Rajd „Na przekór”

W pasażu Apollo w Poznaniu, niedaleko Starego Browaru jest sklep z mapami Grupa18
gdzie jest zniżki na mapy jury 10% jak się powie, że z halnego

Jura Krakowsko-Częstochowska

DZIEŃ I (piątek)

09-11.11.2012

Trasa długa, ok. 7 godzin marszu

Kilka słów o…
Jura Krakowsko- Częstochowska - kraina skalistych wzgórz, jaskiń i wąwozów.
Rozciąga się ponad stu kilometrowym łukiem, pomiędzy Krakowem i Częstochową.
Obejmuje ona obszar w przybliżeniu 2615km2, z czego 246,5 tys. ha jest objęte ochroną
krajobrazu.
W pasie tym wzgórza wznoszą się na wysokość 400-515 m n.p.m.
W dwóch rejonach Wyżyna wznosi się powyżej wysokości 500 m n.p.m. Najwyższe miejsce
znajduje się na terenie Ogrodzieńca – Góra Zamkowa lub Góra Janowskiego (515,6 m
n.p.m.). Drugi rejon, gdzie Wyżyna przekracza 500 m n.p.m., to wzgórze Skałka
(Grodzisko) – 512,8 m n.p.m.) w Jerzmanowicach. Ku zachodowi opada stromo do Wyżyny
Śląskiej, na wschodzie przechodzi łagodnie w Nieckę Nidziańską. Południowa część
Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej tworzy Grzbiet Tenczyński.
W skład Jury wchodzą cztery mniejsze makroregiony: Wyżyna Częstochowska, Wyżyna
Olkuska, Rów Krzeszowicki i Garb Tenczyński.
Charakterystyczne dla Jury są skały wapienne pocięte dolinami erozyjnymi, a także
zjawiska krasowe m.in. jaskinie ze stalaktytami, stalagmitami oraz stalagnatami.

______________________TRASA TRZYDNIOWA______________________
DOJAZD:
Spotykamy się 08.11.2012 na dworcu głównym przy KFC o godzinie 20.50 skąd
zaczynamy wyprawę począwszy od pociągu TLK do Krakowa o godzinie 21.38. Planowo
jesteśmy w Krakowie o 7.34 i przesiadamy się na pociąg regio do Rudawy, który wyrusza o
8.14. W ten sposób po około 11 godzinach podróży jesteśmy na miejscu!
Uwaga!!!
Liczba miejsc na rajdzie jest niestety ograniczona.
Drugiego dnia osoby, które chciałyby zjeść posiłek w DW Zosia muszą oznajmić to przed
wyjazdem, najlepiej przy zapisie.
Może się zdarzyć, że do spania komuś przypadnie podłoga, więc karimatę warto wziąć.

Po opuszczeniu pociągu szukamy zielonego szlaku, czyli Szlaku Dolinek Racławki.
Idziemy niestety początkowo asfaltem, aż do doliny Racławki,gdzie znajduje się Rezerwat i
połączenie ze szlakiem żółtym. Po drodze uważamy,by nie zboczyć na szlak czarny w
Radwanowicach. Z rezerwatu kierujemy się żółtym szlakiem na wschód. Jest to Szlak
dolinek Jurajskich, którym docieramy do czarnego szlaku mijając po prawej Babią Górę
(461 m.n.p.m.). Wybieramy czarny szlak, tym razem kierując się na północ, by dostać się
na szlak czerwony w Szklarach. Czerwony szlak tworzy pętelkę, którą pokonujemy
skręcając z czarnego szlaku w lewo, chwilkę idziemy jezdnią. Mijamy po drodze sporo
skałek np. Chochołowe Skały lub chwile potem Lisie Skały. Schodzimy z czerwonego
szlaku na szlak zielony w kierunku Łazów. W Łazach są dwa schroniska prywatne,
możemy więc wstąpić na herbatkę, jedzenia raczej się nie spodziewamy. Idziemy dalej
zielonym szlakiem, aż do Doliny Będkowskiej i szlaku niebieskiego, którym skręcając w
prawo idziemy. (Można tutaj zboczyć ok. 3 km do jaskini nietoperzowej-(
http://www.nietoperzowa.ojcow.pl/), która jest otwarta dla zwiedzających do godz 16.00,
ceny: norm. 8zł, ulgowy 6zł, ale potem trzeba wrócić tą samą drogą). Mijamy znów trochę
skałek np. Czarcie Wrota i Cmentarzysko oraz uroczą Brandysówkę- kolejne prywatne
schronisko. Tutaj możemy nie tylko wypić herbatę, ale także zjeść coś pysznego. Za
Brandysówką skręcamy w szlak żółty, czyli Dolinek Jurajskich. Idziemy tym szlakiem
przez Dolinę Kobylańską aż do Bramy Bolechowickiej skąd czarnym szlakiem idziemy do
Bolechowic, gdzie śpimy. Nocujemy u przesympatycznych Państwa Margolin na ulicy
Winnej 17. W Bolechowicach jest sklep otwarty do 20.00 znajdujący się 300 metrów od
nas. Na miejscu będzie kuchnia, więc można coś sobie upichcić oraz można zamówić
pizze! Dowiozą ją nam z pobliskiej oddalonej o kilka km pizzeri.
Trasa krótka
Po opuszczeniu pociągu szukamy zielonego szlaku, czyli Szlaku Dolinek Racławki.
Niestety idziemy asfaltem aż do Radwanowic gdzie zmieniamy szlak na czarny, którym
docieramy do czerwonego szlaku tworzącego pętelkę. W zależności od chęci możemy iść w
lewo, jak trasa długa by podziwiać piękne skałki i kapliczki lub możemy iść w prawo i
krótszą drogą dotreć w tem sposób do zielonego szlaku. Zielonym szlakiem idziemy do
Łazów. I teraz już wędrujemy zupełnie jak trasa długa. W Łazach są dwa schroniska
prywatne, możemy więc wstąpić na herbatkę, jedzenia raczej się nie spodziewamy. Idziemy
dalej zielonym szlakiem, aż do Doliny Będkowskiej i szlaku niebieskiego, którym skręcając
w prawo idziemy. (Można tutaj zboczyć ok. 3 km do jaskini nietoperzowej-(
http://www.nietoperzowa.ojcow.pl/), która jest otwarta dla zwiedzających do godz 16.00,
ceny: norm. 8zł, ulgowy 6zł, ale potem trzeba wrócić tą samą drogą). Mijamy znów trochę
skałek np. Czarcie Wrota i Cmentarzysko oraz uroczą Brandysówkę- kolejne prywatne

schronisko. Tutaj możemy nie tylko wypić herbatę, ale także zjeść coś pysznego. Za
Brandysówką skręcamy w szlak żółty, czyli Dolinek Jurajskich. Idziemy tym szlakiem
przez Dolinę Kobylańską aż do Bramy Bolechowickiej skąd czarnym szlakiem idziemy do
Bolechowic, gdzie śpimy. Nocujemy u przesympatycznych Państwa Margolin na ulicy
Winnej 17. W Bolechowicach jest sklep otwarty do 20.00 znajdujący się 300 metrów od
nas. Na miejscu będzie kuchnia, więc można coś sobie upichcić oraz można zamówić
pizze! Dowiozą ją nam z pobliskiej oddalonej o kilka km pizzeri.

DZIEŃ II (sobota)
Trasa długa i krótka przebiegają tak samo.
ok. 5 godzin marszu,
Z Bolechowic wracamy czarnym szlakiem na żółty szlak, którym kierujemy się przez
Rezerwat Wąwóz Bolechowicki do połączenia ze szlakiem zielonym i dalej czarnym. Za
chwilę pójdziemy właśnie czarnym szlakiem, ale wpierw idziemy jeszcze dalej żółtym
szlakiem do Jaskini Wierzchowska Górna, która jest największą ze znanych jaskiń
na obszarze krakowskim, a drugą na Wyżynie Krakowsko-Częstochowskiej. Posiada
najdłuższą trasę turystyczną ze wszystkich jaskiń w Polsce. Do jaskini można wejść od 9.00
do 15.00, bilet kosztuje 12zł studencki, 14zł normalny. Wejścia są w pełnych godzinach
zegarowych (http://www.jaskiniawierzchowska.pl) Warto się wybrać.
Teraz wracamy na czarny szlak,by dostać się do ruin zamku rycerskiego z XIVw, jednego z
„Orlich Gniazd” na szczycie Skały Zamkowej obok rezerwatu Dolina Kluczwody.
Następnie szlakiem niebieskim idziemy na wschód do szlaku czerwonego przecinając drogę
nr 94. Idziemy czerwonym szlakiem- szlakiem „Orlich Gniazd” wzdłuż rzeki Prudnik do
Ojcowskiego Parku Narodowego. Mijamy dużo skałek, np. Sukiennice z chatą pustelnika
lub Łaskawiec, oraz trochę jaskiń. Możemy zboczyć na chwilę na zielony szlak, na jezdnię,
gdzie znajdziemy kolejną jaskinię - Jaskinię Ciemną na Górze Koronnej, niestety nie
możemy jej zwiedzić, gdyż w listopadzie jest zamknięta dla zwiedzających. Idąc
czerwonym szlakiem spotykamy szlak żółty. Odbijamy po chwili na niebieski szlak, obok
źródła miłości, by dotrzeć do jaskini Łokietka otwartej do 15.30. Ceny wstępu: norm.
7,50zł, ulgowy 5,50zł. (www.grotalokietka.pl) Wracamy czarnym szlakiem z powrotem na
żółty i czerwony i idziemy szlakiem żółtym, w lewo!!! Mijamy kolejne skałki i jaskinie i po
ok. 3 km skręcamy na szlak zielony prowadzący nas do naszego drugiego noclegu - Domu
Wycieczkowego Zosia. Tam możemy zostawić plecaki i pójść do ruin zamku
Kazimierzowkiego w Ojcowie. Zwiedzanie do godziny 15.00, ceny: norm. 2,50zł, ulgowy
1,50zł. Możemy też bez plecaków przyjrzeć się pięknej i bogatej w jaskinie i skały okolicy.
W DW Zosia można zjeść obiad jeżeli oznajmi się taką chęć na 8 dni przed wyjazdem!!!
Niestety mało logiczne, może uda się coś jeszcze zmienić w tej sprawie. Śniadania też na
chwile obecną tam nie ma... Najbliższy sklep jest 1,5 km dalej, w Woli Kalinowskiej,
otwarty do 20.00.

DZIEŃ III (niedziela)
ok. 2 godziny marszu
Wracamy na żółty szlak szlakiem zielonym. Idziemy żółtym szlakiem w kierunku
Sasąpowa i dalej do Zamku Piaskowa Skała i słynnej Maczugi Herkulesa. Zamek można
zwiedzać: 10.00-16.00 (wejścia w godzinach 10.00, 11.00, 13.00, 14.00). Ceny zależne od
tego co chcemy zobaczyć- http://www.pieskowaskala.pl/muzeum.htm. W Sasąpowie jest
kościół z XVIII w., prawdopodobnie jest tam msza. Na pewno jest msza o 8.00 i 10.00 w
kapliczce Na Wodzie przy zamku ojcowskim i jaskini Dziurawiec.
O godzinie 13.00 spod zamku Piaskowa Skała zabiera nas autobus do Krakowa. Jedziemy
do Poznania z dworca Kraków Płaszów o godz 15.03, planowo jesteśmy na miejscu o
22.11.

_____________________TRASA DWUDNIOWA_______________________
DOJAZD:
Zbiórka przed rajdem odbędzie się 09.10. o godzinie 20:45 w holu głównym
dworca kolejowego przy KFC. Pociąg pośpieszny odjeżdżający z Poznania o godzinie
21:38 zabierze Nas do Krzeszowic, gdzie dotrzemy o 6:54. Następnie o 7:31 ruszamy
pociągiem osobowym do Zabierzowa docierając na miejsce o 7:50.
DZIEŃ I (sobota)
Trasa 1.
Z Zabierzowa ruszamy niebieskim szlakiem do Wąwozu pod świerkami, dalej kierujemy
się czerwonym szlakiem przez Dolinę Pradnika oraz Ojców . Na rozwidleniu szlaków
czerwonego, czarnego oraz zielonego, należy się kierować wzdłuż zielonego do Domu
Wypoczynkowego Zosia, gdzie czeka Nas noc pełna wrażeń.
(trasa ok. 5,5h)
Trasa 2.
Z Zabierzowa ruszamy niebieskim szlakiem, aż do miejsca gdzie krzyżuje się z szlakiem
czarnym, gdzie należy skierować się na tenże szlak. Potem kierujemy się na szlak żółty
wzdłuż Doliny Bolechowickiej i podążamy nim aż do rozgałęzienia ze szlakami
czerwonym i czarnym. Wybieramy szlak czarny i kierujemy się do Domu
Wypoczynkowego Zosia, gdzie czeka Nas noc pełna wrażeń.
(trasa ok.7h)

DZIEŃ II (niedziela)
Wygląda identycznie jak trasy trzydniowej
Koszt całkowity rajdu
Grupa trzydniowa: student 140zł (120zł)
Niestudent 165zł (140zł)
Grupa dwudniowa: student 115zł (97z)
Niestudent 150zł (127zł)
Halniacy- cena w nawiasie czyli z 15% zniżką.
Cena nie zawiera ubezpieczenia, radzimy ubezpieczyć się we własnym zakresie.
Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany kosztów wyjazdu.

Zapisy na rajd: we wtorek 30.10.2012 w siedzibie klubu oraz na pokazach slajdów w
Centrum Wykładowym w czwartek 25.10.2012.
Mailowo: rajdlistopadowy2012@gmail..com
Osoby, które jadą z nami po raz pierwszy prosimy o osobiste pojawienie się w klubie przy
zapisie na rajd!!!
Zapisywać się na rajd można do 04.11.2012 (niedziela)
Co należy zabrać:
- wygodne buty za kostkę + ochraniacze (stuptuty), obuwie do schroniska
- kurtkę przeciwdeszczowo-wiatrową, ciepłą odzież!
- śpiwór, karimatę
- latarkę/czołówkę
- coś na ząb, kubek, menażkę, termos
- gitarę lub inny instrument, śpiewnik rajdowy
- kompas, mapę
- dobry humor

Organizatorki:
Anna Ławniczak 697 237 776
Zuzanna Tundak 509 434 353
Ważne telefony:
Agroturystyka Margolin (nocleg I) 509 226 874 lub (12) 285 19 12
Dom Wypoczynkowy Zosia (nocleg II) 502 431 345 lub (12) 389 20 08

GOPR tel. 601 100 300 lub 985

