Rajd
Przebiśniegowy
BESKID SĄDECKI
11-13.03.2011
Zapraszamy do wspólnego natarcia na
zbocza Beskidu Sądeckiego – pasma
górskiego w Karpatach Zachodnich, rozciągającego się
pomiędzy Dunajcem na zachodzie a dolinami Kamienicy,
Mochnaczki, Muszynki i Przełęczą Tylicką na wschodzie.
Rajd w te niedostępne i oddalone od cywilizacji tereny to
nie tylko porządna dawka człapania, ale i moŜliwość
poznania krainy pełnej pszczół, miodu, uzdrowisk, krainy
rządzonej przez flisaków i siostry Klaryski, upstrzonej
skansenami, klasztorami, pilnie strzeŜonej przez ( z
pewnością nawiedzony!) zamek na wzgórzu. OdwaŜni i
ciekawi świata na pewno nie omieszkają zapytać
spotkanego po drodze chłopa o Bryję i Łącką Śliwowicę (
na własną odpowiedzialność!). Nie ma na co czekać – czas
pakować plecak!

uwaga:

Zwykle praktyczni górzyści będą mieli
tym razem okazję do puszczenia swej fantazji w ruch!
Motywem przewodnim rajdu jest ogłoszony przez nas
konkurs na „najmniej potrzebną w górach rzecz”.
Czekamy na Wasze pomysły! Zarazem zastrzegamy
sobie prawo do nieuwzględnienia w konkursie
SUSZAREK, LOKÓWEK i PROSTOWNIC – liczymy
na bardziej zwariowane koncepcje, w dodatku
czułybyśmy się nieładne przy tak starannie uczesanych
rajdowiczkach! ☺

TRASA TRZYDNIOWA
DOJAZD:
Zbiórka przed rajdem odbędzie się 10.02.2011. o
godzinie 19:00 w holu głównym dworca kolejowego przy
KFC pod nieistniejącym juŜ neonem „Kwiaty” ☺. Pociągiem
TLK wyjeŜdŜającym z Poznania o godzinie 19:38 docieramy
o 22:15 do Wrocławia, gdzie mamy 20 minut na przesiadkę na
pociąg w stronę Tarnowa. Piękny Tarnowski dworzec wita nas
o 4:37 ogrzewaną (mamy nadzieję) poczekalnią. Tu uzbrojeni
w cierpliwość, dobry humor, szachy, bierki, karty, kości i
czekoladę czekamy kulturalnie do godziny 7:41☺ Wszyscy
górzyści (maksymalnie juŜ ze sobą zintegrowani!) wsiadają

razem do pociągu Regio – trasa krótka wysiada o 10:18 w
Piwnicznej Zdrój i rozpoczyna marsz, trasa długa opuszcza
wagony o 10:44 w śegiestowie Zdrój i udaje się rozprostować
kości
na
szlaku.
Poznań- Wrocław
Wrocław – Tarnów
Tarnów – Piwniczna Zdrój
krótka/normalna)
Tarnów – śegiestów Zdrój
długa/trudna)

19:38 – 22:15
23:05 – 5:07
7:41–10:18(trasa
7:41–10:44(trasa

DZIEŃ I (piątek)
Uczestnicy tras długiej i krótkiej nocują w róŜnych schroniskach
– spokojnie, tylko pierwszej nocy ☺

Trasa krótka (Czas przejścia ok. 4h)
(1)Po opuszczeniu pociągu w Piwnicznej Zdrój przedostajemy
się na drugi brzeg rzeki Poprad ( wszystkim ryzykantom
przypominamy, Ŝe słuŜy do tego miejski most!) i
podejmujemy próbę odnalezienia Ŝółtego szlaku. TymŜe
szlakiem podąŜamy przez Zawodzie, Zabanie, Jarzębaki,
Granicę oraz Groń, mijamy Szałasy Jarzębackie i porzucamy
szlak Ŝółty na rzecz czerwonego (szlak papieski), który
poprzez Jaworzynkę i Zadnie Góry prowadzi nas juŜ prosto do
Chatki Cyrli. Chatka ta uŜyczy nam swego dachu, łóŜek i
bufetu.
(2) Spragnieni dłuŜszego spaceru, sfrustrowani podróŜą bądź z
innego powodu rozsadzani energią górzyści mogą skorzystać z
drugiej opcji. Po przedostaniu się na drugi brzeg rzeki Poprad
( tu takŜe obowiązuje most!) wybierają szlak niebieski. Mijają
Łomnicę Zdrój, Piekiełko ( ☺ ), Hale Groń i Skotarki i
dochodzą do Schroniska PTTK Hala Łabowska (tu obiad,
odpoczynek). Potem wracają na szlak czerwony (konieczne
jest cofnięcie się na rozwidlenie szlaków!), zdobywają Wierch
nad Kamieniem (1083m.n.p.m), Halę Pisaną, Jaworzynkę i
Zadnie Góry i zmęczeni dołączają do grupy w Chatce Cyrla.
(Czas przejścia ok. 7h – pamiętajcie o czołówkach!)
Trasa długa Czas przejścia ok. 7h.
Uzdrowisko śegiestów Zdrój ma do zaoferowania tylko jeden,
niebieski szlak – nie mając więc problemów z wyborem i nie
wybrzydzając ruszamy nim, mijamy Trzy Kopce, Pustą
Wielką (1060m.n.p.m.), zdobywamy Jaworzynkę
(1001m.n.p.m) i dochodzimy do Bacówki PTTK Nad
Wierchomlą – tu odpoczynek i moŜliwa konsumpcja obiadu ☺
idąc dalej niebieskim zdobywamy Runek i zmieniamy szlak

na czerwony. PodąŜamy nim juŜ do końca, w kierunki
Cisowego Wierchu i Hali Łabowskiej, gdzie w schronisku
PTTK Hala Łabowska kończymy pierwszy etap wędrówki.
DZIEŃ II (sobota)
Trasa krótka ok. 6h30min
(1)Opuszczamy z bólem serca Chatkę Cyrlę i czerwonym
szlakiem udajemy się w kierunku miasteczka Rytro.
Sympatycy historii, rycerzy i księŜniczek mogą zboczyć lekko
ze szlaku i obejrzeć malownicze ruiny średniowiecznego
zamku, z których rozciąga się ponoć kuszący widok.
Forsujemy rzekę (mostem!!!) i odnajdujemy szlak niebieski.
Drugie śniadanie w PTTK Nad Roztoką dozwolone ☺ Mijamy
Gościniec Ryterski (amatorzy trzeciego śniadania będą
usatysfakcjonowani). Trzymamy się niebieskiego szlaku
maszerując przez WdŜary WyŜne, mijając Wietrzne Dziury i
finiszując zdobywamy Wielką Przehybę (1191m.n.p.m.) oraz
Przehybę (1175m.n.p.m.). Za nimi czeka juŜ ciepła kolacja i
prysznic w Schronisku PTTK Przehyba, a potem huczna meta
i nocleg ( rano moŜna rozpocząć kolejny cykl śniadań)
Trasa długa (ok. 9h10min)
Opuszczamy śpiwory bardzo wcześnie (najlepiej do 8:00,
zresztą – pierwszego dnia kaŜdy sam zobaczy, jakie ma
tempo), bo przed nami naprawdę długa droga. Wychodzimy
ze schroniska i podąŜamy czerwonym szlakiem, zdobywając
po drodze Wierch Nad Kamieniem ( 1083m.n.p.m.),
podziwiając Halę Pisaną i Zadnie Góry – docieramy do Chatki
Cyrla. Tu krótki odpoczynek dla dopiero rozgrzewających się
nóg ☺ Trzymając się wciąŜ czerwonego szlaku mijamy ruiny
zamku w Rytrze (równieŜ do zdobycia dla zuchwałych!) i po
drugiej stronie rzeki (nie zapominając o naszym ulubionym
moście) zmieniamy szlak na niebieski. Trzymając się go
wychodzimy z miasteczka i ponownie zapuszczamy się w
dzicz. Jak na górzystów przystało zdobywamy szczyty –
Wielką
Przehybę
(1191m.n.p.m.)
oraz
Przehybę
(1175m.n.p.m.) Światła na dole i wesoły gwar prowadzą nas
prosto do Schroniska PTTK Przehyba, gdzie natychmiast
odzyskujemy siły i bawimy się podczas mety z jeszcze
większą werwą!

TRASA DWUDNIOWA
Dojazd: Spotykamy się o 22:00 w tym samym miejscu, co
wyjeŜdŜający dzień wcześniej.
Poznań – Tarnów 22:42 – 8:38
Tarnów – Rytro 9:24 – 11:33
Wariant krótki (czas przejścia ok. 4h50min)
Po opuszczeniu pociągu poszukujemy niebieskiego szlaku,
którego będziemy się trzymali przez całą trasę. Mijamy PTTK
Pod Roztoką i Gościniec Ryterski, które pewnie niejednego
podróŜnika skuszą ciepłym posiłkiem i napitkiem.
Zabudowania w końcu jednak ustąpią miejsca górom –
pniemy się dzielnie cały czas szlakiem niebieskim,
zdobywając po drodze dwa całkiem pokaźne szczyty – Wielką
Przehybę (1191m.n.p.m) oraz Przehybę (miana wielkiej jej
poskąpili, ale małą równieŜ nie nazwali – 1175m.n.p.m) ☺
Stamtąd juŜ „z górki” dosłownie i w przenośni – docieramy do
Schroniska PTTK Przehyba i zasilamy grono osób
oczekujących na metę.
Radowiczom dwudniowym proponujemy takŜe dłuŜszy
spacer, czas przejścia ok. 6h. W Rytrze obieramy szlak
czerwony, którego konsekwentnie trzymamy się do końca
trasy. Po drodze zatrzęsienie szczytów! Kordowiec,
Niemcowa, Międzyradziejówka, Wielki Rogacz, Radziejowa
(najwyŜsza, 1262m.n.p.m i moŜliwość wspięcia się na wieŜę
widokową), Mała Radziejowa, Złocisty Wierch, Wielka
Przehyba, Przehyba i…upragniona meta. Schronisko PTTK
Przehyba wita kolacją, prysznicem i łóŜkiem (ale kto będzie
spał tej nocy? ☺ )

POWRÓT DLA WSZYSTKICH
DZIEŃ III (niedziela)Powrót dla wszystkich
Wyruszamy ze schroniska (najpóźniej o 8:30)
Poznań daleko a połączeń kolejowych niewiele – musimy
więc sprawnie dostać się na dworzec w Starym Sączu.
Wyruszamy ze schroniska szlakiem zielonym, mijamy
Kamień św. Kingi i zbaczając ze szlaku na rzecz trasy
biegówkowej docieramy do przystanku autobusowego w
Mołdawkowej, gdzie sprawnie pakujemy się do autokarów,
które równie sprawnie zawoŜą nas na dworzec PKP –
stamtąd o 11:23 odjeŜdŜa pociąg do Tarnowa, w Tarnowie
teleportujemy się do ruszającego za 8 minut pociągu do

Krakowa. Tu pół godziny na ostatnią przesiadkę – Poznań
powita nas ok. 22:34. Hasło dnia ostatniego: NIE
OCIĄGAMY SIĘ! Odeśpimy zaległości w pociągu ☺
Koszt całkowity rajdu
Grupa trzydniowa: 120zł (102zł)
Grupa dwudniowa: 98zł ( 83zł)
-Cena rajdu zawiera noclegi (20 i 22 zł) i przejazdy pociągiem
i pksem tam i z powrotem (32zł i 39zł)
Dla członków klubu z opłaconymi składkami zniŜka 15%.
Cena nie zawiera ubezpieczenia, radzimy ubezpieczyć się we
własnym zakresie

Co naleŜy zabrać:
- wygodne buty za kostkę + ochraniacze (stuptuty),
obuwie do schroniska
- kurtkę przeciwdeszczowo-wiatrową, ciepłą odzieŜ!
- śpiwór, karimatę
- latarkę/czołówkę ( dla trasy długiej niezbędna, a i na
krótkiej moŜe okazać się pomocna)
- coś na ząb, kubek, menaŜkę, termos
- gitarę lub inny instrument, śpiewnik rajdowy
- kompas, mapę
- dobry humor
- coś zbędnego
Informacje dodatkowe:
- Trasa specjalna (dla chętnych uczestników trasy długiej
trzydniowej) sprawdzi chyŜość waszych nóg, szykujcie się
więc na zdrową dawkę rywalizacji ☺
-Mapę na rajd moŜna kupić w PasaŜu Apollo (bez mapy ani
rusz )
- We wszystkich schroniskach moŜliwy jest zakup posiłku
-Więcej informacji na stronach internetowych schronisk:
Schronisko PTTK na Przehybie
33-388 Gołkowice
tel. +48 (18) 442 13 90
Olga Bielak: +48 502 628 805
e-mail: info@przehyba.pl
Chata Górska "CYRLA"
Sucha Struga 64 33-343 RYTRO
tel. (018) 446 96 89
E-mail: schron@cyrla.pl
http://www.cyrla.pl/

Schronisko PTTK na Hali Łabowskiej im. W. Stendery
33-336 Łabowa
tel. +48 18 447 64 53
www.halalabowska.pttk.pl
GOPR – 601 100 300 lub 985
Zapisy na rajd:
3.03.2011 po pokazie slajdów(ok.20.30) w Centrum
Wykładowym PP oraz 1.03.2011 i 8.03.2011 w siedzibie
klubu (19:00 – 20:00) . W międzyczasie mailowo.
Osoby, które jadą z nami po raz pierwszy prosimy o
osobiste pojawienie się w klubie przy zapisie na rajd!!!

Kontakt:
Kasia Płocka
Marta Brylewska

tel. 695652377
tel. 662786802

Mail: 2011przebisniegow@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).

Sponsorem rajdu jest:

Strona AKG „Halny” : www.halny.org

