
PTTK  O/Mysłowice organizuje w dniach 14/15 lipca 2012r. 

 

XXXIV RAJD „O ŚWICIE” 

Gorce, Lubań (1225 m. n.p.m.) 

 
PROGRAM 
I dzień, 14 lipiec  (sobota) – spotkanie uczestników wycieczki o godz. 2100 
w Mysłowicach przy ul. Powstańców , rejon stacji PKP , Poczty Głównej . Przejazd 
autokarem na trasie Mysłowice, Nowy Targ, Kluszkowce, Przełęcz Snozka. Stąd 
rozpoczynamy wędrówkę pieszą przez Wdżar (767 m) – niebieskim szlakiem – na 
Lubań (1225 m). Czas przejścia 2.5 godziny. 
 

Ciekawymi obiektami mijanymi po drodze będą „Organy Hasiora” – mocno 
zniszczony metalowy pomnik wykonany przez jednego z najbardziej znanych artystów 
zlokalizowany na przełęczy Snozka.  Kolejnym etapem będzie Wdżar – i nieczynny już 
kamieniołom andezytu. Góra ta jest jednym z niewielu śladów po wulkanizmie w polskich 
Karpatach, który wygasł kilka milionów lat temu. Góra Wdżar jest dziś dobrze 
zagospodarowana turystycznie, można w sezonie pojeździć tu na nartach, oraz zobaczyć 
fermę strusi.  
Lubań ma 2 wierzchołki: wierzchołek wschodni (Średni Groń) jest wyższy, zarośnięty lasem 
i pozbawiony widoków, niższy wierzchołek zachodni słynie z rozległych panoram, 
szczególnie efektowne widoki bywają wczesnym rankiem. Między wierzchołkami znajduje się 
studencka baza namiotowa. Baza położona jest na wysokości 1200m n.p.m. (jest to więc 
najwyżej położona baza namiotowa w Beskidach). 
 
Na terenie bazy namiotowej odpoczynek. Można tu kupić napoje. Zorganizowane 
zostanie ognisko z pieczeniem kiełbasek. Około 500 podziwiać będziemy wschód 
słońca. Około 600 rozpoczniemy zejście zielonym szlakiem do Tylmanowej. Stąd 
przejedziemy do gospodarstwa agroturystycznego, położonego na Małopolskim 
Szlaku Owocowym w okolicy Łącka. Będzie możliwość degustacji i zakupów 
produktów Małopolskiego Szlaku Owocowego. 
 
Powrót autokarem do Mysłowic. Planowany przyjazd na godz. 1300. 
 

CENA ; 50 zł – członkowie PTTK     45 zł – członkowie SKKT      60 zł - niezrzeszeni 
 
ŚWIADCZENIA: przejazd autokarem turystycznym, NNW, opieka przewodnika, 
znaczek  turystyczny XXXIV Rajdu „O świcie”. 
 

Zapisy i szczegółowe informacje w biurze PTTK  O / Mysłowice przy ul. Armii Krajowej 22. 
Polecamy naszą stronę        www.myslowice.pttk.pl   E-mail: pttkmyslowice@poczta.onet.pl. 

Tel/faks (32) 222 56 06 
Biuro czynne we wtorki i czwartki od godz. 1300 do 1700 Składka roczna ulgowa dla;  

uczących się (do 26 lat),  opiekunów SKKT i bezrobotnych wynosi 20 zł. Ulgowa dla emerytów, 
rencistów wynosi 25 zł. Normalna 40 zł. Nowo wstępujących obowiązuje wpisowe w wysokości 6 zł dla 

składki ulgowej i 10 zł dla składki normalnej. 
 


