
Rowerem na Jasną Górę w 2016 r.

Stowarzyszenie „Cykliści” organizuje „IX Wysokomazowiecką Rowerową 
Pielgrzymkę na Jasną Górę” w dn. 8 -14 sierpnia br.,  koszt pielgrzymki nie 
przekroczy  250 zł. - dla członków stowarzyszenia i 300 zł. - dla pozostałych 
uczestników, wraz z całodziennym wyżywieniem, zakwaterowaniem, pojazdem 
towarzyszącym po trasie, powrotem Pielgrzymów autokarem z klimatyzacją. 
Oferta skierowana jest do wszystkich osób,  którzy ukończyli 17 lat. Trasa 
przejazdu: Wysokie Mazowieckie, Miedzna, Siennica, Mogielnica, Fałków, 
Radomsko, Częstochowa. Noclegi po trasie na bazie szkół i Domu 
Rekolekcyjnego w Częstochowie. Wyruszamy sprzed kościoła pw. Św. Ap Piotra i 
Pawła w Wysokiem Mazowieckie 8 sierpnia 2016 r.(poniedziałek) po Mszy Św. o 
god. 8.00.

Zapisy przyjmowane są do dnia 1 sierpnia 2016 r. (liczy się kolejność zgłoszeń).

Vademecum Pielgrzyma:

 ◄ Pielgrzym przed wyruszeniem w drogę powinien:

☺ być zdrowy    

☺ mieć sprawny (serwisowany) rower

☺ mieć kask i kamizelkę odblaskową

☺ mieć leki których codziennie zażywa

☺ mieć cienką kurtkę przeciwdeszczową z kapturem i dobre sportowe buty

☺ mieć karimatę (materac dmuchany) i śpiwór

☺ mieć niezbędnik stołowy – kubek, talerz, łyżkę i nóż

☺ mieć środki higieny osobistej

☺ mieć dowód tożsamości

☺ mieć dobry humor

◄ Pielgrzym bezwzględnie musi podporządkować się zasadom bezpieczeństwa 
na drodze.



◄ Pielgrzym zobowiązany jest do przestrzegania poleceń Przewodnika 
Pielgrzymki lub wyznaczonych przez Niego Zastępców

Pielgrzymkę dofinansowują: Starosta Wysokomazowiecki, Burmistrz Miasta 
Wysokie Mazowieckie i Stowarzyszenie „Cykliści” i inni sponsorzy.

Ilość miejsc ograniczona do 45 osób, liczy się kolejność zgłoszeń.

Zapisy przyjmuje Józef Wyszyński pocztą elektroniczną na adres 
jwyszynski51@o2.pl , podając jednocześnie imię i nazwisko, dokładny adres 
zamieszkania, PESEL, tel. kontaktowy  lub w pok. Nr 8 Urzędu Gminy w 
Wysokiem Mazowieckiem. Zgłaszający uiszcza kwotę 50 zł. zaliczki na konto 
stowarzyszenia nr 25 8774 0000 0003 1323 2000 0010 z dopiskiem (Jasna 
Góra). Pozostała kwota zostanie uiszczona w dniu wyjazdu, dla wskazanej osoby 
(za pokwitowaniem). 

Pielgrzymkę organizujemy przy współpracy z i Parafią pw. Św. Ap. Piotra i Pawła 
w Wysokiem Mazowieckiem, Burmistrzem Miasta Wysokie Mazowieckie, 
Starostą Wysokomazowieckim, w łączności z Łomżyńską Pieszą Pielgrzymką

Opiekunem Duchowym  Pielgrzymki będzie ks. Wojciech Kurek– Wikariusz Parafii pw. 
Św. 
Przewodnik Trasy i Kierownik Pielgrzymki zostaną powołani w dniu wjazdu.

Pielgrzymka jest przedsięwzięciem o charakterze religijnym, kulturowym i sportowym.

Stałymi punktami programu Pielgrzymki będą:

- codzienna Msza Św., cząstka różańca odmawiana na trasie, Anioł Pański, Koronka do 
Miłosierdzia Bożego, zwiedzanie sanktuariów i  miejsc atrakcyjnych turystycznie, 
wspólne śpiewy i inne imprezy zorganizowane spontanicznie.

Aktualne informacje będą dostępne na stronie www.cyklisci.wysokie.com.pl 

Wkrótce na stronie internetowej ukaże się szczegółowy Program Pielgrzymki.

                                     Zarząd Stowarzyszenia „Cykliści”

Józef Wyszyński

tel. 663 749 487 

Email;  jwyszynski51@o2.pl
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