Zimą w Beskidzie Wyspowym
Od miesięcy odkrywają uroki Beskidu W yspowego. To, jak mówią, ich sposób
na aktywny wypoczynek. 124 kilometry tras pokonało już 7900 osób. Jutro kolejna
grupa wybiera się na Luboń W ielki – pisze i zaprasza Paulina Janow iec – Kapłon
Często mieszkańcy miejscowości
leżących się na terenie Beskidu
Wyspowego nie zdają sobie sprawy, że nie muszą wyjeżdżać daleko, by podziwiać piękno gór.
Niektórzy są wręcz zaskoczeni, że
w tym rejonie można podziwiać
tak wspaniałe krajobrazy. W celu
promowania Beskidu Wyspowego
organizowane są wspólne wędrówki. Z zaplanowanych czterech wyjść zimą trzy już się odbyły – na Szczebel, Ćwilin i na
Lubogoszcz.
Ostatnia wyprawa – na Luboń
Wielki – jutro. Zapraszamy
wszystkich lubiących aktywny
wypoczynek i dobrą zabawę.
Godzina 9. Zbiórka przy Stacji
Narciarskiej Polczakówka.

Szlaki przetarte
– Do zimowych wędrówek
wybraliśmy łagodniejsze trasy,
które przygotowywaliśmy przed
każdym wyjściem – mówi Czesław Szynalik, jeden z pomysłodawców akcji. – Przecieraliśmy
szlaki, by nikt nie brnął w głębokim śniegu, a sama wyprawa nie
okazała się za ciężka dla wszystkich chętnych biorących w niej
udział. Zdawaliśmy sobie sprawę,
że o tej porze roku pogoda może
być różna.
Pierwotnie wędrówki zimą na
szczyty Beskidu Wyspowego
miały odbyć się raz. Jednak okazało się, że zainteresowanie jest
wielkie i trzeba przygotować
kolejne wypady. Ostatnia wyprawa na Ćwilin zgromadziła 150
osób.

Zabieramy dobry humor
– Aby uczestniczyć w wędrówce, wystarczy przyjść na
miejsce zbiórki – mówi Szynalik.
– Nie potrzeba zgłoszeń. Udział
jest bezpłatny. Trzeba mieć tylko
wygodne buty, być ciepło ubranym, mieć dobrą kondycję i zabrać ze sobą dobry humor.

W ostatniej wędrówce na Ćwilin, mimo niepogody, uczestniczyło ponad 150 osób.
Mogielicę. Łącznie ponad 7900
osób przeszło 124 km.
W ostatniej wędrówce z letniego cyklu wzięło udział już
ponad 3000 uczestników. Najmłodsza turystka z Kasinki Małej
miała cztery miesiące, najstarszy
uczestnik 87 lat. Inicjatorami
zimowej edycji akcji byli sami
uczestnicy wcześniejszych wędrówek.

Wsparcie samorządu
W akcję zaangażowani są burmistrzowie i wójtowie: Rabki –
Zdroju, Lubnia, Mszany Dolnej,
Wiśniowej,
Dobrej,
Słopnic,
Tymbarku. Kamienicy, Jodłownika i Niedźwiedzia.
Mówią jednym głosem:
Chcemy promować region Beskidu Wyspowego, a naszym największym bogactwem są góry.
Okazuje się, że ludzie lubią, jak
jest coś zorganizowane.
Wiele osób jest samotnych,
a w góry nie powinno się chodzić
samemu. Wybierając się na
wspólną wędrówkę, czują się
pewniej.

Wiek nie ma znaczenia
Edycja letnia liczyła 9 wędrówek – na Luboń Wielki, Jasień,
Śnieżnica, Ciecień, Szczebel,
Łopień, Ćwilin, Lubogoszcz i

Promujemy zdrowie
Impreza ma zachęcić do aktywności ruchowej. Wspólna wędrówka
ze znajomymi, przyjaciółmi, czy

rodziną mobilizuje, by uczestniczyć w wyjściu na kolejne szczyty. Tam zawsze odbywa się polowa msza święta. Później są występy kapeli, zespołów regionalnych,
konkursy, wspólny grill, wybór
uczestnika z Najdalszego Zakątka
Polski i świata.
– Mieliśmy turystów z
Włoch, Francji, Kanady i Stanów
Zjednoczonych.
–
wymienia
współtwórca edycji zimowej.
W akcje włączyli się również paralotniarze. Na Luboniu
Wielkim, Śnieżnicy, Łopieniu i
Mogielicy urządzili pokazy.

Co nas czeka latem
– Terminarz letnich wypraw jest
też ustalony – mówi Czesław
Szynalik. – Zaprosiliśmy do
udziału w kolejnej edycji miasto i
gminę Limanowa oraz gminę
Raciechowice. Zaczniemy 26
czerwca tradycyjnie wyjściem na
Luboń Wielki, a zakończymy 11
września
otwarciem
nowego
szlaku im. Elfrydy Trybowskiej,
działaczki turystycznej, założycielki oddziału PTTK w Rabce i
Juliana Tolińskiego, działacza
PTTK, nauczyciela i harcmistrza.
Trasa będzie biegła z Parku Zdrojowego w Rabce – Zdroju przez
Grzebień, Górą Potaczkową, Górę

Adamczykową do parku Miejskiego w Mszanie Dolnej.

Weekend w Beskidzie
Osobom z oddalonych zakątków
Polski w wędrówkach po Beskidzie ma pomóc projekt „Weekend
w Beskidzie Wyspowym”. Właściciele ośrodków turystycznych
w tym rejonie przygotowali dla
turystów tzw. pakiety pobytowe.
W wybranych kwaterach, za
niewielkie pieniądze, turyści mogą
wykupić nocleg z wyżywieniem
oraz transportem na miejsce
zbiórki. Dzięki temu sporo osób
przyjeżdża wcześniej lub zostaje
dłużej.
Przygotowany został również plan zagospodarowania szlaków tego obszaru w małą architekturę. Na szczytach pojawiają
się stoły, ławki, wiaty, miejsca na
grilla, tablice informacyjne. W
kolejnych latach planowana jest
budowa bacówek i wież widokowych.

Więcej informacji:
www.odkryjbeskidwyspowy.pl
www.limanowa.agroturystyka.pl
www.mszanadolna.agroturystyka.pl

