
RAJD GÓRSKI POIA 2019 

Serdecznie zapraszamy na Rajd Górski POIA  Duszatyń – Bystre, który odbędzie się w dniach 07-

08.09.2019. 

W tym roku wspólną wędrówkę rozpoczniemy w Duszatyniu, przechodząc przez Jeziorka 

Duszatyńskie, Chryszczatą, Jeziorko Bobrowe do Rabego, skąd zabierze nas autokar na nocleg w 

OW Bystre. 

Po raz pierwszy dajemy możliwość samodzielnego przyjazdu na miejsce wymarszu, czyli do 

Duszatynia. Po zakwaterowaniu się w OW Bystre kierowcy samochodów będą przewiezieni po ich 

odbiór (lub jak ktoś woli – dnia następnego 😉 ). 

PLAN RAJDU: 

Sobota, 07.09.2019: 

 6:15 zbiórka i 6:30 wyjazd z Rzeszowa 

Wyjazd z parkingu przy WOSiR w Rzeszowie ul. Pułaskiego z tyłu za parkiem (jest 

możliwość pozostawienia na miejscowym parkingu samochodów). 

 Planowany przyjazd do Duszatynia: około 9:00 

Drobny poczęstunek na miejscu (do potwierdzenia), możliwość zakupu napojów w barze 

Duszatyń. 

 Wyjście na szlak: około 10:00 

 Jeziorka Duszatyńskie: 11:30, 30 minut przerwy 

 Chryszczata: 13:00 

 Jeziorko Bobrowe: 14:00, 60 minut przerwy 

W czasie przerwy planujemy degustację łańcuckich nalewek, chętnych zapraszamy do 

podzielenia się swoimi kompozycjami. 

 Zejście do Rabe: około 17:00 

 Przejazd do Bystrego, kwaterunek 17:00 – 18:00 

 Przewóz kierowców, którzy pozostawili samochody na parkingu w Duszatyniu 

 Kolacja – biesiada przy grillu i muzyce: początek 19:00 

Niedziela, 08.09.2019: 

 6:30 – wyjazd na Msze Świętą do Baligrodu (dla chętnych)  

 8:00 - 10:00 – śniadanie 

 czas wolny 

 12:00 – wyjazd zaprzęgami konnymi na obiad w formie ogniska do wiaty Nadleśnictwa 

Baligród (w przypadku braku możliwości organizacji tej atrakcji zaprosimy Państwa na 

wspólny spacer doliną Rabego połączony ze zwiedzaniem tych pięknych terenów. Spacer 

oczywiście zakończymy posiłkiem). 

 15:00 – wyjazd do Rzeszowa 

WAŻNE INFORMACJE: 
 Wyjazd autokarem z Rzeszowa, powrót do Rzeszowa. 

 Po wcześniejszym umówieniu istnieje możliwość dosiadania się do autokaru na trasie 

przejazdu w miejscowościach: Babica, Niebylec, Lutcza, Domaradz, Brzozów, Sanok, Lesko. 

 Rajd górski jak sama nazwa wskazuje odbywa się w górach. W sobotę do przejścia będzie 

około 13km. Trasa biegnie lasem. Większość trasy ma charakter drogi leśnej, od Jeziorek 

Dusztyńskich do Jeziorka Bobrowego podróż szlakiem (ścieżka leśna). Podczas wycieczki 

wymagany jest strój górski (sportowy, wygodny) dobrany do pogody (słońce/deszcz). 

Wymagane obuwie górskie, polecane kije. 

 Wyżywienie zapewnione jest od soboty wieczór do wyjazdu (biesiada, śniadanie, obiad). Na 

czas wędrówki pieszej należy zaopatrzyć się w żywność i napoje. Na dzień dzisiejszy nie jest 



możliwe potwierdzenie poczęstunku przed wyjściem w Duszatyniu, postaramy się jednak 

aby się on odbył. 

 Napoje wysokoprocentowe (za wyjątkiem degustacji nalewek) po stronie uczestników.  

 Nocleg w pokojach OW Bystre – skład pokoi można ustalać telefonicznie lub osobiście w 

biurze POIA.  

 
Koszty uczestnictwa (wpisowe):  

 20 zł członkowie POIA opłacający składki i ich niepełnoletnie dzieci 

 85 zł mąż/żona niebędący członkiem POIA 

 195 zł pozostali uczestnicy lub członkowie POIA nieopłacający składek 
 
W ramach wpisowego Organizatorzy zapewniają:  

 Przejazd autokarem w obydwie strony  

 Obsługę przewodnicką na szlaku 

 Biesiadę w OW Bystre 

 Nocleg w OW Bystre 

 Transport kierowców z OW Bystre do parkingu w Duszatyniu 

 Śniadanie (niedziela) 

 Obiad w formie ogniska lub klasyczny (niedziela) – w zależności od dostępności woźnicy 

 Ubezpieczenie NNW  

 Niezapomniane wrażenia  

 Jedyną w swoim rodzaju możliwość dyskusji na tematy farmaceutyczne w gronie kolegów i 

koleżanek i w pięknym otoczeniu bieszczadzkiej przyrody 😉 

 

 Drogą telefoniczną 17 85 38 212 lub mejlową biuro@poia.pl prowadzi biuro POIA do dnia 
31 sierpnia 2019 lub do wyczerpania miejsc (limit 60 miejsc z przejazdem + 40 miejsc z 
transportem własnym).  

 Podczas zapisu należy podać imiona i nazwiska uczestników, numer telefonu kontaktowego. 

 Na listę uczestników zostają wpisane osoby, które przy zapisie wpłacą wpisowe (koszty 
uczestnictwa) przelewem na konto: 03 1240 4751 1111 0000 5517 8507 

 W tytule przelewu należy wpisać: Rajd górski 2019 wpłata za (imię i nazwisko uczestnika 
wycieczki).  

 W razie rezygnacji z uczestnictwa w wycieczce wpłata wpisowego nie podlega zwrotowi.  
 
 

 plecak, 

 suchy prowiant oraz termos z ciepłym napojem,  

 odpowiednie obuwie (nie szpilki i nie sandały),  

 pelerynę przeciwdeszczową lub płaszcz foliowy (nie parasol), 

 czapeczkę lub chustę przeciwsłoneczną, 

 czekoladę (lub inne „szybkie kalorie”), 

 telefon komórkowy, 

 ręcznik (możliwość pozostawienia większego bagażu w autokarze na czas marszu), 

 koniecznie dobry humor. 
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