
WIŚLAŃSKIE KOŁO CYKLISTÓW „GÓRAL” PRZY PTTK o/WISŁA
ZAPRASZA NA WSPÓLNĄ CYKLOJAZDĘ W 2019 ROKU.

1) 07.04.2019 (niedziela). Rodzinne rozpoczęcie sezonu – „100 lat Bitwy pod Skoczowem”.

Wycieczka do Skoczowa, gdzie odwiedzimy miejsca związane z Bitwą pod Skoczowem z dn.
28-30 stycznia 1919 roku. Tradycyjnie, na trasie przewidziane jest ognisko z pieczeniem kiełbasek
w Cukierni Haneczka w Międzyświeciu. Prowiant i dodatki we własnym zakresie.

Trudność: Trasa łatwa, teren płaski i pagórkowaty, idealna dla całych rodzin.
Dystans: ok. 50 km
Start: godz. 9:00, Wisła Jonidło
 
2) 28.04.2019 (niedziela). Strumień – stolica „Żabiego Kraju”.

Odwiedzimy  malownicze  okolice  stawów  hodowlanych  w  tzw.  „Żabim Kraju”.  Półmetek  na
strumieńskim Rynku.

Trudność: Trasa łatwa, teren płaski.
Dystans: ok. 80 km
Start: godz. 9:00, Wisła Jonidło

3) 05.05.2019 (niedziela).  Śladami dawnych szlacheckich siedzib po czeskiej stronie Śląska
Cieszyńskiego.

Trasa po polskiej i czeskiej części Śląska Cieszyńskim. Odwiedzimy miejsca związane z dawnymi
rodami szlacheckimi mieszkającymi  kiedyś w takich miejscowościach jak: Chotěbuz, Hnojník,
Ropice. 

Trudność: Trasa łatwa, teren pagórkowaty.
Dystans: ok. 100 km
Start: godz. 9:00, Wisła Jonidło

4) 18-19.05.2019 (niedziela). Wisła – Kraków –Wisła.

Wycieczka dwudniowa na zapisy,  odpłatna.  Główne cele  to:  krakowski  Rynek Główny,  Stare
Miasto, Wawel, dzielnica Kazimierz, opactwo w Tyńcu.

Trudność: Trasa długa, wymagająca kondycji, teren pagórkowaty.
Dystans: ok. 280 km (dwa dni)
Start: godz. 7:00 Wisła Jonidło 
Informacje i zapisy pod nr tel. 669 932 610 lub 663 830 664. Ilość miejsc ograniczona.

5) 09.06.2019 (niedziela). „U stóp Wielkiej Raczy 1226 m npm”: Oščadnica (Słowacja).

Wycieczka widokowymi drogami w Beskidach: Śląskim, Żywieckim i Kisuckim na pograniczu
polsko-słowackim.  Na Słowacji  przejedziemy przez  historyczną  krainę  Kysuce  z  tzw.  Ziemią
Czadecką i odwiedzimy główne miasto Čadca. 

Trudność: Trasa wymagająca kondycji, teren górzysty i pagórkowaty z dużą ilością przewyższeń
do pokonania.
Dystans: ok. 90 km
Start: godz. 9:00, Wisła Jonidło



6) 05-07.07.2019 (piątek-niedziela). Wisła – Szaflary – Wisła. 

Wycieczka trzydniowa na zapisy, odpłatna, nocleg przy Termach Szaflary. Możliwość kąpieli w
wodach termalnych. W trakcie wyprawy odwiedzimy: Beskid Żywiecki, słowacką Górną Orawę,
Podhale, polski i słowacki Spisz, Pogórza: Gubałowskie i Gliczarowskie.

Trudność:  Trasa  długa,  wymagająca  kondycji,  teren  górzysty  i  pagórkowaty  z  licznymi
podjazdami i zjazdami.
Dystans: ok. 340 km (trzy dni)
Start: godz. 7:00, Wisła Jonidło
Informacje i zapisy pod nr tel. 669 932 610 lub 663 830 664. Ilość miejsc ograniczona.

7) 28.07.2019 (niedziela). Dookoła Pilska 1557 m npm.

Wymagająca  wycieczka  dookoła  grupy  Pilska  1557  m  npm.  W  jej  trakcie  pokonamy  kilka
wybitnych przełęczy komunikacyjnych w polskich i słowackich Beskidach.

Trudność:  Trasa  trudna,  wymagająca  kondycji,  teren  górzysty  i  pagórkowaty  z  dużą  ilością
przewyższeń do pokonania.
Dystans: ok. 150 km
Start: godz. 9:00, Wisła Jonidło

8) 18.08.2019 (niedziela). Lysá Hora 1323 m npm (Czechy).

Wyprawa mająca na celu wjazd na najwyższy szczyt Beskidu Morawsko-Śląskiego w Republice
Czeskiej. Finałowy podjazd to 8,5 km o średnim nachyleniu 8,3 % i przewyższeniu ok. 700 m.

Trudność: Trasa wymagająca kondycji, teren górzysty i pagórkowaty z dużą ilością przewyższeń
do pokonania.
Dystans: ok. 140 km
Start: godz. 9:00, Wisła Jonidło

9) 04-07.09.2019 (środa-sobota). „CYKLOJAZDA HISTORIE 2019” - rajd rowerowy Wisła
– Zvolen (Słowacja). (wycieczka, co do terminu i trasy jeszcze w przygotowaniu)

Rajd  w  ramach  XVIII-tej  edycji  CYKLOJAZDA  HISTORIE.  Jest  to  impreza  rowerowa
organizowana przez miasto Zvolen na Słowacji z okazji założenia miasta. W tym roku przypada
jego 776 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.

10) 22.09.2019 (niedziela). „Tour de Jezioro Goczałkowickie”.

W planie:  Półmetek  na  Rynku  w Pszczynie,  Zamek  i  Park  w Pszczynie,  runda honorowa po
koronie zapory Jeziora Goczałkowickiego.

Trudność: Trasa długa, łatwa, teren płaski.
Dystans: ok. 105 km
Start: godz. 9:00, Wisła Jonidło

11) 06.10.2019 (niedziela). Rodzinne zakończenie i podsumowanie sezonu. 

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



12) 11.2019 „Bezrowerowe zakończenie sezonu”. 

(Termin i miejsce do ustalenia)

Warunki uczestnictwa w wycieczkach:
1. Sprawny technicznie rower (szosowy, trekkingowy lub górski w zależności od trasy).
2. Wyposażenie roweru zgodne z przepisami Kodeksu Ruchu Drogowego na terenie danego kraju
(Polska, Słowacja, Czechy).
3. Obowiązkowo kask.
4. Osoby niepełnoletnie z opiekunem.
5. Dobry stan zdrowia.
6. 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).
7. Na wycieczki zagraniczne zalecane wykupienie dodatkowego ubezpieczenia OC i NNW.
8.  Prowadzący  wycieczkę  zastrzega,  że  w  uzasadnionych  przypadkach  lub  przy  trudnych
warunkach atmosferycznych może zmienić czas i długość wycieczki lub ją odwołać !!!
9. Zgoda na publikację zdjęć i filmów zawierających wizerunek uczestnika.
10. 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


