
WIŚLAŃSKIE KOŁO CYKLISTÓW „GÓRAL” 
ZAPRASZA NA WSPÓLNĄ X CYKLOJAZDĘ W 2022 ROKU.

1) 10.04.2022 (niedziela). Rodzinne rozpoczęcie sezonu – Szlak Stroju Cieszyńskiego.

Trasa po ciekawych miejscach w gminie Goleszów. Tradycyjnie, na trasie słodki postój w Cukierni
Haneczka w Międzyświeciu. Pieczenie kiełbasek, kaszoków itp. Prowiant i dodatki we własnym
zakresie, składka na opał.

Trudność: Trasa łatwa, teren płaski i lekko pagórkowaty, idealna dla całych rodzin.

Dystans: ok. 50 km 

Start: godz. 9:00, Wisła Jonidło. Rower: trekking, szosowy, górski

2) 24.04.2022 (niedziela). (Ża)bi Kraj: (Ża)borze, (Ża)błocie, (Ża)rzecze, ... (Ża)dupie :-)

Trasa zawikłanymi drogami po gminie Strumień. Pola, lasy, stawy...

Trudność: Trasa średnio trudna, teren płaski i pagórkowaty.

Dystans: ok. 80 km 

Start: godz. 9:00, Wisła Jonidło. Rower: trekking, szosowy, górski

3) 03.05.2022 (wtorek). Wapienica: "Muzeum Traktorów"– Bulldog Service

Odwiedzimy malownicze okolice Bielska, m.in: Grodziec, Jaworze, Aleksandrowice. W Wapienicy
obejrzymy ciekawą prywatną kolekcję sprzętów, nie tylko rolniczych...

Trudność: Trasa już lekko wymagająca, teren pagórkowaty.

Dystans: ok. 80 km

Start: godz. 9:00, Wisła Jonidło. Rower: trekking, szosowy, górski

4) 22.05.2022 (niedziela). „Kępy” na Pogórzu Cieszyńskim.

Winogradzka,  Wiślicka,  Wilamowicka,  Roztropicka,  Rudzicka,  Zamarska,  Hersztówki.  Mocno
widokowa i dynamiczna trasa z panoramami na polskie i czeskie Beskidy.

Trudność: Trasa już lekko wymagająca, teren mocno pagórkowaty.

Dystans: ok. 80 km

Start: godz. 9:00, Wisła Jonidło. Rower: trekking, szosowy, górski

5) 05.06.2022 (niedziela). Żelazny Szlak Rowerowy.

Trasa na pograniczu polsko-czeskim z przejazdem przez Karwinę. Część wycieczki prowadzi trasą
rowerową wybudowaną w miejscu nieczynnych lini kolejowych.

Trudność: Trasa długa, wymagająca już kondycji, teren płaski i mocno pagórkowaty.

Dystans: ok. 120 km

Start: godz. 9:00, Wisła Jonidło. Rower: trekking, szosowy, górski

6) 01-03.07.2022 (piątek-niedziela). Jura  (Realizacja zależna od sytuacji epidemiologicznej).

Wycieczka 3-dniowa na zapisy, odpłatna. Ilość miejsc ograniczona. 

Trudność: Trasa wymagająca kondycji, teren pagórkowaty z licznymi podjazdami i zjazdami.

Dystans: szczegóły w przygotowaniu

Start: szczegóły w przygotowaniu. Rower: trekking, górski

Informacje i zapisy pod nr tel. 669 932 610 lub 663 830 664. Ilość miejsc ograniczona.



7) 17.07.2022 (niedziela). Góra Grojec.

Pętla  po Ziemi  Żywieckiej.  W planie m.in.  piece "wapienniki",  Dolina  Zimnika,  wjazd na punkt
widokowy na Średnim Grojcu 474 m npm, Żywiec i browar (ale inny - rzemieślniczy Krajcar) ...

Trudność: Trasa długa, wymagająca kondycji, teren mocno pagórkowaty, liczne podjazdy i zjazdy.

Dystans: ok.100 km

Start: godz. 9:00, Wisła Jonidło. Rower: szosowy, trekking, górski

8) 07.08.2022 (niedziela). MTB - Zbójnicka Ścieżka Trzech Harnasi. UWAGA !!! ZMIANA TRASY !!!

Trasa na pograniczu polsko-słowackim. Początek w Jaworzynce na Trójstyku, koniec w Rajczy
Centrum. Wiedzie przez trudno dostępne, odludne i widokowe tereny owiane aurą tajemniczości ...

Trudność: Hardcore. Kondycja, psychika, technika.

Dystans:  ok.  90 km (połowa trasy w terenie górskim,  prawie brak odcinków po płaskim).  Jest
możliwość skrócenia.

Start: godz. 7:00, Wisła Jonidło, Rower: tylko górski !!!

8) 07.08.2022 (niedziela). Kamienne kule w kamieniołomie Megoňky.

Trasa na pograniczu polsko-czesko-słowackim. 

Trudność: Trasa długa, wymagająca kondycji, teren mocno pagórkowaty, liczne podjazdy i zjazdy.

Dystans: ok. 100 km ; Przewyższenia: ok. 1500 m 

Start: godz. 9:00, Wisła Jonidło, Rower: trekking, szosowy, górski

9) 21.08.2022 (niedziela). Cierlicko.

Wyprawa z wizytą na czeską stronę Śląska Cieszyńskiego. Odwiedzimy m.in.: miejsce katastrofy
lotniczej pilotów Żwirki  i  Wigury na Kościelcu,  objedziemy zbiornik wodny Cierlicko,  poczujemy
wielki piec Trzynieckiej Huty ...

Trudność: Trasa długa, wymagająca kondycji, teren mocno pagórkowaty, liczne podjazdy i zjazdy.

Dystans: ok. 90 km 

Start: godz. 9:00, Wisła Jonidło. Rower: 

10)  02-04.09.2022  (piątek-niedziela).  Wisła  –  Szaflary  -  Wisła (Realizacja  zależna  od sytuacji
epidemiologicznej).

Wycieczka trzydniowa na zapisy, odpłatna, 2x nocleg przy "Termach Gorący Potok". Możliwość
kąpieli w wodach termalnych. W trakcie wyprawy odwiedzimy: Beskid Żywiecki, słowacką Górną
Orawę, Podhale, polski Spisz, Pieniny.

Trudność: Trasa długa, wymagająca kondycji, teren górzysty i pagórkowaty z licznymi podjazdami i
zjazdami.

Dystans: ok. 360 km (trzy dni)

Start: godz. 6:00, Wisła Jonidło

Informacje i zapisy pod nr tel. 669 932 610 lub 663 830 664. Ilość miejsc ograniczona.

11) 25.09.2022 (niedziela). MTB - Dookoła Baraniej Góry.

Widokowa  trasa  z  pięknymi  panoramami,  zwłaszcza  od  wschodniej  strony  pasma
baraniogórskiego.

Trudność: Trasa w terenie górskim, średnio trudna, ale wymagająca już kondycji i techniki.



Dystans: ok. 40 km; Przewyższenia: ok. 1000 m

Start: godz. 9:00 Wisła Jonidło. Rower: tylko górski !!!

12) 23.10.2022 (niedziela). Rodzinne zakończenie i podsumowanie sezonu.

Trasa: do ustalenia

Zakończenie: do ustalenia

Start: godz. ...., Wisła Jonidło. 

Warunki uczestnictwa w wycieczkach rowerowych w 2022 roku:

- Sprawny technicznie rower (szosowy, trekkingowy lub górski w zależności od trasy).
- Wyposażenie roweru zgodne z przepisami Kodeksu Ruchu Drogowego na terenie danego kraju
(Polska, Słowacja, Czechy). 
- Obowiązkowo kask.
- Osoby niepełnoletnie z opiekunem.
- Dobry stan zdrowia.
- Uczestnicy biorą udział na własną odpowiedzialność i ubezpieczają się we własnym zakresie.
Członkowie PTTK z opłaconą składką roczną są objęci ubezpieczeniem w firmie ERGO HESTIA
(płatna do końca marca).
- Na wycieczki zagraniczne zalecane wykupienie dodatkowego ubezpieczenia OC i NNW.
-  Prowadzący  wycieczkę  zastrzega,  że  w  uzasadnionych  przypadkach  lub  przy  trudnych
warunkach atmosferycznych może zmienić czas i długość wycieczki lub ją odwołać !!!
-  Udział  w  wycieczce  oznacza  zgodę  na  publikację  zdjęć  i  filmów  zawierających  wizerunek
uczestnika.
- Stosowanie się do wymogów aktualnej sytuacji sanitarno-epidemiologicznej. 
- Udział w wycieczce oznacza zapoznanie się i akceptację warunków uczestnictwa.
- Wszelkich informacji o wycieczkach udzielają: Mariusz tel. 663 830 664, Władek tel. 669 932 610.

Opracował: Boś Mariusz, 
sekretarz WKC „GÓRAL”, 
przewodnik beskidzki, pilot wycieczek


