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„Misja GSB vol. 1” 
  

Serdecznie chciałabym zaprosić wszystkich chętnych na górską wycieczkę pieszą                      

w Beskid Śląski w ramach „Misja – Główny Szlak Beskidzki”. 

 
Plan wyjazdu:  
 

Wyjazd:  
Zbiórka w czwartek 14.08.2014, o godz. 23.40 na Dworcu Autobusowym Metro Wilanowska.  

Jedziemy Polskim Busem z Warszawy do Katowic (odjazd już w piątek o 00.15, 15.08.2014),              

a następnie pociągiem Kolei Śląskich do Ustronia (odjazd o 5.53).  

 

Powrót:  

W niedzielę, 17.08.2014, z Węgierskiej Górki pociągiem Kolei Śląskich o godz. 14:13 do 

Katowic, a następnie o 16.45 Polskim Busem do Warszawy (przyjazd o 21.30).  

 

Trasa:  

15.08 Ustroń – Schronisko PTTK Równica – Ustroń Polana – Stokłosica – Wielka Czantoria – 

Beskidek – Soszów Mały– Schronisko na Soszowie 

16.08 Schronisko na Soszowie – Soszów Wielki - Kiczory – Mraźnica – Kubalonka – Stecówka 

– Schronisko PTTK Przysłop 

17.08 Schronisko PTTK Przysłop – Barania Góra – Magurka Wiślańska – Magurka 

Radziechowska – Węgierska Górka -> Katowice -> Warszawa 

 

Charakter wyjazdu:  
Pieszy, górski 

 

W programie:  

„Stara Zagroda” oraz zabytkowe obiekty fabryczne w Ustroniu, Izba Leśna na Przysłopie, 

rezerwaty przyrody (Czantoria, Barania Góra), punkty widokowe. 

 

Szacunkowy koszt: ok. 220 zł (N), 180 zł (U). Cena obejmuje dojazd, wyżywienie i noclegi. 

 

 

Ekwipunek:  

 

Sprzęt:  

 plecak   

 śpiwór i karimata  

 menażka, kubek, sztućce, scyzoryk  
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Ubranie:  

− wygodne, rozchodzone buty, dobrze zaimpregnowane  

− ciepły sweter, polar albo bluza  

− kurtka przeciwdeszczowa lub peleryna, parasol  

− strój do spania  

− bielizna, skarpety  

− okulary przeciwsłoneczne i chustka lub czapeczka chroniąca przed słońcem  

  

Inne:  

− pieniądze i dokumenty (szczególnie uprawniające do zniżek np. legitymacja  

studencka, legitymacja PTTK, itp.)  

− leki osobiste, kosmetyczka (tylko nie za ciężka), ręcznik  

− papier toaletowy, chusteczki higieniczne  

− latarka z dodatkową zmianą baterii (najwygodniejsza „czołówka”)  

− kompas i mapa (polecana mapa Beskid Śląski 1:50 000 wyd. Compass)  

− aparat fotograficzny  

− klapki lub sandały  

− książeczki GOT i TP oraz innych odznak turystycznych  

− zapałki  

  

Jedzenie:  

− kanapki na pierwszy dzień  

− napoje lub woda ok. 1,5 l w plastikowej butelce 

 

Kontakt:  

 

Iga Pikul  (501-046-255, iga.pikul@gmail.com, skype: pikul1705) 

 

 
W związku z zakupem jedzenia na wyjazd oraz biletów (im wcześniejsza rezerwacja                    

w Polskim Busie tym tańsze bilety) proszę o zaliczkę w wysokości 150 zł do czwartku                 

31 lipca 2014 na konto bankowe 51 1020 4955 0000 7402 0127 3366 (PKO Bank Polski).  

 

Impreza organizowana jest zasadach non-profit. Prowadząca nie pobiera 

wynagrodzenia i pokrywa całkowicie koszty swojego uczestnictwa w imprezie. 

Każdy z uczestników imprezy opłaca wyłącznie swoje rzeczywiste koszty. 


