
Dotychczas wszech królująca na drzewach zieleń coraz częściej zaczyna ustępować miejsca złotym oznakom
nadchodzącej jesieni... lato powoli chyli się ku końcowi. Nie oznacza to jednak końca górskiego sezonu, wszak
to tylko zmiana szaty – a góry piękne są przecież każdą z pór roku, szczególnie zaś romantyczne i bajkowo
kolorowe potrafią być właśnie jesienią. Tym bardziej z wielką radością zapraszam Wszystkich na planową III
edycję górskiej imprezy charytatywnej, przebiegającej pod wspólnym hasłem „Ludzie gór dla człowieka gór”.
Pierwsza z edycji, wczesną wiosną, na Hali Lipowskiej, uraczyła uczestników atakiem zimy, potem była letnia
niezapomniana, o wyjątkowo bogatym programie rozrywkowo-kulturalnym edycja II w klimatycznej Chatce na
Gibasach, pora więc na III... była wiosna (i zima wiosną;), było lato, teraz będzie jesień. 

Impreza III – program:
Wydawać by się mogło że trudno będzie przebić tak bogaty program jak miała edycja II, a jednak organizatorzy
(za co serdecznie dziękuję) znów stanęli na wysokości zadania i po raz kolejny impreza ma bardzo różnorodny
i ciekawy program. Impreza odbędzie się w dniach 10 – 12.10.2014 i po raz pierwszy trwać będzie aż trzy dni.
Ogólnie mówiąc odbędzie się w Beskidzie Żywieckim – ogólnie gdyż każdy z trzech dni przebiegać będzie w
różnym miejscu. Wstępny, wciąż wzbogacany program imprezy przewiduje: 

Dzień I:
Nocleg w Bacówce na Krawcowym Wierchu, gdzie grupa przejdzie z Glinki. Start imprezy i powitanie
uczestników przewidziano na godzinę 19:00,  po zakwaterowaniu odbędzie się pokaz slajdów Yardo
Pietrzyka który zaprezentuje swoje piękne górskie fotografie, potem ognisko i zabawy...

Dzień II:
Rankiem zejście do wsi Glinka gdzie wspaniałomyślnie wójt gminy Ujsoły udostępnił uczestnikom imprezy,
nieodpłatnie, na cały dzień Geo-Park Glinka, gdzie znajduje się park linowy, oraz basen. Uczestnicy prócz
korzystania z parku linowego pod okiem instruktorów (tyrolka, ścianka wspinaczkowa, park linowy...) będą
mogli skorzystać z niebywałej okazji zanurkowania w basenie na terenie kompleksu w prawdziwym akwalungu
z profesjonalnymi nurkami z Centrum Nurkowego Beskid Divers. Prócz tego przewidziane są pokazy jazdy
wyczynowej na rowerach grupy Free Riders, oraz lepienia naczyń i przedmiotów w glinie. Pokazy lepienia
organizowane są przez pracownie „Gliniana Koniczynka”, która również przekazała swoje piękne wyroby do
sklepiku, gdzie można będzie je nabyć. Po południu grupa przejdzie do schroniska na Kubiesówce gdzie po
zakwaterowaniu, około godziny 16, po raz kolejny wystąpi rewelacyjny wirtuoz gitary Mariusz Goli. 
Dzień III:
Pożegnanie i powrót uczestników do domów...

Dzięki Wójtowi gminy Ujsoły uczestnikom III edycji imprezy „Ludzie gór dla człowieka gór” zostanie udostępniony na cały dzień nieodpłatnie kompleks „Geo-Park Glinka”.
Na ternie kompleksu znajduje się basen, ścianka wspinaczkowa, oraz park linowy.
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Pierwszy z noclegów w dniu 10 / 11.10.2014 będzie w klimatycznej Bacówce na Krawców Wierchu w Beskidzie Żywieckim / foto: Piotr Dziki

Nocleg w drugim dniu imprezy przewidziany jest w schronisku Kubiesówka nieopodal wsi Glinka (Beskid Żywiecki) / foto: Piotr Dziki

                                                                                   1.                                                                                                                                                 2.

1. Podczas pierwszego dnia imprezy, w Bacówce na Krawców Wierchu odbędzie się pokaz slajdów niesamowitych górskich fotografii Yardo Pietrzyka
2. Na imprezie nie mogło zabraknąć Mariusza Goli, wirtuoza gitary, który jest z nami od początku  - Mariusz zagra wieczór II dnia imprezy

W II dniu imprezy, uczestnicy będą mieli okazję zapoznać się z tajnikami trudnej sztuki lepienia naczyń, oraz figurek z gliny, 
jak i samemu spróbować swoich sił. Pokaz przeprowadzi pracownia „Glinka Koniczynka”
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Zasady i koszty uczestnictwa:
Koszt  uczestnictwa w imprezie wynosi 20zł dla  osoby dorosłej,  oraz 10zł  od dziecka.  Kwota ta  zapewnia
uczestnictwo we wszystkich atrakcjach podczas trwania imprezy, w tym Geo-Parku, pokazach, slajdowisku i
zabawach. Nie obejmuje natomiast kosztu noclegów – podczas tej edycji o zakwaterowanie zadbać muszą sami
uczestnicy, rezerwując wcześniej noclegi w wymienionych obiektach. Linki i numery telefonów do schronisk:

– Bacówka PTTK na Krawców Wierchu:
– witryna: http://krawcow.pttk.pl/ 
– telefon: 504-684-027
– e-mail: krawcula@gmail.com 

– Schronisko Kubiesówka: 
– witryna: http://www.kubiesowka.pl/ 
– telefon: (33) 86-26-746 lub 608-711-133
– e-mail: kubiesowka@interia.pl 

By wziąć udział, tak jak wcześniej, należy wysłać maila ze zgłoszeniem chęci uczestnictwa, na podany poniżej
mail organizatorów, następnie po otrzymaniu maila zwrotnego z numerem konta wpłacić odpowiednią kwotę
(jej wysokość zależna jest od liczby i wieku uczestników), w tytule wpłaty podając liczbę osób dorosłych i
dzieci.  Można  również  dokonać  wpłat  bezpośrednio  na  podane  niżej  konto  po  czym  poinformować
organizatorów o fakcie wpłaty – podając imię i nazwisko, liczbę osób na które dokonana została wpłata.

Dane do wpłat oraz kontaktowe: 
• Zapisy mailowo: ludzie.gor@wp.pl 
• Numer konta do wpłat: 53 1090 1740 0000 0001 0741 9782 / tytuł wpłaty: imię nazwisko, oraz liczba osób

dorosłych i dzieci
• kontakt ze mną (Sebastian Nikiel): s.nikiel.mojegory@gmail.com 
• Informacje telefoniczne pod numerami: 661-855-128 i 516-527-820

Bezpieczeństwo uczestników i sklepik
Jak podczas II edycji, również jej III wydanie będzie posiadało zabezpieczenie medyczne zapewniane przez
Maltańską Służbę Medyczną oddział w Kętach. 

Pewną tradycją jest już czynny podczas trwania imprezy sklepik, w którym można nabyć wiele ciekawych
przedmiotów,  ofiarowanych  przez  rosnące  grono  darczyńców.  Całkowity  dochód  ze  sprzedaży  tych
przedmiotów  przekazany  będzie  na  konto  „Fundacji  Pomocy  Osobom Niepełnosprawnym  Słoneczko”,  ze
wskazaniem dalszego finansowania mojego leczenia. Tak będzie i tym razem, wśród rzeczy które już teraz
wiadomo że znajdzie w sklepiku będą między innymi:

– moje autorskie tomiki poezji „Na krawędzi”, oraz „Poza krawędzią”
– artystyczne ręcznie wytwarzane przedmioty z gliny, przekazane przez pracownie „Gliniana 

Koniczynka”
– górskie zdjęcia Sebastian Nikla, Sylwii Rusin, oraz zwycięzcy konkursu fotograficznego prowadzonego

na łamach strony www.s-nikiel-mojegory.pl Michała Kasprzyka w tym nagrodzone zdjęcie pt. „Władca 
gór”

– książki i albumy
– koszulki z górskimi motywami przekazane przez Mateusza Grzegorzyka
– pamiątki z całego świata (również Polski), którymi obdarowała nas zaprzyjaźniona Agencja Turystyczna

BeskidVision, w tym zdradzimy, że będzie można nabyć płynną pamiątkę z Chorwacji :) 
– karnet karnet na największy kompleks narciarski w Polsce - w Kotelnicy Białczańskiej, oraz pobyt na 

termach w Białce Tatrzańskiej ofiarowany przez ośrodek sportowy Kotelnica Białczańska i Terma 
Białka

– pamiątki z wcześniejszych edycji imprezy...
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                                        1.                                                                            2.                                                                                                                           3.

1 / 2.  W sklepiku jak podczas wcześniejszych edycji imprezy znajdziecie moje tomiki poezji: debiutancki tomik „Na krawędzi” wydany w 2013r (foto nr.1), oraz wydanego w marcu 2014r
drugiego  tomiku pod  tytułem „Poza  krawędzią”  (foto  nr.2).  Jeśli  chcesz  dowiedzieć  się  czegoś więcej  o  tym  tomikach,  pobrać  ich  fragment  w PDF,  przyjrzeć  się  grafikom w  nim
zamieszonych, oraz poznać historię powstania,  zapraszam do odwiedzenia strony tomiku <<KLIKNIJ>>

3 / 4. W sklepiku natraficie również na koszulki z górskimi motywami przekazane przez Mateusza Grzegorzyka, koszulki posiadają dwa motywy graficzne.

                                                                                        4.                                                                                                                                         5.     
5. Jedną  z ciekawych atrakcji  jakie znajdziecie w sklepiku będą niesamowite górskie zdjęcia Michała Kasperczyka,  w tym przekazane przez niego na potrzeby akcji  „Ludzie gór dla
człowieka gór” zdjęcie pod tytułem „Władca gór” które zdobyło I miejsce wśród 915 nadesłanych fotografii na II edycję konkursu fotograficznego „Góry – moje miejsce na ziemi” (zobacz
„Galerię pokonkursową”) - zdjęcia będą jak zawsze oprawione w pass-partu, oraz antyramę – rozmiar zdjęcia to 30x45cm w antyramie 40x60cm.

Pamiątki dla uczestników
Inną  tradycją  jest  że  uczestnicy  imprezy  otrzymują  pamiątkowe  gadżety,  tak  będzie  i  tym  razem,  każdy
uczestnik imprezy otrzyma pamiątkową odznakę, oraz kartkę pocztową, a być może i inną niespodziankę :)

Każdy uczestnik III edycji imprezy górskiej „Ludzie gór dla człowieka gór” otrzyma pamiątkową kartkę pocztową, oraz odznakę
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Zmian ciąg dalszy...
Wraz z III  edycją,  akcja  „Ludzie gór dla  człowieka gór” doczekała się  swojego nowego oficjalnego loga,
zamieszczonego poniżej. Od teraz będzie ono oficjalnym znakiem rozpoznawczym Wszystkich ludzi dobrej
woli  –  ludzi  gór,  zebranych  pod  szyldem  tej  szczytnej  akcji.  Pomimo  bowiem  że  to  już  III  z  trzech
zapowiadanych akcji na rok 2014, wielkim błędem byłoby zmarnowanie tak dużego potencjału dobrych serc, a
ludzi w potrzebie w naszym górskim świecie przecież nie brak... dlatego miejmy nadzieję że akcja nadal będzie
się tak pięknie rozwijać, niosąc nadzieję, wsparcie i siły, którymi tak szczodrze mnie samego obdarowano. 

III edycja imprezy „Ludzie gór dla człowieka gór” przyniosła ze sobą wiele zmian, wśród których jest zmiana loga akcji. Nowe logo zamieszczone powyżej będzie występować na różnych
tłach, czy kształtach tła, ale zawsze utrzymując ten sam charakter, mamy nadzieję że się Wam spodoba i stanie się synonim Ludzi Gór niosących pomoc bliźnim w potrzebie... logo po
prawej będzie używane podczas trwania akcji dla danej osoby, gdzie prócz niego znajdzie się imię tej osoby, oraz ewentualnie logos jego strony. 

Podziękowania i słowo na zakończenie...
Serdecznie dziękuję również Wszystkim Osobom, firmom, portalom, oraz darczyńcą którzy wsparli imprezę,
czy to  przez  ofiarowanie  gadżetów do sklepiku,  czy to  obecność  na  imprezie,  oferując  różne  atrakcje  jej
uczestnikom.  Wasze  zaangażowanie,  wsparcie  pomaga  mi  iść  na  przód,  a  samą imprezę  czyni  niezwykle
ciekawą i wartą odwiedzenia – dziękuję. Szczególnie dziękuję zaś Wójtowi Gminy Ujsoły, za udostępnienie
kompleksu Geo-Park Glinka, oraz Klubowi Speleologiczny z Bielska-Białej, które wraz z Gminą Ujsoły jest
oficjalnym współorganizatorem III edycji imprezy „Ludzie gór dla człowiek gór”.

To już ostatnia w tym roku i tym cyklu impreza, każda z nich była wyjątkowa, każda inna, każda pozostawiła
po sobie wiele niezapomnianych wspomnień, a mi w wymiarze osobistym – wasza na nich obecność – Wasze
wsparcie – pozwoliło nadal walczyć z chorobą, a dzięki temu wciąż powracać  w tak drogie nam Wszystkim
góry – DZIĘKUJĘ! Z całą pewnością i  ta będzie wspaniałym przeżyciem, okazją do spotkania i  wspólnej
zabawy, dlatego serdecznie Wszystkich zapraszam do uczestnictwa w niej. 

Współorganizatorzy:
Oficjalni współorganizatorzy III edycji górskiej imprezy charytatywnej „Ludzie gór dla człowieka gór”:

– Gmina Ujsoły - http://www.ujsoly.com.pl/ 
– Klub Speleologiczny z Bielska-Białej - http://speleo.bielsko.pl/ 
– Agencja turystyczna Beskid Vision - http://www.beskidvision.com.pl/kontakt/ 

Partnerzy:
– Maltańska Służba Medyczna oddział w Kętach: http://msm.kety.pl/
– Centrum konferencyjno-wypoczynkowe Dębina: http://www.hoteldebina.pl/camping.html
– Sabipol Pawica: http://www.sabipol.pl/ 
– Gliniana Koniczynka: http://www.glinianakoniczynka.pl/ 
– W górach jest wszystko co kocham: http://wgorach.art.pl/ 
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– Kotelnica Białczańska: http://www.bialkatatrzanska.pl/
– Terma Białka: http://termabialka1.rtrk.pl/?scid=102123&kw=10959209&pub_cr_id=55014906484 
– Grupa sportowa Free Riders: https://www.facebook.com/pages/Free-Riders/221155571293647?fref=ts 
– Piekarnia Ujsoły: https://www.facebook.com/pages/Piekarnia-Ujso%C5%82y/363194590368835?

fref=ts 
– Kompleks restauracyjno-noclegowy "Parkowa": http://parkowarajcza.pl/pl/o-nas 
– Geo-Park Glinka: http://www.geopark.com.pl/ 
– Centrum Nurkowe BESKID DIVERS: http://www.beskiddivers.pl/ 
– Schronisko Kubiesówka: http://www.kubiesowka.pl/ 
– Bacówka PTTK na Krawcowym Wierchu: http://www.kubiesowka.pl/ 

Linki:
• Strona wydarzenia na łamach portalu Facebook: https://www.facebook.com/pages/Ludzie-g%C3%B3r-

dla-Cz%C5%82owieka-g%C3%B3r/1418938265022463?fref=ts 
• Strona Mariusza Goli: http://mariuszgoli.com/ 
• Sylwia Rusin – przewodnik Beskidzki i Babiogórskiego Parku Narodowego, instruktorka narciarstwa, 

pilot wycieczek: http://przewodnikbeskidy.pl/pages/uprawnienia.php/ 
• więcej o mnie (Sebastian Nikiel): http://s-nikiel-mojegory.pl/o%20mnie/index.html 
• Strona domowa Yardo Pietrzyk: http://yardopietrzyk.blogspot.com/
• Strona domowa Mateusza Grzegorzyka - „Góry - nasza pasja”: http://mynaszlaku.pl/ 

Oficjalny plakat III edycji imprezy „Ludzie gór dla człowieka gór”

Kliknij <<tutaj>> by pobrać plakat w większym rozmiarze oraz ten artykuł
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