
PTTK  O/Mysłowice organizuje w dniu 31 maja 2014 roku imprezę turystyki kwalifikowanej 
 

RODZINNY RAJD GÓRSKI  
 BESKID ŚLĄSKI / RÓWNICA (884 m n.p.m.) 

w ramach cyklu imprez turystycznych organizowanych w 2014 roku przez PTTK O/Mysłowice o nazwie  

TURYSTYCZNA RODZINKA MYSŁOWIC 

 
Impreza objęta została  patronatem przez 

 

PREZYDENTA MIASTA MYSŁOWICE 
 

PROGRAM 
 
31 MAJA 2014 ( sobota ) – spotkanie uczestników wycieczki o godz. 900 w Mysłowicach 
przy ul. Powstańców, rejon stacji PKP, Poczty Głównej. Przejazd autokarem na trasie 
Mysłowice, Bielsko-Biała, Ustroń Zawodzie. Stąd rozpoczynamy wędrówkę pieszą 
czerwonym szlakiem turystycznym. Na trasie źródło żelaziste i leśna świątynia 
ewangelicka. Na Równicy, odpoczynek w schronisku PTTK. Tu też organizacja ogniska z 
pieczeniem kiełbasek, wspólne gry i zabawy i możliwość wejścia na sam szczyt.  
 

Schronisko PTTK "Na Równicy" znajduje się na skraju rozległej polany opadającej w kierunku płd. -zach. spod 

szczytu Równicy, na wysokości 781 m n.p.m.  Jest jednym z najliczniej odwiedzanych schronisk w polskich 

Beskidach. Czas wejścia z Ustronia Zawodzia – 1.5 godz. Czas zejścia do Ustronia Polany 1 godz. Schronisko 

dostępne jest nie tylko dla wytrawnych piechurów, ale także osób o słabszej kondycji fizycznej, osób starszych czy 

rodzin z małymi dziećmi. Zaletą tej trasy jest możliwość dotarcia na Równicę autokarem, co ma niebagatelne 

znaczenie w przypadku osób starszych, słabszych kondycyjnie, niepełnosprawnych. 

 
Zejście piesze do innego punktu niż punkt startu – do Ustronia Polany. Na trasie 
możliwość zwiedzania Ośrodka Edukacji Ekologicznej w OW Leśnik. Powrót   autokarem 
do Mysłowic. 
 
Planowany przyjazd na godz. 1900. 
 
CENA ; 25 zł – członkowie PTTK i SKKT i uczniowie mysłowickich szkół             
              35 zł - niezrzeszeni 
 
ŚWIADCZENIA : przejazd autokarem turystycznym, NNW, opieka przewodnika,  gry i zabawy z 
nagrodami przy schronisku na Równicy, ognisko z pieczeniem kiełbasek. 
 
WE WŁASNYM ZAKRESIE : wyżywienie, opłaty za zwiedzane miejsca. 
 
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.  
 
 


