Rajd
Przebiśniegowy
Beskid Wyspowy
i Makowski
15-17.03.2013
Beskid Wyspowy to obszar graniczący od południa z Gorcami, a od wschodu z Pogórzem
Rożnowskim i Kotliną Sądecką. Po zachodniej stronie sąsiaduje z Beskidem Makowskim, a od północy
z Pogórzem Wiśnickim. Charakterystyczną cechą krajobrazu są tutaj odosobnione szczyty z płaskimi
wierzchołkami sięgającymi wysokości 850 – 1170 m. n.p.m., które oddzielone są nisko położonymi
dolinami rzek oraz przełęczami. Najwyższym szczytem jest Mogielica (1171 m. n.p.m.) widoczna już z
daleka dzięki swojej charakterystycznej budowie oraz zbudowanej niedawno wieży widokowej.
Beskid Makowski. Jednym z ciekawszym miejsc do zwiedzenia jest pasmo Lubomira i Łysiny,
którego szczyty układają się nie od wschodu na zachód, a z północy na południe. Wymienia się tu
także: Ukleina (663 m n.p.m.), Kiczora (725 m n.p.m.), Weszkówka (763 m n.p.m.). W obrębie pasma
znajduje się rezerwat Zamczysko, rozciągający się na stokach Ukleiny nad Zarabiem.

TRASA TRZYDNIOWA
Dojazd
Zbieramy się w czwartek 14.03.2013r. o godzinie 21.45 na Dworcu Głównym w Poznaniu, przy KFC.
Odjeżdżamy o godzinie 22.35 pociągiem TLK do Krakowa Głównego. Wysiadamy w Krakowie o
godzinie 06.57. O godzinie 07.30 zabiera nas z Placu Matejki w Krakowie podstawiony autokar.

TRASA DŁUGA
Dzień, 1 piątek, 15 marca
Czas przejścia: ok. 7h (według czasów letnich)
Wędrówkę rozpoczynamy z miejscowości Koszarki koło Szczawy nad rzeką Kamiennica Gorczańska.
Przechodzimy przez most i szlakiem niebieskim zaczynamy wspinaczkę na górskie stoki, idąc w
kierunku północno-zachodnim. Wdrapujemy się zalesionymi zboczami od zachodniej strony na
Mogielicę (1171 m n.p.m.), która jest najwyższym szczytem w całym Beskidzie Wyspowym. Szlakiem
niebieskim schodzimy północno-zachodnimi zboczami Mogielicy do wsi Jurków. Przechodzimy tam
przez most na drugą stronę potoku Jurkówka i kierując się dalej na zachód, zaczynamy kolejną
wspinaczkę na Ćwilin (1071 m n.p.m.). Jego stoki są strome i zalesione, a na jego wierzchołku
znajduje się rozległa Polana Michurowa. Schodzimy z Ćwilina początkowo na zachód szlakiem
niebieskim, a po krótkiej chwili nasz trakt skręca na północ do Przełęczy Gruszowiec (660 m n.p.m.).
Następnie szlakowi niebieskiemu towarzyszy szlak zielony, którym będziemy szli do pierwszego
miejsca noclegu Ośrodka Rekolekcyjnego Pod Śnieżnicą.

Dzień 2, sobota, 16 marca
Czas przejścia: ok. 7h (według czasów letnich)
Wyruszając ze schroniska chętne osoby idą na Śnieżnicę (1006 m n. p. m.) szlakiem niebieskim, a
pozostali szlakiem zielonym i następnie szlakiem niebieskim w kierunku Kasiny Wielkiej. Za
nieczynną stacją PKP, na rozwidleniu wybieramy szlak niebieski, który łączy się z czerwonym
prowadzącym do Przełęczy Wielkie Drogi przez szczyt Dzielec i Szklarnię. Następnie szlakiem
czerwonym przez Przełęcz Jaworzyce wędrujemy na szczyt Lubomira (904m n. p. m.), czyli pod bramy
Obserwatorium Astronomicznego, które można zwiedzić o wybranej godzinie 12.00, 12.45, 13.30,
14.30, 15.15. Dalej szlak czerwony prowadzi na Łysinę (891 m n.p.m.). Z Łysiny kierujemy się
szlakiem czerwonym do schroniska PTTK na Kudłaczach, gdzie znajduje się Izba Pamięci II Wojny
Światowej oraz przystanek na Szlaku Historii Lotnictwa. Dalej podążamy szlakiem czerwonym w
kierunku szczytu Działek (622 m n.p.m.). Przed szczytem skręcamy w prawo na szlak zielony
prowadzący do Poręby. Tutaj mamy nocleg na podłodze w OSP Poręba. META

TRASA KRÓTKA
Dzień 1, piątek, 15 marca
Wariant 1
Czas przejścia: ok. 3h 30’ (według czasów letnich)
Wędrówkę rozpoczynamy z Mszany Dolnej, a następnie idziemy szlakiem czerwonym wzdłuż rzeki
Mszanki. Przemierzać będziemy pasmo Lubogoszcza. Początkowo stromą zalesioną ścianą, mijając
kolejno jego wierzchołki: Zapadlisko (766 m n.p.m.), Lubogoszcz Zachodni (952 m n.p.m.) i szczyt
główny Lubogoszcza (968 m n.p.m.). Schodząc z masywu jego stroną wschodnią dochodzimy do
utwardzonej drogi głównej w Kasinie Wielkiej, gdzie mamy pierwszy nocleg.
Wariant 2
Czas przejścia: ok. 6h 30’ (według czasów letnich)
Autokarem dojeżdżamy do Mszany Dolnej. Stąd udajemy się szlakiem żółtym na Ćwilin (1072 m
n.p.m.). Z Polany Michurowej na Ćwilinie rozciąga się jedna z najciekawszych w całych Beskidach
panoram górskich. Z Ćwilina cofamy się szlakiem żółto-niebieskim i skręcamy w prawo szlakiem
niebieskim, który doprowadzi nas do Przełęczy Gruszowiec (660 m n.p.m.). Następnie szlakowi
niebieskiemu towarzyszy szlak zielony, którym będziemy szli mijając po drodze Ośrodek
Rekolekcyjny Pod Śnieżnicą (gdzie śpi trasa długa). Następnie ze szlaku zielonego schodzimy na szlak
niebieski, gdzie przecinamy stok narciarski. Dochodzimy do utwardzonej drogi głównej w Kasinie
Wielkiej, gdzie mamy pierwszy nocleg.
Nocleg: Zespół Placówek Oświatowych w Kasinie Wielkiej na sali gimnastycznej. W szkole nie ma
pryszniców, ale są umywalki i WC. Do dyspozycji mamy czajnik elektryczny. Prosimy o
pozostawienie po sobie porządku i zabranie ze sobą śmieci.
Dzień 2, sobota, 16 marca
Czas przejścia: ok. 5h (według czasów letnich)
Z miejsca naszego noclegu idziemy do Przełęczy Wielkich Dróg, gdzie skręcamy w lewo na szlak
czerwony. Następnie idziemy taką samą drogą jak trasa długa (patrz wyżej- dzień 2).

TRASA DWUDNIOWA
Zbieramy się w piątek 15.03.2013r. o godzinie 21.45 na Dworcu Głównym w Poznaniu, przy KFC.
Odjeżdżamy o godzinie 22.35 pociągiem TLK do Krakowa Głównego. Wysiadamy w Krakowie o
godzinie 06.57. Idziemy na RDA w Krakowie, gdzie o godzinie 8.15 zabiera nas autobus OKSiS
Oświęcim relacji Kraków- Krynica Zdrój. Wysiadamy o 9.34 w Mszana Dolna DA, gdzie przesiadamy
się w PKS Pasyk&Gawron relacji Mszana Dolna- Limanowa, który odjeżdża o 9.50. Wysiadamy o
godzinie 10.00 na przystanku Kasina Wielka Skrzyżowanie.
Dzień 1, sobota, 16 marca
TRASA DŁUGA
Czas przejścia: ok. 6h (według czasów letnich)
Z Kasiny Wielkiej idziemy w stronę wschodu szlakiem czerwonym, który dalej łączy się z szlakiem
niebieskim, przez szczyty Dzielec oraz Szklarnię do Przełęczy Wielkich Dróg. Następnie idziemy tak
jak trasa trzydniowa krótka i długa (patrz wyżej- dzień 2).
TRASA KRÓKA
Czas przejścia: ok. 5h (według czasów letnich)
Miejsce początku i końca trasy takie samo jak dla trasy trzydniowej krótkiej (patrz wyżej- dzień 2).

DZIEŃ OSTATNI (dla wszystkich):
Niedziela, 17 marca
Czas przejścia: ok. 3h (według czasów letnich)
Z Poręby idziemy na zachód szlakiem zielonym do skrzyżowania szlaków. Wybieramy szlak zielonoczerwony w kierunku Myślenic. Na rozwidleniu szklaków wybieramy szlak czerwony. Po drodze
zdobywamy szczyty Śliwnik (620 m n.p.m.) i Uklejną (677 m n.p.m.). W Myślenicach możemy
zwiedzić ruiny baszty z XIIIw. Tam czekać będzie na nas autokar o godz. 13.00, który zawiezie nas do
Krakowa. O godzinie 15.47 z Krakowa Głównego pociąg TLK zabiera nas do Poznania. Planowo
jesteśmy na miejscu o 22.28.
UWAGA!!! ZE WZGLĘDU NA WARUNKI ATMOSFERYCZNE (GŁÓWNIE ŚNIEG),
CZAS PRZEJŚCIA MOŻE ULEC WYDŁUŻENIU!!!!
Trasa specjalna:
Zostanie rozegrana na trasie 3-dniowej długiej. Będzie polegać na rozwiązywaniu zagadek
rozmieszczonych na drodze prowadzącej do mety.

Koszty:
2-dniowa
3-dniowa
Osoba bez zniżek
130 zł (111)
185 zł (160)
Student
115 zł (100)
150 zł (130)
W nawiasach podano cenę z 15% zniżką dla członków klubu z opłaconymi składkami.
Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany kosztów wyjazdu.
Uwaga! Cena nie zawiera ubezpieczenia, radzimy ubezpieczyć się we własnym zakresie.
Zapisy na rajd:
-W siedzibie klubu (DS6 p.9): 26 lutego, 5 marca
-Po pokazach slajdów: 28 lutego i 7 marca, początek pokazu o 19:30 w Centrum Wykładowym PP.
-E-mail: rajdprzebisniegowy2013@gmail.com
Przy zapisach należy podać: imię, nazwisko, nr telefonu, e-mail, wybór trasy (dwudniowa/trzydniowa,
krótka/długa), student – tak/nie, Klubowicz Halnego - tak/nie, sposób rozliczenia- przelew/gotówka.
Uwaga! Niedziela 8 MARCA jest ostatnim dniem zapisów. Liczba uczestników jest ograniczona,
więc prosimy nie zwlekać z zapisami do ostatniego dnia.
Zapraszamy do udziału w rajdzie gitarzystów, którzy zatroszczyliby się o dobrą atmosferę podczas
noclegów
Co należy zabrać:
- wygodne buty za kostkę + ochraniacze (stuptuty), obuwie do schroniska
- kurtkę przeciwdeszczowo-wiatrową, ciepłą odzież
- śpiwór oraz karimatę (będziemy spać na podłodze)
- latarkę/czołówkę
- jedzenie, kubek, termos
- instrumenty muzyczne oraz śpiewnik
- kompas, Mapa Beskidu Wyspowego! (polecamy odwiedzić sklep Grupa18 w Pasażu Apollo, na hasło
"halny" macie rabat 10%)
- dużo optymizmu i dobrego humoru 
Nie zabieramy zbędnych rzeczy! Najważniejsze jest jedzenie i suche ubranie.
Organizatorzy:
Justyna 721 264 881
Marlena 601 610 708
www.halny.org
Ważne telefony:
Ośrodek Rekolekcyjny Pod Śnieżnicą tel. 18/331 43 20
Zespół Placówek Oświatowych w Kasinie Wielkiej tel. 18/331 40 94
Sala OSP Poręba tel. 12/273 58 58
GOPR 601 100 300

