
 

XXXI Ogólnopolski Rajd Leśników 

 „Śląsk nie taki czarny – kopalnia przygody” 

 

1. Trasa nr 2  „Góry Beskidu Żywieckiego-mniej znane oblicze”  
2. Rodzaj trasy: piesza 
3. Jednostka: Nadleśnictwo Ujsoły 
4. Koszt uczestnictwa – 730 zł. 
5. Koordynator trasy: Patryk Pasławski 502 441 301 

6. Baza noclegowa: Wrzos –Restauracja i Noclegi oraz  Pensjonat  Leniwy Motyl 

https://wrzosrestauracja.wordpress.com/     60 miejsc noclegowych (pokoje1, 2,3,4,5 osobowe) 

http://leniwymotyl.pl/    25 miejsc noclegowych  (pokoje 2,3,4 osobowe ) 

7. Liczba miejsc – 85. Dwie wycieczki naprzemienne po ok 45 osób. 
8. Opis trasy: Obowiązkowe obuwie terenowe, ciepłe ubranie, kurtki przeciwdeszczowe 

Dzień Opis 

12.06.2019 

od 16:00 przyjazd uczestników do Noclegi Wrzos, rozlokowanie uczestników we Wrzosie i 
Leniwym Motylu ( Pensjonat Leniwy Motyl jest oddalony ok 900 m od Wrzosu, 10 minut 
pieszo ) 
19:00 – 22:00 kolacja dla wszystkich przybyłych w Restauracji Wrzos 

13.06.2019 
Dla 45 osób 
 
14.06.2019 
Dla 45 osób 

„Wielka Rycerzowa, Przełęcz Przegibek, Będoszka Wielka” 
Długość trasy ok 15 km, szacowany czas przejścia z przerwami ok 7-8 godzin 
7:00 – 7:30 – Śniadanie w miejscu noclegu 
8:00 – Zbiórka wszystkich uczestników przy Restauracji Wrzos, przejazd autokarem połowy 
grupy do Soblówki. Z Soblówki wyjście żółtym szlakiem do schroniska, krótka przerwa. 
Wyjście na Wielką Ryzerzową -1226 m n.p.m. 
https://pl.wikipedia.org/wiki/Wielka_Rycerzowa 
Z Wielkiej Rycerzowej przejśce niebieskim szlakiem na Przełęcz Przegibek, 
Około godziny 14:00-15:00 posiłek w schronisku na Przegibku 
Wyjście na Będoszke Wileką- 1144 m n.p.m. na szczycie której znajduje się Papieski Krzyż  
Jubileuszowy, zejście czerwonym szlakiem do Koloni, przejazd autokarem do bazy 
noclegowej. 
https://pl.wikipedia.org/wiki/Bendoszka_Wielka 
http://www.rajcza.pl/dla-turystow/atrakcje-kulturalne/jubileuszowy-krzyz-ziemi-zywieckiej.html 
17:00-18:00 Przyjazd autokarem do bazy noclegowej Wrzos. 
19:00-20:00 Kolacja, wieczór integracyjny przy muzyce kapeli góralskiej w restauracji Wrzos 

13.06.2019 
Dla 45 osób 
 
14.06.2019 
Dla 45 osób 

„Rysianka, Rezerwat Lipowska” 
Długość trasy ok 16 km, czas przejścia z przerwami ok 7-8 godzin. 
 7:00-7:30 śniadanie w miejscu noclegu 
 8:00 - Zbiórka wszystkich uczestników przy Restauracji Wrzos, przejazd autokarem połowy 
grupy do Nickuliny. Z pod kaplicy w Nickulinie wyjście żółtym szlakiem na Rysianke – 1322 
m n.p.m. 
Około 14:00-15:00 Posiłek w schronisku. 
https://pl.wikipedia.org/wiki/Rysianka 
Zwiedzanie Rezerwatu Lipowska (jeśli będzie na to czas i pogoda dopisze)  
Celem powołania rezerwatu było zachowanie stanowiącego osobliwość Beskidu Żywieckiego 
systemu wierzchowinowych torfowisk wysokich oraz występujących w ich otoczeniu 
sudeckiej świerczyny górnoreglowej  oraz górnoreglowego boru świerkowego. 

https://wrzosrestauracja.wordpress.com/
http://leniwymotyl.pl/
https://pl.wikipedia.org/wiki/Wielka_Rycerzowa
https://pl.wikipedia.org/wiki/Bendoszka_Wielka
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https://pl.wikipedia.org/wiki/Rysianka


https://pl.wikipedia.org/wiki/Rezerwat_przyrody_Lipowska 
Zejście niebieskim / żółtym / czarnym szlakiem do Złatna Huta. 
W miejscowości tej możemy zobaczyć pozostałości pieca hutniczego służącego do wyrobu 
szkła w XIX wieku. 
https://pl.wikipedia.org/wiki/Z%C5%82atna 
17:00-18:00 Przejazd autokarem do bazy noclegowej Wrzos. 
19:00-20:00 Kolacja, wieczór integracyjny przy muzyce kapeli góralskiej w restauracji Wrzos 

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

Link do trasy między Wrzosem a Pensjonatem Leniwy Motyl 
https://www.google.com/maps/dir/Leniwy+Motyl/Wrzos-
+restauracja+i+noclegi,+Rycerka+Dolna,+G%C3%B3rska+1,+34-
370+Rajcza/@49.5020381,19.0981725,16z/data=!4m14!4m13!1m5!1m1!1s0x0:0xaebabaaa89050567!2m2!1d19
.0980011!2d49.5048668!1m5!1m1!1s0x4714374c53309597:0x1319c35c49556650!2m2!1d19.092999!2d49.4996
744!3e2 
Linki do tras: 
Rysianka 
https://mapa-
turystyczna.pl/route?q=49.5046456,19.1386127;49.5299995,19.2133713;49.536404,19.234606;49.525903,19.23
4726;49.517998,19.240238;49.516222,19.238304;49.510424,19.218328;49.510424,19.218328 
Przegibek 
https://mapa-
turystyczna.pl/route?q=49.436934,19.142454;49.42893,19.110031;49.418946,19.097379;49.4176182,19.088830
9;49.421661,19.047471;49.4274444,19.0446281;49.431812,19.041903;49.435634,19.013633 
 
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. 
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