
Z inicjatywy Piotra  Trojaka,  oraz wielu osób aktywnie uczestniczących w tej  akcji,  między innymi Sylwii
Rusin, zaplanowane zostały trzy atrakcyjne imprezy górskie, z których dochód wesprzeć ma mój trud walki z
chorobą, walki której koszty są bardzo wysokie, sięgające 2500zł miesięcznie, stąd jestem bardzo wdzięczny za
tą wspaniałą inicjatywę – moja droga, walka, jest wyłącznie możliwa dzięki Wszystkim ludziom którzy mnie
wspierają – dziękuję za to z całego serca. 

Podczas imprez czynny będzie sklepik,  w którym można będzie zakupić mój tomik poezji „Na krawędzi”,
wybrane zdjęcia Sylwii Rusin, oraz moje, jak i inny sprzęt górski. Wszystkie zebrane z tego tytułu środki trafią
na konto fundacji Słoneczko – wspierając mnie w mojej drodze ku nowemu, lepszemu życiu... Zdradzę też że
być może w sklepiku traficie na miłą niespodziankę, jej szczegóły poznacie wkrótce :) W programie imprez
przewidziano między innymi występ kabaretu DNO, zagra Mariusz Goli, oraz odbędzie się prelekcja Szymona
Barona pod tytułem „Na bałkańskich szczytach”. 

Pierwsza z trzech imprez przewidziana jest na 15-16 marca, odbędzie się w schronisku na Hali Lipowskiej,
cena uczestnictwa to 100zł, jest w niej już koszt noclegu (konieczny śpiwór), oraz mini biesiada, wyprawę na
wschód słońca,  uczestnictwo w programie  rozrywkowo-kulturalnym.  Zapisy przyjmowane są przez Sylwię
Rusin (patrz niżej – kontakt/zapisy). Szczegóły o tej i kolejnych edycjach imprezy znajdziecie na profilu tego
wydarzenia na Facebooku, oraz na łamach mojej  witryny –  SERDECZNIE ZAPRASZAM DO UDZIAŁU i
dziękuję za Wasze wsparcie...

Kolejne  imprezy  planowane  są  na  Gibasach,  oraz  Chatce  pod  Potrójną.  Szczegóły  tych  wydarzeń  będą
podawane na bieżąco, po ich uzgodnieniu przez organizatorów. 

Jeśli  tylko możecie serdecznie proszę o udostępnianie informacji  o tej  szczytnej  akcji,  w tym celu można
pobrać  baner  akcji  –  w razie  jakichś  pytań,  lub konieczności  przygotowania  baneru  o innych wymiarach,
bardzo proszę o kontakt: s.nikiel.mojegory@gmail.com – by pobrać baner <<kliknij tutaj>>

* * *

Szczegółowy program imprezy w schronisku na Hali Lipowskiej – 15-16.03.2014:

• Do godziny 15.00 – oczekiwania na uczestników w schronisku
• 16.00 - rozpoczęcie imprezy. Przedstawienie idei i osoby Sebastiana.
• 17.00 - Prelekcja Szymona Barona pt: "Na Bałkańskich wierchach"
• 18.00 - projekcja najfajniejszych skeczów KABARETU DNO - projekcje poprowadzi
• jeden z twórców kabaretu DNO
• Podczas trwania imprezy czynny będzie cały czas sklepik w którym będzie prowadzona charytatywna

sprzedaż tomiku poezji „Na krawędzi” Sebastiana Nikiel, zdjęć Sylwii Rusin, oraz Sebastiana Nikiel,
jak i innych artykułów górskich. 

• Po zakończeniu projekcji koncert niezwykłego gitarzysty z Katowic Mariusza Goli 
• Zabawa przy biesiadzie przygotowanej przez gospodarzy schroniska.

Kontakt / zapisy:
• Informacje pod numerami: 661 855 128 i 516 527 820
• Zapisy mailowo: ludzie.gor@wp.pl 
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• Nr konta do wpłat zaliczek: 53 1090 1740 0000 0001 0741 9782 tytuł wpłaty: własne imię nazwisko,
oraz liczba osób 

• kontakt z Sebastianem Nikiel: s.nikiel.mojegory@gmail.com 

Linki:
• Strona wydarzenia na łamach portalu Facebook: https://www.facebook.com/events/278009115681493/ 
• Strona Mariusza Goli: http://mariuszgoli.com/ 
• Strona kabaretu DNO: http://dno.pl/ 
• Sylwia Rusin – przewodnik Beskidzki i Babiogórskiego Parku Narodowego, instruktorka narciarstwa,

pilot wycieczek: http://przewodnikbeskidy.pl/pages/uprawnienia.php / 
• Szymon Baron – podróżnik, społecznik, Prezes Bielskiego oddziały PTT: http://www.szymek.ptt.org.pl/ 
• więcej o mnie (Sebastian Nikiel): http://s-nikiel-mojegory.pl/o%20mnie/index.html 

www.s-nikiel-mojegory.pl 
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