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czyli

WARIACKI WYPAD W GÓRY ( OPENCACHINGOWO ).
Pomysł zrodził się parę miesięcy temu, o tak po prostu. Gdzieś tam stale w góry jeździmy, a dlaczego
nie mielibyśmy robić tego razem z WAMI ? Jak z tego wynika założenie jest, aby nie był to projekt
jednorazowy.
Dlaczego wariacki ? Bo nasze wyjazdy przeważnie takie są! Nie zawsze wiemy, że za miesiąc akurat
pojedziemy tam, czy tam. Czasami jest to decyzja chwili. Tak też będzie z tym projektem. Może być
tak, że kolejne eventy będą ogłaszane na kilka dni przed terminem, a trasa będzie ustalana w
ostatniej chwili . BĄDŹCIE więc CZUJNI .
Na każdym wyjeździe keszujemy oczywiście, i jeśli skrzynek nie będzie już zbyt wielu to zakładamy
nowe.
Założenie jest takie: aby event był zaliczony trzeba założyć ( i opublikować ) przynajmniej jedną
skrzyneczkę. (Ale spokojnie, czasem przymykam oko, ważniejsze jest żebyście po prostu BYLI)
Na każdym wyjeździe będzie oczywiście dostępna: OP82SA jako stały bonusik dla nowicjuszy.

TERAZ o www.góry przygoda nr 7
Termin: 14 styczeń 2017 r.

Lokalizacja: BESKID ŻYWIECKI – Złatna ( woj. śląskie )
Trasa: Złatna – Okrągłe – Gruba Buczyna - Krawców Wierch - Złatna
Wycieczka krótka (ok. 12-13 km, ale to jest ZIMA więc ok. 5 godz.), po drodze schronisko na Krawców
Wierchu. Na trasie i w okolicy nie ma wysypu keszy, więc pewnie jak zwykle coś założymy  - proszę
obowiązkowo zabrać podstawowe zestawy keszerskie ( pudełeczka, strunówki, logbooki, ołówki,
zaczepki, gadżeciki itp.).
W góry można zabrać co kto chce – bo sam sobie każdy będzie nosił :-b .
Plan: Spotykamy się o 10.00 na kordach, idziemy na Grubą Buczynę i potem na Krawców Wierch, gdzie
planuję obiadek. Potem zejście do samochodów.

UWAGA! To jest ZIMA, warunki przeważnie bywają trudne, szczególnie, że to nie najmniejsze
góry, a częściowo będziemy poruszać się poza szlakami. Pogoda może płatać niezłe figle. Niezbędne
DOBRE buty, czapka i rękawiczki. Dobrze mieć nieprzemakalne spodnie lub stuptuty. Przydatne
bardziej niż w lecie bywają kijki. No i nie zapomnijcie wziąć „dupolotów” ( jabłuszek ), to jest wartość
dodana zimowych wyjazdów, a w zasadzie zjazdów . Z własnego doświadczenia ( nie małego)
polecam zabranie za sobą ogrzewaczy oraz (tego nie targamy - zostawiamy w samochodzie) drugiej
pary butów, skarpet i ciuchów na przebranie, aby po zejściu z gór nie wracać jeszcze kilka godzin w
mokrym.
I jeszcze jedno: zbyt małe dzieci to nie jest dobry pomysł.
Raki, czekany i śruby lodowe tym razem nie będą potrzebne .
Jeśli byliście kiedyś z górach zimą, to nie musze Was namawiać.
Natomiast jeśli nie, to POLECAM – całkiem inna bajka.

Masz pytanko ? 604-204-935.

To już było:
www.góry przygoda nr 1
Termin: 6 - 7 sierpnia 2016 r.
Lokalizacja: KOMAŃCZA ( woj. Podkarpackie )
1.Dzień: Beskid Niski : Komańcza – Tokarnia – Skibce – Darów – Surowica
2.Dzień: Bieszczady : pętelka Duszatyń - Jez. Duszatyńskie- Chryszczata- Przł. Żebrak- Duszatyń
www.góry przygoda nr 2
Termin: 21 sierpnia 2016 r.
Lokalizacja: RYTRO - BESKID SĄDECKI – Pasmo Jaworzyny Krynickiej ( woj. małopolskie )
Z przyczyn losowych event nie doszedł do skutku 

www.góry przygoda nr 3
Termin: 10 września 2016 r.
Lokalizacja: BESKID ŻYWIECKI – Pasmo POLICY ( woj. małopolskie )
Przełęcz Krowiarki – Hala Śmietanowa – Polica (1369) – Hala Krupowa –Cupel - Bystra

www.góry przygoda nr 4
Termin: 25 września 2016 r.
Lokalizacja: BESKID MAŁY – Kocierz ( woj. śląskie )
Kocierz Basie – Potrójna – Łamana Skała – Gibasy – Czarne Działy (jaskinie) – Kocierz Basie

www.góry przygoda nr 5
Termin: 16 października 2016 r.
Lokalizacja: BESKID MAŁY – Międzybrodzie Bialskie ( woj. śląskie )
Międzybrodzie Bialskie – Hrobacza Łąka – Gaiki – Przeł. Przegibek – Magurka – Czupel – Międzybrodzie Bialskie

www.góry przygoda nr 6
Termin: 20 listopada 2016 r.
Lokalizacja: BESKID ŚLĄSKI – Szczyrk Biła ( woj. śląskie )
Szczyrk Biła – Klimczok– Jask. w Trzech Kopcach – Przeł. Karkoszczonka - Szczyrk Biła

