
WIELKI SZLAK LEŚNY 
WYPRAWA 016 
ROWEREM PRZEZ LASY 
BESKIDU ŚLĄSKIEGO  
Nr katalogowy: WSL2020016AKT 

NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE 

To wyprawa dla zaawansowanych turystów o dobrej orientacji w terenie, 
jeżdżących na rowerze w różnych warunkach terenowych. 

Czas wyprawy: 3 dni 
Miejsce noclegów: Regionalny Leśny Ośrodek Edukacji Ekologicznej 
„Leśnik” w Ustroniu-Jaszowcu 
Liczba km do przejścia łącznie: ok. 7 km 
Liczba km do przejechania rowerem łącznie: ok. 62 km 
Rezerwacja: samodzielna 
Obiekty wymagające rezerwacji: 
1. Regionalny Leśny Ośrodek Edukacji Ekologicznej „Leśnik” w Ustroniu-
Jaszowcu, 43-450 Ustroń, ul. Turystyczna 7, telefon: 33 854 25 72,  
e-mail: jaszowiec@katowice.lasy.gov.pl  

Uwaga: Obiekt może mieć ograniczoną dostępność.  
Istnieje możliwość skorzystania z posiłków: śniadania, obiadu, kolacji w 
RLOEE „Leśnik”. Prosimy o sprawdzenie takiej możliwości podczas 
rezerwacji noclegów.  
Sugerowana liczba osób na wyprawie: od 2  

PROPOZYCJA PROGRAMU WYPRAWY 
PIĄTEK:  
- zakwaterowanie w RLOEE „Leśnik” w Ustroniu-Jaszowcu 
http://www.lesnik.katowice.lasy.gov.pl/kontakt 
- spacer czerwonym szlakiem na Równicę (długość ok. 3,5 km, czas 
przejścia ok. 1,5 h) 
- powrót do RLOEE „Leśnik” w Ustroniu-Jaszowcu (do przejścia ok. 3,5 
km., czas przejścia ok. 1,0 h) 
- samodzielne zwiedzanie ekspozycji przyrodniczej w RLOEE „Leśnik” w 
Ustroniu-Jaszowcu (czas ok. 30 min). Ekspozycja znajduje się na I piętrze 
nad recepcją ośrodka. 
- kolacja w zakresie własnym w RLOEE „Leśnik” w Ustroniu-Jaszowcu 
- nocleg w RLOEE „Leśnik” w Ustroniu-Jaszowcu 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

DLACZEGO TUTAJ? 
Jesteśmy w Lasach Beskidu 
Śląskiego, gdzie króluje nie 
tylko buk, jak w piosence 
harcerskiej, lecz świerk, a 
szczególnie świerk 
istebniański.  

Urozmaicona wycieczka 
rowerowa dla wprawionych 
rowerzystów po wszystkich 
rodzajach nawierzchni – od 
asfaltowych dróg, przez 
szutry, po odcinki 
wymagające umiejętności 
technicznej jazdy na 
zjazdach.. 

Zapraszamy na teren 
Nadleśnictw Ustroń i Wisła. 
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Sobota 
UWAGA: Wycieczka rowerowa całodniowa dla zaawansowanych o długości około 45 km i sumie 
przewyższeń około 1000 m.  
Wymagana znajomość orientacji w terenie. Zalecamy korzystnie z  linku do trasy (plik gpx) do 
nawigacji rowerowych np.: Garmin lub aplikacji nawigujących po plikach gpx np.: Ride with GPS, 
Locus Maps, Komoot. Nie zalecamy z korzystania z nawigacji w aplikacjach korzystających z 
google.maps.  
Główne trudności ścieżki to dystans, przewyższenie oraz różnego rodzaju nawierzchnia,  
Zalecany rower: górski (MTB). Należy zaopatrzyć się w płyny i prowiant na cały aktywny dzień oraz 
odpowiednią odzież dostosowaną do prognozowanych warunków pogodowych. Odległość od miejsca 
zakwaterowania (max ok 23 km) uniemożliwia szybki powrót. Na trasie istnieją miejsca z brakiem 
dostępu do sieci komórkowej! 
Szczególną ostrożność prosimy zachować na zajadach, które miejscami mogą mieć duże nachylanie i 
różne rodzaje nawierzchni oraz na przejazdy drogami publicznymi z nasilonych ruchem 
samochodowym (ok. 12,3 km) np.: droga 941! 
Czas przejazdu całej trasy zależy od tempa jazdy oraz czasu przeznaczonego na odpoczynek i w 
zależności od kondycji trzeba wziąć pod uwagę możliwość spędzenia w terenie aktywnie kilku godzin.  
 
- śniadanie w RLOEE „Leśnik” w Ustroniu-Jaszowcu  
- przejazd na przełęcz Kubalonka (ok. 15,2 km, około 500 m wzrostu wysokości).  
Miejsca wymagające wzmożonej uwagi i ostrożności na tym odcinku:  

 wjazd na ścieżkę rowerową (skręt w prawo w odległości około 350 metrów od RLOEE „Leśnik”), 
 przejazd przez ulicę Wczasową (odległość około 750 metrów od RLOEE „Leśnik”), 
 przejazd około 2,2 km drogą 941 (odległość około 3,4 km od RLOEE „Leśnik), 
 przejazd około 5,4 km drogą 941 (ulicami Wyzwolenia, Na Groń, Kasztanową, Głębce) (odległość 

około 9,4 km od RLOEE „Leśnik),   
 
- przejazd do Kościoła Rzymskokatolickiego pw. M.B. Fatimskiej na Stecówce (ok. 11,4 km od Przełęczy 
Kubalonka, około 288 m wzrostu wysokości),  
Miejsca wymagające wzmożonej uwagi i ostrożności na tym odcinku:  

 wjazd i przejazd około 1,35km drogą 941 (odległość około 13,9 km od RLOEE „Leśnik), 
 przejazd przez drogę 941 (odległość około 19,5 od RLOEE „Leśnik”), 

 
- przejazd do drogi 942 w Wiśle (ok. 8 km odKościoła Rzymskokatolickiego pw. M.B. Fatimskiej na Stecówce , 
około 140 m wzrostu wysokości),  
 
- powrót do RLOEE „Leśnik” w Ustroniu-Jaszowcu (ok. 11,2 km od wjazdów na drogę 942 w Wiśle, około 90 
metrów wzrostu wysokości) 
Miejsca wymagające wzmożonej uwagi i ostrożności na tym odcinku:  

 wjazd i przejazd około 920 metrów drogą 942 (odległość około 34,2 km od RLOEE „Leśnik), 
 przejście przez drogę 942 (przejście dla pieszych) i wjazd na ścieżkę dla rowerów (odległość około 35,8 km od 

RLOEE „Leśnik”) 
 wjazd i przejazd około 2,2 km drogą 941 (odległość około 39,70 km od RLOEE „Leśnik”), 
 przejazd przez ulicę Wczasową (odległość około 44,6 km od RLOEE „Leśnik”) 
 wjazd na ulicę Turystyczną (odległość około 45 km od RLOEE „Leśnik”) 

 
- kolacja w RLOEE „Leśnik” w Ustroniu-Jaszowcu 

 
NIEDZIELA: 
Wycieczka rowerowa o długości około 14 km + 4,1 km zjazdu singletrackiem „Zielony Zygzak”. 
Zalecamy korzystanie z linku do trasy (plik gpx) do nawigacji rowerowych np.: Garmin lub aplikacji 
nawigujących po plikach gpx np.: Ride with GPS, Locus Maps, Komoot. Nie zalecamy z korzystania 
z nawigacji w aplikacjach korzystających z google.maps. 
Należy zaopatrzyć się w płyny i prowiant na cały aktywny dzień oraz odpowiednią odzież dostosowaną 
do prognozowanych warunków pogodowych.  
Szczególną ostrożność prosimy zachować na przejazdach drogami publicznymi z nasilonych ruchem 
samochodowym (ok. 2 km) np.: droga 941! 
Czas przejazdu całej trasy zależy od tempa jazdy oraz czasu przeznaczonego na odpoczynek.  
- śniadanie w RLOEE „Leśnik” w Ustroniu-Jaszowcu  
- przejazd do Stacji Narciarskiej Skolnity Ski&Bike Park (ok. 6,8 km, około 140 m wzrostu wysokości) 
Miejsca wymagające wzmożonej uwagi i ostrożności na tym odcinku: 

 wjazd na ścieżkę rowerową (skręt w prawo w odległości około 350 metrów od RLOEE „Leśnik”), 
 przejazd przez ulicę Wczasową (odległość około 750 metrów od RLOEE „Leśnik”), 
 przejazd około 550 metrów drogą 941 (odległość około 3,4 km od RLOEE „Leśnik), 



 przejazd przez most na ulicy Jawornik (odległość około 4,77 km od RLOEE „Leśnik”) 
 przejazd około 650 metrów drogą 941 (ulicami Ustrońską i Kolejową) (odległość około 6,1 km od RLOEE 

„Leśnik),   
 
- Zakup biletów i wjazd wyciągiem z rowerem na górną stację, a następnie zjazd singletrackiem „Zielony Zygzak” – 
ścieżka zjazdowa enduro o długości 4100 metrów. Jest to trasa poprowadzona przez las, utwardzona, posiadająca 
liczne zakręty z bandami i bez o średnim nachyleniu około 5%. Nie posiada trudnych do przejechania przeszkód, 
sporadycznie występują kamienie i korzenie. Na trasie można napotkać niewielkie muldy, drobne kamyczki i 
drewniane mostki. Obowiązkowym wyposażeniem jest kask, zalecane są ochraniacze na łokcie i kolana. 
Zabrania się zjeżdżania z dzieckiem w foteliku. 

- powrót do RLOEE „Leśnik” w Ustroniu-Jaszowcu (ok. 6,9 km od Stacji Narciarskiej Skolnity, około 112 
metrów wzrostu wysokości) 
Miejsca wymagające wzmożonej uwagi i ostrożności na tym odcinku: 

 przejazd około 200 metrów drogą 941 (odległość około 0,5 km od Stacji Narciarskiej Skolnity) 
 przejazd przez most na ulicy Jawornik (odległość około 2,0 km od Stacji Narciarskiej Skolnity) 
 przejazd około 550 metrów drogą 941 (odległość około 3,5 km od Stacji Narciarskiej Skolnity), 
 przejazd przez ulicę Wczasową (odległość około 6,1 km od Stacji Narciarskiej Skolnity) 
 wjazd na ulicę Turystyczną (odległość około  350 mertów od Stacji Narciarskiej Skolnity)   

 
- zakończenie wyprawy 
 

Powyższy program wyprawy to nasza propozycja wraz ze 
szczegółami samodzielnej rezerwacji i organizacji pobytu.  

INFORMACJE PRAKTYCZNE 
źródło danych: strony internetowe, wizyty w terenie  

W związku z obowiązującymi zmianami prawnymi związanymi ze stanem epidemii zalecamy uważne 
sprawdzenie niżej opisanych informacji w poszczególnych obiektach. 

Stacja narciarska Ski & Bike Park  
(źródło: https://skolnity.pl/ ) 

Informacja aktualna na listopad 2022 r. 
 

W sezonie zimowym stacja obsługuje tylko ruch narciarski – nie ma możliwości jeżdżenia rowerami po stokach.    

PROPOZYCJA  BUDŻETU WYPRAWY 

Stan na 25.11.2022 r.  

Dla 2 dorosłych osób: 
- nocleg w Regionalnym Leśnym Ośrodku Edukacji Ekologicznej „Leśnik” w Ustroniu-Jaszowcu – 220 zł/pokój 2-
osobowy ze śniadaniem dla 2 osób, czyli łącznie 440 zł za dwie noce. (źródło: ustalenia telefoniczne listopad 2022 r.) 
Budżet potrzebny na zakwaterowanie wraz ze śniadaniami wynosi 440 zł dla dwóch dorosłych osób (bez kosztów 
paliwa i wyżywienia). 

BEZPIECZEŃSTWO 

- Wymagany kask rowerowy i oświetlenie rowerowe  
- Wymagane odpowiednie obuwie przystosowane do jazdy rowerem oraz do pokonywania nierówności terenu takich 
jak kamienie oraz korzenie 
- Wymagane ubranie odpowiednie do turystyki rowerowej i dobrane odpowiednio do pory roku. Najlepiej wybrać 
odzież z długimi nogawkami i rękawami. Pomoże ona nie tylko uniknąć skaleczeń i zadrapań, ale również ochroni nas 
przez komarami i kleszczami 

https://skolnity.pl/


-  Tablice informacyjne - w lesie znajdują się specjalne tablice informacyjne, a na nich ostrzeżenia o ewentualnych 
zagrożeniach lub o objęciu części lasu zakazem wstępu.  
- Profilaktyczny środek chemiczny odstraszający komary i kleszcze – należy zabrać ze sobą; po powrocie do domu 
należy dokładnie obejrzeć całe ciało, ponieważ kleszcze należy jak najszybciej usunąć w całości, a miejsce po ukąszeniu 
zdezynfekować. 
- Poruszanie się po lesie – należy poruszać się po wyznaczonych trasach w lesie; poza ścieżką/szlakiem mogą 
znajdować się ostoje zwierząt, spróchniałe drzewa, wykroty, urwiska, nierówności terenu, itp. stwarzające potencjalne 
niebezpieczeństwo dla zdrowia i życia. 

MAPA 

Trasa sobota: 

 

 

 

 

 

 

 

 



Trasa niedziela: 
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