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Beskid Śląski to pasmo górskie, stanowiące część Beskidów Zachodnich.
Leży przy granicy z Czechami i Słowacją. Składa się z dwóch rozciągniętych
południkowo pasm górskich, rozdzielonych doliną rzeki Wisły. Na
zachodzie znajduje się Pasmo Czantorii, natomiast na wschodzie Pasmo
Baraniej Góry, zwane też czasem Pasmem Wiślańskim. Najwyższe szczyty
Beskidu Śląskiego to Skrzyczne (1257 m n.p.m.) wznoszący się w pobliżu
Szczyrku oraz Barania Góra (1220 m n.p.m.) - "sąsiadka" Wisły. Przez
najwyższe i najciekawsze partie Beskidu Śląskiego wiedzie Główny Szlak
Beskidzki - najdłuższy szlak górski w Polsce liczący ponad 500 km.
Rozpoczyna się właśnie tutaj, w Ustroniu na stokach Równicy.

TRASA TRZYDNIOWA
Dojazd:
Zbiórka w czwartek, 13 października, o godzinie 21:45 przy „Le Crobag”, w
budynku nowego dworca. O godzinie 22:30 odjeżdżamy pociągiem
Intercity o nazwie „Orion” relacji Szczecin Główny-Przemyśl Główny.
Wysiadamy o godzinie 3:24 na stacji Katowice. Z Katowic wyjeżdżamy o

godzinie 4:30 autobusem. Osoby idące trasą długa wysiadają w Ustroniu
Polana, krótką w Wiśle Dziechcinka.

DZIEŃ I (14.10.2016, piątek)
Trasa krótka. Czas przejścia: około 7h; 23,4km
Autobusem dojeżdżamy do Wisły Dziechcinka skąd niebieskim szlakiem
dochodzimy do szlaku czerwonego, którego trzymamy się aż do miejsca
noclegu. Idąc czerwonym Głównym Szlakiem Beskidzkim zdobywamy
Stożek Wielki, na którym znajduje się schronisko, następnie Kiczory, skąd
kierujemy się na Przełęcz Kubalonka. Mijamy schronisko na Stecówce i
trzymając się ciągle czerwonego szlaku dochodzimy do schroniska
Przysłop pod Baranią Górą, gdzie mamy pierwszy nocleg.

Trasa długa. Czas przejścia: około 9h 20min; 28,9km
Autobusem dojeżdżamy do Ustronia Polana gdzie wchodzimy na
czerwony szlak, którego nie opuszczamy aż do miejsca, w którym mamy
nocleg. Zdobywamy Wielką Czantorię i przez Przełęcz Beskidek
podchodzimy do schroniska na Soszowie. Dalej kontynuujemy trasę przez
Stożek Wielki, Kiczory do Przełęczy Kubalonka. Mijamy schronisko na
Stecówce i trzymając się ciągle czerwonego szlaku dochodzimy do
schroniska Przysłop pod Baranią Górą, gdzie mamy pierwszy nocleg.

DZIEŃ II (15.10.2016, sobota)
Trasa krótka. Czas przejścia: około 7,5h; 23,7km
Dzień zaczynamy od zdobycia czerwonym szlakiem Baraniej Góry (lub od
śniadania, jak kto woli). Z Baraniej Góry przez Magurkę Wiślańską
dochodzimy na Zielony Kopiec. Następnie kierujemy się na Przełęcz
Salmopolską, skąd czerwonym szlakiem dostajemy się na Karkoszczonkę.
Trzymając się ciągle czerwonego szlaku dochodzimy do schroniska na
Klimczoku, gdzie możemy chwilę odpocząć przed dojściem do schroniska
Szyndzielnia, miejsca, w którym odbędzie się Meta rajdu.

Trasa długa. Czas przejścia: około 9h 20min; 27,8km
Dzień zaczynamy od zdobycia czerwonym szlakiem Baraniej Góry (lub od
śniadania, jak kto woli). Z Baraniej Góry przez Magurkę Wiślańską
dochodzimy na Zielony Kopiec. Podążając dalej zielonym szlakiem mijamy
Malinowską Skałę i zdobywamy Skrzyczne (najwyższy szczyt Beskidu
Śląskiego). Tuż pod szczytem znajduje się schronisko, w którym możemy
chwilę odpocząć. Zielonym szlakiem schodzimy do Szczyrku i po zmianie
szlaku na niebieski dostajemy się do schroniska na Klimczoku, skąd po ok
35 minutach marszu dochodzimy do schroniska Szyndzielnia, miejsca, w
którym odbędzie się Meta rajdu.

DZIEŃ III (16.10.2016, niedziela)
Po wyjściu ze schroniska wchodzimy na żółty szlak, którym schodzimy do
skrzyżowania szlaków żółtego, czerwonego i zielonego i kierujemy się na
dworzec Bielsko-Biała Leszczyny, skąd odjedziemy pociągiem Kolei

Śląskich relacji Zwardoń-Katowice o godzinie 12:58. W Katowicach
będziemy o godzinie 14:18, a pociąg do Poznania Intercity o nazwie
„Koziołki” relacji Katowice-Szczecin Główny odjeżdża z Katowic o godzinie
15:05. W Poznaniu jesteśmy o 20:06.

TRASA DWUDNIOWA
Dojazd:
Zbiórka w piątek, 14 października, o godzinie 21:45 przy „Le Crobag”, w
budynku nowego dworca. O godzinie 22:30 odjeżdżamy pociągiem
Intercity o nazwie „Orion” relacji Szczecin Główny-Przemyśl Główny.
Wysiadamy o godzinie 3:24 na stacji Katowice. Z Katowic wyjeżdżamy o
godzinie 4:30 autobusem. Osoby idące trasą długa wysiadają w Ustroniu,
krótką w Wiśle Nowa Osada.

DZIEŃ I (15.10.2016, sobota)
Trasa krótka. Czas przejścia: około 7h 20min; 20,5km
Autobusem dojeżdżamy do Wisły Nowa Osada, skąd zielonym szlakiem
podchodzimy na Smerekowiec. Następnie żółtym szlakiem dochodzimy do
Przełęczy Salmopolskiej, gdzie skręcamy w lewo na szlak czerwony i przez
Grabową oraz Kotarz dostajemy się na Karkoszczonkę. Trzymając się
ciągle czerwonego szlaku dochodzimy do schroniska na Klimczoku, gdzie
możemy chwilę odpocząć przed dojściem do schroniska Szyndzielnia,
miejsca, w którym odbędzie się Meta rajdu.

Trasa długa. Czas przejścia: około 9h 20min; 26,7 km
Autobusem dojeżdżamy do Ustronia, miejsca w którym swój początek ma
Główny Szlak Beskidzki. Po wejściu na czerwony szlak kierujemy się na
Równicę, następnie szlakiem niebieskim na Orłową, gdzie zmieniając szlak
na żółty dochodzimy na Stary Groń. Po skręceniu w prawo na szlak czarny
zdobywamy Grabową, gdzie należy skręcić w lewo i po raz kolejny zmienić
szlak na czerwony. Mijając Kotarz dochodzimy na Karkoszczonkę.
Trzymając się ciągle czerwonego szlaku osiągamy schronisko na
Klimczoku, gdzie możemy chwilę odpocząć przed dojściem do schroniska
Szyndzielnia, miejsca, w którym odbędzie się Meta rajdu.







jedzenie, kubek, termos, ew. menażki,
gitarę lub inny instrument, śpiewnik rajdowy,
kompas, mapę (polecamy odwiedzić sklep Globeo w Pasażu
Apollo, na hasło „Halny” przysługuje 10% rabat),
dobre samopoczucie!
oczywiście pakując się pamiętajmy, że wszystko, co zabierzemy,
trzeba będzie później dźwigać na własnych plecach

Organizatorzy:
Kasia Juszczak: 721 024 724
Asia Szymkowiak: 784 528 586
rajdbeskidslaski@gmail.com

DZIEŃ II (16.10.2016, niedziela)
Patrz: Dzień III Trasy Trzydniowej.



Kontakt:
ul. Czarna Wisełka 8, 43-460 Wisła
e-mail: schronisko@przyslop.pl
tel.: 33 855 37 15

Co należy zabrać:








wygodne buty za kostkę + ochraniacze (stuptuty), obuwie na
zmianę do schroniska,
kurtkę przeciwdeszczowo-wiatrową,
ciepłą odzież (czapka i rękawiczki wskazane) pakowaną do
plecaka w workach foliowych,
śpiwór i karimatę,
latarkę/czołówkę, element odblaskowy,
legitymację studencką,
długopis na trasę specjalną,

Schroniska:
Schronisko Przysłop pod Baranią Górą



Schronisko górskie PTTK Szyndzielnia
Kontakt:
43 - 309 Bielsko – Biała
e-mail: schronisko@szyndzielnia.com.pl
tel. (033) 470 - 64 - 68
tel. (033) 814 - 40 – 47

Zapisy:
Zapisy odbywają się poprzez formularz. Osoby jadące z nami po
raz pierwszy prosimy o osobiste zapisy na spotkaniu Klubu 4 lub
11 października, od godziny 19:00. Ostatnim dniem zapisów jest
wtorek 11 października. Liczba uczestników jest ograniczona,
więc prosimy nie zwlekać z zapisami do ostatniego dnia.

Koszty:
Trasa 3dniowa

Trasa 2dniowa

studenci

150zł

115zł

Nie studenci

200zł

165zł

Halniacy studenci

135zł

104zł

Halniacy nie
studenci

180zł

149zł

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.

