
PTTK  O/Mysłowice organizuje w dniach 11 i 12 lipca 2014 roku 

 

XXXVI Rajd „O świcie” 

Beskid Żywiecki  

Hala Rysianka (1260m. npm) 

PROGRAM 
 
PIĄTEK 11 LIPCA  – spotkanie uczestników wycieczki o godz. 2200 w 
Mysłowicach przy ul. Powstańców, rejon stacji PKP, Poczty Głównej. Przejazd 
autokarem na trasie Mysłowice, Żywiec, Węgierska Górka - Żabnica. Stąd 
przejście piesze czarnym szlakiem do schroniska na Hali Boraczej, później 
zielonym do schroniska PTTK na Hali Lipowskiej i do schroniska PTTK na Hali 
Rysiance  i na Halę Rysiankę. Czas przejścia około 200 minut.  
 
Hala Rysianka jest jedną z najbardziej widokowych hal w Beskidach. Panorama z niej obejmuje 
m.in. Pilsko, Babią Górę, a przy dobrej pogodzie również Tatry i Małą Fatrę. W pobliżu hali 
znajduje się rezerwat „Romanka”, położony na stokach Romanki oraz rezerwat „Pod Rysianką” 
 
Jeżeli warunki pozwolą, to na Hali zorganizujemy ognisko z pieczeniem 
kiełbasek. Kiełbaski we własnym zakresie. Zejście do schroniska, tu krótki 
odpoczynek. Od godziny 520 dla naszej grupy czynny będzie bufet w schronisku.  
Dalsze przejście zielonym szlakiem i „asfaltem” do Żabnicy Skałki. Tu krótki 
odpoczynek, możliwość zakupów w sklepie. Tutaj też parking autokaru. Powrót 
autokarem do Mysłowic. Planowany przyjazd na godz. 1200. 
 
CENA ;  45 zł – członkowie PTTK    35 zł – członkowie SKKT        60 zł - niezrzeszeni 
 
ŚWIADCZENIA : przejazd autokarem turystycznym, NNW,  opieka 
przewodnika, odznaka rajdowa.   
 
WE WŁASNYM ZAKRESIE : 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 32 222 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.  


