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HONOROWY PATRONAT 
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META – Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji  

w Ujsołach 
 
 

 

 
 

 

Zgłoszenia: 
Oddział PTTK Dąbrowa Górnicza 

ul. Sienkiewicza 6 a/7 

w godz. 13:00 – 18:00 (wtorek, środa, czwartek) 

kontakt: biuro@dabrowa-gornicza.pttk.pl  

tel.: +48 32 262 01 20 

nawet po godz. urzędowania z prezesem tel. 602 850 998  

 
 



 

 

ORGANIZATORZY RAJDU: 

ZARZĄD ODDZIAŁU MIEJSKIEGO PTTK W DĄBROWIE GÓRNICZEJ 

ODDZIAŁOWA KOMISJA TURYSTYKI GÓRSKIEJ 

   

KIEROWNICTWO METY RAJDU: 

Piotr Targowski 

Dorota Gdesz 

Anna Filipek 

Izabela Miśkiewicz 

 

TERMIN I MIEJSCE RAJDU 

1. Rajd odbędzie się w dniach 28.09. - 30.09.2018 roku  na trasach Beskidu  Żywieckiego. 

2. Zakończenie rajdu – Amfiteatr  Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Ujsołach. 

3. Przyjmowanie drużyn                                       godz. 13
00 

– 14
00

. 

4. Oficjalne otwarcie mety, konkursy , występy           godz. 14
00

 – 16
00  

. 

5. Ogłoszenie wyników rajdu                                      godz. 16
00 

– 16
30 

 . 

6. Oficjalne zakończenie rajdu i zamknięcie METY     godz. 17
00

. 
 

CEL RAJDU 

1. Zachęcenie do uprawiania turystyki pieszej i motorowej  w górach. 

2. Popularyzacja piękna Beskidów. 

3. Popularyzacja aktywnego wypoczynku. 

4. Poznawanie geografii, topografii i historii regionu. 

 

ZGŁOSZENIA I WPISOWE 

Trasy 3-dniowe: 120 zł        Ceny dla mieszkańców 

Trasy 2-dniowe:   85 zł        Dąbrowy Górniczej 

Trasy 1-dniowe:   35 zł         dla członków PTTK    

                                45 zł        dla nie będących  członkami   PTTK       

                         

ŚWIADCZENIA: 

 Opieka przewodnicka na trasach; 

 Noclegi  na trasach wielodniowych; 

 Odznaka rajdowa; 

 Dyplomy dla drużyn i puchary dla zwycięzców w poszczególnych kategoriach; 

 Nagrody rzeczowe dla uczestników konkursów; 

 Gorący, turystyczny posiłek  na mecie; 

 Punkty do odznak turystyki kwalifikowanej: GOT, MOT, OTP; 

 Występy zespołów na mecie rajdu; 

 Pierwsza Pomoc Przedmedyczna 

 

Kategorie: szkoły podstawowe, średnie  oraz rodziny. 

 

Zapisy do 19 września 2018 roku. 



 

 

REGULAMIN – WARUNKI UCZESTNICTWA 

1. 49 Rajd Górski Zagłębiaków jest regionalną górską imprezą turystyczną o średnim 

stopniu trudności, organizowaną przez Oddział Miejski PTTK w Dąbrowie Górniczej.  

Rajd odbędzie się bez względu na panujące warunki atmosferyczne. 

2. W Rajdzie mogą uczestniczyć turyści indywidualni, rodziny, dzieci i młodzież szkolna 

którzy dokonają zgłoszenia oraz wpłaty – w sposób ustalony przez organizatora. Drużyny 

od 4 do 10 uczestników. Kierownikami drużyn szkolnych winni być doświadczeni 

turyści pełnoletni i nauczyciele (na 10 uczestników 1 opiekun) 

3. Zgłoszenia do udziału w Rajdzie można dokonać: osobiście w biurze O/ PTTK, pocztą, 

e-mailem (wpisanie imienia i nazwiska na karcie zgłoszenia i przesłanie e-mailem 

traktowane będzie jako podpis, tylko ksero – skan  wpłaty należy dołączyć). 

4. Osoby niepełnoletnie mogą uczestniczyć w Rajdzie wyłącznie pod opieką  

i na odpowiedzialność osób dorosłych (opiekunów). 

5. Od uczestników Rajdu wymagany jest dobry stan zdrowia oraz kondycja fizyczna 

umożliwiająca uprawianie turystyki górskiej pieszej. Osoby uczestniczą w imprezie  

na własną odpowiedzialność. 

6. Uczestnicy Rajdu – nienależący do PTTK i członkowie PTTK z nieopłaconą aktualną 

składką członkowską, mają obowiązek samodzielnego ubezpieczenia się na okres trwania 

imprezy od następstw nieszczęśliwych wypadków lub korzystać z ubezpieczenia np. 

szkolnego 

7. Uczestnicy Rajdu – członkowie PTTK z opłaconą składką za 20018/2019 r. są 

ubezpieczeni do 31.03.19 r. na wszystkich wyprawach co legitymacja członkowska  

PTTK potwierdza. 

8. W związku z przebiegiem tras Rajdu w strefie nadgranicznej, uczestników obowiązuje 

posiadanie przy sobie, przez cały okres trwania imprezy, dokumentów tożsamości. 

9. Uczestnicy Rajdu powinni posiadać ponadto ubiór i wyposażenie stosowne  

do uprawiania turystyki górskiej oraz apteczkę turystyczną. 

10. W programie Rajdu, obok wędrówek turystycznych, organizatorzy przewidują na mecie 

gorący posiłek, zabawę przy muzyce współczesnej, gry sprawnościowe oraz konkurs 

krajoznawczy. 

11. Wszystkich uczestników Rajdu obowiązuje przestrzeganie "Karty Turysty" i "Dekalogu 

Turysty Górskiego", postanowień "Regulaminu Rajdu" oraz poleceń kierownictwa. 

12. W przypadku niewłaściwego zachowania się uczestników na trasach turystycznych  

lub w miejscu zakwaterowania, nieprzestrzegania zasad ochrony przyrody i zabytków, 

przepisów ppoż., rażącego naruszania zasad współżycia społecznego oraz kultury 

osobistej i turystycznej, kierownictwo Rajdu zastrzega sobie prawo wykluczenia  

z imprezy. 

13. Kierownictwo Rajdu zastrzega sobie prawo niedopuszczenia do udziału w nim, 

uczestników nieodpowiednio wyposażonych lub bez ubezpieczenia. 



 

 

14. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo dokonania zmian przebiegu tras oraz modyfikacji 

programu Rajdu z przyczyn obiektywnych. 

15. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności materialnej z tytułu wypadków, urazów 

oraz szkód w mieniu spowodowanych przez uczestników podczas trwania Rajdu. 

16.  Rezygnacja z udziału w Rajdzie przyjmowana jest wyłącznie w formie pisemnego 

oświadczenia. Organizator rozpatrzy ewentualne zwroty zaliczki kosztów noclegów   

w terminie 14 dni po zakończeniu Rajdu. W przypadku rezygnacji z imprezy  

w jakimkolwiek czasie wpisowe nie podlega zwrotowi. 

17. W przypadku nie przybycia na Rajd organizatorzy nie zwracają wniesionych opłat. 

18. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo odwołania imprezy z przyczyn niezależnych. 

Ostateczna interpretacja postanowień niniejszego regulaminu należy do kierownictwa 

Rajdu. 

 

 

 
 

Trasy 1 – dniowe 30.09.2018 r.  
      

Trasy 1-4 górskie piesze 
1. Żabnica Skałka – Hala Boracza schronisko-Milówka 

(znaki czarne, zielone, ok. 2,5godz.) łatwa 

Ilość osób 49+1 

2. Rycerka Kolonia –schronisko na Przegibku- Bendoszka Wielka -Rycerka Kolonia 

Ilość miejsc 49+1 

(znaki zielone, czarne, ok.3godz.) łatwa 

3. Rajcza Nickulina- Kręcichwosty chata na Zagroniu-Ujsoły 

(znaki żółte, czarne ok. 2 godz.) łatwa 

Ilość miejsc 49+1 

4. Złatna Huta – Hala Rysianka -Złatna Huta 

(znaki czarne, ok.4 godz.) średnio trudna 

Ilość miejsc 49+1 

Trasy jednodniowe mogą być łączone ze względu na ilość uczestników w autokarze.  

Decyzje podejmują organizatorzy Rajdu. 

 

Trasa krajoznawcza  

5. „Doliną Soły” 

Kęty- Międzybrodzie Bialskie -Międzybrodzie- Żywieckie -Żywiec (spacer po mieście  

i terenie pałacowo-ogrodowym) -Radziechowy Wieprz -Węgierska Górka (spacer do 

fortów)- Milówka- Rajcza-Ujsoły (meta) 

Ilość miejsc 49+1 

                



 

 

 

Trasy górskie 2-dniowe 29.09.-30.09.2018 r.  

 
6. I dzień - Rycerka PKP –Młada Hora – Wielka Rycerzowa –Bacówka na Rycerzowej 

(nocleg) znaki czerwone ok.5godz. 

II dzień - Bacówka na Rycerzowej- Muńcuł – Ujsoły  (znaki zielone ok.4godz.)              

Ilość miejsc 19+1 trudna 

 

7. (rezerwacja SP 12) 

 I dzień - Żabnica skałka Hala Rysianka -Żabnica Skałka (znaki zielone ok.4 godz.) 

II dzień - Rycerka Kolonia – Schr. na Przegibku- Rycerka Kolonia  

(znaki  zielone ok.3 godz.) 

 

Trasa górska 3-dniowa 28.09.-30.09.2018 r. 

 

8.  (trudna) 

I dzień - Korbielów Przeł. Glinne-Pilsko (znaki czerwone, niebieskie ok.6godz)-Hala 

Miziowa Schr.- Sopotnia Wielka  (nocleg)  

II dzień -  Sopotnia Wielka wodospad- Kotarnica- Romanka-  Hala Rysianka- Hala 

Lipowska Schr. (nocleg) (znaki czarne, niebieskie, zielone ok.4godz.) 

III dzień - Hala Lipowska Schr.- Hala Redykalna- Krecichwosty- Ujsoły  

(znaki żółte, zielone ok.3godz.) 

 

Trasa rowerowa 2-dniowa 29.09-30.09.2018 r. 

 
 

9. I  dzień -Węgierska Górka – Kamesznica – Laliki – Sól – Rajcza – Ujsoły  - (około 40 km) 

 II dzień - Ujsoły – Młada Hora – Ujsoły – Przełęcz Glinka – Ujsoły  - (około 33 km) 

 

Trasa 2-dniowa Motorowa Dąbrowskiego Klubu Turystyki  

Motorowej PTTK 29.09-30.09.2018 r. 
 

 
10. Dabrowa Górnicza – Ujsoły (osobny regulamin) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
PROGRAM METY 49 RAJDU ZAGŁĘBIAKÓW 

Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji  

w Ujsołach 
13

00 
– 14

00
  Rozpoczęcie przyjmowania drużyn i wydawania posiłków; 

14
00

 – 16
00  

Uroczyste otwarcie mety, konkursy, występy  artystyczne;  

16
00 

– 16
30 

 Ogłoszenie wyników, wręczenie pucharów, nagród i dyplomów; 

17
00 

– Pożegnanie uczestników i zamknięcie METY. 
 

Gmina Ujsoły położona jest w południowej części województwa śląskiego, 

w Beskidzie Żywieckim, tuż przy granicy ze Słowacją. Ujsoły to jeden  

z najbardziej dziewiczych zakątków Polski. Największym bogactwem tej ziemi są lasy 

zajmujące ponad 70% powierzchni całej gminy. W celu ochrony tego cennego 

przyrodniczo terenu włączono cały obszar gminy w obręb Żywieckiego Parku 

Krajobrazowego i utworzono 3 rezerwaty przyrody: Oszast, Muńcuł, Dziobaki chroniące 

pozostałości prastarej puszczy karpackiej. 

Atrakcje w Gminie Ujsoły 

Geo-Park Glinka - przekształcono nieczynny kamieniołomu w Glince w teren 

rekreacyjno-wypoczynkowy. Powstał tu jeden z najdłuższych zjazdów linowych 

typu ”Tyrol” w Polsce, liczący aż 220 metrów nad przepaścią o głębokości 30m,  

a także: wielofunkcyjny plac rekreacyjny, dwie specjalne ściany wspinaczkowe o wys. 

17 m i 12 m, ścieżki spacerowo widokowe po koronie kamieniołomu, parki linowe, 

kąpieliska, plac zabaw dla dzieci. Dla gości udostępniono wyposażony  

w nowoczesny sprzęt budynek z salą konferencyjną, gastronomiczną oraz przyległym tarasem widokowym. 

Na specjalnie zaplanowanych stanowiskach, turyści mogą poznać budowę geologiczną tych terenów. 

Skansen i Izba Regionalna w Glince -W izbie znajduje się ekspozycja 

przypominająca tradycyjny wystrój wnętrza góralskiego domu, która 

powstała z inicjatywy Koła Gospodyń Wiejskich i Rady Sołeckiej. W izbie 

można zobaczyć m.in. krosna, gajdy do noszenia wody, siekaczkarnię, 

drewniane naczynia, żarna, żelazną młocarnię, stroje oraz instrumenty 

ludowe. Są tutaj także narzędzia, dzięki którym można poznać proces 

obróbki przędzy i produkcji tkanin. Kąt izby ozdabiają dawne święte 

obrazy, zaś w inna jej część wypełniona jest strojami górali żywieckich.  

Ujsolski Park Turystyki Aktywnej i Rekreacji w Ujsołach – w parku, 

każdy niezależnie od wieku czy stopnia sprawności fizycznej, może spędzić 

czas miło i aktywnie. Mnogość boisk, urządzeń i innych atrakcji sprawia, że 

każdy znajdzie tu coś dla siebie. W skład całego kompleksu wchodzą: boiska, 

bieżnie, korty, plac zabaw, siłownie, szachy zewnętrzne. 

Wawrzyńcowe Hudy w Ujsołach, Glince, 

Soblówce i Złatnej górale palili od zawsze. 

Przygotowania do tego obrzędu rozpoczynały się już  

w połowie lipca. Wtedy to pasterze wołoscy wyruszali  w poszukiwanie 

najbardziej dorodnych jałowców oraz długich nierzadko kilku a nawet 

kilkudziesięciometrowych żerdzi. Po ścięciu jałowce starannie suszono,  

a żerdzi dokładnie strugano z kory. Na lokalizację gigantycznego ogniska 

najczęściej wybierano polany, łagodne zbocza gór i rozległe pastwiska. 

Wreszcie rozpoczynano układanie hudy w następującej kolejności: pasieka (chrust), wysuszone jałowce 

pionowo jeden obok drugiego oraz na samym szczycie kukła Świętego Wawrzyńca. Dokładnie o północy  

z 9 na 10 sierpnia każdy z kilkudziesięciu zarębków podpalał swoją hudę przy akompaniamencie śpiewów 

i tańców. Takim właśnie wyrazem pasterze wołoscy, przodkowie ujsolskich górali, określali żywioł 

nieposkromionego ognia. Do dziś starsi górale widząc niezwykle intensywnie i żywiołowo płonący ogień 

mówią z nabożnym szacunkiem i przestrachem: ale hodo!!!  

 

 



 

 

                                                                                          

SPONSORZY I PARTNERZY RAJDU  
 

 

   UJSOŁY        

 

   NADLEŚNICTWO UJSOŁY 


