
PTTK O/Mysłowice zaprasza w dniach 16/17 stycznia 2016 na wycieczkę turystyki kwalifikowanej  

ZIMOWY RAJD GÓRSKI 
W trakcie rajdu wędrować będziemy na szlakach  

BESKID ŻYWIECKIEGO i  
BESKIDU ŚLĄSKIEGO 

PROGRAM 
16 stycznia (sobota) – spotkanie uczestników  o godz. 920  w Katowicach na  stacji PKP, przy kasie nr 1.  Odjazd 
PKP o godz. 938, przyjazd do Zwardonia o godz. 1223. Przejście piesze niebieskim szlakiem od Zwardonia przez 
Przełęcz Zwardońską, Sołowy Wierch (848 m n.p.m.), Przełęcz Rupienkę. Niebieski szlak na tym odcinku stanowi 
wododział między zlewiskiem Morza Czarnego i Bałtyku.  Wejście – bez szlaku - na Ochodzitą (894 m n.p.m.). 
Łączny czas przejścia 3,5 godz.   
 

Linia wododziału biegnie od Ochodzitej  przez Przeł. Rupienka, Sołowy Wierch, na Przeł. Zwardońską (675 m). W kierunku zachodnim 
płynie potok Czadeczka o długości 10 km, który ma swoje źródła pod Ochodzitą i Przeł. Rupienką. Płynie szerokim łukiem najpierw na 
północny zachód, potem skręca na południe w okolicach Jaworzynki, by przekroczyć granicę państwową w osiedlu Czadeczka. 
Największym jej dopływem jest Krężelka, której źródła znajdują się pod Sołowym Wierchem i Trojakami. Czadeczka na terenie Słowacji 
wpływa do rzeki Czernianki. Nazwa potoku pochodzi od miasta Czadca, gdzie Czernianka wpada do Kisucy a ta do Wagu. 
Później Wag wpada do Dunaju. Dunaj do Morza Czarnego. W kierunku wschodnim ze zboczy Sołowego Wierchu i Ochodzitej płyną potoki 
źródłowe Soły – Czerna (Czarna Soła). Bezleśny wierzchołek Ochodzitej jest punktem widokowym. Roztacza się z niego jedna z 
najpełniejszych panoram górskich w całych Beskidach. 

 
 Z Ochodzitej zejście do Koniakowa. Tu zakwaterowanie w OSP Koniaków. Pokoje 3, 4 osobowe. Wspólne węzły 
sanitarne. W Koniakowie zwiedzanie Muzeum Koronki oraz  Centrum Pasterskiego.  
 
Centrum Pasterskie - Bacówka, Gazdówka, Sklep Góralski  i Wystawa otwarte zostało 22 sierpnia 2015 r.  W rodzinnej gazdówce Marii i 
Piotra Kohutów zobaczyć można przykłady karpackich zwierząt pasterskich: owce, kozy i krowy. Powstała tu również wystawa pasterska 
prezentująca czerpaki, puciery, ferule, kotły, formy drewniane na sery i wiele innych naczyń oraz sprzętów pasterskich, a wszystko to w 
codziennym zastosowaniu na dawnych i współczesnych bacówkach. Pasterska wystawa fotograficzna oraz przeróbka runa owczego i 
wełny starodawnymi metodami – krymplowani, przyndzyni, zwijani oraz śtrykowani…. Centrum Pasterskie oferuje możliwość udziału w 
warsztatach produkcji sera owczego, połączonych z prelekcją i z późniejszą konsumpcją, można tu także zakupić bundz, bryndzę, oscypki, 
sery wołoskie, korbacze oraz żyntycę. W położonym tu Sklepie Góralskim oferowane są stroje góralskie, wyroby z wełny owczej, pamiątki, 
wyroby z drewna, metalu, skóry i materiałów ekologicznych. 

 
18 stycznia (niedziela) – możliwość udziału we mszy św. Przejście piesze żółtym szlakiem do Zaolzia i dalej na 
Przełęcz Szarculę i dalej czerwonym szlakiem na Przełęcz Kubalonkę. Tu po krótkim odpoczynku (w słynnej 
beczce) dalej zielonym szlakiem do Wisły Głębce. Łączny czas przejścia 4 godz.  Wyjazd PKP z Wisły Głębce o 1543 
przejazd PKP do Katowic i dalej PKP do Mysłowic. Planowany przyjazd na godzinę 1855. 

 
CENA; 70 zł członkowie PTTK         60 zł członkowie SKKT         85  zł – pozostali. 
 
ŚWIADCZENIA; przejazd PKP, NNW, opieka przewodnika na całej trasie. Nocleg w OSP Koniaków. 
Pokoje 3,4 os. wspólne węzły sanitarne. 
 
WE WŁASNYM ZAKRESIE;  wyżywienie, opłaty za pozostałe zwiedzane miejsca.  
 

Szczegółowe informacje  biurze PTTK O/Mysłowice przy ul. Armii Krajowej 22 lub na stronie www.myslowice.pttk.pl Biuro czynne we wtorki i 
czwartki od godz. 12:00 do 17:00. Tel/faks 32 222 56 06. E-mail: pttkmyslowice@poczta.onet.pl      
 
SKŁADKA ROCZNA ULGOWA dla uczących się (do 26 lat), opiekunów SKKT, osób z orzeczoną niepełnosprawnością oraz bezrobotnych wynosi 
20 zł, ulgowa dla emerytów wynosi 30 zł.  
SKŁADKA ROCZNA NORMALNA wynosi 45 zł.  
W przypadku nowo wstępujących obowiązuje wpisowe w wysokości 6 zł dla składki ulgowej za 20 zł, wpisowe dla emerytów wynosi 8 zł, 
wpisowe dla składki normalnej 15 zł. 
 Podane ceny mogą ulec zmianie z przyczyn niezależnych od PTTK O/Mysłowice. PTTK O/Mysłowice zastrzega sobie prawo odwołania imprezy 
do 7 dni przed jej rozpoczęciem w przypadku braku odpowiedniej ilości uczestników imprezy. 


