
PTTK  O/Mysłowice organizuje w dniach 15 / 16 lutego 2014 

ZIMOWY RAJD GÓRSKI 
w trakcie którego zdobywać będziemy 

BARANIĄ GÓRĘ ( 1220m. npm) 
 

Dla naszych turystów gospodarze schroniska organizują 
wieczorek walentynkowy 

 
PROGRAM 
I dzień, 15 luty ( sobota ) – spotkanie uczestników wycieczki o godz. 800 w Katowicach  
na stacji PKP przy kasie nr 1 od strony ul. 3 Maja. Przejazd PKP do Wisły 
Uzdrowisko. Przejazd PKS Em do Wisły Fojtuli. Dalsze przejście piesze 
niebieskim szlakiem Doliną Białej Wisełki. Odcinek ten uznawany jest za 
najbardziej malowniczy w Beskidach. Na tym odcinku zobaczymy w zimowej 
scenerii słynne Kaskady Białej Wisełki. Niebieski szlak powinien wyprowadzić 
nas w 3 godziny na szczyt Baraniej Góry. Na tym odcinku wejdziemy też na 
teren Rezerwatu Barania Góra im. K. Buzka. Rezerwat utworzony został w  
1953 roku, w celu zachowania w stanie naturalnym okolic Baraniej Góry, skąd 
bierze początek Wisła. 
 

Barania Góra liczy 1220 m n.p.m., a na jej szczycie znajduje się ogólnodostępna (bezpłatna i zawsze 

otwarta) wieża widokowa. Z 15 metrowej wieży roztacza się wspaniały widok  (360
0
) na okoliczne 

szczyty i pasma górskie. 
 
Dalej podążamy za znakami czerwonego, niebieskiego i zielonego szlaku. 
Początkowo szlaki wiodą gładką drogą lekko w dół, lecz później nachylenie 
wzrasta i pojawia się mnóstwo kamieni i wystających korzeni. Po około 45 min 
marszu docieramy do Polany Przysłop, na której mieści się schronisko PTTK, 
Muzeum Turystyki w Beskidzie Śląskim oraz Izba Leśna. Tu zakwaterowanie. 

Pokoje wieloosobowe, sanitariaty wspólne. W schronisku funkcjonuje punkt 
gastronomiczny. Wyżywienie we własnym zakresie. Wieczorek walentynkowy 
organizowany przez gospodarzy schroniska.  

 
II dzień, 16luty  (niedziela) – przejście piesze z Polany Przysłop  Doliną Czarnej 
Wisełki. Stąd przejdziemy czerwonym szlakiem na Stecówkę. Tu odpoczynek w 
prywatnym schronisku. Dalsza wędrówka do przełęczy Kubalonka. Stąd po 
krótkim odpoczynku zejście zielonym szlakiem turystycznym do stacji PKP 
Wisła Głębce. Łączny czas przejścia około 4 godz. Stąd wyjazd PKP do 
Katowic. Planowany przyjazd do Katowic na godz.  
 
CENA ;   75 zł – członkowie PTTK          60 zł – członkowie SKKT                  95 zł - niezrzeszeni                
ŚWIADCZENIA: przejazd PKP, NNW, opieka przewodnika,  nocleg w schronisku PTTK na Polanie 
Przysłop pod Baranią Górą    
WE WŁASNYM ZAKRESIE: wyżywienie, opłaty za zwiedzane miejsca . 
 
Zapisy i szczegółowe informacje w biurze PTTK  O / Mysłowice przy ul. Armii Krajowej 22.  Polecamy naszą 
stronę      www.myslowice.pttk.pl   E-mail: pttkmyslowice@poczta.onet.pl.    Tel/faks (032) 222 56 06 . 
Biuro czynne we wtorki i czwartki od godz. 1300 do 1700 Składka roczna ulgowa dla; uczących się (do 26 lat), 
opiekunów SKKT i bezrobotnych wynosi 20 zł., ulgowa dla emerytów, rencistów wynosi 25 zł, normalna 40 zł. 
Nowo wstępujących obowiązuje wpisowe w wysokości 6 zł dla składki ulgowej i 10 zł dla składki normalnej.  
 


