
PTTK Oddział Mysłowice zaprasza w dniu 17 maja 2014 na wycieczkę turystyki 

kwalifikowanej w Beskid Śląski. W trakcie wycieczki przejdziemy jednym z 

najbardziej widokowych szlaków górskich w Beskidach Zachodnich i 

zdobędziemy najwyższy szczyt Beskidu Śląskiego 

Skrzyczne (1257m n.p.m.) 

PROGRAM 

17 maja (sobota) – spotkanie uczestników  o godz. 830  w Mysłowicach ul. 

Powstańców, rejon stacji PKP, Poczty Głównej. Przejazd autokarem na trasie 

Mysłowice, Bielsko – Biała, Szczyrk, Przełęcz Salmopol (934m n.p.m.). Stąd 

przejście piesze czerwonym szlakiem przez Malinów (1114m.), Jaskinia 

Malinowska, Malinowską Skałę(1152m.)  i dalej zielonym szlakiem na 

Skrzyczne. Czas przejścia – 3 godziny.  Tu odpoczynek przy schronisku PTTK. 

Skrzyczne (1257 m n.p.m.) – najwyższy szczyt w grupie górskiej Beskidu Śląskiego w 
Zewnętrznych Karpatach Zachodnich w Polsce. Jako najwyższy szczyt Beskidu Śląskiego 
Skrzyczne należy do Korony Gór Polski. Na szczycie Skrzycznego znajduje się schronisko 
PTTK, basen dla dzieci, ścianka wspinaczkowa, strzelnica i boisko. Można tam wjechać 
dwuodcinkowym wyciągiem krzesełkowym ze Szczyrku. Na zboczach góry znajdują się trasy 
narciarskie. Ze szczytu rozciąga się znakomita panorama. 

Zejście zielonym szlakiem do centrum Szczyrku. Czas zejścia około 2 godziny. 
Istnieje możliwość zjazdu wyciągiem krzesełkowym. W Szczyrku krótki 
odpoczynek i wyjazd autokarem.   

 Powrót autokarem do Mysłowic.  Planowany przyjazd na godzinę 1900. 

 
 
CENA;  45 zł członkowie PTTK  35 zł członkowie SKKT,  50  zł – pozostali. 
 

ŚWIADCZENIA; przejazd autokarem, NNW, opieka przewodnika na całej trasie 
wycieczki.  
WE WŁASNYM ZAKRESIE;  opłaty za zwiedzane miejsce, 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.  
 


