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Wyjazd w Beskid Niski 
 

Plan wyjazdu:  

Wyjazd:  
Zbiórka w sobotę, 12 lipca 2014 r. o godz. 00:10 na Dworcu PKS Warszawa 
Zachodnia (w hali głównej, przy kasach) 
Jedziemy PKSem z Warszawy Zachodniej do Jaślisk (odjazd 00:30 – przyjazd 07:18), 
następnie krótka przerwa na śniadanie i ruszamy! 

Powrót:  
W czwartek, 17 lipca 2014 r. o godz. 23:30 
na Dworzec PKP Warszawa Centralna.  

Bilety: 
Po pobraniu zaliczki organizator zakupi bilety dla uczestników 

Charakter wyjazdu:  
Pieszy, górski, namiotowy 

Program:  
sobota:  Warszawa >> Krosno >>  Jaśliska – Lipowiec – Jałowa Kiczera – 

przeł. Porubske sedlo 
niedziela:  przeł. Porubske sedlo – Spalenisko – Filipowski Wierch – przeł. 

Kuchtowska 

poniedziałek: przeł. Kuchtowska – Beskid – Radocyna – Nieznajowa  

wtorek: Nieznajowa – Radocyna – Konieczna – przeł. Regietowska – 
Studencka baza namiotowa SKPB Warszawa w Regietowie 

środa:  Studencka baza namiotowa SKPB Warszawa – Hańczowa – 
Jaworynki – Homola – Uście Gorlickie  

czwartek Uście Gorlickie – Kwiatoń – Uście Gorlickie 

Szacunkowy koszt:  
ok. 300 zł (osoby ze zniżką 260 zł) 
Cena obejmuje dojazd, nocleg, wyżywienie  

Ekwipunek 

Sprzęt i Ubranie: 
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− namiot 
− plecak  
− 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  
− dokumenty (dowód osobisty lub paszport bo jesteśmy blisko granicy i nigdy 

nic niewiadomo, dokumenty uprawniające do zniżek np. legitymacja studencka, 
legitymacja PTTK, etc.)  

− leki osobiste, kosmetyczka (tylko nie za ciężka),  
− ręcznik  
− papier toaletowy, chusteczki higieniczne  
− latarka z dodatkową zmianą baterii (najwygodniejsza „czołówka”)  
− kompas i mapa Beskidu Niskiego 
− aparat fotograficzny 
− klapki lub sandały  
− książeczki GOT i TP oraz innych odznak turystycznych  
− zapałki 

Jedzenie  

− kanapki na sobotę (dopiero wieczorem przewidziany ciepły posiłek)  
− napoje lub woda ok. 1,5 l w plastikowej butelce  

 

Kontakt:  

Michał Kiełczewski (698 381 043; m.kielczewski90@gmail.com) 
 
Prosimy o możliwie jak najszybsze zgłoszenia (najpóźniej do wtorku 08 VII) wraz z 
wpłatą zaliczki 100 zł. 


