
 

PTTK Oddział Mysłowice zaprasza w dniach 28/29 września na wycieczkę 

turystyczno - krajoznawczą w trakcie której poznamy  wybrane atrakcje 

GÓR ŚWIĘTOKRZYSKICHGÓR ŚWIĘTOKRZYSKICHGÓR ŚWIĘTOKRZYSKICHGÓR ŚWIĘTOKRZYSKICH    
PROGRAM 

28 WRZEŚNIA (sobota) – spotkanie uczestników  o godz. 700  w Mysłowicach 
ul. Powstańców, rejon stacji PKP, Poczty Głównej. Przejazd autokarem na trasie 
Mysłowice, Jędrzejów, Chęciny. Tu zwiedzanie ruin gotyckiego zamku 
królewskiego. Wejście do Jaskini Raj (z przepiękną szatą naciekową). Przejazd do 
Kielc. Tu zwiedzimy rezerwat geologiczny "Kadzielnia" z amfiteatrem ZHP, 
przejście piesze na Starówkę: bazylika katedralna Wniebowzięcia NMP, pałac 
biskupów krakowskich obecnie Muzeum Narodowe, spacer ul. Sienkiewicza. 

 Dojazd na Karczówkę - dawny klasztor oo. Bernardynów, obecnie XX Pallotyni. 
Kościół św. Karola Boromeusza ze sławną figurą św. Barbary z samorodka galeny. 
Tu też obiadokolacja i nocleg 
 
29 WRZEŚNIA (niedziela) – śniadanie.   Wyjazd z Karczówki przez Cedzynę, 
Leszczyny- Ciekoty "Żeromszczyzna" do Świętej Katarzyny. Tu zwiedzimy 
klasztor z XV w. Bernardynów, od XIX w. ss. Bernardynki (możliwość kupna 
dobrego miodu). Wejście na Łysicę (612 m npm) i powrót do Świętej Katarzyny, 
skąd przejazd do Oblęgorka i zwiedzanie Muzeum H. Sienkiewicza.                         
Powrót do Mysłowic ok. 2100 
 
 
CENA;   160zł członkowie PTTK         150 zł członkowie SKKT,         175  zł – pozostali. 
 
ŚWIADCZENIA;  przejazd autokarem, NNW, opieka pilota/przewodnika na całej trasie 
wycieczki, nocleg z HB w Domu Wycieczkowym przy klasztorze oo. Bernardynów na 
Karczówce. 
 

WE WŁASNYM ZAKRESIE;   opłaty za zwiedzane miejsce, pozostałe wyżywienie.  

Szczegółowe informacje w biurze PTTK O/Mysłowice przy ul. Armii Krajowej 22 lub na stronie 
www.myslowice.pttk.pl     Biuro czynne we wtorki i czwartki od godz. 1300 do 1700.  Tel/faks 32 
2225606. E-mail: pttkmyslowice@poczta.onet.pl  Składka roczna ulgowa dla uczących się (do 26 
lat), opiekunów SKKT, osób z orzeczoną niepełnosprawnością oraz  bezrobotnych wynosi 20 zł, 

ulgowa dla emerytów i rencistów wynosi 25 zł. Składka  normalna wynosi 40 zł. W przypadku nowo 
występujących obowiązuje wpisowe w wysokości 6 zł dla składki ulgowej i 10 zł dla składki 

normalnej. Podane ceny mogą ulec zmianie z przyczyn niezależnych od PTTK. 
 


