
21-22.VII – wycieczka dwudniowa (WISŁA – ISTEBNA – WISŁA) 

Dokładna trasa: 

1) Wisła Głębce – Przeł. Łączecko – Stożek – Kiczory – Andziołówka 

2) Andziołówka – Szarcula – Kozińce – Wisła 

Istnieje możliwość uczestnictwa w jednym wybranym dniu wycieczki. Wiąże się to pierwszego 

dnia z powrotem w godzinach popołudniowych z Istebnej do Wisły autobusem PKS lub drugiego 

dnia z dojazdem z Wisły do Istebnej Andziołówki na godz. 10:00. 

W Istebnej można skorzystać z trzech opcji noclegu: a) pokój z łazienką w cenie 40 zł/os.; b) 

nocleg na wieloosobowej Sali (niezbędny własny śpiwór) w cenie 10 zł/os.; c) nocleg na polu 

namiotowym (niezbędny własny namiot i śpiwór) w cenie 10 zł. Istnieje możliwość zakupu 

wyżywienia: obiadokolacja – ok. 20 zł, śniadanie – ok. 15 zł. 

OPIS WYCIECZKI: 

W dniach 21-22 lipca odbędzie się piesza dwudniowa wycieczka z Wisły na Andziołówkę w Istebnej. 

Pierwszego dnia zapraszamy na wędrówkę malowniczym szlakiem z Wisły Głębce przez przełęcz 

Łączecko do schroniska PTTK na Stożku Wielkim, skąd widokowym grzbietem górskim przez skały 

na Kyrkawicy i wierzchołek Kiczor obok Izby Pamięci himalaisty Jerzego Kukuczki zejdziemy do 

Istebnej Andziołówki. Na Andziołówce nocować będziemy w agroturystyce „Andzia”, gdzie odbędzie 

się ognisko z pieczeniem kiełbasek. Drugiego dnia wrócimy do Wisły widokowym grzbietem 

Kozińców. Nasza propozycja łączy piękne górskie krajobrazy i dziedzictwo kulturowe górali 

śląskich, bowiem zwiedzać będziemy najstarsze istebniańskie przysiółki, a Andziołówka jest 

miejscem o niebywałej wręcz historii z najstarszą karczmą wybudowaną w 1826 roku. Istnieje 

możliwość zwiedzenia pracowni artysty Jana Wałacha (koszt: dorośli - 4zł/os., dzieci – 2 zł/os.). 

Początek wycieczki i spotkanie uczestników z przewodnikiem na dworcu kolejowym Wisła Głębce 

w sobotę o godz. 10:30. Zakończenie wycieczki w niedzielę ok. godz. 16:00 w centrum Wisły. Osoby, 

które korzystają z komunikacji publicznej i będą miały odpowiednią ilość czasu do odjazdu z Wisły 

w ramach wycieczki mogą bezpłatnie skorzystać ze zwiedzenia Wisły z przewodnikiem. Zgłoszenia 

u organizatorów akcji „Beskidy na lato” pod nr tel. 604 440 870. 

 

UWAGA! Organizatorzy akcji zapewniają obsługę wycieczek przez licencjonowanych 

przewodników beskidzkich. Uczestnicy wycieczek powinni się ubezpieczyć we własnym 

zakresie. Trasy wycieczek mogą ulec zmianie ze względów niezależnych od organizatorów, np. 

zniszczone szlaki po dużych opadach deszczu lub zatory spowodowane pracami leśnymi. Trasy 

wycieczek zostały zaplanowane tak, by mogli je przejść wszyscy bez względu na wiek, kondycję i 

doświadczenie turystyczne. Każdy, kto zechce wziąć udział w wycieczce musi się zgłosić 

telefonicznie pod nr 604 440 870. 

 

 

 



24.VII – wycieczka jednodniowa (WISŁA – Stożek – Kobyla – WISŁA) 

Dokładna trasa:  

Wisła Głębce – Przeł. Łączecko – Stożek – Mały Stożek – Kobyla – Wisła Dziechcinka 

OPIS WYCIECZKI: 

W dniu 24 lipca zapraszamy na jednodniową wycieczkę nad Wisłę. Trasa wycieczki obejmuje 

przyjemny spacer do schroniska na Stożku Wielkim z doliny Głębcy w Wiśle, a także zejście do 

centrum Wisły widokowym grzbietem Małego Stożka i Kobylej. Na uczestników wycieczki czekają 

zapierające dech w piersiach krajobrazy Beskidu Śląskiego ze Stożka Wielkiego, jedna z 

największych ścianek skalnych w Beskidzie Śląskim (na Kobylej), a także uroki starych i cichych 

wiślańskich osiedli malowniczo wtopionych w krajobraz górski. Początek wycieczki i spotkanie 

uczestników z przewodnikiem na dworcu kolejowym Wisła Głębce we wtorek o godz. 10:30. 

Zakończenie ok. godz. 17:00 w centrum Wisły (dojście do stacji kolejowej Wisła Dziechcinka, a 

także dworca kolejowego Wisła Uzdrowisko i dworca autobusowego w Wiśle). Osoby, które 

korzystają z komunikacji publicznej i będą miały odpowiednią ilość czasu do odjazdu z Wisły w 

ramach wycieczki mogą bezpłatnie skorzystać ze zwiedzenia Wisły z przewodnikiem. Zgłoszenia u 

organizatorów akcji „Beskidy na lato” pod nr tel. 604 440 870. 

 

UWAGA! Organizatorzy akcji zapewniają obsługę wycieczek przez licencjonowanych 

przewodników beskidzkich. Uczestnicy wycieczek powinni się ubezpieczyć we własnym 

zakresie. Trasy wycieczek mogą ulec zmianie ze względów niezależnych od organizatorów, np. 

zniszczone szlaki po dużych opadach deszczu lub zatory spowodowane pracami leśnymi. Trasy 

wycieczek zostały zaplanowane tak, by mogli je przejść wszyscy bez względu na wiek, kondycję i 

doświadczenie turystyczne. Każdy, kto zechce wziąć udział w wycieczce musi się zgłosić 

telefonicznie pod nr 604 440 870. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



26.VII – wycieczka jednodniowa (LALIKI – Rachowiec – ZWARDOŃ) 

Dokładna trasa: 

Laliki – Butorza – Rachowiec Wielki – Rachowiec Mały – Stańcówka – Orawcowa – Beskidek – 

Zwardoń 

OPIS WYCIECZKI: 

W dniu 26 lipca zapraszamy na jednodniową wycieczkę na pogranicze Beskidu Śląskiego i 

Żywieckiego. Trasa wycieczki przebiega grzbietem Butorzej oraz Dużego Rachowca nad 

Zwardoniem. Wędrówka łączy przejście przez teren rezerwatu przyrody „Butorza” z podziwianiem 

pięknych widoków z najwyższego wzgórza bezpośrednio nad Zwardoniem przy granicy polsko-

słowackiej. Niezapomnianym przeżyciem jest smakowanie beskidzkich malin oraz wizyta w 

karczmie „Swojskie klimaty” słynącej ze smacznej kuchni domowej. Początek wycieczki i spotkanie 

uczestników z przewodnikiem na stacji kolejowej Laliki w czwartek o godz. 10:30. Zakończenie ok. 

godz. 16:00 w centrum Zwardonia. Zgłoszenia u organizatorów akcji „Beskidy na lato” pod nr tel. 

604 440 870. 

 

UWAGA! Organizatorzy akcji zapewniają obsługę wycieczek przez licencjonowanych 

przewodników beskidzkich. Uczestnicy wycieczek powinni się ubezpieczyć we własnym 

zakresie. Trasy wycieczek mogą ulec zmianie ze względów niezależnych od organizatorów, np. 

zniszczone szlaki po dużych opadach deszczu lub zatory spowodowane pracami leśnymi. Trasy 

wycieczek zostały zaplanowane tak, by mogli je przejść wszyscy bez względu na wiek, kondycję i 

doświadczenie turystyczne. Każdy, kto zechce wziąć udział w wycieczce musi się zgłosić 

telefonicznie pod nr 604 440 870. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



28-29.VII – wycieczka dwudniowa (WISŁA – ISTEBNA – WISŁA) 

Dokładna trasa: 

1) Koniaków – Tyniok – Karolówka – Pietraszonka – Stecówka – Szarcula – Istebna 

Andziołówka 

2) Istebna Andziołówka – Tokarzonka – Młoda Góra – Kiczory – Przeł. Łączecko – Wisła 

Głębce 

Istnieje możliwość uczestnictwa w jednym wybranym dniu wycieczki. Wiąże się to pierwszego 

dnia z powrotem w godzinach popołudniowych z Istebnej do Wisły autobusem PKS lub drugiego 

dnia z dojazdem z Wisły do Istebnej Andziołówki na godz. 10:00. 

W Istebnej można skorzystać z trzech opcji noclegu: a) pokój z łazienką w cenie 40 zł/os.; b) 

nocleg na wieloosobowej Sali (niezbędny własny śpiwór) w cenie 10 zł/os.; c) nocleg na polu 

namiotowym (niezbędny własny namiot i śpiwór) w cenie 10 zł. Istnieje możliwość zakupu 

wyżywienia: obiadokolacja – ok. 20 zł, śniadanie – ok. 15 zł. 

OPIS WYCIECZKI: 

W dniach 28-29 lipca odbędzie się piesza dwudniowa wycieczka przez Trójwieś Beskidzką do Wisły. 

Pierwszego dnia zapraszamy na wędrówkę pasterskimi terenami Istebnej i Koniakowa od bacówki 

Piotra Kohuta i galerii Tadeusza Ruckiego na Szańcach przez Tyniok widokowy jak Ochodzita, 

skalną Gańczorkę, słynącą ciszą Pietraszonkę i Stecówkę z drewnianym kościółkiem, kończąc na 

Andziołówce tętniącej artystycznym życiem. To na Andziołówce znajduje się najstarsza w Istebnej 

Karczma i to na Andziołówce tworzył artysta Jan Wałach, rodzina Konarzewskich, a nawet dzisiaj 

swoje pracownie mają tradycyjni ludowi stolarze, lutnicy, malarze i muzycy. Na Andziołówce 

nocować będziemy w agroturystyce „Andzia”, gdzie odbędzie się ognisko z pieczeniem kiełbasek. 

Drugiego dnia wrócimy do Wisły Głębiec przez Wilcze, gdzie mieści się Izba Pamięci himalaisty 

Jerzego Kukuczki, Młodą Górę i widokowe Kiczory.  Początek wycieczki i spotkanie uczestników z 

przewodnikiem na dworcu autobusowym w Wiśle w sobotę o godz. 10:50 celem wspólnego odjazdu 

do Koniakowa. Zakończenie wycieczki w niedzielę ok. godz. 16:00 w centrum Wisły. Osoby, które 

korzystają z komunikacji publicznej i będą miały odpowiednią ilość czasu do odjazdu z Wisły w 

ramach wycieczki mogą bezpłatnie skorzystać ze zwiedzenia Wisły z przewodnikiem. Zgłoszenia u 

organizatorów akcji „Beskidy na lato” pod nr tel. 604 440 870. 

 

UWAGA! Organizatorzy akcji zapewniają obsługę wycieczek przez licencjonowanych 

przewodników beskidzkich. Uczestnicy wycieczek powinni się ubezpieczyć we własnym 

zakresie. Trasy wycieczek mogą ulec zmianie ze względów niezależnych od organizatorów, np. 

zniszczone szlaki po dużych opadach deszczu lub zatory spowodowane pracami leśnymi. Trasy 

wycieczek zostały zaplanowane tak, by mogli je przejść wszyscy bez względu na wiek, kondycję i 

doświadczenie turystyczne. Każdy, kto zechce wziąć udział w wycieczce musi się zgłosić 

telefonicznie pod nr 604 440 870. 

 

 



31.VII – wycieczka jednodniowa (BIELSKO-BIAŁA – Magurka – WILKOWICE) 

Dokładna trasa: 

Bielsko-Biała Mikuszowice – Przeł. Łysa – Magurka Wilkowicka – Rogacz – Wilkowice 

OPIS WYCIECZKI: 

W dniu 31 lipca zapraszamy na jednodniową wycieczkę w Beskid Mały nad Bielskiem-Białą i 

Kotliną Żywiecką. Trasa wycieczki wiedzie przez najpopularniejsze miejsca okolic Magurki 

Wilkowickiej – Przełęcz Łysą, widokowe polany nad Mikuszowicami i Straconką, a także przez 

Rogacz. Beskid Mały w środku wakacji otwiera dla swoich gości leśną stołówkę, bowiem na łąkach 

są niezliczone borówczyska i maliniaki, a w brzozowych zagajnikach rośnie masa grzybów. 

Zapraszamy na rodzinną przygodę w Beskidzie Małym! Po drodze planowane zwiedzanie 

zabytkowego drewnianego kościoła św. Barbary w Mikuszowicach. Początek wycieczki i spotkanie 

uczestników z przewodnikiem na stacji kolejowej Bielsko-Biała Mikuszowice we wtorek o godz. 

09:00 (możliwe dołączenie przy pętli autobusowej „Pod Stalownikiem”). Zakończenie ok. godz. 

15:30 w centrum Wilkowic przy stacji kolejowej Wilkowice-Bystra. Zgłoszenia u organizatorów 

akcji „Beskidy na lato” pod nr tel. 604 440 870. 

 

UWAGA! Organizatorzy akcji zapewniają obsługę wycieczek przez licencjonowanych 

przewodników beskidzkich. Uczestnicy wycieczek powinni się ubezpieczyć we własnym 

zakresie. Trasy wycieczek mogą ulec zmianie ze względów niezależnych od organizatorów, np. 

zniszczone szlaki po dużych opadach deszczu lub zatory spowodowane pracami leśnymi. Trasy 

wycieczek zostały zaplanowane tak, by mogli je przejść wszyscy bez względu na wiek, kondycję i 

doświadczenie turystyczne. Każdy, kto zechce wziąć udział w wycieczce musi się zgłosić 

telefonicznie pod nr 604 440 870. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



02.VIII – wycieczka jednodniowa (ZWARDOŃ) 

Dokładna trasa: 

Zwardoń – Sołowy Wierch – Trojaki – Kikula – Zwardoń 

OPIS WYCIECZKI: 

W dniu 2 sierpnia zapraszamy na bardzo łagodną jednodniową wycieczkę nad Zwardoń na samą 

granicę Polski i Słowacji. Trasa wycieczki prowadzi na widokowy masyw górski łączący kilka wsi 

polskich (Zwardoń, Kiczorę, Laliki, Koniaków i Jaworzynkę) oraz słowackich (Serafinov, Skalite i 

Cierne). Ciche górskie łąki i lasy nad przedwojennym kurortem turystycznym – Zwardoniem – 

zachęcają do odpoczynku i relaksu. Z Sołowego Wierchu wypływają pierwsze słone źródła Soły, na 

Trojakach znajdował się dawniej historyczny Trójstyk granic Polski, Czech i Węgier, a Kikula 

zaskakuje dawną słowacką elektrownią wiatrową. Początek wycieczki i spotkanie uczestników z 

przewodnikiem na stacji kolejowej Zwardoń w czwartek o godz. 10:30. Zakończenie ok. godz. 15:00 

w centrum Zwardonia. Dla zainteresowanych możliwy późniejszy spacer na Mały Rachowiec do 

kameralnej karczmy „Swojskie klimaty” z przepyszną domową kuchnią. Zgłoszenia u 

organizatorów akcji „Beskidy na lato” pod nr tel. 604 440 870. 

 

UWAGA! Organizatorzy akcji zapewniają obsługę wycieczek przez licencjonowanych 

przewodników beskidzkich. Uczestnicy wycieczek powinni się ubezpieczyć we własnym 

zakresie. Trasy wycieczek mogą ulec zmianie ze względów niezależnych od organizatorów, np. 

zniszczone szlaki po dużych opadach deszczu lub zatory spowodowane pracami leśnymi. Trasy 

wycieczek zostały zaplanowane tak, by mogli je przejść wszyscy bez względu na wiek, kondycję i 

doświadczenie turystyczne. Każdy, kto zechce wziąć udział w wycieczce musi się zgłosić 

telefonicznie pod nr 604 440 870. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4-5.VIII – wycieczka dwudniowa (ZWARDOŃ – RYCERKA GÓRNA – SÓL) 

Dokładna trasa: 

1) Zwardoń – Gomułka- Beskid Graniczny – Kikula – Magura – Rycerka Górna 

2) Rycerka Górna – Przeł. Przysłop Potócki – Praszywka Wielka – Dolina Rycerek – Solny 

Grzbiet (Łysica) – Sól 

Istnieje możliwość uczestnictwa w jednym wybranym dniu wycieczki. Wiąże się to pierwszego 

dnia z powrotem w godzinach popołudniowych z Rycerki Górnej do Zwardonia autobusem PKS i 

pociągiem (z przesiadką w Rycerce Dolnej) lub drugiego dnia z dojazdem do Rycerki Górnej na 

godz. 09:00. 

Koszt noclegu w schronisku w Rycerce Górnej wynosi ok. 24 zł/os. w sytuacji braku 

jakichkolwiek zniżek uznawanych przez PTSM. Niezbędny jest własny śpiwór. 

OPIS WYCIECZKI: 

W dniach 4-5 sierpnia zapraszamy na pieszą dwudniową wycieczkę po Worku Raczańskim. Trasa 

pierwszego dnia to przejście ze Zwardonia do Rycerki Górnej głównym grzbietem granicznym 

przez Skalankę obok chatki studenckiej, Beskid Graniczny, a także widokowy Trójwierch – Kikula, 

Magura, Jaworzyna. Zobaczymy miejsce, w którym przed II wojną światową znajdowała się 

herbaciarnia. Będzie też czas na beztroskie lenistwo między borówczyskami, maliniakami i 

ostrężynami z pięknymi widokami na Polskę i Słowację w tle. Nocleg odbędzie się w schronisku 

młodzieżowym w Rycerce Górnej w zabytkowej drewnianej chacie. Podczas niedzielnej wędrówki 

przed południem odwiedzimy studentów opiekujących się bazą namiotową na Przysłopie Potóckim 

pod dawną górską owczarnią, po czym przez wierzchołek Praszywki Wielkiej zejdziemy do doliny 

Rycerek, skąd rzut beretem do Soli przez maliniaki i borówczyska. Początek wycieczki i spotkanie 

uczestników z przewodnikiem na stacji kolejowej Zwardoń w sobotę o godz. 10:30. Zakończenie 

wycieczki w niedzielę ok. godz. 16:00 w Soli. Zgłoszenia u organizatorów akcji „Beskidy na lato” 

pod nr tel. 604 440 870. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



07.VIII – wycieczka jednodniowa (WISŁA – Istebna – WISŁA) 

Dokładna trasa:  

Wisła Głębce – Przeł. Kubalonka – Andziołówka – Szarcula – Kozińce – Wisła Głębce 

OPIS WYCIECZKI: 

W dniu 07 sierpnia zapraszamy na jednodniową wycieczkę z Wisły do Istebnej. Trasa wycieczki 

obejmuje przyjemny spacer przez osiedla góralskie, przełęcz górskie i widokowe polany. Nie 

zabraknie kulturowych atrakcji turystycznych, jak: kościół drewniany św. Krzyża na Kubalonce, 

kapliczka wotywna Konarzewskich, zabytkowa karczma z 1826 roku, pracownia artysty Jana 

Wałacha. Początek wycieczki i spotkanie uczestników z przewodnikiem na dworcu kolejowym 

Wisła Głębce we wtorek o godz. 10:30. Zakończenie ok. godz. 17:00 na stacji kolejowej Wisła 

Głębce. Osoby, które korzystają z komunikacji publicznej i będą miały odpowiednią ilość czasu do 

odjazdu z Wisły w ramach wycieczki mogą bezpłatnie skorzystać ze zwiedzenia Wisły z 

przewodnikiem. Zgłoszenia u organizatorów akcji „Beskidy na lato” pod nr tel. 604 440 870. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



09.VIII – wycieczka jednodniowa (WISŁA – Stożek – Kobyla – WISŁA) 

Dokładna trasa:  

Wisła Głębce – Przeł. Łączecko – Stożek – Mały Stożek – Kobyla – Wisła Dziechcinka 

OPIS WYCIECZKI: 

W dniu 09 sierpnia zapraszamy na jednodniową wycieczkę nad Wisłę. Trasa wycieczki obejmuje 

przyjemny spacer do schroniska na Stożku Wielkim z doliny Głębcy w Wiśle, a także zejście do 

centrum Wisły widokowym grzbietem Małego Stożka i Kobylej. Na uczestników wycieczki czekają 

zapierające dech w piersiach krajobrazy Beskidu Śląskiego ze Stożka Wielkiego, jedna z 

największych ścianek skalnych w Beskidzie Śląskim (na Kobylej), a także uroki starych i cichych 

wiślańskich osiedli malowniczo wtopionych w krajobraz górski. Początek wycieczki i spotkanie 

uczestników z przewodnikiem na dworcu kolejowym Wisła Głębce we wtorek o godz. 10:30. 

Zakończenie ok. godz. 17:00 w centrum Wisły (dojście do stacji kolejowej Wisła Dziechcinka, a 

także dworca kolejowego Wisła Uzdrowisko i dworca autobusowego w Wiśle). Osoby, które 

korzystają z komunikacji publicznej i będą miały odpowiednią ilość czasu do odjazdu z Wisły w 

ramach wycieczki mogą bezpłatnie skorzystać ze zwiedzenia Wisły z przewodnikiem. Zgłoszenia u 

organizatorów akcji „Beskidy na lato” pod nr tel. 604 440 870. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



11-12.VIII – dwudniowy rajd Nordic Walking (JAWORZYNKA – ISTEBNA – WISŁA) 

Dokładna trasa: 

1) Jaworzynka Muzeum – za Groniem – Bukowiec - dolina Olzy – Szymcze – Olecki – Wilcze 

– Mikszówka – Kubalonka – Istebna Andziołówka 

2) Istebna Andziołówka – Kawulonka – Połom – Przeł. Szarcula – Kubalonka/Głębiec – 

Kozińce – Groniczek - Wisła 

Istnieje możliwość uczestnictwa w jednym wybranym dniu wycieczki. Wiąże się to pierwszego 

dnia z powrotem w godzinach popołudniowych z Istebnej do Wisły autobusem PKS lub drugiego 

dnia z dojazdem z Wisły do Istebnej Andziołówki na godz. 10:00. 

W Istebnej można skorzystać z trzech opcji noclegu: a) pokój z łazienką w cenie 40 zł/os.; b) 

nocleg na wieloosobowej Sali (niezbędny własny śpiwór) w cenie 10 zł/os.; c) nocleg na polu 

namiotowym (niezbędny własny namiot i śpiwór) w cenie 10 zł. Istnieje możliwość zakupu 

wyżywienia: obiadokolacja – ok. 20 zł, śniadanie – ok. 15 zł. 

OPIS WYCIECZKI: 

W dniach 11-12 sierpnia zapraszamy na dwudniowy pieszy rajd Nordic Walking. Trasy rajdu 

zostały zaplanowane w taki sposób, by łączyły zdrowotny spacer z kijami Nordic Walking ze 

zwiedzaniem. Pierwszego dnia wędrować będziemy od Muzeum „Na Grapie” w Jaworzynce przez 

Dolinę Olzy i góralskie przysiółki na Kubalonkę. Po drodze będzie możliwość odwiedzenia Izby 

Pamięci himalaisty Jerzego Kukuczki czy drewnianego kościółka św. Krzyża na Kubalonce. 

Andziołówka jest miejscem o niebywałej wręcz historii z najstarszą karczmą wybudowaną w 1826 

roku. Istnieje możliwość zwiedzenia pracowni artysty Jana Wałacha (koszt: dorośli - 4zł/os., dzieci 

– 2 zł/os.). Na Andziołówce nocować będziemy w agroturystyce „Andzia”, gdzie odbędzie się 

ognisko z pieczeniem kiełbasek. Drugiego dnia wrócimy do Wisły grzbietową trasą przez góralskie 

przysiółki i widokowy grzbiet Kozińców. Dwudniowy rajd Nordic Walking prowadzić będzie 

przewodnik beskidzki posiadający doświadczenie w prowadzeniu turnusów odchudzających oraz 

obozów trekkingowych i Nordic Walking, co gwarantuje wysoki poziom ćwiczeń z kijami i całości 

zajęć Nordic Walking. Początek rajdu i spotkanie uczestników z przewodnikiem na dworcu 

autobusowym w Wiśle w sobotę o godz. 10:30 celem wspólnego przejazdu do Jaworzynki. 

Zakończenie wycieczki w niedzielę ok. godz. 16:00 w centrum Wisły. Osoby, które korzystają z 

komunikacji publicznej i będą miały odpowiednią ilość czasu do odjazdu z Wisły w ramach 

wycieczki mogą bezpłatnie skorzystać ze zwiedzenia Wisły z przewodnikiem. Zgłoszenia u 

organizatorów akcji „Beskidy na lato” pod nr tel. 604 440 870. 

 

UWAGA! Organizatorzy akcji zapewniają obsługę wycieczek przez licencjonowanych 

przewodników beskidzkich. Uczestnicy wycieczek powinni się ubezpieczyć we własnym 

zakresie. Trasy wycieczek mogą ulec zmianie ze względów niezależnych od organizatorów, np. 

zniszczone szlaki po dużych opadach deszczu lub zatory spowodowane pracami leśnymi. Trasy 

wycieczek zostały zaplanowane tak, by mogli je przejść wszyscy bez względu na wiek, kondycję i 

doświadczenie turystyczne. Każdy, kto zechce wziąć udział w wycieczce musi się zgłosić 

telefonicznie pod nr 604 440 870. 

 



14.VIII – wycieczka jednodniowa (USTROŃ – Trzy Kopce - WISŁA) 

Dokładna trasa: 

Ustroń Polana – Orłowa – Świniorka – Trzy Kopce – Cerhla – Chatka na Groniu – Wisła 

Uzdrowisko 

OPIS WYCIECZKI:  

W dniu 14 sierpnia zapraszamy na jednodniową wycieczkę nad Ustroń i Wisłę. Trasa wycieczki 

wiedzie widokowym grzbiet od Orłowej przez Świniorkę i Trzy Kopce na Cerhlę. Widoki z grzbietu 

należą do najładniejszych w Beskidzie Śląskim, bowiem trasa biegnie granicą między Ustroniem, 

Brenną a Wisłą. Poza widokami i dobrodziejstwami natury, okolica zachęca piękną drewnianą 

architekturą, której przykłady będziemy mijali po drodze. Przed zakończeniem wycieczki wizyta w 

Chatce na Groniu, gdzie będzie możliwość skosztowania pstrąga wędzonego na miejscu (atrakcyjne 

ceny!). Początek wycieczki i spotkanie uczestników z przewodnikiem na stacji kolejowej Ustroń 

Polana we wtorek o godz. 09:45. Zakończenie ok. godz. 17:00 w centrum Wisły. Osoby, które 

korzystają z komunikacji publicznej i będą miały odpowiednią ilość czasu do odjazdu z Wisły w 

ramach wycieczki mogą bezpłatnie skorzystać ze zwiedzenia Wisły z przewodnikiem. Zgłoszenia u 

organizatorów akcji „Beskidy na lato” pod nr tel. 604 440 870. 

 

UWAGA! Organizatorzy akcji zapewniają obsługę wycieczek przez licencjonowanych 

przewodników beskidzkich. Uczestnicy wycieczek powinni się ubezpieczyć we własnym 

zakresie. Trasy wycieczek mogą ulec zmianie ze względów niezależnych od organizatorów, np. 

zniszczone szlaki po dużych opadach deszczu lub zatory spowodowane pracami leśnymi. Trasy 

wycieczek zostały zaplanowane tak, by mogli je przejść wszyscy bez względu na wiek, kondycję i 

doświadczenie turystyczne. Każdy, kto zechce wziąć udział w wycieczce musi się zgłosić 

telefonicznie pod nr 604 440 870. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



16.VIII – wycieczka jednodniowa (KICZORA – MILÓWKA) 

Dokładna trasa: 

Kiczora – Kotelnica – Mała Zabawa – Wielka Zabawa – Milówka Zabawa 

OPIS WYCIECZKI: 

W dniu 16 sierpnia zapraszamy na jednodniową wycieczkę w Grupę Zabaw między Żywiecczyzną a 

Śląskiem Cieszyńskim. Trasa wycieczki przebiega grzbietem pasma, które w starych 

przewodnikach nazwano „żywiecką Gubałówką” ze względu na zapierającą dech w piersiach 

panoramę Grani Worka Raczańskiego. Dzisiaj, Grupa Zabaw stanowi żywy skansen, gdzie czas 

jakby zatrzymał się w miejscu. Wędrówka łagodnymi grzbietami poprzecinanymi dawnymi 

góralskimi przysiółkami to nasz górski wehikuł czasu, którym przeniesiemy się w XIX wiek, kiedy to 

górale spotykali się na szczycie Wielkiej Zabawy i palili ogniska, a po Małej Zabawie góralki 

zbierały przyprawy i owoce do syropów na zimę… Początek wycieczki i spotkanie uczestników z 

przewodnikiem na stacji kolejowej Sól-Kiczora w czwartek o godz. 10:15. Zakończenie ok. godz. 

16:30 w Milówce przy stacji Milówka Zabawa. Zgłoszenia u organizatorów akcji „Beskidy na lato” 

pod nr tel. 604 440 870. 

 

UWAGA! Organizatorzy akcji zapewniają obsługę wycieczek przez licencjonowanych 

przewodników beskidzkich. Uczestnicy wycieczek powinni się ubezpieczyć we własnym 

zakresie. Trasy wycieczek mogą ulec zmianie ze względów niezależnych od organizatorów, np. 

zniszczone szlaki po dużych opadach deszczu lub zatory spowodowane pracami leśnymi. Trasy 

wycieczek zostały zaplanowane tak, by mogli je przejść wszyscy bez względu na wiek, kondycję i 

doświadczenie turystyczne. Każdy, kto zechce wziąć udział w wycieczce musi się zgłosić 

telefonicznie pod nr 604 440 870. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



18-19.VIII – wycieczka dwudniowa (WĘGIERSKA GÓRKA – BARANIA GÓRA – WISŁA) 

Dokładna trasa: 

1) Węgierska Górka – Kubalonka – Kamesznica Złatna – Barania Góra – Schr. PTTK 

Przysłop 

2) Schr. PTTK Przysłop – Karolówka – Stecówka – Szarcula – Kozińce – Wisła Głębce 

Istnieje możliwość uczestnictwa w jednym wybranym dniu wycieczki, lecz ze względu na nocleg 

w górach będzie to poważnie utrudnione. Wiąże się to pierwszego dnia z powrotem w godzinach 

wieczornych z Baraniej Góry lub drugiego dnia z dojściem do schroniska PTTK na polanie 

Przysłop na ok godz. 08:00. 

Koszt noclegu w schronisku PTTK „Przysłop” na Baraniej Górze zaczyna się od ok. 25 zł/os. 

Zalecany jest własny śpiwór, gdyż dopłata za pościel wynosi 10 zł/os. 

OPIS WYCIECZKI: 

W dniach 18-19 sierpnia zapraszamy na pieszą dwudniową wycieczkę po Paśmie Wiślańskim. 

Trasa pierwszego dnia to przejście z Węgierskiej Górki przez Glinne, Magurkę Radziechowską i 

Wiślańską na Baranią Górę. Pierwszy dzień stanowi przygodę z wysokimi górami Beskidu Śląskiego 

i jego głównym grzbietem. Gwarantuje to znakomite widoki na Beskidy Polski, Czech i Słowacji, a – 

przy dobrej widoczności – nawet na Tatry. Zobaczymy w jaki sposób odradza się las, jak postępuje 

sukcesja ekologiczna i jak dzisiaj prezentują się dawne tereny pasterskie opuszczone przez baców 

dziesiątki lat temu. Nocleg odbędzie się w górskim schronisku PTTK na polanie Przysłop pod 

wierzchołkiem Baraniej Góry. Podczas niedzielnej wędrówki wysokie góry Beskidu Śląskiego 

będziemy podziwiali z sąsiednich grzbietów. Drugi dzień stanowi spacer łagodnymi grzbietami 

oraz bezpośrednie spotkanie z kulturą i tradycją górali śląskich. Odwiedzimy Stecówkę – urokliwy 

przysiółek Istebnej z pięknym drewnianym kościółkiem. Będziemy także na wierchu Kubalonki, 

skąd zobaczymy Pasmo Wiślańskie monumentalnie piętrzące się nad taflą Jeziora Czerniańskiego.. 

Początek wycieczki i spotkanie uczestników z przewodnikiem na dworcu kolejowym w Węgierskiej 

Górce w sobotę o godz. 09:30. Zakończenie wycieczki w niedzielę ok. godz. 16:00 w Wiśle. 

Zgłoszenia u organizatorów akcji „Beskidy na lato” pod nr tel. 604 440 870. 

 

UWAGA! Organizatorzy akcji zapewniają obsługę wycieczek przez licencjonowanych 

przewodników beskidzkich. Uczestnicy wycieczek powinni się ubezpieczyć we własnym 

zakresie. Trasy wycieczek mogą ulec zmianie ze względów niezależnych od organizatorów, np. 

zniszczone szlaki po dużych opadach deszczu lub zatory spowodowane pracami leśnymi. Trasy 

wycieczek zostały zaplanowane tak, by mogli je przejść wszyscy bez względu na wiek, kondycję i 

doświadczenie turystyczne. Każdy, kto zechce wziąć udział w wycieczce musi się zgłosić 

telefonicznie pod nr 604 440 870. 

 

 

 

 



21.VIII – wycieczka jednodniowa (SUCHA BESKIDZKA – Magurka – SUCHA BESKIDZKA) 

Dokładna trasa: 

Sucha Beskidzka – Magurka – Przysłop - Sucha Beskidzka 

OPIS WYCIECZKI: 

W dniu 21 sierpnia zapraszamy na jednodniową wycieczkę nad Suchą Beskidzką i Zawoję. 

Wycieczka wiedzie dawną trasą pierwszego polskiego znakowanego szlaku w Beskidach. Trasa jest 

przyjazna i widokowa. Oko turysty najbardziej cieszy zapierający dech w piersiach widok na Babią 

Górę z Magurki i Przysołopia. Przysłop będący przysiółkiem Zawoji określany jest mianem „zielonej 

wioski”, o czym będziemy mogli przekonać się na miejscu. Do Suchej Beskidzkiej wrócimy 

malowniczą doliną Zapalenicy. Początek wycieczki i spotkanie uczestników z przewodnikiem przy 

dworcu autobusowym w Suchej Beskidzkiej we wtorek o godz. 10:45, a zakończenie w tym samym 

miejscu ok. godz. 17:30. Zgłoszenia u organizatorów akcji „Beskidy na lato” pod nr tel. 604 440 870. 

 

UWAGA! Organizatorzy akcji zapewniają obsługę wycieczek przez licencjonowanych 

przewodników beskidzkich. Uczestnicy wycieczek powinni się ubezpieczyć we własnym 

zakresie. Trasy wycieczek mogą ulec zmianie ze względów niezależnych od organizatorów, np. 

zniszczone szlaki po dużych opadach deszczu lub zatory spowodowane pracami leśnymi. Trasy 

wycieczek zostały zaplanowane tak, by mogli je przejść wszyscy bez względu na wiek, kondycję i 

doświadczenie turystyczne. Każdy, kto zechce wziąć udział w wycieczce musi się zgłosić 

telefonicznie pod nr 604 440 870. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



23.VIII – wycieczka jednodniowa (WISŁA – Stożek – Kobyla – WISŁA) 

Dokładna trasa:  

Wisła Głębce – Przeł. Łączecko – Stożek – Mały Stożek – Kobyla – Wisła Dziechcinka 

OPIS WYCIECZKI: 

W dniu 22 sierpnia zapraszamy na jednodniową wycieczkę nad Wisłę. Trasa wycieczki obejmuje 

przyjemny spacer do schroniska na Stożku Wielkim z doliny Głębcy w Wiśle, a także zejście do 

centrum Wisły widokowym grzbietem Małego Stożka i Kobylej. Na uczestników wycieczki czekają 

zapierające dech w piersiach krajobrazy Beskidu Śląskiego ze Stożka Wielkiego, jedna z 

największych ścianek skalnych w Beskidzie Śląskim (na Kobylej), a także uroki starych i cichych 

wiślańskich osiedli malowniczo wtopionych w krajobraz górski. Początek wycieczki i spotkanie 

uczestników z przewodnikiem na dworcu kolejowym Wisła Głębce w czwartek o godz. 10:30. 

Zakończenie ok. godz. 17:00 w centrum Wisły (dojście do stacji kolejowej Wisła Dziechcinka, a 

także dworca kolejowego Wisła Uzdrowisko i dworca autobusowego w Wiśle). Osoby, które 

korzystają z komunikacji publicznej i będą miały odpowiednią ilość czasu do odjazdu z Wisły w 

ramach wycieczki mogą bezpłatnie skorzystać ze zwiedzenia Wisły z przewodnikiem. Zgłoszenia u 

organizatorów akcji „Beskidy na lato” pod nr tel. 604 440 870. 

 

UWAGA! Organizatorzy akcji zapewniają obsługę wycieczek przez licencjonowanych 

przewodników beskidzkich. Uczestnicy wycieczek powinni się ubezpieczyć we własnym 

zakresie. Trasy wycieczek mogą ulec zmianie ze względów niezależnych od organizatorów, np. 

zniszczone szlaki po dużych opadach deszczu lub zatory spowodowane pracami leśnymi. Trasy 

wycieczek zostały zaplanowane tak, by mogli je przejść wszyscy bez względu na wiek, kondycję i 

doświadczenie turystyczne. Każdy, kto zechce wziąć udział w wycieczce musi się zgłosić 

telefonicznie pod nr 604 440 870. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



25-26.VIII – wycieczka dwudniowa (WISŁA – ISTEBNA – WISŁA) 

Dokładna trasa: 

1) Wisła Głębce – Przeł. Łączecko – Stożek – Kiczory – Andziołówka 

2) Andziołówka – Szarcula – Kozińce – Wisła 

Istnieje możliwość uczestnictwa w jednym wybranym dniu wycieczki. Wiąże się to pierwszego 

dnia z powrotem w godzinach popołudniowych z Istebnej do Wisły autobusem PKS lub drugiego 

dnia z dojazdem z Wisły do Istebnej Andziołówki na godz. 10:00. 

W Istebnej można skorzystać z trzech opcji noclegu: a) pokój z łazienką w cenie 40 zł/os.; b) 

nocleg na wieloosobowej Sali (niezbędny własny śpiwór) w cenie 10 zł/os.; c) nocleg na polu 

namiotowym (niezbędny własny namiot i śpiwór) w cenie 10 zł. Istnieje możliwość zakupu 

wyżywienia: obiadokolacja – ok. 20 zł, śniadanie – ok. 15 zł. 

OPIS WYCIECZKI: 

W dniach 24-25 sierpnia odbędzie się piesza dwudniowa wycieczka z Wisły na Andziołówkę w 

Istebnej. Pierwszego dnia zapraszamy na wędrówkę malowniczym szlakiem z Wisły Głębce przez 

przełęcz Łączecko do schroniska PTTK na Stożku Wielkim, skąd widokowym grzbietem górskim 

przez skały na Kyrkawicy i wierzchołek Kiczor obok Izby Pamięci himalaisty Jerzego Kukuczki 

zejdziemy do Istebnej Andziołówki. Na Andziołówce nocować będziemy w agroturystyce „Andzia”, 

gdzie odbędzie się ognisko z pieczeniem kiełbasek. Drugiego dnia wrócimy do Wisły widokowym 

grzbietem Kozińców. Nasza propozycja łączy piękne górskie krajobrazy i dziedzictwo kulturowe 

górali śląskich, bowiem zwiedzać będziemy najstarsze istebniańskie przysiółki, a Andziołówka jest 

miejscem o niebywałej wręcz historii z najstarszą karczmą wybudowaną w 1826 roku. Istnieje 

możliwość zwiedzenia pracowni artysty Jana Wałacha (koszt: dorośli - 4zł/os., dzieci – 2 zł/os.). 

Początek wycieczki i spotkanie uczestników z przewodnikiem na dworcu kolejowym Wisła Głębce 

w sobotę o godz. 10:30. Zakończenie wycieczki w niedzielę ok. godz. 16:00 w centrum Wisły. Osoby, 

które korzystają z komunikacji publicznej i będą miały odpowiednią ilość czasu do odjazdu z Wisły 

w ramach wycieczki mogą bezpłatnie skorzystać ze zwiedzenia Wisły z przewodnikiem. Zgłoszenia 

u organizatorów akcji „Beskidy na lato” pod nr tel. 604 440 870. 

UWAGA! Organizatorzy akcji zapewniają obsługę wycieczek przez licencjonowanych 

przewodników beskidzkich. Uczestnicy wycieczek powinni się ubezpieczyć we własnym 

zakresie. Trasy wycieczek mogą ulec zmianie ze względów niezależnych od organizatorów, np. 

zniszczone szlaki po dużych opadach deszczu lub zatory spowodowane pracami leśnymi. Trasy 

wycieczek zostały zaplanowane tak, by mogli je przejść wszyscy bez względu na wiek, kondycję i 

doświadczenie turystyczne. Każdy, kto zechce wziąć udział w wycieczce musi się zgłosić 

telefonicznie pod nr 604 440 870. 

 

 

 

 



28.VIII – wycieczka jednodniowa (RAJCZA – Sucha Góra – MILÓWKA) 

Rajcza – Graberki – Sucha Góra – Pszczyna – Milówka 

OPIS WYCIECZKI: 

W dniu 28 sierpnia zapraszamy na jednodniową wycieczkę na Suchą Górę na Żywiecczyznę. 

Wycieczka zaczyna się w Rajczy po południowej stronie Suchej Góry, a kończy w Milówce na północ 

od Suchej Góry. Graberki, Dziaski, Sarnówka i Pszczyna to kilka z kilkunastu góralskich 

przysiółków rozrzuconych na stokach Suchej Góry. Jednak to te przysiółki stanowią dzisiaj 

nieformalny skansen złożony ze starych ponad stuletnich chałup, zagród i piwniczek. Wierzchołek 

Suchej Góry jest porośnięty, ale zaraz pod nim znajduje się potężna hala, a z niej rozciągają się 

przepiękne widoki na Worek Raczański, Małą Fatrę i Tatry. Początek wycieczki i spotkanie 

uczestników z przewodnikiem na stacji kolejowej Rajcza we wtorek o godz. 10:00. Zakończenie ok. 

godz. 16:30 w Milówce przy stacji Milówka Zabawa. Zgłoszenia u organizatorów akcji „Beskidy na 

lato” pod nr tel. 604 440 870. 

 

UWAGA! Organizatorzy akcji zapewniają obsługę wycieczek przez licencjonowanych 

przewodników beskidzkich. Uczestnicy wycieczek powinni się ubezpieczyć we własnym 

zakresie. Trasy wycieczek mogą ulec zmianie ze względów niezależnych od organizatorów, np. 

zniszczone szlaki po dużych opadach deszczu lub zatory spowodowane pracami leśnymi. Trasy 

wycieczek zostały zaplanowane tak, by mogli je przejść wszyscy bez względu na wiek, kondycję i 

doświadczenie turystyczne. Każdy, kto zechce wziąć udział w wycieczce musi się zgłosić 

telefonicznie pod nr 604 440 870. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



30.VIII – wycieczka jednodniowa (USTROŃ – Trzy Kopce - WISŁA) 

Dokładna trasa: 

Ustroń Polana – Orłowa – Świniorka – Trzy Kopce – Cerhla – Chatka na Groniu – Wisła 

Uzdrowisko 

OPIS WYCIECZKI:  

W dniu 30 sierpnia zapraszamy na jednodniową wycieczkę nad Ustroń i Wisłę. Trasa wycieczki 

wiedzie widokowym grzbiet od Orłowej przez Świniorkę i Trzy Kopce na Cerhlę. Widoki z grzbietu 

należą do najładniejszych w Beskidzie Śląskim, bowiem trasa biegnie granicą między Ustroniem, 

Brenną a Wisłą. Poza widokami i dobrodziejstwami natury, okolica zachęca piękną drewnianą 

architekturą, której przykłady będziemy mijali po drodze. Przed zakończeniem wycieczki wizyta w 

Chatce na Groniu, gdzie będzie możliwość skosztowania pstrąga wędzonego na miejscu (atrakcyjne 

ceny!). Początek wycieczki i spotkanie uczestników z przewodnikiem na stacji kolejowej Ustroń 

Polana w czwartek o godz. 09:45. Zakończenie ok. godz. 17:00 w centrum Wisły. Osoby, które 

korzystają z komunikacji publicznej i będą miały odpowiednią ilość czasu do odjazdu z Wisły w 

ramach wycieczki mogą bezpłatnie skorzystać ze zwiedzenia Wisły z przewodnikiem. Zgłoszenia u 

organizatorów akcji „Beskidy na lato” pod nr tel. 604 440 870. 

 

UWAGA! Organizatorzy akcji zapewniają obsługę wycieczek przez licencjonowanych 

przewodników beskidzkich. Uczestnicy wycieczek powinni się ubezpieczyć we własnym 

zakresie. Trasy wycieczek mogą ulec zmianie ze względów niezależnych od organizatorów, np. 

zniszczone szlaki po dużych opadach deszczu lub zatory spowodowane pracami leśnymi. Trasy 

wycieczek zostały zaplanowane tak, by mogli je przejść wszyscy bez względu na wiek, kondycję i 

doświadczenie turystyczne. Każdy, kto zechce wziąć udział w wycieczce musi się zgłosić 

telefonicznie pod nr 604 440 870. 

 

 

 


