
PTTK  O/Mysłowice organizuje w dniach 23-24 lutego 2013r 

ZIMOWY RAJD GÓRSKI 
na szlakach Beskidu Śląskiego 

PROGRAM 

I dzień, 23 luty (sobota) – spotkanie uczestników wycieczki o godz. 800 
w Mysłowicach przy ul. Powstańców, rejon stacji PKP, Poczty Głównej. Przejazd 
busem do Wisły. Przejście piesze z Wisły niebieskim  i żółtym szlakiem na Wielki 
Stożek (998 m n.p.m.).  Na trasie zabytek techniki wiadukt kolejowy 
w Dziechcince oraz punkt widokowy – Krzakoska Skała. Jest to pomnik przyrody 
i jedna  z największych skał w Beskidach. Na Stożku schronisko PTTK. Tu 
zakwaterowanie. Pokoje wieloosobowe, sanitariaty wspólne. W schronisku 
funkcjonuje punkt gastronomiczny. Wyżywienie we własnym zakresie. 
Wieczorek turystyczny.  
Czas przejścia na Stożek – 3,5 godziny. Istnieje możliwość wyjazdu kolejką 
krzesełkową na szczyt Wielkiego Stożka. 
 

 

II dzień, 24 luty (niedziela) – przejście piesze przez Soszów Wielki na Czantorię. 
Na trasie dwa schroniska górskie. Dalsze przejście piesze niebieskim szlakiem 
do Ustronia lub zejście do Polany Stokłosica i zjazd kolejką krzesełkową do 
Ustronia Polany. Powrót busem do Mysłowic. Planowany przyjazd na godz. 
1800. 
 

UWAGA: wyprawa dla zainteresowanych może odbyć się na rakietach 

śnieżnych. Rakiety śnieżne można wypożyczyć w sklepach 

turystycznych w Katowicach. 
 
CENA :   85 zł – członkowie PTTK     80 zł – członkowie SKKT        Niezrzeszeni – 105 zł           
 
ŚWIADCZENIA: przejazd busem, NNW, opieka przewodnika,  nocleg w schronisku na Stożku    
 
WE WŁASNYM ZAKRESIE: wyżywienie, opłaty za zwiedzane miejsca . 
 
 
 

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 (32) 222 56 06 . 

Biuro czynne we wtorki i czwartki od godz. 13
00

 do 17
00

 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. 

 


