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TERMIN: 27.12.2005 - 01.01.2006
MIEJSCE: Schronisko Odrodzenie
Adres: Przesieka, 58-563 Przesieka Przesieka- INFO
Telefon: 075 7522546
www: www.schronisko177.emeteor.pl
Województwo: dolnośląskie

Infornacje ogólne: Informacje (plik *.doc)
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WYJAZD: poniedziałek 26. grudnia godz. 19.46 Gdynia Główna Osobowa PKP
POWRÓT: poniedziałek 2. stycznia godz. 8:20 Gdynia Główna Osobowa PKP
WYŻYWIENIE:we własnym zakresie
KOSZT RAJDU: 125 zł nocleg; + ok. 75 zł bilety
INFO & ZAPISY: Anna Kropidłowska - sala 123;
Anna Lis (BT II) - tel. 603-032-740; gg 1412626
LOKALIZACJA:

ZDJĘCIA OŚRODKA:

EKWIPUNEK: (by Ania Lis) .::ekwipunek (plik *.doc)::.












legitymacja (ważna i niezniszczona) - w pociągu się czasem przyczepia konduktor
NAJWAŻNIEJSZE: bardzo wygodne, przechodzone buty typu "traperki" (wysokie, dobrze trzymające kostkę
i chroniące ją przed skręceniem, z protektorowaną sztywną podeszwą) NIE BRAĆ BUTÓW NA
OBCASACH! No chyba że do plecaka w celu założenia tylko na wieczór sylwestrowy
skarpety odpowiednie na ewentualne mrozy (raczej grubsze, najlepiej bez szwów na palcach - szczerze
mówiąc sama takich nie mam ale jak ktoś ma to niech weźmie)
polar lub ciepły sweter, czapka, szalik, rękawiczki
ciepła kurtka (niezbyt gruba - ma chronić przed deszczem, mokrym śniegiem i wiatrem). Raczej nie brać
grubych, puchowych kurtek - ubiór dobrać tak, aby można było się ubierać "na cebulkę" (gdy za gorąco żeby
można było coś zdjąć, a gdy za zimno - założyć cos co nie ogranicza ruchów). W przypadku gdy kurtka nie
jest przeciwdeszczowy zabrać pelerynę przeciwdeszczową (zwykle w kiosku można kupić za ok. 4 zł, ja
mam niebieską z odpadającymi guzikami i wyglądam w niej jak smerf :)
można zaopatrzyć się w ochraniacz przeciwdeszczowy na plecak (np. duży worek na śmiecie
odpowiednio przykrojony)
dwie sztuki długich spodni (najlepiej szybkoschnących), koszulki, bluzki (co kto lubi nosić), bielizna





















śpiwór i coś (raczej ciepłego) do spania (np. dres). W przypadku braku śpiwora należy w schronisku
wykupić pościel za dodatkową opłatą kilku złotych
duży plecak (lepiej większy - nie do końca zapełniony niż mały, maksymalnie wypełniony z
przymocowanymi dodatkowymi pakunkami przeszkadzającymi przy chodzeniu) i dodatkowy mały plecak do
chodzenia z nim w następne dni
przybory do mycia: zamiast mydła lepiej zabrać żel do kąpieli, bo zwykłe mydło ciężko spłukuje się wodą
która leci z kranu w górach, ręcznik, szczoteczka i pasta do zebów, szampon, grzebień, papier
asekuracyjny (=toaletowy), chusteczki higieniczne, kremik na zimne dni z filtrem UV
kubek, niezbędnik (=nóż+widelec+łyżka), nóż
rezerwowe jedzenie - kilka niedużych (max 150 - gramowych) konserw (lepiej nie w ciężkich puszkach, bo
sami musimy to nieść), pieczywo o przedłużonej trwałości, zupki typu "gorący kubek", żelazna porcja (cos
słodkiego, np. batoniki lub mleko skondensowane w tubie - takie smakowe, kaloryczna pycha!), herbata
ekspresowa (wrzątek w schroniskach na ogół kosztuje kilkadziesiąt groszy, natomiast szklanka herbaty
kosztuje 2 złote lub więcej - ale podejrzewam, że w tym naszym schronisku jest straszne zdzierstwo za
wrzątek więc trzeba się przygotować), cukier
koniecznie klapki do chodzenia po schronisku (i do wejścia pod prysznic!)
dobrze byłoby posiadać kijek teleskopowy (lub zwykły kijek narciarski) - łatwiej się idzie po górkach, bo
ciężar ciała rozkłada się na ręce i tak dalej (jakoś kiedyś to mądrze ktoś argumentował, fakt faktem: idzie się
łatwiej)
ewentualnie stuptuty (to takie cóś na nóżki od kolan w dół co zapobiega przemakaniu spodni jak się idzie
po śniegu, można kupić w sklepach turystycznych np. Horyzont, Wolf Gang we Wrzeszczu czy Alpinus, Trek
w Gdańsku Gł. - w innych miejscach Trójmiasta się nie obracam. Ceny od 30 do 120 zł. Ale to nie jest jakieś
strasznie niezbędne, po prostu warto mieć żeby nogawki spodni nie zamarzły a potem się nie złamały i nie
odpadły : Ja od 3 lat nie noszę bo kiedyś zostawiłam w jednym ze schronisk i jakoś nie miałam pieniążków
by znów kupić), impregnat do butów, lekka latarka (kto wie czy czasem nie przyjdzie nam wracać do
schroniska po zmroku )
przed zapakowaniem rzeczy do plecaka warto je włożyć do plastykowych worków aby ochronić rzeczy
przed przemoczeniem (najlepsze są mocne worki plastykowe na śmiecie, np. niebieskie "Multi - Top" firmy
PACAN). Najlepiej zdaje egzamin pakowanie rzeczy tego samego rodzaju do osobnych worków (np. osobno
koszulki, osobno skarpety itd.)
do pociągu (czas jazdy nieco ponad 12 godzin) i na pierwszy dzień zabrać odpowiednią ilość jedzenia i picia
(zabrać mały termos z gorącą herbatą, przyda się również na szlaku).
aparat fotograficzny, zegarek, telefon z ładowarką (ładowanie może być płatne ok. 5 zł)

UWAGI DODATKOWE:
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NIE BRAĆ SZKLANYCH BUTELEK I NIE KŁAŚĆ POMIDORÓW LUZEM NA DNIE PLECAKA!!! ;-)
NIE PRZECIĄŻAĆ PLECAKA!!!
WAGA PLECAKA NIE MOŻE PRZEKRACZAĆ 25% WAGI CIAŁA
KONIECZNIE ZABRAĆ DOBRY HUMOR NA KAŻDY DZIEŃ PIENIĄŻKI NA JEDZENIE, PICIE ORAZ
"PICIE"
UWAGA, W GÓRACH NIE BĘDZIEMY PUSZCZAĆ PETARD (NIE BRAĆ!) ANI WYWOŁYWAĆ LAWIN

PLANOWANE TRASY:











wtorek, 27. grudnia 2005 r. Szklarska Poręba Górna - Huta Julia - Wodospad Kamieńczyka - Hala
Szrenicka (1190) - Szrenica (1362) - Trzy Świnki - Mokra Przełęcz - Twarożnik - Łabski Szczyt (1471) Czarcia Ambona - Stacja TV nad Śnieżnymi Kotłami - Przełęcz pod Śmielcem - Czarna Przełęcz (1350) Czeskie Kamienie - Śląskie Kamienie - Petrovka - Przełęcz Karkonoska, Schronisko "Odrodzenie" (1236) 5
godz. 45 min. /18 km pierwszy dzien - opis trasy (plik *.doc)
środa, 28. grudnia Coś się wymyśli fajnego : Może wyprawa do sklepu w Przesiece (3,5 godz w obie
strony) ?
czwartek, 29. grudnia 2005 r. Schronisko "Odrodzenie" (1236) - Pielgrzymy (1204) - Polana (1067) Schronisko "Samotnia" (1195) - Schronisko "Strzecha Akademicka" (1252) - Biały Jar - Kopa (1350) - Biały
Jar - Schronisko "Strzecha Akademicka" (1252) - Polana (1067) - Pielgrzymy (1204) - Schronisko
"Odrodzenie" (1236) 5 godz. 30 min./19 km
piątek, 30. grudnia 2005 r. Schronisko "Odrodzenie" (1236) - Słonecznik (1423) - Spalona Strażnica (1430)
- pod Śnieżką (1400) - Śnieżka (1602) - pod Śnieżką (1400) - Spalona Strażnica (1430) - Słonecznik (1423)
- Schronisko "Odrodzenie" (1236) 5 godz. 30 min./19 km
sobota, 31. grudnia 2005 r. SYLWESTER 2005/2006
niedziela, 1. stycznia 2005 r.

Schronisko "Odrodzenie" (1236) - Przesieka 1 godz. 10 min./8 km Trasa ze schroniska PTTK Odrodzenie
jest charakterystyczna: jest to asfaltowa droga, ale za to wokół roztaczają się piękne widoki. Jest bardzo
łatwa technicznie (jak to bywa z asfaltem), jednak idzie się długo (asfalt = nudy).
DODATKOWE INFORMACJE:
z

z

z

z

z
z

Zdjęcia schroniska i okolic (*.zip)
Msze święte w Podgórzynie:
W niedziele i święta kościelne w dni wolne, godz. 8.30, 11.30, 16.40
W soboty, godz. 17.00
Niedzielne Msze święte w Przesiece:
W niedzielę, godz. 10.00 (Kaplica przy ulicy Słonecznej)
W dni powszednie (tylko czwartki), godz. 17.00
W święta kościelne w dni pracy, godz. 17.00
Najbliższa stacja benzynowa i zarazem sklep całodobowy - w Podgórzynie przy głównej drodze
dojazdowej do Przesieki - ul. Nowa 7; tel. (075) 75 35 268
Apteka w Podgórzynie: ul. Żołnierska 14, 58-562 Podgórzyn (koło Urzędu Gminy) Czynna: od 9.00 do 16.00
Skrzynki pocztowe - przy głównym sklepie spożywczym, przy ośrodkach Zorza, Złoty Widok I, Chybotek.

Dojazd





PKP (stacje) Gdynia Głowna Osob. -> Szklarska Poręba Górna
MZK- autobus: Przesieka -> Jelenia Góra
PKP (stacje) - Szklarska Poreba Górna -> Gdynia Głowna Osob.
PKP (stacje) Warszawa -> Szklarska Poręba

Komunikacja:
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Autobusy z Dworca PKP w Jeleniej Górze do Przesieki - Linia "4"
Pn.-Pt. 6:15, 7:30, 11:58, 13:05, 14.00, 15:42, 18.10, 22:07
Sobota 5:35, 7:30, 11:58, 13.05, 15:42, 18:10, 22:07
N.- Święta 5:35, 7:30, 11:58, 13:05, 15:42, 18:10, 22:07
Z przystanku "Pod Koroną" do Przesieki - Linia "18"
Pn.-Pt. 9:55, 11:59G, 15:20G, 16:45G, 19:22, 20:15
Sobota 9:55, 16:45G, 20:15
N.- Święta 9:55, 16:45G, 20:15
(G - kursy do Podgórzyna Górnego)
Z przystanku koło sklepu do Dworca PKP w Jeleniej Górze - Linia "4"
Pn.-Pt. 4:59, 5:35, 6:20, 7:08, 8:45, 12:48Z, 14:06, 14:52, 16:32, 19:00Z, 22:54Z
Sobota 4:59, 6:20, 8:45, 12:48Z, 14:06, 16:32, 19:00Z, 22:54Z
N.- Święta 4:59, 6:20, 8:45, 12:48Z, 14:06, 16:32, 19:00Z, 22:54Z
(Z - zjazd do Zajezdni)
Z przystanku koło sklepu do Cieplic ("Pod Koroną")- Linia "18"
Pn.-Pt. 10:32, 19:53, 20:51
Sobota 10:32, 20:51
N.- Święta 10:32, 20:51

STRONKI KTÓRE WARTO ODWIEDZIĆ:
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http://www.sudety.pulsar.net.pl/przewodnik/karkonos.html
http://karkonosze.ournet.pl/kwsch.htm
http://dolnyslask.org/
http://karkonosze.boo.pl/
http://noclegi.com/gory/karkonosze.php

MAPA REGIONU:

PPRZESIEKA (mapa):

