Rajd rowerowy
w Góry Izerskie
2 - 4 października 2015
opis regionu: Góry Izerskie są niezbyt wysokie, o łagodnych wierzchowinach,
dlatego idealnie nadają się na rower również dla osób jeżdżących rekreacyjnie. Góry
Izerskie leżą na terenie Czech i Polski, w obszarze Sudetów Zachodnich.
Ich najwyższym szczytem jest Wysoka Kopa – 1126 m n.p.m.

Wyjazd - 2.10.2015 (piątek):
5:15 → 5:48 →
11:13
→ 11:36
Zbiórka* → Poznań → Ciechanowice → Jelenia Góra
* zbiórka na dworcu PKP Poznań Główny – przed budynkiem starego
dworca (ten obok wielkiego chlebaka :) Pociąg jest podstawiany, więc
punktualnie o godzinie zbiórki przechodzimy na właściwy peron.
Powrót - 4.10.2015 (niedziela):

15:50
Jelenia Góra

→
→

22:00
Poznań

*Możliwy jest dojazd samochodem na własną rękę.

Wszystkie proponowane trasy biegną szlakami rowerowymi. Są dość
łagodne i prowadzą głównie po drogach szutrowych i kiepskim
asfaltem. Tak więc każdy bez problemu może jechać na dowolnym
sprawnym rowerze z przerzutkami (nie potrzeba roweru górskiego).
Obydwie noce śpimy w Chatce Robaczka, na łóżkach i nie potrzeba
karimat. Jest to na przedmieściu Szklarskiej Poręby, więc nie bierzcie
za dużo jedzenia - będzie można dokupić na miejscu (a pierwszego
dnia czeka nas trochę podjazdów, więc tym istotniejsze aby mieć lekki
bagaż). Drugiego dnia zostawiamy bagaże i jeździmy na lekko. Rajd
jest planowany na około kilkanaście osób.
Wszystkie trasy są zaznaczone na mapie:
https://www.google.com/maps/d/edit?mid=z4Z3hOrrCpG0.kTaJLdOs
ouDs&usp=sharing (znacie coś lepszego do tworzenia map?)

dzień 1 – Trasa krótka – 43 km
Wysiadamy w Jeleniej Górze i z centrum jedziemy na południe czarnym szlakiem
rowerowym aż do Borowic. Dalej jedziemy Międzynarodowym Szlakiem
Rowerowym ER-2, którym dojeżdżamy prawie pod samą Chatkę Robaczka.
dzień 1 – trasa długa – 74 km (można ją skrócić do 68 km, jeżeli na ostatnie 9 km
wskoczymy na trasę krótką):
Wysiadamy w Ciechanowicach, skąd jedziemy czerwonym szlakiem rowerowym na
południe. W środkowej jego części jest możliwość zboczenia na równoległy szlak
niebieski,
który
prowadzi
obok
kolorowych
jeziorek.
Za Raszowem skręcamy w prawo na zielony szlak rowerowy, którym dojeżdżamy
do Rozdroża pod Bobrzakiem. Dalej niebieskim i czarnym szlakiem rowerowym
zjeżdżamy do Kowar, aby za nimi wjechać na Międzynarodowy Szlak Rowerowy
ER-2. Doprowadziłby on nas już do samej Szklarskiej Poręby (tak jak jedzie trasa
krótka), jednak my mijając górę Płoszczan odbijamy na południe na szlak rowerowy,
który doprowadzi nas w pobliże Wodospadu Kamieńczyka. Stąd przejeżdżamy
przedmieściami Szklarskiej i dojeżdżamy do Chatki Robaczka.
dzień 2 – trasa krótka – 39 km
Jest to krótka pętelka, którą można rozbudować o różne modyfikacje.
1000 m na północ od Chatki jest niebieski szlak pieszy i z tego miejsca jedziemy
szlakiem rowerowym na zachód do Chatki Górzystów, gdzie serwują znakomite
naleśniki. Dalej jedziemy na południe do schroniska Orle, a następnie Starą Drogą
Celną na Polanę Jakuszycką, skąd zjeżdżamy prosto na naszej Chatki.
dzień 2 – trasa długa – 82 km
Dojeżdżamy Międzynarodowym Szlakiem Rowerowym ER-2 do Polany
Jakuszyckiej, po czym wjeżdżamy szosą do Czech i zaraz za granicą odbijamy
w lewo na żółty szlak rowerowy. Przejeżdżamy nim przez Krakonosova Snidane
i Certowa Plan, możemy odbić na punkt widokowy na szczycie Certova Hora,
po czym zjeżdżamy do Harrachova. Dalej jedziemy zielonym szlakiem rowerowym,
który prowadzi wzdłuż rzeki Izera i we wiosce Jizerka odbijamy w prawo, aby
wjechać na terytorium Polski w pobliżu schroniska Orle. Następnie jedziemy na
północ do Chatki Górzystów. Dalej jedziemy Drogą Borowinową na zachód,
po czym wracamy już prosto w stronę naszej Chatki (Siną Drogą, dalej Szklarską
Drogą) cały czas szlakami rowerowymi.
dzień 2 – modyfikacje
W zależności od preferencji, można urozmaicić powyższe trasy. Można zatrzymać
się na dłużej w Harrachowie na czeskich specjałach, albo będąc w pobliżu chatki
górzystów można odbić do uzdrowiskowej miejscowości Świeradów-Zdrój.
Będąc w Świeradowie można również przejechać się singletrekiem. Są to wąskie
ścieżki, które nie prowadzą w żadne konkretne miejsce, a pozwalają się 'wyszaleć'
i dają dużo frajdy z jazdy. Są wytyczone w formie pętli z dużą ilością zakrętów
i delikatnych górek po gładkim terenie z ubitej ziemi. Dla bezpieczeństwa, są one
jednokierunkowe, a jeździ się nimi 'na lekko', bez sakw i są dedykowane dla
rowerów górskich (niemniej innymi też można bez problemu pojechać, tylko
odpowiednio wolniej): https://www.youtube.com/watch?t=34&v=vMJKn0hU5cA

dzień 3 – trasa krótka – 46 km
Zjeżdżamy do Drogi Sudeckiej, którą dojeżdżamy do Rozdroża Izerskiego. Dalej
jedziemy szlakiem rowerowym przez miejscowości: Kopaniec, Chromiec, Stara
Kamienna, Barcinek, Siedlęcin i dojeżdżamy do Jeleniej Góry.
dzień 3 – trasa długa – 74 km
Zjeżdżamy do Drogi Sudeckiej, którą dojeżdżamy do Rozdroża Izerskiego.
Następnie wjeżdżamy szlakiem rowerowym na Stary Grzbiet i dalej jedziemy przez
miejscowości: Kwieciszowice, Nowa Kamienica, Stara Kamienica, Barcinek,
Siedlęcin i dojeżdżamy do Jeleniej Góry. Dalej jedziemy szlakiem rowerowym ER-6
wzdłuż rzeki Bóbr aż do Janowic Wielkich, gdzie wsiadamy w pociąg.
Msze święte
W Białej Dolinie (kilometr od chatki) w niedzielę o 9:30, w Szklarskiej w parafii św.
Kolbego w sobotę o 18:00 i niedzielę 7:30, 9:00 i 10:30 oraz w Jeleniej Górze
o 13:15 w Bazylice Mniejszej św. Erazma i Pankracego.

Wariant 2-dniowy
Jeżeli komuś nie pasuje jechać na trzy dni, zachęcamy do jednego
z krótszych wariantów:




Dojazd pociągiem w sobotę i przejazd rowerem tak samo jak
trasa 3-dniowa w piątek. A więc wyjazd z Poznania w sobotę
o 5:48 do Jeleniej Góry i dalej przejazd do Chatki Robaczka
Dojazd samochodem do Chatki Robaczka w piątek wieczorem
lub w sobotę o świcie (dojazd z Poznania zajmuje 4,5 godziny).
Wtedy plan na sobotę jest zgodny z trasą 3-dniową. Plan na
niedzielę będzie minimalnie zmodyfikowany, aby zakończyć
dzień przy samochodach.

Co należy zabrać
 sprawny rower (koniecznie sprawdź stan roweru przed rajdem)
 oświetlenie do roweru i zapięcie do roweru
 sakwy i/lub plecak
 kask i opcjonalnie okulary, 1-2 zapasowe dętki i łatki
 łyżki do opon i pompkę (wystarczy 1 na parę osób)
 podstawowe narzędzia i smar do łańcucha (1 na parę osób)
 śpiwór i kapcie lub inne obuwie do schroniska
 latarka lub czołówka
 wygodne ciuchy na ciepłą i chłodną pogodę (pakowane
do sakw w workach foliowych), kurtkę przeciwdeszczową





papierowe mapy (np. euromapa Sudety Zachodnie
wydawnictwa ExpressMap) – polecamy odwiedzić sklep
Globeo w Pasażu Apollo – na hasło "Halny” macie rabat 10%
Dodatkowo polecam również aplikacje ViewRanger na smartphona, która
wyświetla mapy, rejestruje trasę i ma wbudowaną m.in. mapę
OpenCycleMap z zaznaczonymi wieloma szlakami rowerowymi.
pamiętaj, aby pakować tylko najistotniejsze rzeczy – wszystkie

je będziesz musiał wieźć, a szczególnie w czasie podjazdów
duża masa bagażu mocno utrudnia pedałowanie
Koszt rajdu (przejazdy pociągiem, nocleg i opłata klimatyczna):
W nawiasie podano cenę dla Halniaków

trasa 3-dniowa:
Studenci: 110 zł
Nie studenci: 135 zł
Dojazd własny: 60 zł

trasa 2-dniowa
(cena nie obejmuje
biletu na dojazd – kupowany samodzielnie!)
(100 zł) Studenci: 55 zł
(50 zł)
(125 zł) Nie studenci: 68 zł
(63 zł)
(55 zł) Dojazd własny: 30 zł
(27 zł)
prysznic prawdopodobnie dodatkowo płatny: 2 zł

Zapisy:
 na spotkaniach klubu we wtorki o 19:00
 przez formularz zgłoszeniowy na stronie
zapisy przyjmujemy do 26 września.
Osoby jadące z nami po raz pierwszy powinny zapisać się osobiście na spotkaniu
klubowym.

Organizator:
Marek Wąsik: 507 455 646
e-mail: wasik.m@gmail.com
www.halny.org
Numer ratunkowy w górach : 601 100 300

Schronisko:
Chatka Robaczka
Andrzej Kohyt
Biała Dolina
ul. Żeromskiego 23
58-580 Szklarska
Poręba-Górna
tel.: 502 668 325

Uwaga! Uczestnicy biorą udział w rajdzie na własne ryzyko i odpowiedzialność.
Organizatorzy i Klub nie zapewniają usług przewodnickich ani ubezpieczenia –
polecamy ubezpieczyć się we własnym zakresie.

