka (tylko nie za ciężka), ręcznik  
− papier toaletowy, chusteczki higieniczne  
− latarka z dodatkową zmianą baterii (najwygodniejsza „czołówka”) 
− kompas i mapa  
− aparat fotograficzny 
− klapki lub sandały  
− książeczki GOT (na wyjeździe można zdobywać odznakę GOT)  
− zapałki 

Jedzenie  
− prowiant oraz napoje na całonocną podróż autobusem  

 


