
Trasa: 
Wisła Centrum (dworzec PKP / PKS) – Kamienny 790 m n.p.m. – Trzy Kopce Wiślańskie 810 m n.p.m. – Prywatne Schronisko
Telesforówka – Wierch Gościejów 818 m n.p.m. –  rozstaje szlaków pod Smerekowcem – Jawierzny 799 m n.p.m. – Przełęcz
Salmopolska 934 m n.p.m. – Szczyrk Solisko pętla BUS/PKS

kraj / pasmo: 
Polska / Beskid Śląski

Szlaki:

Czasy przejść:
• Wisła Centrum – Kamienny – Trzy Kopce Wiślańskie – Prywatne Schronisko Telesforówka: 1 godzina 45 minut / 

szlak:
• Prywatne Schronisko Telesforówka – Wierch Gościejów: 
• Wierch Gościejów – rozstaje szlaków pod Smerekowcem: 
• rozstaje szlaków pod Smerekowcem – Jawierzny – Przełęcz Salmopolska: 
• Przełęcz Salmopolska – Szczyrk Solisko pętla BUS/PKS: 

Łączny czas przejścia trasy: 4 godziny 30 minut

Dystanse:
• Wisła Centrum – Kamienny – Trzy Kopce Wiślańskie – Prywatne Schronisko Telesforówka: 4,9 km
• Prywatne Schronisko Telesforówka – Wierch Gościejów: 1,9 km
• Wierch Gościejów – rozstaje szlaków pod Smerekowcem: 0,6 km
• rozstaje szlaków pod Smerekowcem – Jawierzny – Przełęcz Salmopolska: 3,2 km
• Przełęcz Salmopolska – Szczyrk Solisko pętla BUS/PKS: 2,8 km

Łączny dystans: 13,4 km

Suma podejść: 747 m
Suma zejść: 522 m

Punktów GOT PTTK: 18

Najwyższy punkt: Przełęcz Salmopolska 934 m n.p.m.

Start: Wisła dworzec PKP/PKS

Meta: Szczyrk Solisko / pętla PKS/BUS

Opis szlaku...

Naszą wycieczkę rozpoczynamy od dotarcia w rejon dworca kolejowego Wisła Uzdrowisko, nieopodal którego
znajduje  się  również  parking,  przystanek  i  dworzec  PKS/BUS. Ze  względu  na  fakt  że  szlak  zaczynamy i
kończymy po dwóch stronach pasma Beskidu Śląskiego, w dość oddalonych od siebie punktach, wskazane jest
skorzystanie z środków transportu publicznego. Połączenia do Wisły pomimo że nie należą do najliczniejszych,
a  jeszcze  rzadsze  są  połączenia  bezpośrednie  z  odleglejszych  miast,  w  ostatnich  latach  stały  się  nieco
liczniejsze.  Kursują tu autokary i busy prywatnych przewoźników, w tym Lajkonik Bus na linii  Kraków –
Tychy – Bielsko-Biała – Skoczów – Ustroń – Wisła, oraz liczniejsze połączenia Wispolu ze Skoczowa. Na
miejsce startu można również dotrzeć koleją. Choć w tym ostatnim przypadku warto dodać że obecnie wciąż
trwają prace remontowe linii do Wisły Głębce, w związku z czym PKP realizuje przewozy autokarami.
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Takie piękne widoki będziemy mogli podziwiać na opisanej trasie, tu po lewej widok w kierunku pasma Małego i Wielkiego Soszowa z Polany przy ulicy 11 Listopada, nieopodal osiedla Jarzębata, po
prawej widok z Polany Szporówka na Zielony Kopiec, a w oddali po prawej Magurkę Wiślańską.

Dotarłszy na miejsce tuż przed budynkiem dworca PKP natrafimy na choinkę szlaków. W miejscu tym zaczyna
się interesujący nas szlak żółty w kierunku Przełęczy Salmopolskiej przez Trzy Kopce Wiślańskie. Zakręcamy
zgodnie z drogowskazem w prawo, kierując się w stronę głównej szosy biegnącej przez Wisłę (ulica 1 Maja).
Przez  chwilę  podążamy  jej  prawą  stroną,  mijając  niewielki  zalesiony  skwer,  oddzielający  chodnik  od
znajdującego się po jej drugiej placu z przystankiem PKS/BUS. Tu też pewna wskazówka, jeśli korzystaliśmy z
tej ostatniej formy komunikacji nie ma potrzeby cofać się w kierunku dworca, wystarczy przejść rzeczowy
skwer  by  trafić  na  wspomniany  chodnik  którym  prowadzi  szlak.  W  miejscu  tym  przekraczamy  szosę
przechodząc na jej lewą stronę,  po czym zakręcamy w prawo wciąż podążając chodnikiem. Wkrótce sama
szosa zakręci w prawo (ulica 1 Maja). W tym miejscu opuszczamy ją podążając prosto w kierunku rynku w
centrum Wisły, włączając się w ulicę 3 Maja.

Uwielbiam nie tylko samą wędrówkę ale i podróż na miejsce startu – wszak i ona jest częścią wypadu, w środku i po prawej płyta dworca PKS, nieopodal budynku dworca PKP widocznego na środkowym
zdjęciu w oddali (biały budynek) przed którym zaczyna się interesujący na żółty szlak w kierunku Trzech Kopców Wiślańskich...

Chwilę potem wejdziemy pomiędzy budynki z galeriami handlowymi, będzie to główny deptak prowadzący
wprost do centrum, do wspomnianego rynku. Po lewej miniemy niewielki skwer, w zimie gdy odwiedziłem to
miejsce, zagospodarowany przez świąteczną ozdobę pod miłą postacią sporego podświetlanego niedźwiedzia
na  kuli  –  symbolu  mocno  wiążącego  się  z  samym miastem Wisła.  Warto  tu  też  dodać że  szlak  którym

podążamy jest na tym etapie wzorowo oznakowany, co wcale nie należy do zbyt częstych cech. Zazwyczaj na
odcinkach prowadzących przez tereny zurbanizowane znaki są sporadyczne,  lub nie ma ich wcale,  bywają
niszczone, lub zasłaniane. Tu jednak takiego problemu nie ma, znaki są rozmieszczone stosunkowo gęsto, na
latarniach, budynkach i płotach, dobrze informując o kierunku marszruty.
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Na górze po lewej i prawej główny deptak prowadzący-do centrum miasta Wisła (po lewej na górze widok w wstecz w kierunku dworca), wędrując po lewej miniemy niewielki skwer, w zimie gdy
odwiedziłem to miejsce, zagospodarowany przez świąteczną ozdobę pod miłą postacią sporego podświetlanego niedźwiedzia na kuli, oraz sporej o lustrzanej powierzchni kuli...

Po przejściu około 270 metrów dotrzemy do głównego rynku w Wiśle. Po prawej mijać będziemy kolejne
centra handlowe, usługowe i gastronomiczne, na wprost, po lewej stronie, przy krawędzi placu zobaczymy
budynek Uczniowskiego Klubu Sportowego, a tuż za nim, już poza obrębem rynku, ale wciąż przy głównym
deptaku, zabytkowy budynek kościoła Ewangelicko-Augsburskiego Apostołów Piotra i Pawła, wybudowany na

miejscu wcześniejszego drewnianej świątyni w latach  z 1833 – 1838.  Podążając wciąż prosto, minąwszy
rynek, oraz rzeczowy kościół, zbliżamy się powoli do końca ulicy 3 Maja. Po lewej stronie dostrzeżemy park
imienia Kopczyńskiego. Tuż przed miejscem gdzie kończy się deptak, tudzież ulica 3 Maja, na słupie po lewej

stronie dostrzeżemy wykrzyknik nakazujący zachowanie wzmożonej czujności. Niedługo potem, dotarłszy do
skrzyżowania,  opuszczamy  deptak  (ulicę  3  Maja),  przechodząc  przez  szosę,  tudzież  ulicę  Olimpijską,
zakręcając w lewo i podążając trotuarem w stronę widocznego już mostu na rzece Wiśle. Po drodze miniemy
wiatę przystanku komunikacji miejskiej.
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Na górze i pośrodku główny plac w Wiśle, przy krawędzi placu zobaczymy budynek Uczniowskiego Klubu Sportowego, a tuż za nim, już poza obrębem rynku, ale wciąż przy głównym deptaku, zabytkowy
budynek kościoła Ewangelicko-Augsburskiego Apostołów Piotra i Pawła. Mijamy plac i wymienione budynki, podążając wciąż głównym deptakiem, mijając po lewej park imienia Kopczyńskiego. Wkrótce

potem deptak się kończy, a szlak zakręci w lewo w ulicę Olimpijską, o czym poinformuje stosowny znak na drzewach przy lewej krawędzi deptaku...

Tu  pewna  wskazówka,  dysponując  zapasem  czasu  zanim  podążymy  dalej  warto  zdecydować  się  na
odwiedzenia samego parku Kopczyńskiego. Natrafimy w nim na fontannę, oraz ulokowane na jej obmurowaniu
dwie rzeźby niedźwiadków. Jedną większą przedstawiającą misia na kuli, oraz drugą mniejszą przestawiającą
dwa młode niedźwiadki jednego pchającego kulę, oraz drugiego stojącego przed nią. Przyglądając się misiom
łatwo zauważymy że  rzeźba  tego  samotnego i  większego jest  znacznie starsza.  Tak  jest  w istocie,  rzeźba

projektu Jerzego Szarca stanęła w parku parku Kopczyńskiego początkiem lat 60 XX wieku. Pierwotnie obok
tuż obok znajdowały się jeszcze dwa mniejsze niedźwiadki, jednak zniknęły one z parku i do dziś nie udało się
ich odnaleźć. Zaginione misie zostały odtworzone w 2018 roku i ponownie stanęły na swoim miejscu. Jest to

więc replika oryginalnej rzeźby, jednak w pełni zgodna z oryginałem.

 ...dysponując zapasem czasu zanim podążymy dalej warto zdecydować się na odwiedzenia samego parku Kopczyńskiego. Natrafimy w nim na fontannę, oraz ulokowane na jej obmurowaniu dwie
rzeźby niedźwiadków. Jedną większą przedstawiającą misia na kuli, oraz drugą mniejszą przestawiającą dwa młode niedźwiadki jednego pchającego kulę.

Misie  jako symbol  miasta Wisły został  bardzo  dobrze  przyjęty  przez  społeczność,  stopniowo wrastając  w
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regionalną tradycję,  czemu sprzyjają działania samych włodarzy. Sukcesywnie tworzy się nowe punkty z z
podobnymi rzeźbami. W 2017 roku miasto wzbogaciło się o kolejnego kamiennego niedźwiadka na kuli. Do
stojącej w Parku Kopczyńskiego rzeźby dołączyła druga, która zdobi początek głównego deptaku miasta (ul. 1
Maja). Kamienną rzeźbę misia, która jest wiernym odwzorowaniem figury zlokalizowanej w parku, wykonał
lokalny  rzeźbiarz  Grzegorz  Michałek.  W  mieście  utworzono  nawet  „Szlak  Niedźwiadka”  prowadzący

pomiędzy kolejnymi rzeźbami, więcej informacji na temat tego szlaku i jego przebiegu znajdziecie «tutaj».

Przyglądając się misiom zauważymy że rzeźba tego samotnego i większego jest znacznie starsza. Tak jest w istocie, rzeźba projektu Jerzego Szarca stanęła w parku parku Kopczyńskiego początkiem lat
60 XX wieku. Pierwotnie obok tuż obok znajdowały się jeszcze dwa mniejsze niedźwiadki, jednak zniknęły one z parku i do dziś nie udało się ich odnaleźć. Zaginione misie zostały odtworzone w 2018

roku i ponownie stanęły na swoim miejscu. Jest to więc replika oryginalnej rzeźby, jednak w pełni zgodna z oryginałem…

Powróciwszy na szlak, po przejściu ulicy Olimpijskiej, dostrzeżemy po jej prawej stronie wśród drzew kolejny
pomnik, o zgoła innym charakterze. Będzie to Pomnik Źródeł Wisły. Obiekt posiada ciekawą i zawiłą historię.
Prace nad pierwszą wersją pomnika rozpoczęły się w 1936 roku. Jego odsłonięcie zaplanowano na zakończenie
Święta Gór – największej imprezy folklorystycznej lat międzywojennych, która odbyła się w Wiśle w 1937
roku.  Rzeźba  nazwana  Źródła  Wisły  dłuta  jednego  z  najwybitniejszych  artystów  polskich  –  Konstantego
Laszczki  przedstawiała  postać  dziewczęcą  z  naręczem  kwiatów  umieszczoną  na  cokole  ponad  basenem.
Smukłą nimfę wodną, która symbolizowała rzekę Wisłę, rzeźbiarz odział w mokrą suknię z elementami stroju
regionalnego. Pląsające w basenie ryby strzelały w górę wodą i obfitymi strugami oblewały dziewczynę.

Powróciwszy na szlak, po przejściu ulicy Olimpijskiej, tuż obok wiaty przystanku komunikacji miejskiej, dostrzeżemy po jej prawej stronie wśród drzew kolejny pomnik. Będzie to Pomnik Źródeł Wisły.

Podczas II wojny światowej Niemcy zniszczyli rzeźbę, którą przeznaczono na przetopienie. Po zakończeniu
wojny próbowano zagospodarować puste miejsce, w 1975 roku, w związku z udziałem Wisły w telewizyjnym
turnieju  Bank  Miast,  na  cokole  stanęła  nowa  rzeźba.  Jej  autorem  był  wiślański  artysta  rzeźbiarz  -  Artur
Cienciała.  Do przedwojennej  realizacji  nawiązał  poprzez pomnik Wiślanki,  która jednak przybrała bardziej
krzepkie kształty i była odziana w w pełny strój ludowy.

W związku z rewitalizacją wiślańskiego parku władze miasta Wisły postanowiły przywrócić przedwojenny
pomnik na jego dawne miejsce. Oryginalna forma odlewu Konstantego Laszczki nie zachowała się, dlatego w
2014 roku odsłonięto rzeźbę Grzegorza Łagowskiego. Nie jest ona wierną kopią, ale w zdecydowany sposób
nawiązuje do przedwojennego pierwowzoru.

na podstawie: www.polskieszlaki.pl

Minąwszy pomnik, oraz wspomnianą wiatę przystanku komunikacji miejskiej, docieramy do mostu na rzece
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Wiśle. Przekraczamy go, wciąż podążając za ulicą Olimpijską prosto. Szosa będzie stopniowo się wznosić, by
po kolejnych dwustu metrach doprowadzić nas do rozwidlenia. W miejscu tym kończy się ulica Olimpijska, a

my zakręcając w prawo podążamy chodnikiem w górę wzdłuż ulicy 11 Listopada.  Sto metrów wyżej szosa
ostro zakręci w lewo znacznie intensywniej wznosząc się w górę. Tu też miniemy budynek  „Apartamentów

Szarotka”, by niedługo potem dotrzeć do kolejnego zakrętu szosy, tym razem w prawo. My w tym miejscu
opuszczamy  ulicę  11  Listopada,  przechodząc  na  jej  drugą  stronę  i  włączając  się  w  drogę  dojazdową  do
prywatnych posesji. 

Minąwszy pomnik, oraz wiatę przystanku komunikacji miejskiej, docieramy do mostu na rzece Wiśle. Przekraczamy go, nadal podążając za ulicą Olimpijską prosto. Szosa będzie stopniowo się wznosić,
by po kolejnych dwustu metrach doprowadzić nas do rozwidlenia. W miejscu tym kończy się ulica Olimpijska, a my zakręcając w prawo podążamy chodnikiem w górę wzdłuż ulicy 11 Listopada, wkrótce

mijając budynek „Apartamentów Szarotka”, gdzie zakręcamy za szosą w lewo podążając w górę do kolejnego, tym razem w prawo, zakrętu drogi...

Wąska asfaltowa droga wyrwie mocno w górę, prowadząc obok budynku prywatnego Pensjonatu Magnus.

Niedługo potem asfalt ustąpi miejsca drodze szutrowej. Wraz z nabieraniem wysokości po prawej pomiędzy i
ponad  domami  dostrzeżemy charakterystyczny,  bliski  masyw  Wielkiej  Czantorii  z  dobrze  widoczną górną

stacją kolejki krzesełkowej, oraz wieżą widokową na szczycie. Nieco zaś bardziej po lewej szczerbę Przełęczy
Beskidek, oraz masyw Małego Soszowa. Widoki te w różnym zakresie będą nam towarzyszyły prawie do samej
kulminacji szczytu Kamienny. Po kilku minutach podchodzenia dotrzemy do kolejnego rozwidlania. W miejscu
tym po prawej  stronie,  tuż przy  drodze  natrafimy na parking  i  plac  rekreacyjny  należący  do hotelu „Pod

Jedlami”.
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...na opisanym zakręcie ul. 11 Listopada przechodzimy szosę na drugą stronę, podążając za wąską, ostro rwącą w górę, drogą dojazdową do prywatywnych posesji, prowadząca obok budynku
prywatnego Pensjonatu Magnus. Niedługo potem asfalt ustąpi miejsca drodze szutrowej. Wraz z nabieraniem wysokości po prawej pomiędzy i ponad domami dostrzeżemy charakterystyczny, bliski

masyw Wielkiej Czantorii z dobrze widoczną górną stacją kolejki krzesełkowej, oraz wieżą widokową na szczycie.

Tu też należy zachować wzmożoną czujność, jest to jedno z nielicznych miejsc gdzie przebieg szlaku nie jest

oczywisty,  dość łatwo tu o pomyłkę. Problem stanowią tu trzy krzyżujące się drogi. Ta którą podążaliśmy
dotychczas,  dojazdowa  do  posesji  mija  kulminację,  podążając  wciąż  prosto  obok zabudowań  hotelu  „Pod
Jedlami”. W lewo odbija kolejna droga dojazdowa do rozsianych wyżej na stokach posesji, natomiast nieco pod
ukosem względem krzyżówki, prowadząc w stronę lasu, wyrywając od razu w górę prowadzi nasz żółty szlak.
Opuszczamy skrzyżowanie,  rozpoczynając  intensywne  kilkunastominutowe  podejście  wiodące  początkowo
niskim młodnikowym lasem mieszanym.

Po kilku minutach podchodzenia dotrzemy do kolejnego rozwidlania. W miejscu tym po prawej stronie, tuż przy drodze natrafimy na parking i plac rekreacyjny należący do hotelu „Pod Jedlami” (tu
widoczny jego fragment na środkowym zdjęciu). Tu też należy zachować wzmożoną czujność, jest to jedno z nielicznych miejsc gdzie przebieg szlaku nie jest oczywisty, dość łatwo tu o pomyłkę. W

miejscu tym krzyżują się trzy drogi. W lewo odbija droga dojazdowa do rozsianych wyżej na stokach posesji, natomiast nieco pod ukosem względem krzyżówki, prowadząc w stronę lasu, wyrywając od
razu w górę prowadzi nasz żółty szlak (zdjęcie po prawej).

Po pokonaniu około 500 metrów i zdobyciu kilkudziesięciu metrów deniwelacji pionowej las się przerzedzi,
dominować  zaczną  stare  drzewa  liściasta,  a  ścieżka  prowadząc  po  łagodnym  skierowanym  w  lewo  łuku
poprowadzi nas do jego krawędzi widocznej już w górze.  Niedługo potem staniemy na krawędzi rozległej
polany, tuż przy biegnącej przez nią asfaltowej szosie. Będzie to ponownie ulica 11 Listopada, ta sama którą
opuściliśmy nieco powyżej Apartamentów Szarotka. W istocie bowiem szlak ścina serpentyny którymi szosa
wspina  się  po  zboczach  masywu  Kamiennego.  Podążając  wzdłuż  drogi  podchodzimy  do  szczytu  polany.
Roztacza się stamtąd rozległa, malownicza panorama. Spoglądając od prawej dostrzeżemy charakterystyczny i
znany już nam masyw Wielkiej  Czantorii,  Przełęczy Beskidek, Małego i  Wielkiego Soszowa,  oraz Mały i
Wielki Stożek, natomiast nieco bardziej po lewej masyw Kiczery. W głębi przy dobrej widoczności zobaczymy
odleglejsze szczyty Beskidu Śląsko-Morawskiego.
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Po pokonaniu około 500 metrów i zdobyciu kilkudziesięciu metrów deniwelacji pionowej las się przerzedzi, a ścieżka prowadząc po łagodnym skierowanym w lewo łuku poprowadzi nas do jego krawędzi
widocznej już w górze. Niedługo potem staniemy na krawędzi rozległej polany, tuż przy biegnącej przez nią asfaltowej szosie. Będzie to ponownie ulica 11 Listopada. Z polany roztaczają się wspaniałe

panoramy, od prawej na masyw Wielkiej Czantorii, Przełęcz Beskidek, Mały i Wielki Soszów, oraz Mały i Wielki Stożek, natomiast nieco bardziej po lewej masyw Kiczery. W głębi przy dobrej widoczności
zobaczymy odleglejsze szczyty Beskidu Śląsko-Morawskiego. Na dole po prawej widok z polany na schronisko PTTK pod Wielkim Stożkiem.

Na szczycie polany szosa, a wraz z nią nasz szlak, zakręca w prawo, przeprowadzając przez niewielki zagajnik
mijając po prawej altanki i domki letniskowe. Chwilę potem trakt zakręci ponownie w lewo, znów wyrywając
w  górę,  prowadząc  pomiędzy  rzadkimi  drzewami,  mijając  zabudowania  gospodarcze.  Po  kilku  minutach
dotrzemy do krzyżówki gdzie opuszczamy ulicę 11 Listopada, która odbija w prawo,  my natomiast  wciąż
kierując  się  w  górę  przechodzimy  na  ulicę  Osiedle  Jarzębata.  Po  lewej  miniemy  kilka  domów,  w  tym
charakterystyczny,  stary drewniany. Około 100 metrów wyżej natrafimy na kolejną krzyżówkę gdzie szlak
odbija za szosą w prawo, w lewo zaś prowadzi inna droga dojazdowa. Pomimo że może to brzmieć dość zawile

faktycznie  nawigacja  jest  tu  prosta,  szlak  jest  na  każdym  odcinku  gęsto  i  czytelnie  oznakowany,  z

wyłączeniem opisanego skrzyżowania w rejonie hotelu „Pod Jedlami”.

Na szczycie polany szosa, a wraz z nią nasz szlak, zakręca w prawo, przeprowadzając przez niewielki zagajnik mijając po prawej altanki i domki letniskowe. Chwilę potem trakt zakręci ponownie w lewo,
znów wyrywając w górę, prowadząc pomiędzy rzadkimi drzewami, mijając zabudowania gospodarcze. Po kilku minutach dotrzemy do krzyżówki gdzie opuszczamy ulicę 11 Listopada, która odbija w

prawo, my natomiast wciąż kierując się w górę przechodzimy na ulicę Osiedle Jarzębata...
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Cały czas zdobywając kolejne metry wysokości, zakręcamy po łagodnym łuku w lewo za wciąż intensywnie
wspinającą  się  drogą.  Chwilę  potem  dotrzemy  do  kolejnej,  znacznie  większej  polany.  Przed  nami  około
kilometrowy odcinek szlaku prowadzący cały czas otwartym terem. Towarzyszyć nam będą opisane już piękne
widoki, poszerzone po lewej o  hotel Crystal Mountain ulokowany na zboczach Bukowej Góry. Szlak w tym
miejscu złagodnieje, dopiero gdy zbliżać się będziemy do ściany lasu, na krawędzi polany ponowie znacznie
się intensywniej wznosić.

Pokonawszy podejście z polany, wpierw ulicą 11 Listopada, następnie podążając ulicą Jarzębata, otworzą się przed nami kolejne piękne widoki, w zakresie już nam znanym, oraz poszerzone po lewej na
dole o hotel Crystal Mountain ulokowany na zboczach Bukowej Góry i szczyt Wielkiej Czantorii po prawej na dole.

Przed  nami  ostatnie  podejście  przed  szczytem  Kamiennego.  Szlak  zakręci  w  prawo,  prowadząc  lasem,
początkowo  wzdłuż  drogi  wykładanej  betonowymi  płytami,  mijając  po  drodze  prywatne  gospodarstwa.
Niedługo potem wyrwie ostro w górę, zakręcając wpierw w lewo, potem w prawo, aż dotrzemy do sporej
śródleśnej polany. Na niej po prawej otworzą się przed nami zupełnie nowe panoramy, które w dalszej części
szlaku zdominują pejzaż, w miejsce już poznanych, które po raz ostatni będziemy mogli podziwiać właśnie z
polany przed szczytem. Na ten ostatni dotrzemy niedługo potem, za wznosząca się w górę ścieżką. Dotarcie do

szczytu Kamiennego 790 m n.p.m. od chwili startu z dworca PKP w Wiśle powinno nam zająć około półtorej

godziny. 
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...przed nami około kilometrowy, nieco łagodniejszy, odcinek szlaku prowadzący cały czas otwartym terem. Gdy zbliżać się będziemy do ściany lasu na krawędzi polany, szlak ponowie znacznie się
intensywniej wznosić prowadząc początkowo wśród zabudowań Osiedla Jarzębata. Chwilę potem wejdziemy w las, zakręcając za intensywnie wznoszącym się szlakiem wpierw w prawo, a potem w

lewo, docierając po kilkunastu minutach do szczytu Kamiennego. 

Teren  szczytu  po  lewej  stronie  to  prywatna  zabudowana  działka.  Szlak  prowadząc  wzdłuż  drewnianego
ogrodzenia po minięciu kulminacji zakręci łagodnie w prawo, wprowadzając w las i opadając w dół. Następnie
na chwilę się wypoziomuje, by niedługo potem, wciąż prowadząc lasem zakręcić w lewo, a następnie w prawo,
wyprowadzając  na  śródleśne  siodło,  z  dość  dużą  polaną.  Będzie  to  już  przełęcz  pod  Trzema  Kopcami

Wiślańskimi. 
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Wierzchołek szczytu Kamienny 790 m n.p.m. należy do prywatnej ogrodzonej posesji. Z miejsca tego po lewej żegnać nas będą niedostępne już w dalszej części szlaku widoki na pasmo Wielkiej
Czantorii, Sosozwa i Stożka, natomiast po prawej otworzą się przed nami nowe widoki, które w różnym zakresie będą nam towarzyszyć podczas dalszej wędrówki. Podczas marszu warto podziwiać nie

tylko piękno rozległych panoram, ale również dzieł natury w mniejszym formacie, w każdym z nich zapisany jest inny wymiar piękna...

Mijając  siodło  ścieżka  ponownie  zaczyna  się  wznosić,  początkowo  łagodnie,  a  następnie  intensywnie,
prowadząc przez cały czas lasem. Po kilku minutach podchodzenia ścieżka zakręci w prawo wyprowadzając na
krawędź lasu – będzie to już kulminacja Trzech Kopców Wiślańskich 810 m n.p.m.. Dotarcie tu powinno nam

zając od chwili startu z Wisły około 1 godziny 45 minut. Szczyt jest zwornikiem granic trzech miejscowości:

Ustronia, Wisły i Brennej. Ruszając dalej zakręcamy w prawo kierując się wzdłuż grzbietu masywu w stronę

widocznego w oddali budynku prywatnego schroniska Telesforówka.
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Od góry – minąwszy szczyt Kamiennego szlak po minięciu kulminacji zakręci łagodnie w prawo, wprowadzając w las i opadając w dół. Następnie na chwilę się wypoziomuje, by niedługo potem, wciąż
prowadząc lasem zakręcić w lewo, a następnie w prawo, wyprowadzając na śródleśne siodło, z dość dużą polaną. Będzie to już przełęcz pod Trzema Kopcami Wiślańskimi. Pokonawszy siodło

rozpoczynamy ostatnie podejście pod szczyt Trzech Kopców Wiślańskich (widoczny na zdjęciach na dole).

Po wejściu na otwarty grzbiet  otworzą się przed nami wspaniałe i  rozległe panoramy. Po lewej na grzbiet
Świniorki,  Orłowej  i  Równicy.  Bardziej  po  prawej  ponad  doliną  w  której  ulokowana  jest  wieś  Brenna
dostrzeżemy masyw Horzelicy i Starego Gronia. Wędrując w kierunku schroniska miniemy po prawej stronie
szlaku pamiątkowe głazy z herbami wymienionych wcześniej miejscowości, odnoszące się trójstyku granic
tych miejscowości.
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Trzy Kopce Wiślańskie 810 m n.p.m. – szczyt jest zwornikiem granic trzech miejscowości: Ustronia, Wisły i Brennej. Dotarcie tu powinno nam zając od chwili startu z Wisły około 1 godziny 45 minut.
Ruszając dalej zakręcamy w prawo kierując się wzdłuż grzbietu masywu w stronę widocznego w oddali budynku prywatnego schroniska Telesforówka. Miejsce to prezentuje się równie pięknie o każdej z
pór roku, o każdej z nich ciesząc innym charakterem piękna. Wędrując wzdłuż otwartego na lewo grzbietu otworzą się przed nami wspaniałe i rozległe panoramy. Po lewej na grzbiet  Świniorki, Orłowej i

Równicy. Bardziej po prawej ponad doliną w której ulokowana jest wieś Brenna dostrzeżemy masyw Horzelicy i Starego Gronia. Po prawej na dole autor nieopodal schroniska Telesforówka...

Chwilę  potem  staniemy  przed  nowym  budynkiem  prywatnego  schroniska  Telesforówka.  Nowego,  gdyż
pierwotnie  stary  obiekt,  mający  charakter  chaty  noclegowej,  wciąż  zresztą  czynnej,  znajduje  się  około
osiemdziesiąt  metrów  poniżej,  nowego  obiektu  otwartego  w  2018  roku.  Warto  tu  dodać  że  oba  obiekty
prowadzi ta sama rodzina, starą chatę noclegową rodzice, a nowy ich dzieci. W schronisku można się posilić,
oraz  odpocząć ciesząc  oczy  pięknymi widokami.  Należy jednak pamiętać że jest  to  obiekt  prywatny nie

podlegający rygorom znanym z obiektów zarządzanych przez PTTK. Telesforówka nie jest obiektem czynnym

non stop, o aktualnych dniach i godzinach otwarcia informuję sami Właściciele na stronie obiektu «tutaj». Do
niedawna jednym z symboli obiektu był stary, nieco oldskulowy VW Garbus. Pomalowany został na mocne
kolory  z  dominującą  czerwienią.  W jego  wnętrzu  znajdziemy  drewniana  ławę  i  stół,  podobną  dodano  na
przednim i tylnym zderzaku. Obecnie Garbusek został przeniesiony nieco dalej od obiektu, wciąż jednak jest on
bardzo rozpoznawalną wizytówką tego miejsca.
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Do niedawna jednym z symboli Telesforówki był stary, nieco oldskulowy VW Garbus. Pomalowany został na mocne kolory z dominującą czerwienią. W jego wnętrzu znajdziemy drewniana ławę i stół,
podobną dodano na przednim i tylnym zderzaku. Obecnie Garbusek został przeniesiony nieco dalej od obiektu, wciąż jednak jest on bardzo rozpoznawalną wizytówką tego miejsca. Widoki na otwartym

odcinku wzdłuż grzbietu Trzech Kopców Wiślańskich prowadzącym do schroniska Telesforówa potrafią ująć za serce...

Od góry od lewej – nowy, otwarty w 2018 roku, budynek prywatnego schroniska Telesforówka. Obecnie ze względów sanitarnych obsługa turystów odbywa się przez okienko na zewnątrz budynku,
udostępniono jednak również dla nich zadaszoną i ogrzewaną werandę obiektu. Warto przed dalsza wędrówką zatrzymać się w obiekcie i skosztować pysznego domowego ciasta drożdżowego, choć
szkoda że zastawę zastąpiono jak już chyba w większości schronisk papierowymi kubkami, tackami i sztućcami… na dole pośrodku i po prawej wnętrze obiektu z czasów gdy jego odwiedzenie było

możliwe i całkowicie naturalne (październik 2019r) co miejmy nadzieję wkrótce znów stanie się codziennością. 

Ruszając  w  dalszą  wędrówkę,  wciąż  za  żółtymi  znakami,  obieramy  kierunek  na  Przełęcz  Salmopolską.
Powracamy w tym celu na główny trakt, prowadzący nas do kulminacji grzbietu, tuż za samym schroniskiem,
skąd  rozpościera  się  kolejna  malownicza  i  rozległa  panorama.  Nieco  po  prawej  i  z  tyłu  zobaczymy
charakterystyczny masyw króla Beskidu Śląskiego – Skrzycznego, Małego Skrzycznego, Kopy Skrzyczeńskiej,
oraz Malinowską Skałę. Na pierwszym zaś planie od lewej Horzelicę, masyw Starego Gronia, zamknięty po
prawej grzbietem Beskidu Węgierskiego ze szczytami Kotarza i Grabowej. Za nimi, mniej więcej po środku
widać będzie charakterystyczną, rozległą halę Jaworową. W głębi po lewej Błatnią, a po prawej Klimczok.
Widoki te w różnym zakresie będą nam teraz towarzyszyć przez około trzydzieści minut.
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Ruszając w dalszą wędrówkę, wciąż za żółtymi znakami, obieramy kierunek na Przełęcz Salmopolską. Tuż za schroniskiem rozpościera się kolejna malownicza i rozległa panorama. Obejmując swym
zakresem pasmo Skrzycznego, przez Malinowską Skałę aż po Magurkę Wiślańską, bardziej po lewej Klimczok, oraz Błatnią, a na planie pierwszym, widoczną na zdjęciu po lewej na dole Halę Jaworową.

Zakręcając w prawo podążamy za szeroką gruntową drogą, łagodnie opadającą w dół, wzdłuż grzbietu masywu

Gościejów, otwartym na lewo terenem, w stronę widocznego w oddali prywatnego gospodarstwa. Minąwszy
rzeczowe gospodarstwo, trakt wkrótce wprowadzi nas w mieszany las, powoli ale stale się wznosząc. Chwilę
potem rozpoczniemy niezbyt wymagające, ale dość długie podejście.  Po jego pokonaniu ścieżka na chwilę
złagodnieje doprowadzając do krzyżówki. Będą to  rozstaje szlaków na Wierch Gościejów 810 m n.p.m.,  z
miejsca tego w prawo odbija zaczynający się tu szlak czarny. Sprowadza on w godzinę do Wisły Nowa Osada,
skąd  można  pieszo  (około  godziny)  zejść  z  powrotem do  Wisły  Uzdrowisko,  lub  skorzystać  z  transportu
publicznego. Jeśli więc zaszłaby taka konieczność, lub chcemy z powrotem trafić na miejsce startu, szlak ten
nam to umożliwi.
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...zakręcając w prawo podążamy za szeroką gruntową drogą, łagodnie opadającą w dół, wzdłuż grzbietu masywu Gościejów, otwartym na lewo terenem, w stronę widocznego w oddali prywatnego
gospodarstwa, po lewej towarzyszyć nam będą opisane wyżej widoki, tu po lewej na dole zbliżenie na masyw Małego Skrzycznego, po prawej widok zna pasmo Beskidu Węgierskiego, w tle Skrzyczne, i

Kopa Skrzyczeńska...

W tym opisie podążamy jednak dalej, w kierunku Przełęczy Salmopolskiej od której dzieli nas jeszcze około
półtorej godziny. Tuż za rozwidleniem nasz żółty szlak odbije w prawo w las, trawersując zbocze Smerekowca.
Po około 650 metrach, ścieżka częściowo otwartym na lewo terenem ponownie zacznie się wznosić by chwilę
potem wyprowadzić nas na kolejnym skrzyżowaniu szlaków. Z miejsca tego w prawo odbija, zaczynający się
tu, zielono znakowany szlak, prowadzący przez szczyt Smerekowca do Wisły Nowa Osada, wyprowadzając
około półtorej kilometra wyżej od wspomnianego wcześniej szlaku czarnego.  Jest to równocześnie ostatnie

miejsce w którym możemy zrezygnować z dalszej wycieczki, zawracając w stronę Wisły.
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...minąwszy gospodarstwo na grzbiecie Gościejów, trakt wprowadzi nas w mieszany las, powoli ale stale się wznosząc. Chwilę potem rozpoczniemy niezbyt wymagające, ale dość długie podejście. Po
jego pokonaniu ścieżka na chwilę złagodnieje doprowadzając do krzyżówki. Będą to rozstaje szlaków na Wierch Gościejów 810 m n.p.m, mijając rozstaje szlaków żółty szlak odbije w prawo w las,
trawersując zbocze Smerekowca. Po około 650 metrach, ścieżka częściowo otwartym na lewo terenem ponownie zacznie się wznosić by chwilę potem wyprowadzić nas na kolejnym skrzyżowaniu
szlaków pod Smerekowcem. W miejscu tym zakręcam w lewo schodząc zboczami tego ostatniego w kierunku Polany Szporówka. Na tym odcinku szlak prowadzić będzie pięknym mieszanym, z

przewagę drzew liściastych lasem.

Zakładam jednak że podążamy nadal w stronę Przełęczy Salmopolskiej, zakręcamy więc w lewo, podążając za
leśną drogą w dół. Wkrótce potem dotrzemy na skraj Polany Szporówka. Tu pewna praktyczna informacja.
Jeszcze kilka lat temu odcinek od rzeczowego skrzyżowania szlaków pod Smerekowcem, przez Jawierzny, aż
na  Przełęcz  Salmopolską  prowadził  w  znakomitej  większości  lasem,  widoki  były  tu  nader  skromne  i
ograniczone przez  drzewa.  Obecnie  w wyniku prac wyrębowych powstało na  tym odcinku wiele przesiek
otwierając piękne panoramy. Tak jest też i na Polanie Szporówka, z której na prawo roztacza się piękny widok

na masyw Zielonego Kopca, Gawlasi, aż po Magurkę Wiślańską.

Z Polany Szporówka, do niedawna jeszcze w większości zalesionej, obecnie roztacza się rozległa i piękna panorama na masyw Zielonego Kopca, Gawlasi, aż po Magurkę Wiślańską.

Minąwszy polanę szlak będzie nieco kluczył wśród drzew by chwilę potem zacząć się wznosić w górę. Będzie

to początek podejścia pod zalesiony i nie opisany szczyt Jawierznego 790 m n.p.m., minąwszy go ścieżka
złagodnieje, zakręcając w prawo, a po kilkuset metrach w lewo, ostro wyrywając.  W miejscu tym również
rozpoczynamy właściwe podejście  pod Przełęcz  Salmopolską.  Przed  nami około  dwukilometrowy odcinek
intensywnie  prowadzący  w  górę.  Zdobywając  kolejne  metry  wysokości,  warto  oglądać  się  też  wstecz.
Pomiędzy,  lub  ponad  drzewami,  będziemy  mogli  podziwiać  piękną  panoramę  na  Gościejów,  Trzy  Kopce
Wiślańskie, pasmo Wielkiej Czantorii, Soszów Mały i Wielki, Stożek, a na dalszym planie szczyty Beskidu
Śląsko-Morawskiego. Panorama ta szczególnie pięknie może się prezentować podczas zachodu słońca.
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Minąwszy polanę szlak będzie nieco kluczył wśród drzew by chwilę potem zacząć się wznosić w górę. Będzie to początek podejścia pod zalesiony i nie opisany szczyt Jawierznego 790 m n.p.m.

Krok za krokiem zdobywając kolejne metry wysokości zbliżamy się do celu. Z czasem coraz wyraźniej będzie
słychać  samochody  przejeżdżające  szosą  prowadząca  z  Przełęczy  Salmopolskiej  do  Wisły  Malinki.  Po
przebyciu około półtorej kilometra ścieżka intensywnie się wznosząc zakręci w prawo wyprowadzając nas tuż
przy barierkach wspomnianej szosy. Tu niestety przykra uwaga, przy czym pragnę zaznaczyć że jest to stan na
dzień gdy sam odwiedziłem ten szlak,  tudzież 07.01.2022 roku. Otóż  w miejscu tym żółty szlak przecina

rzeczową szosę wprowadzając ponownie w las po jej drugiej stronie. Ktoś, komu najwyraźniej nie w smak

taki szlaku przebieg przytwierdził do barierek grubą drewnianą płytę zamykając przejście pomiędzy nimi, tym

samym poważnie utrudniając bezpieczne przejście turystom na drugą stronę jezdni. 

...przed nami około dwukilometrowy odcinek intensywnie prowadzący w górę. Zdobywając kolejne metry wysokości, warto oglądać się też wstecz. Pomiędzy, lub ponad drzewami, będziemy mogli
podziwiać piękną panoramę na Gościejów, Trzy Kopce Wiślańskie, pasmo Wielkiej Czantorii, Soszów Mały i Wielki, Stożek, a na dalszym planie szczyty Beskidu Śląsko-Morawskiego. Panorama ta

szczególnie pięknie może się prezentować podczas zachodu słońca.

Można zrozumieć że taki przebieg szlaku nie należy do najbezpieczniejszych, zarówno dla kierowców, jak i

piechurów, póki jednak nie zostanie wytyczony inny jego przebieg nikt prócz gestorów tych terenów, nie ma

prawa  dokonywać  takich  samowolek. Skutek  jest  bowiem  jeszcze  gorszy.  Turysta  który  pokonał  tak
intensywne  podejście,  zaszedł  tak  daleko,  nie  ma  innego  wyjścia  niż  tylko  forsowanie  barierek,  trudno
oczekiwać aby cofał się kilka godzin w stronę Wisły! Dodajmy że ze względu na stopień nachylenia skarpy,
nawet dla zdrowego nie jest to łatwe, szczególnie zaś zimą lub po deszczu, a pamiętajmy że szlak ten jest
przemierzany  również  przez  osoby  starsze.  Pozostaje  mieć  tylko  nadzieję  że  odpowiednie  służby  szybko
zlikwidują tą niechlubna zaporę, lub umożliwią wytyczenie innego przebiegu szlaku.
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Ostatni odcinek podejścia z Jawierznego na Przełęcz Salmopolską, ściślej do miejsca gdzie trakt żółty szlak przecina się z szosą prowadzącą z Przełęczy Salmopolską  do Wisły...

Po  sforsowaniu  barierek  i  przedostaniu  się  na  drugą  stronę  szosy,  ścieżka  ostro  wyrywa  pod  skarpę,
wprowadzając ponownie w las i zakręcając w lewo. Czeka nas ostatnie, wciąż jednak intensywne podejście, po
pokonaniu  którego,  około  półtorej  godziny  licząc  od  chwili  startu  z  rejonu  rozstai  szlaków  pod  Wierch

Gościejów dotrzemy do Przełęczy Salmopolskiej 934 m np.pm. Szlak wyprowadzi nas po prawej stronie szosy
i przełęczy, w pobliżu drewnianego budynku restauracji „Bike Cafe – Biały Krzyż”. Mijamy go przekraczając
szosę, docierając do parkingu i pętli autobusowej tuż przed budynkiem gospody „Na Przełęczy”. Jeśli trasę
pokonujemy w okresie pomiędzy początkiem kwietnia, a końcem listopada być może uda nam się trafić na PKS
odjeżdżający z pętli na Przełęczy Salmopolskiej, kończąc trasę w tym miejscu.

Jeśli jednak nie mieliśmy takiego szczęścia, lub po prostu chcemy przedłużyć sobie trasę, kierujemy się na
wspominaną pętlę, tuż przed którą odbijamy w prawo w dół, podążając drogą dojazdową do posesji, wzdłuż
niewielkiego wyciągu orczykowego, za żółtymi znakami. Przed nami ostatni, około godzinny odcinek szlaku,
w  dużej  części  prowadzący  ulicą  Grabową.  W  gwoli  ścisłości  dodam  że  choinka  szlaku  informująca  o
przebiegu  i  czasie  zejścia  z  Przełęczy  Salmopolskiej  do  Szczyrku  Solisko  znajduję  się  tuż  obok  pętli
autobusowej, naprzeciw budynku gospody „Na Przełęczy” przy głównej szosie prowadzącej przez przełęcz.

Po sforsowaniu barierek i przedostaniu się na drugą stronę szosy, ścieżka ostro wyrywa pod skarpę, wprowadzając ponownie w las i zakręcając w lewo, tu szlak wciąż się wznosząc wiódł będzie wzdłuż
krawędzi lasu, by po kilku minutach wyprowadzić nas nieopodal parkingu, po prawej stronie szosy i przełęczy, w pobliżu drewnianego budynku restauracji „Bike Cafe – Biały Krzyż”. Mijamy go,

przekraczając główną szosę przecinającą Przełęcz Salmopolską (tu na zdjęciach w środku i po prawej). Po drodze, po prawej (zdjęcie w środku) miniemy charakterystyczny, zabytkowy „biały krzyż”, oraz
budynek restauracji

Szlak prowadząc wzdłuż wyciągu, minie po lewej w bliskiej odległości prywatne domy oferujące wynajem
pokoi. Tuż za nimi zakręci łagodnie w prawo, prowadząc w stronę lasu, tu po lewej miniemy kolejny, stary dom
mieszkalny. W miejscu tym szlak będzie bardzo intensywnie opadał, warto tu zachować wzmożona uwagę. Po
przejściu około 100 metrów ścieżka złagodnieje wyprowadzając nas ponownie tuż obok prywatnego domu, tu
przechodzimy  na  drogę  dojazdową  wyłożoną  betonowymi  płytami.  Dalej  idąc  wzdłuż  niej  pomiędzy
zabudowaniami, po pokonaniu około 550 m, ulica Grabowa którą podążmy intensywnie opadając odbije w
prawo  wyprowadzając  nas  na  główną  szosę  (ulica  Wiślańska)  prowadzącą  ze  Szczyrku  na  Przełęcz
Salmopolską i dalej do Wisły. 
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zdjęcia na górze i na dole po lewej – Przełęcz Salmopolska 934 m n.p.m. / na dole po prawej – ostatni odcinek szlaku sprowadza nas za żółtymi znakami z Przełęczy Salmopolskiej do Szczyrku
Salmopol, prowadząc początkowo ulicą Grabową...

Niedługo  potem po  lewej  miniemy  kościół  Ewangelicko-Augsburski,  oraz  pensjonat  i  karczmę  Gościniec

Salmopolski. Przed nami ostatni około półtorakilometrowy odcinek, przez cały czas prowadzący wzdłuż ulicy
Wiślańskiej. Tu kolejna uwaga, na odcinku od opuszczenia ulicy Grabowej, aż do mety na pętli autobusowej

w Szczyrku Solisko, poruszać się będziemy wzdłuż bardzo ruchliwej szosy, brak tu poboczy, w związku z

czym należy  zachować  odpowiednią  czujność,  a  po  zmierzchu  posiadać  dodatkowe  oświetlenie  białe  z

przodu i czerwone z tyłu.  W tym przypadku jest to naprawdę bardzo istotne, biorąc pod uwagę liczne ostre
zakręty na szosie,  wyjeżdżający zza nich kierowcy maja naprawdę mało czasu na reakcję,  a jeśli jesteśmy
niewidoczni zauważenie nas staje się jeszcze trudniejsze. 

Po lewej miejsce gdzie ulica Grabowa sprowadza nas do głównej szosy – ulicy Wiślańskiej, widocznej po prawej – prowadzącej przez Szczyrk i Przełęcz Salmopolską do Wisły – podążając wzdłuż szosy
należy zachować wzmożona uwagę, brak tu poboczy, a droga cechuje się wysokim natężeniem ruchu...

Ostatnie kilkaset metrów prowadzić będzie ulicą wzdłuż koryta potoku Żylica. Niedługo potem dotrzemy do
mostu drogowego, gdzie możemy już przejść na drugą stronę (prawą) szosy, gdyż tuż za nim dotrzemy do
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miejsca gdzie zaczyna się  chodnik.  Po prawej  dostrzeżmy tunel  pod stokiem Golgoty,  a  nad nim podpory
wyciągów i kolejki, oraz zabudowania dolnej stacji tychże, należących do Szczyrk Mountain Resort. Mijając je
po kilkudziesięciu metrach docieramy do nieutwardzonego (stan na 07.01.2022r) parkingu i pętli autobusowej
skąd  odjeżdżają  liczne  połączania  prywatnych  BUS-ów,  jak  i  PKS-ów  w  kierunku  miasta  Bielska-Białej.
Zejście z Przełęczy Salmopolskiej na przystanek w Szczyrku Solisko powinno nam zająć około godziny.  W
miejscu tym kończymy naszą kolejną malowniczą wycieczkę.

Pętla autobusów PKS/BUS, oraz parking w Szczyrku Solisko – odjeżdżają stąd liczne i do późnych godzin połączenia w kierunku Bielska-Białej. Po prawej zdjęcie placu Św. Jakuba w centrum Szczyrku,
który mijać będziemy w podróży powrotnej...

Dostępność trasy / ostrzeżenia:
Szlak dostępny przez cały rok, w każdych warunkach pogodowych. W okresie zalegania pokrywy śnieżnej
należy  się  jednak  liczyć  z  faktem  że  odcinek  od  Wierch  Gościejów,  przez  Jawierzny  aż  po  Przełęcz
Salmopolską, może być nieprzetarty. Odcinek od Wisły Uzdrowisko, przez Kamienny, Trzy Kopce Wiślańskie,
Telesforówkę,  aż  po  rozstaje  szlaków  na  Wierch  Gościejów  może  być  eksplorowany  z  powodzeniem  z
wykorzystaniem  rowerów  górskich.  Szlak  piękny  i  widokowy,  pozbawiony  jednak  naturalnych  cieków
wodnych, w związku z czym szczególnie latem należy pamiętać o zabraniu odpowiedniej ilości napojów. 

Trasa o średniej długości, jednak o dużej ilości podejść, w tym kilku bardzo intensywnych. Możliwa jednak do
pokonania przez osoby starsze i o słabszej kondycji, w takim jednak przypadku należy do podanych czasów
dodać odpowiednia jego rezerwę, można też rozważyć pokonanie trasy w drugą stronę zaczynając od Przełęczy
Salmopolskiej i kończąc w Wiśle Uzdrowisko. W takim przypadku na całej trasie do pokonania będziemy mieli
tylko  kilka,  niezbyt  wymagających  i  krótkich  podejść.  Szlak  wybitnie  widokowy,  o  ciekawych  walorach
przyrodniczych, nadający się do turystyki rodzinnej.

Przydatne linki:
• rozkład jazdy PKP / wyszukiwarka połączeń: https://rozklad-pkp.pl/ 
• prywatny przewoźnik realizujący kursy na trasie Wisła Uzdrowisko - Skoczów / WISPOL: http://wispol.pl/rozklad-jazdy
• prywatny przewoźnik realizujący kursy na trasie Kraków – Bielsko-Biała – Skoczów – Ustroń – Wisła Uzdrowisko / Lajkonik Bus: 

http://www.lajkonikbus.pl/
• prywatne schronisko Telesforówka: http://telesforowka.pl/
• rozkład jazdy Komunikacji Beskidzkiej (dawny PKS) obsługujących połączenia na trasie Szczyrk Solisko (Salmopol) – Bielsko-Biała: 

https://www.komunikacjabeskidzka.pl/wyszukiwarka-polaczen/
• prywatny przewoźnik realizujący kursy na Szczyrk Solisko – Bielsko-Biała / Żądło: http://www.travelszczyrk.com.pl/ 

Ważne telefony / e-mail:
• GOPR numer alarmowy – 985 lub 601 100 300
• międzynarodowy numer ratunkowy – 112
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Wykorzystane źródła : 
• Wikipedia:
• Trzy Kopce Wiślańskie  
• Kościół Apostołów Piotra i Pawła w Wiśle  
• Pozostałe:
• Pomnik Źródeł Wisły  
• Kamienny Niedźwiadek  
• Szlak Niedźwiadka w Wiśle  

Cytaty i informacje o opisywanych obiektach, lub miejscach, wykorzystano w opracowaniu zgodnie z art. 29 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, 
jako ograniczenie majątkowych praw autorskich na rzecz dozwolonego użytku, zgodnie z nowelizacją rzeczowej ustawy z 2015 roku, 

wyłącznie w celu prezentacji i szerszego omówienia poruszanych wątków, pozostających w związku z jego głównym tematem.

Autor dołożył wszelkich starań aby przedstawiony opis szlaku był możliwie jak najdokładniejszy, jednak nie ponosi on odpowiedzialności za ewentualne szkody wynikające ze
złego przygotowania do jego przebycia, warunków pogodowych, oraz zmian w przebiegu szlaku wprowadzonych po publikacji tekstu, który ma charakter wyłącznie

informacyjny.
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