
 

     WYCIECZKA KLUBOWA KTP „WIERCIPIĘTY” : 

BESKID ŚLĄSKI – 17-23 września 2018 r. 

 

PROGRAM :  

17 września 2018 r. (poniedziałek) 

Godz.18.00 – zbiórka uczestników na dworcu PKP Szczecin Główny 
(koło kas biletowych). 
 
Godz.18.27 – wyjazd pociągiem ze Szczecina, 
Godz.18.46 – odjazd pociągu ze Szczecina Dąbia, 
Godz.19.09 – odjazd pociągu ze Stargardu. 
 
 

18 września 2018 r. (wtorek) 

Ok. godz. 02.50 przyjazd do Katowic. Ok. godz. 06.03 wyjazd z Katowic 
do Ustronia Polany (Koleje Śląskie) - przyjazd ok. godz. 08.03. 
 

Zakwaterowanie na pięć nocy w pensjonacie Sarenka. W przypadku 
dużej grupy dodatkowe noclegi w położonej po sąsiedzku restauracji 
Jaszowianka. Koszt noclegu – 40 zł za noc, możliwość zamówienia 
śniadań po ok.13 zł. Najbliższy sklep spożywczy w odległości ok. 600 m. 
 
TRASA PIESZA :  
Ustroń Polana – Równica (884 mnpm) - Palenica (606 mnpm) – Orłowa 
(813 mnpm) – Ustroń Polana (14 km, suma podejść 700 m, 21 pkt GOT) 

 
19 września 2018 r. (środa) 

TRASA PIESZA :  
Ustroń Polana - Wielka Czantoria (995 mnpm) – przełęcz Beskidek (684 
mnpm) - Wisła Jawornik – Wisła Uzdrowisko (11 km, suma podejść                   
660 m, 18 pkt GOT)  
 
Ok. godz. 16.59 przejazd pociągiem Kolei Śląskich z Wisły Uzdrowiska 
do Ustronia Polany (5 km, 9 minut) 

 
 
 

 

    

Założony 15.01.1955 r. 



20 września 2018 r.(czwartek) 
 
Około godziny 9.47 pociągiem z Ustronia Polany do Wisły Głębce (10 
km, 23 minuty). 
 
TRASA PIESZA :  
Wisła Głębce – Mraźnica – Stożek (978 mnpm) – Wisła Łabajów – Wisła 
Głębce  (12 km, 550 m podejścia, 18 pkt GOT) 
 
Około godziny 16.46 powrót pociągiem z Wisły Głębce do Ustronia 
Polany (10 km, 22 minuty) 
 
 

21 września 2018 r. (piątek) 
 
Około godziny 9.47 pociągiem z Ustronia Polany do Wisły Dziechcinki           
(7 km, 15 minut). 
 
TRASA PIESZA :  
Wisła Dziechcinka – Mały Stożek – Cieślar – Soszów Wielki – Wisła 
Obłaziec (15 km, 520 m podejścia, 20 pkt GOT) 
 
Około godziny 17.04 powrót pociągiem z Wisły Głębce do Ustronia 
Polany (3 km, 4 minuty) 
 

22 września 2018 r. (sobota) 
 
Około godziny 9.36 pociągiem z Ustronia Polany do Wisły Głębce (10 
km, 24 minuty). 
 
TRASA PIESZA :  
Wisła Głębce – Nowa Osada – Malinka (skocznia narciarska) – Czupel 
(882 mnpm) – Trzy Kopce (810 mnpm) – Kamienny (790 mnpm) – Wisła 
Dziechcinka (16,5 km, 580 m podejścia, 22 pkt GOT) 
 
Około godziny 18.15 powrót pociągiem z Wisły Dziechcinki do Ustronia 
Polany (7 km, 15 minut) 
 
 

23 września 2018 r. (niedziela)  
 
Około godziny 09.00 wyjazd pociągiem z Ustronia Polany do Katowic 
(przyjazd godz.11.22).  



O godz. 14.30 pociągiem z Katowic do Szczecina Głównego (przyjazd o 
godz. 21.15). Po drodze pociąg zatrzymuje się m.in. w Stargardzie 
(godz. 20.42) oraz Szczecinie Dąbiu (godz. 21.00)  
 

KOSZTY : 
 
Uczestnicy przed wyjazdem pokrywają następujące koszty : 

 Noclegi – 5 x 40 zł = 200 zł 

 Koszt przejazdów pociągiem na trasie Szczecin Główny - Katowice 
oraz Katowice – Szczecin Główny (wg taryfa „Wcześniej” – ulga 
30%) : 
Szczecin Główny-Katowice – 53,90 zł. 
Katowice – Szczecin Główny – 51,10 zł. 
Ewentualny bilet dla psa – 15,20 zł w jedną stronę. 
Można też kupić bilet kolejowy we własnym zakresie. 

         Osoby chcące skorzystać z kuszetki kupują bilety we własnym zakresie. 
 
Pozostałe koszty uczestnicy pokrywają na miejscu we własnym zakresie: 

 Koszt przejazdu Kolejami Śląskimi na trasie Katowice-Ustroń 
Polana oraz Ustroń Polana-Katowice – bilet normalny – 19 zł w 
jedną stronę  (razem 38 zł) 

 Koszty przejazdów lokalnych (przejazdy na niewielkie odległości – 
Koleje Śląskie, mikrobusy) – ok. 40 złotych, 

 Koszty zwiedzania np. wyciąg na Czantorię (13-16 zł w jedną 
stroną), wieża widokowa na Wielkiej Czantorii (2,5 zł) – łącznie nie 
więcej niż 50 zł 

 Koszt wyżywienia we własnym zakresie wg indywidualnych 
upodobań  

 
 

UWAGI : 
 

W sprawie zapisów na wyjazd oraz uiszczania odpłatności kontakt 
telefoniczny (tel.609902208) lub mailowy (ahojprzygodo@o2.pl) 
 
Informacja dla osób kolekcjonujących drewniane znaczki turystyczne– 
dostępne powinny być w następujących obiektach : 

 nr 35 – schronisko na Równicy, 

 nr 54 – schronisko na Stożku, 

 nr 66 – skocznia narciarska im.Adama Małysza w Wiśle. 

 nr 179 – Trzy Kopce Wiślańskie 

 nr 180 –  schronisko na Soszowie, 
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UWAGA:  

 powyższy plan ma charakter orientacyjny i może ulec korektom, 

 wszystkie podane godziny przejazdów pociągami mogą ulec 
zmianom po wrześniowej korekcie rozkładów jazdy  

 

 
 


