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TRASA CZERWONA
Św. Huberta 60 km

1. Ruszamy za kościół Dobrego Pasterza w Istebnej drogą pomiędzy cmentarzami.
2. Gdy wyjdziemy z gęstej zabudowy, miniemy przydrożny krzyż, droga ostro idzie w dół do rozwidlenia – idziemy lekko w prawo.
3. Na dole zasadnicza droga zakręca w prawo i dochodzimy do mostu na Olzie.
4. Za mostem skręcamy w lewo i po chwili przechodzimy przez tartak.
5. Za tartakiem przy moście idziemy dalej prosto – dołączył do nas żółty szlak.
6. Po wejściu w las, podchodząc nieco w górę dochodzimy do drogi asfaltowej i skręcamy w lewo (za szlaban, bez szlaku).
7. Po 1,5km asfaltowej drogi dochodzimy do kapliczki na wzniesieniu po prawej.

8. Kontynuujemy trasę drogą asfaltową.
9. Mijając po lewej most na granicy kierujemy się w prawo wzdłuż Bystrego Potoku.
10. Po 500m skręcamy w drogę pożarową nr 25 w prawo i idziemy nią w górę 2,5 km aż do drogi asfaltowej.

11. Kierujemy się w lewo drogą asfaltową (droga pożarowa nr 23).
12. Na rozgałęzieniu idziemy w prawą odnogę w kierunku Górne Bystre.
13. Na skrzyżowaniach w lesie i w przysiółku idziemy prosto. Droga asfaltowa zmienia się w drogę terenową.
14. Minąwszy nieco lasu na otwartej przestrzeni z prawej strony pod kątek dochodzi droga – skręcamy w nią.
15. Po kolejnym kilometrze na najwyższym punkcie drogi zatrzymujemy się.

31. Po minięciu karczmy szlakiem 
schodzimy na drogę asfaltową.
32. Gdy droga asfaltowa zakręca w lewo, 
wchodzimy na szeroką drogę szutrową na 
wprost (za szlakiem) i idziemy cały czas 
grzbietem Cieńkowa. Z czasem wejdzie-
my na szerszą drogę (zakrętem dołączy 
od lewej strony) – idziemy prosto.
33. Na rozwidleniu w kształcie Y wchodzi-
my za szlakiem w leśną ścieżkę pod górę 
między większymi drogami na wprost.
34. Gdy na końcu żółtego szlaku 
dojdziemy do szlaku zielonego, łagodnie 
skręcamy w niego w prawo w kierunku 
Baraniej Góry.
35. Dochodzimy do złączenia szlaków 
zielonego i czerwonego.

16. Trawersuje 
Kiczory szeroką 
drogą szutrową i 
dochodzi do 
przełęczy Łączęcko
gdzie rozchodzą się 
szlaki turystyczne 
czerwony (główny 
szlak beskidzki) i 
niebieski (z Wisły 
Głębce na Stożek).

17. Kierujemy się w prawo za czer-
wonym szlakiem turystycznym.
18. Po kilometrze szlak skręci w 
lewo w górę, a my kontynuujemy 
wędrówkę drogę szutrową, z 
czasem wchodząc na drogę 
asfaltową (dalej prosto).
19. Na osiedlu idziemy za główną 
drogą w lewo i dochodzimy do 
drewnianego kościoła na górce.

20. Wchodzimy na główną drogę w lewo i idziemy 
chodnikiem, wzdłuż sanatorium a następnie budek na 
Kubalonce wprost na parking.
21. Idziemy przez parking (nieco w lewo) do wychodzącej z 
niego drogi w górę (szlak zielony).
22. Idziemy przez las drogą asfaltową mimo, że szlak na 
chwilę zejdzie z drogi. Gdy ponownie wejdzie na drogę szlak 
zielony, a następnie żółty, skręcamy w lewo szlakiem żółtym.
23. Po kilku metrach schodzimy za żółtym szlakiem w ścieżkę 
lekko w lewo w dół.
24. Gdy szlak wejdzie na drogę płytową, a następnie 
asfaltową, na kolejnym skrzyżowaniu kierujemy się w prawo 
(tak jak szlak zielony) i od razu ponownie w prawo za 
szlakiem czarnym.
25. Dochodząc do domostw szlak schodzi na mniejszą 
ścieżkę w prawo, potem prowadzi przez las (kilka 
skrzyżowań ścieżek).
26. Ponownie wchodząc w zabudowania tuż przed główną 
drogą skręcamy za szlakiem w prawo. ↑

→ TO JEST TEŻ NA ODWROCIE:
36. Kierujemy się w prawo szlakami zielonym i 
czerwonym.
37. Na sam szczyt Baraniej szlaki wchodzą lewym 
zboczem – jest też ścieżka nieoznakowana na wprost.

↑ 27. Po 300m odbijamy za szlakiem w ścieżkę w lewo i przechodzimy przez mostek.
28. Kierujemy się na chodnik wzdłuż drogi w prawo.
29. Pod koniec kostkowego parkingu za żółtym szlakiem skręcamy w lewo.
30. Idąc szeroką leśną drogą w górę mijamy skocznię i dochodzimy do górnej stacji wyciągu.

I 3,7Kaplica myśliwska św. Huberta pod Bukowcem

II 7,8Skrzyżowanie: droga asfaltowa na Bystre i droga pożarowa

III 11,0Najwyższy punkt drogi pod Kiczorami

IV

13,7

Przełęcz 
Łączecko
(Mraźnica)

V 17,2Kościół Podwyższenia 
Krzyża Św. Na Kubaloce

VI 25,5Górna stacja wyciągu narciarskiego Cieńków

VII 33,4Magurka Wiślańska
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38. Idziemy od wieży widokowej na Baraniej 
Górze szlakami czerwonym, zielonym i 
niebieskim w kierunku schroniska na Przysłopie.
39. Po 400m jest Wyrch Wisełka - szlaki skręcają 
w prawo w las, a my idziemy czarnym szlakiem 
na wprost. Schodzimy nim do Kamesznicy 
(uwaga na zakręty: po 700 w lewo, po kolejnych 
1200 w prawo, po 600 w lewo).
40. Wchodząc w zabudowania chwilę idziemy 
drogą asfaltową, a po chwili skracamy na wprost 
drogą gruntową.
41. Gdy ponownie wejdziemy na asfalt, idziemy 
za szlakiem ul. Turystyczną – również po 1,3 km, 
gdy droga skręca w prawo.
42. Po kolejnych 400m wchodzimy w ulicę
Wspólną. Szlak skręca lekko w lewo, a my 
skręcamy w prawo (droga rowerowa) i 
dochodzimy do kościoła.
STACJA IX - 43,7 KM - KOŚCIÓŁ W KAMESZNICY

36. Kierujemy się w prawo szlakami 
zielonym i czerwonym.
37. Na sam szczyt Baraniej szlaki wchodzą 
lewym zboczem – jest też ścieżka 
nieoznakowana na wprost.
STACJA VIII - 35,6 KM - BARANIA GÓRA

44. Tuż przed szkołą skręcamy łagodnie w prawo w ul. Janoska – żółty szlak.
45. Zatrzymujemy się przed lasem.

46. Idąc przez las po 
1km za mostkiem 
droga skręca lekko w 
prawo, a my idziemy za 
szlakiem na wprost.
47. Z czasem dołączy
do nas szlak niebieski, 
a wkrótce dochodzimy 
do węzła szlaków.

48. Skręcamy w lewo za
szlakiem zielonym i czarnym.
49. Za chwilę szlak zielony 
odbija, a my idziemy prosto 
szlakiem czarnym, a gdy się 
skończy dalej na wprost 
szlakiem czerwonym.
50. Gdy wejdziemy na asfalt, 
kierujemy się za szlakiem w 
prawo i od razu w lewo aż 
dojdziemy do parkingu i 
stojącego za nim 
drewnianego kościoła. Wejdź 
na chwilę Adoracji, jeśli 
jeszcze trwa.

51. Wychodząc z kościoła, obejdź ogrodzenie z lewej strony, 
by znaleźć się na ścieżce na wprost kościoła (na rogu 
parkanu skieruj się lekko w prawo). Ścieżka na wprost
(równolegle do pozostającego w dali po lewej schroniska) 
wprowadzi nas do lasu.
52. Ścieżka doprowadzi nas do kapliczki na Leszczynie –
skręcamy w drogę asfaltową w lewo w dół.
53. Idziemy tą drogą (najpierw asfaltową przez zabudowania 
a potem leśną) aż dojdziemy do drogi asfaltowej.
54. Skręcamy w prawo (mijamy wylot drogi asfaltowej na 
Leszczynę) i idziemy do końca drogi.
55. Wychodzimy z lasu naprzeciw wyciągu. Na wprost mamy 
przystanek autobusowy – skręcamy w lewo.
56. Zaraz za mostem skręcamy w prawo, przez kolejny most 
drewniany na Olzie w stronę wyciągu.
57. Idziemy droga asfaltową na wprost wzdłuż wyciągów. 
Potem droga wejdzie w las.
58. Gdy droga wyprowadzi nas ponownie pod wyciąg,
skręcamy w górę idąc w kierunku górnej stacji (a nawet po 
skosie w prawo).
59. Od wyciągu grzbietem Złotego Gronia idziemy w prawo.
60. Mijamy górną stację kolejnego wyciągu i dochodzimy do
drewnianego krzyża.

60. Przy krzyżu skręcamy w lewo i idziemy w dół.
61. Po dojściu do drogi asfaltowej skręcamy w prawo i chodnikiem idziemy 
aż za skrzyżowanie głównych dróg.
62. Tuż za skrzyżowaniem po prawej znajdziemy bramę starego cmentarza.

63. Wejdź do kościoła na chwilę modlitwy.

XIII 58,8Krzyż na Złotym Groniu

VIII 35,6Barania Góra, 1220 m n.p.m.

IX 43,7Kościół Najświętszego Imienia 
Maryi w Kamesznicy

X 47,7Przydrożny krzyż w Kamesznicy Górnej na Zadku

XI

51,3

Kapliczka Drogi 
Krzyżowej pod 
Karolówką

XII

54,4

Kościół MB Fatimskiej 
na Stecówce
V pt/sb WP: Adoracja

XIV 60,0Zabytkowy cmentarz w Istebnej

43. Za kościołem skręcamy w główną drogę 
w prawo (ul. Górna). Idziemy nią ok. 3km.


