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ŚLUŃSKY
3-5.12.2010
Beskyd Śluńsky po śląsku ;),
Slezské Beskydy w języku naszych czeskich sąsiadów ,
Beskid Śląski po polsku
to pasmo górskie leŜące w
zachodniej części polskich Beskidów ,między Kotliną
śywiecką po stronie wschodniej, a Olzą po stronie zachodniej.
Tworzą go dwa grzbiety górskie: Czantorii oraz Baraniej
Góry, które rozdziela dolina rzeki Wisły. NajwyŜsze szczyty
Beskidu Śląskiego to Skrzyczne (1257 m n.p.m.) wznoszący
się w pobliŜu Szczyrku oraz Barania Góra (1220 m n.p.m.).
Główne miasteczka turystyczne Beskidu Śląskiego to Ustroń,
Wisła oraz Szczyrk. Malowniczo połoŜone miejscowości
pełne są atrakcji turystycznych. Wisła i Szczyrk to znane
ośrodki narciarskie, natomiast Ustroń jest miejscowością
uzdrowiskową.

UWAGA:

PoniewaŜ rajd jest Rajdem
Mikołajkowym nakazujemy kaŜdej z uczestniczek i
kaŜdemu uczestnikowi i Tobie i Wam i temu Panu i
tej Pani przygotować jeden zapakowany podarunek
o wartości nie większej niŜ 2,5zł, wraz z
paragonem;). Prezentem nie moŜe być piwo, jedna
czwarta paczki papierosów, blant czy inne
paskudztwa, liczymy na Waszą kreatywność;)
Prezenty odbierzemy na mecie!

________TRASA TRZYDNIOWA_____________
DOJAZD:
Zbiórka przed rajdem odbędzie się 2.12.2010. o
godzinie 22:15 w holu głównym dworca kolejowego przy
KFC pod nieistniejącym juŜ neonem „Kwiaty” ☺. Pociąg
pośpieszny odjeŜdŜający z Poznania o godzinie 23:10 zabierze
nas do Katowic, gdzie dotrzemy o 4:33. Następnie o 6:50
ruszamy pociągiem osobowym do Ustronia Zdrój (trasa
krótsza), docierając na miejsce o 8:42. Głodni dłuŜszego
spaceru jadą pociągiem dalej, do Wisły Dziechcinka, gdzie
docierają o godz. 8:60☺.
Poznań- Katowice
23:10-04:33
Katowice-Ustroń Zdrój
06:50-08:42 (trasa krótka)
Katowice-Wisła Dziechcinka 06:50-08:60 ;) (trasa długa)

DZIEŃ I (piątek)
Uczestnicy tras długiej i krótkiej nocują w róŜnych schroniskach
(oczywiście tylko pierwszej nocy)

Wariant Krótki 4,(66) h
Wysiadamy kilka minut wcześniej niŜ trasa długa tj. w
Ustroniu Zdrój. Stąd idąc czerwonym Głównym Szlakiem
Beskidzkim po około 100 minutach dochodzimy do
schroniska na Równicy tu jemy frytki , (chętni mogą Ŝółtym
szlakiem podejść na Równicę) i ruszamy dalej szlakiem
niebieskim dochodząc do przełęczy Beskidek, mijamy Chatę
na Orłowej (barek, plac zabaw…kto co woli) kontynuując
marsz dochodzimy na Orłową. Niebieskim szlakiem (mijamy
dawny kamień graniczny na rozwidleniu szlaków) dalej przez
Świniorkę, do Trzech Kopców. Tam szukamy Ŝłótego szlaku,
którym błyskawicznie docieramy do schroniska o
fantastycznie brzmiącej nazwie Telesforówka, gdzie czeka nas
nocleg.
Wariant Długi.Czas przejścia 6,8(33)h.
Pociągiem dojeŜdŜamy do stacji Wisła Dziechcinka. Tam
szukamy niebieskiego szlaku i ruszamy w górę, mijamy
Krzakoską Skałę i dochodzimy do skrzyŜowania szlaków,
wybieramy Ŝółty kierując się na StoŜek Mały (843m n.p.m).
Po zdobyciu tego jakŜe malowniczego szczytu ruszamy na
Wielki StoŜek. Tam moŜna odetchnąć w schronisku. Od tej
pory trzymamy się Głównego Szlaku Beskidzkiego
oznaczonego kolorem czerwonym, idziemy wzdłuŜ polskoczeskiej granicy ( przypominamy: „ahoj”- cześć, „pivo”piwo) w stronę Krykawicy, Kiczory. Zostawiamy granicę za
nami i mijamy przeł. Łączecko i przeł. Kubalonka). Z
Kubalonki ruszamy na przełęcz Szarcula, dalej mijamy
schronisko Dorkową Skałę, po chwili schronisko Stecówkę i
drewniany kościółek samej Matki Boskiej Fatimskiej.
Kontynuując marsz szlakiem czerwonym dochodzimy do
rozwidlenia, gdzie zmieniamy szlak na czarny, po 15minutach
dochodzimy do węzła szlaków, skąd schodzimy zielonym
szlakiem do Chatki AKT Watra w Pietraszonce.
DZIEŃ II (sobota)
Wariant krótki 5,4 h
Z Telesforówki, Ŝółtym szlakiem ruszamy na Smerkowiec
oraz Jawierzny, dochodzimy do przełęczy Salmopolskiej. Tu
wchodzimy na Czerwony Główny Szlak Beskidzki . Stąd
chętni mogą podejść w stronę Jaskini Malinowskiej, która jest
całkiem spora (czerwonym szlakiem )i wrócić (tez czerwonym
szlakiem)[ogolnie tą sama drogą, tylko w druga stronę. Tak,

moŜna iść tyłem, ale powrotem i do przodu], reszta od razu
kieruje się na Grabową, mijając moŜna zerknąć na Jaskinię
Salmopolską. Dalej idziemy na Kotarz i w końcu dochodzimy
do przełęczy Karkoszczonka . Ostatnią godzinę trasy moŜna
poprzedzić napojem w Chacie u Wuja Toma. Po chwili
relaksu ruszamy czerwonym szlakiem do schroniska na
Klimczoku. Tu odbędzie się Meta oraz Spanie i Śniadanie.
Wariant długi 7,16 h
Wychodzimy z Chatki(najpóźniej o 10) i zielonym szlakiem
wracamy na węzeł szlaków na Stoczku, gdzie tym razem
niebieskim szlakiem przez Karolówkę dochodzimy do
Schroniska na Przysłopie. Dalej czerwonym szlakiem na
Baranią Górę po drodze mijając Wykapy Czarnej Wisełki. Z
Baraniej Góry dalej czerwonym na Magurkę Wiślańską. Tu
zmieniamy szlak na zielony i przez Gawlasi i Zielony Kopiec
dochodzimy do Malinowskiej Skały gdzie z duŜej wychodni
skalnej moŜemy podziwiać piękne widoki ;). Zmieniając tym
razem szlak na czerwony, ruszamy na przełęcz Salmopolską,
po drodze mijając Jaskinie Malinowską (jedną z dłuŜszych w
Beskidach). Z przełęczy Salmopolskiej dalej czerwonym
szlakiem idziemy przez Grabową, Kotarz do Chaty Wuja
Toma, gdzie moŜemy chwile odpocząć i zregenerować się
przed Metą. Dalej pokonujemy ostatni czerwony odcinek
naszej trasy i dochodzimy do Schroniska Na Klimczoku gdzie
odbędzie się meta.
Trasa specjalna jest taka sama jak wariant długi z tą
róŜnicą, Ŝe naleŜy pokonać ją szybciej zostawiając sobie siły
na dodatkowe zadania.

________TRASA DWUDNIOWA_____________
DOJAZD:
Zbiórka przed rajdem odbędzie się 3.12.2010. o
godzinie 22:15 w holu głównym dworca kolejowego przy
KFC pod nieistniejącym juŜ neonem „Kwiaty” ☺. Pociąg
pośpieszny odjeŜdŜający z Poznania o godzinie 23:10 zabierze
nas do Katowic, gdzie dotrzemy o 4:33. Następnie o 5:04
ruszamy pociągiem osobowym do Bielsko-Białej Leszczyny
(trasa krótsza), docierając na miejsce o 6:29.
Głodni
dłuŜszego spaceru jadą pociągiem dalej, do Łodygowic, gdzie
docierają o godz. 6:44
Poznań-Katowice
23:10-4:33
Katowice- Bielsko-Biała Leszczyny 5:04 -6:29 (krótka)
Katowice- Łodygowice
5:04-6:44 (długa)

DZIEŃ I (sobota)
Wariant krótki (z moŜliwością rozwinięcia w całkiem
długi) 3,58h (+5,25h)
Wysiadamy na stacji Bielsko Biała Leszczyny i szukamy
czerwonego szlaku, nim ruszamy na zachód docierając do
węzła szlaków (czerwony-zielony-zółty). Wybieramy szlak
Ŝółty i przez Przeł. Kozią, Kołowrót, dochodzimy do
schroniska PTTK na Szyndzielni, skąd czerwonym szlakiem
idziemy do schroniska na Klimczoku, gdzie odbędzie się
meta. Chętni mogą zostawić zbędny bagaŜ i pokonać pętlę
składającą się z odcinków : Ŝółtym szlakiem do Siodła pod
Przykrą (przez Błatnię), niebieskim szlakiem do jeziora
Wielka Łąka i znów Ŝółtym do Schroniska na Klimczoku
przez Szyndzielnię. Tylko tak Ŝeby Was meta nie ominęła.
Wariant Długi 8,25h
Wysiadamy w Łodygowicach, znajdujemy czerwony szlak na
Rogacz mijając Diabli Kamien, zmieniamy szlak na niebieski i
wchodzimy na Czupel, mijamu Smoczą Jamę. Dochodzimy do
Magurki Wilkowickiej, gdzie znajduje się schronisko PTTK
na Magurce. Znajdujemy szlak Ŝółty i nim docieramy do Łysej
przełęczy, dalej schodzimy do Bielsko Białej- Leszczyny.
Przecinamy tory kolejowe i zabudowania, czerwonym
szlakiem docieramy do węzła szlaków (czerwony-zielonyzółty). Wybieramy szlak Ŝółty i przez Przeł. Kozią, Kołowrót,
dochodzimy do schroniska PTTK na Szyndzielni, skąd
czerwonym szlakiem idziemy do schroniska na Klimczoku,
gdzie odbędzie się meta.

_______POWRÓT DLA WSZYSTKICH______
DZIEŃ III (niedziela)Powrót dla wszystkich
Wyruszamy ze schroniska (najpóźniej o 9.30)
-trasa krótka ok. 2 h Szlakiem niebieskim podąŜamy do
miejscowości Wilkowice-Bystra, skąd pociąg odjeŜdŜa o
godzinie 13:04
-trasa dłuŜsza ok. 3,5 h Szlakiem czerwonym podąŜamy
przez Bystrą Krakowską w kierunku Bielsko-Białej, gdzie
następnie zmieniamy szlak- najpierw na zielony a później na
czerwony, Kierując się w stronę stacji PKP Bielsko Biała –
Leszczyny skąd pociąg odjeŜdŜa o 13:12
( krótka) Wilkowice-Bystra – Katowice
(dłuŜsza) Bielsko-Biała Leszczyny – Katowice
Katowice- Poznań

13:04- 14:23(OSO)
13:12 -14:23 (OSO)
14:49- 19:51 (IR)

Koszt całkowity rajdu
Grupa trzydniowa: 112zł (95 zł)
Grupa dwudniowa: 97zł ( 82 zł)
-Cena rajdu zawiera noclegi (15 i 20 zł) i przejazdy pociągiem
tam i z powrotem (44 zł i 30 zł)
Dla członków klubu z opłaconymi składkami zniŜka 15%.
Cena nie zawiera ubezpieczenia, radzimy ubezpieczyć się we
własnym zakresie.

Zapisy na rajd:
we wtorek 30.11.2010 w siedzibie klubu (19-20) oraz
w czwartek: 25.11.2010 po pokazie slajdów(ok.20.30)
w Centrum Wykładowym PP

Co naleŜy zabrać:
- wygodne buty za kostkę + ochraniacze (stuptuty),
obuwie do schroniska
- kurtkę przeciwdeszczowo-wiatrową, ciepłą odzieŜ!
- śpiwór, karimatę
- latarkę/czołówkę
- coś na ząb, kubek, menaŜkę, termos
- gitarę lub inny instrument, śpiewnik rajdowy
- kompas, mapę
- dobry humor

Kontakt:
Diana Wardyn
Kamil Zawierucha

Informacje dodatkowe:
-W Pietraszonce nie będzie niestety moŜliwości zakupu
Ŝadnego posiłku, więc prosimy o zaopatrzenie się w
odpowiednie produkty…☺ ale dostęp do kuchni (wyposaŜonej
w róŜnego rodzaju garnki i naczynia) jest nieograniczony.
Prawdopodobnie jednak „u Pani Sąsiadki” moŜna będzie
zamówić obiad za ok. 15 zł. (czekamy na zgłoszenia☺ )
-Mapę na rajd moŜna kupić w PasaŜu Apollo
-Istnieje moŜliwość wypoŜyczenia pościeli na Klimczoku –
ok5 zł
-Więcej informacji na stronach internetowych schronisk:

Osoby, które jadą z nami po raz pierwszy prosimy o
osobiste pojawienie się w klubie przy zapisie na rajd!!!

tel. 660 699 576
tel. 663 621 773

Mail: grudniowywgrudniu@gmail.com
Przy zapisach internetowych proszę podać:
1.Imię i Nazwisko,
2.e-mail,
3.nr. telefonu,
4.wybór trasy(3-dniowa krótka/długa lub 2-dniowa),
5.legitymacja stud. (tak/nie)
6.członek klubu (tak/nie)
7.płatność (gotówka/przelew-w tytule : Imię i Nazwisko, trasa).

Schronisko „Telesforówka” 601 28 20 26
www.telesforowka.republika.pl
Chatka AKT „Watra” na Pietraszonce 602 892 385
www.akt.gliwice.pl/cms/chatka-akt/o-chatce
Schronisko „Klimoczok”
(0-33) 814 52 88
www.schroniskoklimczok.com.pl/index.html

Strona AKG „Halny” : www.halny.org

