RAJD ŚNIEŻNY
BESKID ŻYWIECKI
8-10.12.2017
Beskid Żywiecki leży w zachodniej części Beskidów. Jest to najwyższe pasmo w
polskich Beskidach i jednocześnie drugie pod względem wysokości pasmo górskie w
Polsce. Najwyższym szczytem w Beskidzie Żywieckim jest Babia Góra wznosząca się
na wysokość 1725 metrów. Pasmo Beskidu Żywieckiego ciągnie się od Przełęczy
Koniakowskiej na zachodzie do Przełęczy Sienawskiej na wschodzie. Dolina Soły
rozdziela Beskid Żywiecki od Beskidu Śląskiego. Na północ oraz na północny wschód od Beskidu Żywieckiego wznoszą się pasma Beskdu Małego oraz Beskidu
Makowskiego.

______________________

DOJAZD:

TRASA TRZYDNIOWA____________________
WAGON 15, miejsca 21-28; 31-38; 42-44; 47; 48; 51; 53; 71; 72; 74-78

Zbiórka przed rajdem odbędzie się 7 grudnia o godzinie 21:30 w holu głównym nowego
dworca przy "Le Crobag". Pociąg IC PRZEMYŚLANIN odjeżdżający z Poznania o godzinie
22:05 zabierze Nas do Katowic, gdzie dotrzemy o 3:18. Następnie o 4:32 wsiadamy pociąg do
Żywca, gdzie docieramy o 6:17 i o 6:30 ruszamy wynajętym autokarem do Korbielowa

DZIEŃ I (piątek)
Trasa długa (ok. 23km, czas przejścia bez odpoczynków ok. 8h)
Startujemy z Korbielowa żółtą trasą w stronę Pilska, po zdobyciu szczytu niebieskim, a
następnie niebeskim i czerwonym szlakiem dochodzimy do schroniska w Rysiance, stamtąd
zielonym oraz kolejno czarnym do naszego noclegu w Schronisku na Hali Boraczej
Trasa krótka (ok. 18km, czas przejścia bez odpoczynków ok. 6h)
Startujemy z Korbielowa żółtą trasą w stronę Pilska, następnie czerwonym szlakiem
dochodzimy do schroniska w Rysiance, stamtąd zielonym do naszego noclegu w Schronisku
na Hali Boraczej

DZIEŃ II (piątek)
Trasa długa (ok. 25km, czas przejścia bez odpoczynków ok. 8)
Ze schroniska wychodzimy zielonym szlakiem w stronę Schroniska na Hali Lipowskiej. Dalej
kierujemy się na południe kolejno niebieskim, potem żółtym i znowu niebieskim szlakiem, aż
do Bacówki PTTK na Krawców Wierchu. Stąd idziemy niebieskim szlakiem w kierunku

Złatnej. Idąc dalej niebieskim za Złątną skręcamy w lewo, w trasę rowerową, którą
dochodzimy do żółtego szlaku. Żółtym przez Kręcichłosty i Nickulinę docieramy do Rajczy,
na głównej ulicy skręcamy w lewo, szkoła będzie naprzeciwko rynku po prawej stronie.
Trasa krótka (ok. 17km, czas przejścia bez odpoczynków ok. 5h)
Ze schroniska ruszamy zielonym, aby ponownie stanąć pod pięknym Lipowskim Wierchem,
następnie żółtym szlakiem udajemy się do samej Rajczy, na głównej ulicy skręcamy w lewo,
szkoła będzie naprzeciwko rynku po prawej stronie.

_________________________

DOJAZD:

TRASA DWUDNIOWA______________________
WAGON 16, miejsca 31-38; 41; 42; 45-48; 52-58; 61-68

Zbiórka przed rajdem odbędzie się 8 grudnia o godzinie 21:30 w holu głównym nowego
dworca przy "Le Crobag". Pociąg IC PRZEMYŚLANIN odjeżdżający z Poznania o godzinie
22:05 zabierze Nas do Katowic, gdzie dotrzemy o 3:18. . Następnie o 4:32 wsiadamy pociąg
do Żywca, gdzie docieramy o 6:17 i o 6:30 ruszamy wynajętym autokarem na szlak.

DZIEŃ I (Sobota)
Trasa długa (ok. 25km, czas przejścia bez odpoczynków ok. 8h30')
Startujemy z Kolonii Rycerki Górnej czerwonym, a nastepnie czarnym szlakiem dochodzimy
do Schroniska na Przegibku, z którego schodzimy zielonym szlakiem w stronę Rycerki
Dolnej, dalej odbijamy w szlak niebieski, z którego ponownie przechodzimy na zielony, tym
razem w stronę wsi Ujsoły. Stamtąd czarnym szlakiem do Kręcichłosty, z której odbijamy w
żółty do Rajczy, na głównej ulicy skręcamy w lewo, szkoła będzie naprzeciwko rynku po
prawej stronie
Trasa krótka (ok. 17km, czas przejścia bez odpoczynków ok. 5h 30min)
Zaczynamy w Joneczkowych Rycerkach niebieskim szlakiem docieramy do przełęczy Kotarz,
dalej szlakiem zielonym dochodzimy do wsi Ujsoły. Stamtąd czarnym szlakiem do
Kręcichłosty, z której odbijamy w żółty do Rajczy, na głównej ulicy skręcamy w lewo,
szkoła będzie naprzeciwko rynku po prawej stronie

____________________

POWRÓT DLA WSZYSTKICH________________

DZIEŃ III (niedziela)

WAGON 12 miejsca 81,82,84,85,86,88; CAŁY WAGON 13

Wyjeżdżamy pociągiem osobowym Kolei Śląskich z Rajczy o 11:56 do Katowic, gdzie
będziemy o 14:26, pociąg do Poznania TLK 47100 wyjeżdża o 16:23, na miejsce
przyjedziemy o 20:45.

Co należy zabrać:
-

wygodne buty za kostkę + ochraniacze (stuptuty), obuwie na zmianę do schroniska
kurtkę przeciwdeszczowo-wiatrową
ciepłą odzież (wskazane czapka i rękawiczki) zabezpieczoną w plecaku przed
deszczem
śpiwór i karimatę (obowiązkowo)
latarkę/czołówkę, element odblaskowy
legitymację studencką
długopis na trasę specjalną
coś na ząb, kubek, termos, ew. menażkę
gitarę lub inny instrument, śpiewnik rajdowy
kompas, mapę (polecamy odwiedzić sklep Globeo w Pasażu Apollo, na hasło "Halny"
przysługuje 10% rabatu.
dobry samopoczucie i jeszcze lepszy humor
oczywiście pakując się pamiętajmy, że wszystko, co zabierzemy, trzeba będzie później
dźwigać na własnych plecach. :)

Informacje dodatkowe:
Czasy przejść podane w informatorku są orientacyjne i nie uwzględniają odpoczynków, a
także mogą wydłużyć się ze względu na niekorzystne warunku atmosferyczne (np. śnieg).
Sklepy (wg mapy) znajdują się w miejscowościach (co nie gwarantuje, że będą otwarte):
-Korbielów
-Rajcza

Koordynatorzy:
Maciej Wróbewski
tel. 531 369 579
Robert Patalas
tel. 516 848598
rajdsniezny2017halny@gmail.com

Zapisy:
Zapisy odbywają się poprzez formularz. Osoby jadące z nami po raz pierwszy prosimy o osobiste
zapisy na spotkaniu Klubu o godzinie 19:00 (28.11 lub 5.12) lub po czwartkowych pokazach slajdów
(30.11). Ostatnim dniem zapisów jest wtorek 5 grudnia. Liczba uczestników jest ograniczona.

Koszty:
dwudniowa

trzydniowa

Student

110zł

134zł

Student Halniak

99zł

121zł

Niestudent

158zł

210zł

Niestudent Halniak

142zł

189zł

Podane ceny pokrywają koszty dojazdu, noclegów, znaczka rajdowego i innych materiałów.
Numer ratunkowy w górach: +48 601 100 300
Uczestnicy biorą udział w rajdzie na własne ryzyko i odpowiedzialność. Organizatorzy i Klub nie
zapewniają usług przewodnickich.

Noclegi:
 Schronisko PTTK na Hali Boraczej
Żabnica, ul. Boracza 22
34-350 Węgierska Górka
Telefon +48 33 862 67 32
Kom: +48 601 284 064
 SZKOŁA PODSTAWOWA nr 1 im. ks. Józefa Tischnera
34 - 370 Rajcza Rynek 2
tel. (33) 864 30 24

