
 

XXXI Ogólnopolski Rajd Leśników 

 „Śląsk nie taki czarny – kopalnia przygody” 

 

1. Trasa nr 16 „Z wizytą u Kossaków” 
2. Rodzaj trasy: autokarowa, piesza,  
3. Jednostka: Nadleśnictwo Ustroń. 
4. Koszt uczestnictwa – 830 zł. 
5. Koordynator trasy: Łukasz Dyrda 608514759, Witold Ziebura 606 673 530. 
6. Baza noclegowa: RLOEE „ Leśnik” w Ustroniu. Ul Turystyczna 7. www.lesnik.katowice.lasy.gov.pl 

Dojazd samochodem : od drogi wojewódzkiej 941 – Na wysokości wyciągu krzesełkowego w Ustroniu 
Polanie kierować się w kierunku dzielnicy Jaszowiec. Dojazd koleją: Z przystanku kolejowego Ustroń 
Polana kierować się na południe. Skręcić w ulicę Papiernia a następnie przejść kładką nad rzeką Wisłą. 
Po dojściu do drogi skręcić w lewo i ulicą Turystyczną( ok 200m) dochodzi się do bazy noclegowej. 
Liczba miejsc – 50. 

7. Opis trasy:   

Dzień Opis 

12.06.2019 
od 16:00 przyjazd uczestników, zakwaterowanie  
19:00 – 22:00 kolacja 

13.06.2019 lub 
14.06.2019 

7:45 – 8:30 – śniadanie  
8:30 –Wycieczka autokarowa tzw.”Pętlą beskidzką”: Przejazd do Wisły i Koniakowa podczas 
którego w Wiśle zwiedzimy lub zobaczymy: 
-Zameczek Prezydenta RP www.zamekwisla.pl 
    Uwaga: Zwiedzanie wnętrz rezydencji Prezydenta RP uzależnione jest od Kancelarii 
Prezydenta RP i grafiku pobytu Pana Prezydenta w Zameczku 
-Zaporę w Wiśle Czarnym 
Wyjedziemy wyciągiem krzesełkowym na skocznię narciarską im. Adama Małysza w Wiśle 
Malince www.wisla.pl/mieszkaniec/skocznia-narciarska-im-adama-malysza-w-wisle-malince 
W Koniakowie odwiedzimy: 
-Muzeum koronki www.istebna.eu/turysta/muzeum-koronki 
-Centrum pasterskie seroscypek.pl 
-Chatę Kawuloka chatakawuloka.eu 
Podczas wycieczki przewidziany jest obiad w jednej z restauracji na trasie zwiedzania. 
19:00 –kolacja przy ognisku pod wiatą obok RLOEE „Leśnik” 

13.06.2019 lub 
14.06.2019 

7:30 – 8:30 – śniadanie 
8:30 Wycieczka piesza w góry i odwiedziny w dworze Kossaków 
Dojście do zielonego szlaku, którym dotrzemy na przełęcz Beskidek(706m n.p.m.). 
Następnie niebieskim szlakiem pójdziemy w kierunku Równicy(885m n.p.m.) i zejdziemy do 
Brennej Leśnicy zielonym szlakiem. Całość trasy ok 9,3km 
Po zejściu ze szlaku w Brennej Leśnicy będą czekały na nas mikrobusy 
12:00-odwiedzimy Beskidzki Dom Zielin „Przytulia”w Brennej 
turysta.brenna.org.pl/pl/beskidzki-dom-zielin-przytulia-2 
13:00-14:00-obiad w Dworku Myśliwskim „Konczakówka” turysta.brenna.org.pl/pl/dworek-
mysliwski-konczakowka 
14:30-16:30 W Chlebowej Chacie www.chlebowachata.pl dowiemy się ciekawostek z życia 
pszczół, poznamy proces pieczenia chleba i napijemy się prawdziwej kawy zbożowej 
16:30 Dotrzemy do dworu Kossaków w Górkach Wielkich-gdzie żyła i tworzyła wielka polska 

http://www.zamekwisla.pl/
http://www.wisla.pl/mieszkaniec/skocznia-narciarska-im-adama-malysza-w-wisle-malince
http://www.istebna.eu/turysta/muzeum-koronki
http://www.chlebowachata.pl/


pisarka, Dama Orderu Orła Białego-Zofia Kossak-Szatkowska dworkossakow.pl 
19:00 – kolacja 

15.06.2019 
8:00 – 8:45 śniadanie  
do 10:00 wykwaterowanie i przejazd do ruin warowni jurajskiej w Ogrodzieńcu na Szlaku 
Orlich Gniazd (transport własny) - impreza kończąca XXXI Rajd Leśnika 

 

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. Na wycieczkę w góry należy ubrać obuwie trekkingowe i zabrać ze sobą coś „od deszczu”. 

 


