
 

XXXI Ogólnopolski Rajd Leśników 

 „Śląsk nie taki czarny – kopalnia przygody” 

 

1. Trasa nr 12  „Na styku trzech granic". 
2. Rodzaj trasy: autokarowa, piesza. 
3. Jednostka: Nadleśnictwo Wisła. 
4. Koszt uczestnictwa – 860 zł. 
5. Koordynator trasy: Cezary Molin 606 362 904. 
6. Baza noclegowa: Kompleks Wypoczynkowy "Jano", Jaworzynka - Krężelka  

http://www.hoteljano.pl/ 

I. Dojazd autokarem i samochodem osobowym od Bielska-Białej: 

a/ drogą S52 , w Skoczowie zjazd na Wisłę droga 941, dalej na Istebną i Jaworzynkę, w centrum 

Jaworzynki za kościołem skręt w lewo w dół, dalej jeszcze ok. 5km zgodnie z tablicą informacyjną; 

 b/drogą S1 na Żywiec dalej do Milówki gdzie na rondzie zjazd na Wisłę droga 943 dalej na Koniaków, 

Jaworzynkę, dalej jak w wariancie "a"; 

II. Dojazd autokarem i samochodem osobowym od autostrady A1 - zjazd na Żory drogą 935, w Żorach 

skręt na drogę 81 kierunek Skoczów ,Wisła, dalej jak w wariancie Ia. 

 Liczba miejsc - 80 

7. Opis trasy: 

Dzień Opis 

12.06.2019 
od 16:00 Przyjazd uczestników, zakwaterowanie w KW "Jano" 
18:00 – 22:00 Kolacja w KW "Jano" 

13.06.2019 
lub14.06.2019 

7:30 – 8:30  Śniadanie /bufet szwedzki/ w KW "Jano" 
8:30 – 9:00  Przejazd autokarem do Karpackiego Banku Genów w Wyrchczadeczce 
9:00 – 10:00 Zwiedzanie KBG oraz Wolierowej Hodowli Głuszca 
10:00 - 17.30 Piesza wycieczka z Wyrchczadeczki przez Koczy Zamek, Tyniok, 
Karolówkę na Baranią Górę /1220 m n.p.m./, zejście do Wisły Czarne doliną Czarnej Wisełki. 
W czasie wycieczki jednodaniowy ciepły posiłek w starej leśniczówce 
na Przysłupiu. W miarę wolnego czasu możliwość zwiedzenia ekspozycji w Izbie Leśnej. 
Długość wycieczki ok. 21 km, suma podejść ok. 800m. 
17:30 – 18:00 Powrót autokarem do miejsca zakwaterowania. 
18:30 –Biesiada przy ognisku z udziałem kapeli góralskiej, zabawa taneczna. 
W przypadku niesprzyjającej pogody impreza odbędzie się w sali KW "Jano" . 

13.06.2019 
lub14.06.2019 

7:30 – 8:30  Śniadanie /bufet szwedzki/ w KW "Jano" 
8:30 – 17:45  Przejazdem autokarem i zwiedzanie : Centrum Pasterstwa i "Koronki" 
w Koniakowie, chata Kawuloka, Ośrodek Edukacji Ekologicznej w Istebnej, Galeria  
Kukuczki na dawnym przejściu granicznym z Czechami w Jasnowicach.  
Piesza wycieczka z Jaworzynki-Trzycatka przez "Trójstyk" -(granica trzech państw: 
Polski, Czech i Słowacji) przez Hrcavę na Girową /840 m n.p.m./ w Czechach i z powrotem. 
W czasie wycieczki przerwa na "Trójstyku" na jednodaniowy ciepły posiłek. Długość 
wycieczki ok. 14 km, suma podejść ok. 450m. 
18:30 –Biesiada i zabawa taneczna z zespołem "Jawor", konkursy. 
W przypadku niesprzyjającej pogody impreza odbędzie się w sali KW "Jano" . 
 

http://www.hoteljano.pl/


15.06.2019 
8:00 – 8:45 Śniadanie  /bufet szwedzki/ w KW "Jano 
do 9:00 wykwaterowanie i przejazd do ruin warowni jurajskiej w Ogrodzieńcu na Szlaku 
Orlich Gniazd (transport własny) - impreza kończąca XXXI Rajd Leśnika 

 
Uwagi dodatkowe: 
1. Uczestnicy będą podzieleni na dwie grupy i będą zamiennie w poszczególnych dniach realizować program 

Rajdu.  
2. Trasy piesze mają charakter górski. Wymagają odpowiedniego obuwia i ubrania a także dobrej kondycji 

fizycznej. Możliwość zmian i modyfikacji trasy spowodowanych przyczynami zewnętrznymi. 
3.  Ze względu na przebieg trasy na Girową poza granicami kraju wymagany dowód osobisty lub paszport. 
4.  Koszt autokaru w czasie realizacji programu w cenie uczestnictwa. 
5.  W KW "Jano" istnieje możliwość korzystania z krytego basenu.  
6. 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. 
7. Ewentualny nocleg z 15 na 16 czerwca 2019 r. każda z drużyn uzgadniać będzie indywidualnie – kosztu tego 

noclegu nie są ujęte w kosztach uczestnictwa. 

 


