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MAJÓWKA SKPTG 2015 - Góry Wałbrzyskie i Kamienne 
 

Serdecznie zapraszamy na wyjazd majówkowy. Jest to wyjazd zaliczeniowy dla 
tegorocznych kursantów OT – Katarzyny i Tomasza – którzy z pewnością uczynią 

go niezapomnianym dla wszystkich uczestników. Sudeckie ścieżki i „szczyty” 
czekają na Nas! Będziemy zdobywać Waligórę, Borową i Chełmiec, zasmakujemy 

także atmosfery najklimatyczniejszego z sudeckich schronisk - Bacówki PTTK 
Andrzejówka na Przełęczy Trzech Dolin. 

 

Plan wyjazdu:  
Zbiórka w czwartek, 30 kwietnia 2015 r. o godz. 22:00 w hali dworca PKP Warszawa Wschodnia 

wyjazd: czwartek, 30 kwietnia 2015, TLK Karkonosze 
Warszawa Wschodnia 22:33 – Wałbrzych Miasto 6:55. 

powrót:  niedziela, 3 maja 2015 r, TLK Karkonosze 
Wałbrzych Główny 15:01 – Warszawa Centralna 22:50.  

Zaliczka/Bilety: 

Organizatorzy po zebraniu zaliczki (100 zł) zakupią bilety dla uczestników. Zapisy (wraz z 
zaliczką) do 10.04.2015. Po tym terminie udział jest możliwy tylko po osobnych 
ustaleniach z organizatorami i wiąże się z koniecznością rezerwowania biletów i 
miejscówek na własną rękę – ze względu na długi weekend mogą szybko znikać… 

Trasa:  

piątek:  PKP Wałbrzych Miasto – Szczawno-Zdrój – Chełmiec – Boguszów - 
Dzikowiec (18 GOT) 

sobota:  Dzikowiec – Lesista Wielka – Sokołowsko – Przełęcz Trzech Dolin 
(Bacówka PTTK Andrzejówka) (24 GOT) 

niedziela:  Przełęcz Trzech Dolin – Waligóra – Jeleniec – Borowa – PKP 
Wałbrzych Główny (18 GOT) 

Szacunkowy koszt:  

ok. 150 zł (cena obejmuje dojazd, nocleg, wyżywienie) 

Charakter wyjazdu:  

Pieszy, górski, namiotowy  
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Ekwipunek: 

Sprzęt 

− plecak (z miejscem na wspólne 
rzeczy i prowiant) 

− śpiwór 
− karimata  
− namiot (UWAGA: tych którzy 

mają i mogą wziąć prosimy o 
kontakt z organizatorem w celu 
ustalenia kto bierze) 

− menażka, kubek, sztućce, 
scyzoryk  

Ubranie  

− wygodne, rozchodzone buty, 
dobrze zaimpregnowane  

− ciepły sweter, polar albo bluza  
− kurtka przeciwdeszczowa lub 

peleryna, parasol 
− strój do spania  
− bielizna, skarpety 
− czapka, szalik, rękawiczki,  
− okulary przeciwsłoneczne  
− chustka lub czapeczka chroniąca 

przed słońcem 

Inne  

− pieniądze 
− dokumenty (szczególnie 

uprawniające do zniżek np. 
legitymacja studencka, 
legitymacja PTTK, itp.)  

− leki osobiste, kosmetyczka (tylko 
nie za ciężka),  

− ręcznik  
− papier toaletowy, chusteczki 

higieniczne  
− latarka z dodatkową zmianą 

baterii (najwygodniejsza 
„czołówka”)  

− kompas i mapa 
− aparat fotograficzny 
− klapki lub sandały  
− książeczki GOT i TP oraz inne (dla 

sudeckich koneserów „Korona 
Sudetów” i „Sudecki Włóczykij”) 

− zapałki 

Jedzenie  

− kanapki na sobotę (dopiero 
wieczorem przewidziany ciepły 
posiłek)  

− napoje lub woda ok. 1,5 l w 
plastikowej butelce  

 

 

Kontakt:  

Asia Kiełczewska (530 844 843 aasuak[AT]gmail.com) 
Katarzyna Soboń (k.j.sobon[AT]gmail.com)  
Tomasz Krukowicz (tomasz.krukowicz[AT]gmail.com)  
Paweł Janicki  (paweljanicki90[AT]gmail.com)  
 

 


