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III RAJD „NA DOBRY POCZĄTEK” 

Plan wyjazdu: 

Wyjazd:  

Zbiórka w piątek, 30 września 2011 r. o godz. 21:30 na Dworcu PKP Warszawa Wschodnia 
(przy kasie nr 1) 
Jedziemy pociągiem z Warszawy Wschodniej do Jeleniej Góry. Wysiadamy w Wałbrzychu 
(7:40) i przesiadamy się w pociąg do Głuszycy Górnej (odjazd 8:46 – przyjazd 9:02). 

Powrót: 

W poniedziałek 3 października 2011 r. o godz. 5:50 na Dworzec PKP Warszawa Centralna. 

Bilety: 

Każdy uczestnik powinien zakupić sobie wcześniej bilet PKP: 

 osoby z ulgą bilet na pociąg TLK do Wałbrzycha (2 klasa), 

 osoby bez ulgi Bilet Podróżnika za 69 zł (uprawniający do przejazdów TLK w 2 klasie 
przez cały weekend na dowolnych trasach).  

Charakter wyjazdu: 

Pieszy , górski  

Atrakcje: 

 Tajemnicze podziemne miasto Osówka, 

 najwyższy szczyt Gór Sowich – Wielka Sowa (1015 m npm) 

 resztki sudeckiej puszczy w rezerwacie "Bukowa Kalenica" 

 Nowa Ruda – muzeum górnictwa z podziemną trasą turystyczną 

 góry i widoki oraz dobra zabawa  

Trasa: 

Dzień 1: Głuszyca Górna – podziemne miasto Osówka – Wielka Sowa – przeł. Jugowska 
(Schronisko Zygmuntówka) ok. 23 GOT 

Dzień 2: przeł. Jugowska – Kalenica – Nowa Ruda ok. 21 GOT 

Nocleg: 

Schronisko PTTK „Zygmuntówka” na Przełęczy Jugowskiej 

Szacunkowe koszty: 
Studenci ok. 130 zł, pozostali ok. 150 zł (obejmuje dojazdy, noclegi, wyżywienie). 
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Ekwipunek: 

Sprzęt 

plecak o pojemności min. 35 l 
śpiwór  
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 na zmianę 
chustka lub czapka od słońca, okulary przeciwsłoneczne 

Inne 

dokumenty (dowód osobisty oraz inne uprawniające do zniżek np. legitymacja studencka, PTTK) 
pieniądze 
latarka z dodatkową zmianą baterii 
kompas i mapa (polecana mapę 1:35 000 Galileos Góry Sowie) 
leki osobiste 
kosmetyczka (tylko nie za ciężka), ręcznik 
papier toaletowy, chusteczki higieniczne 
aparat fotograficzny 
klapki lub sandały 
książeczki odznak (m.in. GOT, Turysta Przyrodnik, Korona Sudetów, Korona Gór Polskich) 

Jedzenie 

należy zabrać kanapki na sobotnie śniadanie i drugie śniadanie oraz napoje na drogę (woda, 
herbata w termosie) 
obiadokolację jemy w schronisku (możliwość indywidualnego kupienia różnych dań w bufecie lub 
wrzątku do zalania własnego posiłku) 
śniadanie na drugi dzień zapewniają organizatorzy 

Kontakt: 
Asia Kiełczewska 
Tel. +48-510-311-529 
Email: aasuak@gmail.com 
 

Prosimy o zgłaszanie się do środy 28 września ! 


