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„Zielenią się buki” 

                                          (wtorek) 
 
 
 
 
TRASY RAJDU: 
Trasy podstawowe dla uczestników od IV klasy szkoły podstawowej: 
Trasa nr 1 – Buczkowice Centrum – Skrzyczne – Szczyrk Amfiteatr: 
Buczkowice Centrum (szkoła) – czerwonym szlakiem przez przełęcz Siodło – następnie niebieskim 
szlakiem na szczyt Skrzycznego – zejście na halę Jaworzyna do stacji kolejki krzesełkowej (trasa 
narciarska Ondraszek) – zjazd kolejką do Szczyrku – przejście do Amfiteatru w Szczyrku (meta rajdu) 
Trasa nr 2 – Szczyrk Górny – Skrzyczne – Szczyrk Amfiteatr: 
Szczyrk Górny (szkoła, osiedle Czyrna) – ulicą Olimpijską – następnie drogą jezdną leśną na halę 
Jaworzyna – szlakiem niebieskim na szczyt Skrzycznego – zejście na halę Jaworzyna trasą narciarską 
Ondraszek – zjazd kolejką krzesełkową do Szczyrku – przejście do Amfiteatru w Szczyrku (meta rajdu) 
Trasa nr 3 – Buczkowice Centrum – Klimczok – Szczyrk Amfiteatr: 
Buczkowice Centrum (szkoła) – spacerowym szlakiem zielonym przez Jamę do szlaku czarnego na 
polanie nad Meszną – szlakiem czarnym – następnie szlakiem żółtym do schroniska na Klimczoku  
– zejście z Klimczoka szlakiem niebieskim do Sanktuarium Matki Boskiej Szczyrkowskiej na Górce  
– z Sanktuarium drogą turystyczną i deptakiem do Amfiteatru w Szczyrku (meta rajdu) 
Trasa podstawowa dla uczestników do III  klasy szkoły podstawowej oraz seniorów: 
Trasa nr 4 – Buczkowice Centrum – przełęcz Siodło – Szczyrk Amfiteatr: 
Buczkowice Centrum (szkoła) – czerwonym szlakiem na przełęcz Siodło – następnie drogą leśną 
obwodnicą Skalitego (od przełęczy Siodło droga leśna będzie oznaczona biało-czerwonymi szarfami) do 
Amfiteatru w Szczyrku (meta rajdu)  

 

Godziny startu na trasy: I-III – godz. 900, IV  – godz. 1100 
 

Meta rajdu dla wszystkich tras – godz. 1400 

Meta Rajdu: Amfiteatr w Szczyrku 
TERMIN RAJDU:   1 maja 2018 (wtorek) 

 

Organizatorzy dopuszczają możliwość zmiany tras lub odwołania rajdu w przypadku załamania pogody. 
Przewodnicy prowadzący grupy mogą ze względów obiektywnych zmienić trasę, po uzgodnieniu z przełożonym 

przewodników. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany w programie imprezy.  
Organizatorzy zalecają uczestnikom rajdu wykupienie NW we własnym zakresie. 

 

Na starcie o godz. 900 i mecie rajdu zostaną zasadzone sadzonki buków z okazji jubileuszowego rajdu 
oraz 100-lecia Odzyskania Niepodległości przez Polskę. 

 
 
 
 
 
 

Organizatorzy: Koło PTTK Buczkowice, Towarzystwo Społeczno-Kulturalne „Zagroda”, Gminny Ośrodek Kultury w Buczkowicach,  
Miejski Ośrodek Kultury, Promocji i Informacji w Szczyrku, Starostwo Powiatowe w Bielsku-Białej. 


