
 

XXXI Ogólnopolski Rajd Leśników 

 „Śląsk nie taki czarny – kopalnia przygody” 

 
1. Trasa nr 10 „Kraina piasku i zamków”. 
2. Rodzaj trasy: autokarowa, piesza. 
3. RDLP Katowice Nadleśnictwo Siewierz. 
4. Koszt uczestnictwa: 980 zł. 
5. Koordynator trasy: Olga Oleksiak tel. 668 324 403. 
6. Baza noclegowa: Hotel Centuria Ogrodzieniec https://hotelcenturia.pl/ 
7. Liczba miejsc: 70. 
8. Opis trasy: 

Dzień Opis 

12.06.2019 Przyjazd do miejsca zakwaterowania Hotel Centuria po godzinie 1600. https://pl-
pl.facebook.com/zajazdlesnysiewierz/ 
1800 – 1900 kolacja  

13.06.2019 700 – 730 – śniadanie 
Trasa 1 Szlak Jurajski ( ok.12 km.) Trasa zaczyna się Skarżyce - Okiennik  popularnych 
ostańców skalnych jakie występują na Jurze Krakowsko–Częstochowskiej. Jego 
charakterystyczną cechą jest olbrzymi otwór znajdujący się na jego szczycie, będący 
pozostałością dawnej jaskini. Czerwony Szlak Orlich Gniazd umożliwia dotarcie stąd na 
południe, do niedaleko położonych ruin zamku w Morsku, a następnie do najciekawszego i 
najbardziej popularnego fragmentu Skał Kroczyckich, objęty ochroną w formie rezerwatu 
przyrody Góry Zborów Wspaniała jest panorama z tego wzniesienia. Widać stąd m.in. kilka 
zamków jurajskich - przede wszystkim w Bobolicach i Mirowie oraz w pobliskim Morsku, a 
także w Podzamczu. Skały Góry Zborów należą do popularnych terenów wspinaczkowych. Do 
najchętniej odwiedzanych ścian należą Wielbłąd, Filar Wyklętych i Młynarz, które warto 
zobaczyć.  
Wyjazd autokarem, do Skarżyc, dalej trasa piesza w programie m in: 

1. Okiennik - Parking godz.9.30 https://pl.wikipedia.org/wiki/Okiennik_Wielki  
2. Czerwonym szlakiem przez Piaseczno. 
3. Jaskinia Wielkanocna ( Cydzownik - Sowiniec) 
4. Morsko - Zamek Bąkowiec https://pl.wikipedia.org/wiki/Zamek_w_Morsku 
5. Przejście przez Górę Apteka 
6. Studnia Szpatowców 
7. Góra Zborów https://pl.wikipedia.org/wiki/Góra_Zborów 
8. Jaskinia Głęboka https://www.polskieszlaki.pl/jaskinia-gleboka-na-jurze.htm 
9. Zakończenie trasy - parking ( Centrum Dziedzictwa w Podlesicach 

http://www.podlesice.org.pl/podlesice1/.) przypuszczalna  godz.15.30  
 
1800 obiadokolacja 
 spotkanie integracyjne uczestników/biesiada integracyjna. 

14.06.2019 700 – 745 – śniadanie 
Odbiór prowiantu na trasę 
Trasa 2  Pustynia Błędowska ( trasa piesza , bardzo wymagająca, bez możliwości podwozu 
w trakcie przejścia, zaleca się : odpowiednią kondycje, ubiór itp.  ok. 8 km)  
Pustynia Błędowska to niewątpliwie jedna z większych ciekawostek przyrodniczych i 
krajobrazowych w Polsce, na pograniczu dwóch województw: śląskiego i małopolskiego 
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Zwana „Polską Saharą”, największa pustynia na naszym kontynencie, to morze piasku i 
największy obszar piasków lotnych w środku kraju. 
Wyjazd autokarem z Hotelu o godz. 8.00 do miejsca rozpoczęcia trasy (Zabrać suchy prowiant 
na trasę , odbiór przy śniadaniu.) 
Punkty trasy: 

1. Rozpoczęcie trasy https://pl.wikipedia.org/wiki/Pustynia_Błędowska-Parking – Błędów OSP 
godz. 9.00 

2. Przejście Doliną Białej Przemszy 
3. Kozi Róg 
4. Przerwa na posiłek – odebrany prowiant 
5. Oaza na pustyni 
6. Róża wiatrów  
7. Zielony staw 
8. Taras widokowy- Czubatka - http://www.pustyniabledowska.pl/pustynia-bledowska-dojechac/ 

Zakończenie trasy, przypuszczalna godz. 15.30 
 
18.30 – uroczysta kolacja 
 

 
15.06.2019 

 
800 – 1000 – śniadanie  
 
Przyjazd na zamek w Podzamczu ( transport własny) 
http://www.orlegniazda.pl/Poi/Pokaz/15636 
 
1300 -  2200  -  podsumowanie Rajdu. 

 
 
Uwagi dodatkowe: 

1. Pobyt w bazach zakończy się śniadaniem w dniu 15 czerwca 2019 r., po czym uczestnicy (drużyna) własnym 
transportem wyjadą do miejsca zakończenia rajdu, tj. zamek w Ogrodzieńcu. 

2. Ewentualny nocleg z 15 na 16 czerwca 2019 r. każda z drużyn uzgadniać będzie indywidualnie – kosztu tego 
noclegu nie są ujęte w kosztach uczestnictwa. 

3. W bazie noclegowej możliwość korzystania z basenu i strefy saun. Istnieje możliwość skorzystania  z zabiegów 
SPA po wcześniejszym indywidualnym umówieniu się, zabiegi SPA – odpłatne.  
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