
PTTK  O/Mysłowice organizuje w dniu 27 października 2012 roku (sobota) 
wycieczkę krajoznawczo – turystyczną na 

zakończenie sezonu turystycznego 2012 
Szkolnych Klubów Krajoznawczo - Turystycznych 

 
W trakcie wycieczki zwiedzimy zabytkowy zespół klasztorny Dominikanek w m. Święta Anna, 

najciekawszy fragment Parku Krajobrazowego Stawki oraz rezerwat „Zielona Góra” z jaskinią w 
Zielonej Górze. 

 

PROGRAM 
I dzień ( sobota ) – spotkanie uczestników wycieczki o godz. 800 w Mysłowicach 
przy ul. Powstańców , rejon stacji PKP , Poczty Głównej . Przejazd autokarem na 
trasie Mysłowice, Siewierz, Żarki, Święta Anna. Tu zwiedzimy zabytkowy zespół 
klasztorny Dominikanek z 1609 r. Następnie przejedziemy do m. Wola 
Mokrzeska, skąd rozpoczniemy wędrówkę wokół stawu Stawki i przez fragment 
uroczyska Babski Las. 
 
Park Krajobrazowy Stawki  – park krajobrazowy w gminie Przyrów, na terenie Niecki Włoszczowskiej; 
jeden z najmniejszych w Polsce. Obszar parku podlega pod Zespół Parków Krajobrazowych 
Województwa Śląskiego. Cechą charakterystyczną parku jest występowanie licznych strumieni, 
stawów i bagien. W tych warunkach rozwinęły się olsy, grądy niskie oraz lasy łęgowe. Najcenniejsze 
obszary leśne objęto ochroną jako rezerwat przyrody Wielki Las i Uroczysko Babski Las. 
 
Następnie przejedziemy do rezerwatu „Zielona Góra”. Wejście na wierzchołek -
wapienne, charakterystyczne dla Jury - wzgórze o wysokości 342 m. Na trasie 
najpiękniejsza jurajska jaskinia o nazwie „W Zielonej Górze”. Zejście bez szlaku, 
powrót do autokaru. Powrót autokarem do Mysłowic. Planowany przyjazd na 
godz. 1700. 
 
 
 
CENA ; 45 zł – członkowie PTTK   40 zł – członkowie SKKT    55  zł - niezrzeszeni 
 
 
ŚWIADCZENIA: przejazd autokarem turystycznym, NNW, opieka przewodnika. 
 
 
WE WŁASNYM ZAKRESIE : wyżywienie . 
 

Zapisy i szczegółowe informacje w biurze PTTK  O / Mysłowice przy ul. Armii Krajowej 22. 
Polecamy naszą stronę        www.myslowice.pttk.pl    e-mail: pttkmyslowice@poczta.onet.pl. 

Tel/faks (032) 222 56 06 
Biuro czynne we wtorki i czwartki od godz. 1300 do 1700 Składka roczna ulgowa dla; uczących się (do 
26 lat), opiekunów SKKT i bezrobotnych wynosi 20 zł. Ulgowa dla emerytów, rencistów wynosi 25 zł. 
Normalna 40 zł. Nowo wstępujących obowiązuje wpisowe w wysokości 6 zł dla składki ulgowej  i 10 zł 

dla składki normalnej. 
 

 


