
PTTK  O/Mysłowice organizuje w dniu 27 października 2013 roku wycieczkę 
dla Szkolnych Kół Krajoznawczo - Turystycznych 

na zakończenie sezonu turystycznego 2013 
krajoznawczo – turystyczną do. 

 
W trakcie wycieczki zwiedzimy wybrane atrakcje przyrodnicze północnej części Jury 

Krakowsko – Częstochowskiej, w tym m.in. rezerwaty przyrody; 

 
ZIELONA GÓRA  i 

SOKOLE GÓRY 
 
PROGRAM 
27 październik 2013 (niedziela) – spotkanie uczestników wycieczki o godz. 800 w 
Mysłowicach przy ul. Powstańców, rejon stacji PKP, Poczty Głównej. Przejazd autokarem na 
trasie Mysłowice, Olsztyn, Kusięta. Stąd rozpoczniemy wędrówkę pieszą, czerwonym 
 Szlakiem Orlich Gniazd. 
 
Szlak Orlich Gniazd  -  rozpoczyna bieg w Krakowie, kończy w Częstochowie. Ma długość 163,9 km. 
Nazwę zawdzięcza leżącym na jego trasie ruinom zamków i warowni, nazywanych Orlimi 
Gniazdami ze względu na ich usytuowanie na skałach dochodzących do 30 metrów wysokości. 
 
Czerwonym szlakiem dojdziemy do rezerwatu przyrody Zielona Góra. 
 
Rezerwat przyrody Zielona Góra  - to wzgórze wapienne o wysokości 342 m n.p.m.. Na terenie 
rezerwatu występują formy krasowe oraz jaskinia. Jaskinia w Zielonej Górze ma 150 
m długości, deniwelacja wynosi 9 m. Charakterystyczne dla jaskini jest unikatowe 
nagromadzenie kolumn naciekowych. 
 
Zejdziemy do m. Kusięta, skąd autokarem przejedziemy do Olsztyna w okolice Skałek 
Biakło. Czarnym szlakiem wejdziemy na to niezwykłe wzgórze. Wzgórze, dzięki kształtowi 
przypominającemu tatrzański Giewont nazywane jest małym Giewontem. Podobnie jak na 
Giewoncie, na Biakle znajduje się krzyż, pozostawiony na początku lat 90. XX w. Następnie 
szlakami; żółtym , czarnym zielonym przejdziemy przez najciekawsze tereny rezerwatu 
przyrody Sokole Góry. 
 
 Rezerwat przyrody Sokole Góry stanowią liczne wzgórza wapienne (m. in. Góra Pustelnica - 
najwyższe wzniesienie około 400m n.p.m., Puchacz, Donica, Karzełek, Knieja, Jodłowa, Setki) z 
bogatymi formami krasowymi.  
 
Zejdziemy do drogi łączącej Olsztyn z Biskupicami. Tu ognisko z pieczeniem kiełbasek. Stąd 
powrót autokarem do Mysłowic. Planowany przyjazd na godz. 1800. 
 
CENA ; 35 zł – członkowie SKKT    45 zł – członkowie PTTK     50 zł - niezrzeszeni 
 
ŚWIADCZENIA : przejazd autokarem turystycznym, NNW, opieka przewodnika, ognisko z 
pieczeniem kiełbasek .  
WE WŁASNYM ZAKRESIE : pozostałe wyżywienie. 
 

Zapisy i szczegółowe informacje w biurze PTTK  O / Mysłowice przy ul. Armii Krajowej 22. 
Biuro czynne we wtorki i czwartki od godz. 1300 do 1700.  Polecamy naszą stronę  www.myslowice.pttk.pl 

E-mail: pttkmyslowice@poczta.onet.pl.    Tel/faks (032) 222 56 06 
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. 


