
WIŚLAŃSKIE KOŁO CYKLISTÓW „GÓRAL” PRZY PTTK o/WISŁA
ZAPRASZA NA WSPÓLNĄ CYKLOJAZDĘ W 2021 ROKU.

1) 11.04.2021 (niedziela). Rodzinne rozpoczęcie sezonu – Skoczów i „Piekiełko”.

Wycieczka do Skoczowa. W jej trakcie przejedziemy przez wzgórze w Miedzyświeciu, gdzie w VII-IX
wieku istniała średniowieczna osada słowiańskiego plemienia Golęszyców. Tradycyjnie,  na trasie
słodki postój w Cukierni Haneczka. 
Trudność: Trasa łatwa, teren płaski i lekko pagórkowaty, idealna dla całych rodzin.
Dystans: ok. 50 km
Start: godz. 9:00, Wisła Jonidło. Rower: trekking, górski, szosowy
 
2) 25.04.2021 (niedziela). Trakt cesarsko-pruski.

Wycieczka  w  kierunku  Strumienia,  na  dawną  granicę  między  Śląskiem  Austriackim  i  Pruskim.
Będziemy  jechać  w  towarzystwie  dawnych  słupów  granicznych  i  nie  potrzebujemy  do  jej
przekraczania negatywnych testów  …
Trudność: Trasa łatwa, teren płaski i lekko pagórkowaty
Dystans: ok. 100 km
Start: godz. 9:00, Wisła Jonidło. Rower: trekking, górski, (UWAGA: szosowy nie pokona granicy !!)

3) 09.05.2021 (niedziela). „Kępy” na Pogórzu Cieszyńskim.

Winogradzka, Wiślicka, Wilamowicka, Roztropicka, Rudzicka, Zamarska, Hersztówki … Będziemy z
nich podziwiać widoki m.in. 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

4) 23.05.2021 (niedziela). Dolina Barbary.

Odwiedzimy  malownicze  okolice  Bielska,  m.in:  Grodziec,  Jaworze,  Aleksandrowice,  Wapienicę,
Jezioro Wapienickie...
Trudność: Trasa łatwa, teren płaski i pagórkowaty.
Dystans: ok. 80 km
Start: godz. 9:00, Wisła Jonidło. Rower: trekking, szosowy, górski

5) 13.06.2021 (niedziela). Śliwkowa Gmina Lipowa.

Objedziemy pasmo baraniogórskie szosami. Po drodze malownicza wioska u stóp Skrzycznego, z
pięknym muralem nawiązującym do tradycji tej ziemi… 
Trudność: Trasa średnio trudna, do pokonania kilka podjazdów.
Dystans: ok. 85 km
Start: godz. 9:00, Wisła Jonidło. Rower: trekking, szosowy, górski

6)  2-4.07.2021  (piątek-niedziela).  Wisła  –  Szaflary  –  Wisła.  (Realizacja  zależna  od
sytuacji epidemiologicznej i możliwości przejazdu przez Słowację).

Wycieczka  trzydniowa  na  zapisy,  odpłatna  (noclegi,  posiłki).  Nocleg  przy  Termach  Szaflary.
Możliwość kąpieli w wodach termalnych. W trakcie wyprawy odwiedzimy: Beskid Żywiecki, słowacką
Górną  Orawę,  Podhale,  polski  Spisz,  Magurę  Spisską.  W  planie  poruszanie  się  po  trasach
rowerowych: H-K-P Szlak Wokół Tatr, Velo Dunajec, Velo Czorsztyn.
Trudność: Trasa długa, wymagająca kondycji, teren górzysty i pagórkowaty z licznymi podjazdami i
zjazdami.
Dystans: ok. 360 km (trzy dni)
Start: godz. 7:00, Wisła Jonidło. Rower: trekking, szosowy. Informacje i zapisy pod nr tel. 669 932
610 lub 663 830 664. Ilość miejsc ograniczona.



7)  25.07.2021  (niedziela).  Śladami  Kysucko-Orawskiej  Kolejki  Leśnej.  (Realizacja
zależna od sytuacji epidemiologicznej i możliwości przejazdu przez Słowację).

Wymagająca wycieczka po drogach pogranicza polsko-słowackiego. W jej trakcie pokonamy kilka
ważnych  przełęczy  komunikacyjnych  w  polskich  i  słowackich  Beskidach:  Śląskim,  Żywieckim,
Kisuckim, Orawskim. Długi odcinek na Słowacji prowadzi trasą rowerową wyznaczoną w miejscu
rozebranej kolejki leśnej. 
Trudność:  Trasa  trudna,  wymagająca  kondycji,  teren  górzysty  i  pagórkowaty  z  dużą  ilością
przewyższeń do pokonania.
Dystans: ok. 150 km
Start: godz. 7:00, Wisła Jonidło. Rower: trekking, szosowy

8)  22.08.2021  (niedziela).  Przełęcze  Beskidu  Małego:  Kocierska  (714  m  npm),
Targanicka (556 m npm), Przegibek (663 m npm) i nie tylko …

Będziemy mogli poczuć się jak kolarze na jednym z etapów wyścigu Tour de Pologne 2020…
Trudność: Trasa wymagająca kondycji, teren górzysty i pagórkowaty. Do pokonania kilka wybitnych
podjazdów i duża ilość przewyższeń.
Dystans: ok. 120 km
Start: godz. 7:00, Wisła Jonidło. Rower: szosowy, trekking

9) 01-04.09.2021 (środa-sobota). „XX CYKLOJAZDA HISTORIE 2021” - rajd rowerowy
Wisła  –  Zvolen  (Słowacja).  (Realizacja  zależna  od  sytuacji  epidemiologicznej  i
możliwości swobodnego pobytu na Słowacji).

Rajd w ramach XX-tej edycji  CYKLOJAZDA HISTORIE. Jest to impreza rowerowa organizowana
przez miasto Zvolen na Słowacji z okazji założenia miasta. W tym roku przypada jego 778 rocznica.
Trasa wycieczki symbolicznie łączy historyczne zamki: Spiski Zamek i Pusty Hrad. 
Informacje i zapisy pod nr tel. 669 932 610 lub 663 830 664. Ilość miejsc ograniczona. Rajd odpłatny
(noclegi, posiłki, ubezpieczenie). Rower: szosowy, trekking

10) 19.09.2021 (niedziela). MTB - Dookoła Baraniej Góry.

Widokowa trasa z pięknymi panoramami, zwłaszcza od wschodniej strony pasma baraniogórskiego.
Trudność:  Trasa  średnio  trudna,  ale  wymagająca  już  kondycji,  ok.  1200  m  przewyższeń  do
pokonania.
Dystans: ok. 40 km
Start: godz. 9:00 Wisła Jonidło. Rower: tylko górski !!!

11) 17.10.2021 (niedziela). Rodzinne zakończenie i podsumowanie sezonu. 

Trasa: (w trakcie zbierania propozycji....)
Zakończenie: (w trakcie zbierania propozycji....)
Start: godz. 9:00, Wisła Jonidło. Rower: ?

Warunki uczestnictwa w wycieczkach rowerowych w roku 2021:
- 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


