
PTTK Oddział Mysłowice zaprasza w dniu 20 września 2014 dzieci i młodzież ze 
Szkolnych Kół Krajoznawczo – Turystycznych  

na wycieczkę w Beskid Śląski 
Celem wycieczki będzie 

Stożek Wielki (978 m n.p.m.) 
Wycieczka odbędzie się w ramach V Śląskiego Rajdu Turystycznego BEZ BARIER 
 

PROGRAM 
20 września (sobota) – spotkanie uczestników  o godz. 800  w Mysłowicach ul. 

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

Mysłowice, Bielsko – Biała, Skoczów, Wisła. Tu rozpoczynamy wędrówkę z 

Doliny Dziechcinki żółtym szlakiem przez Stożek Mały na Stożek Wielki. Tu 

odpoczynek w schronisku PTTK.  

Budynek schroniska znajduje się poniżej szczytu Wielkiego Stożka (978 m. n.p.m.), tuż przy grzbiecie 

pasma Czantorii i Stożka, stanowiącego jednocześnie granicę Polsko - Czeską. Jest to najstarsze 

polskie schronisko w Beskidzie Śląskim, uroczyste otwarcie schroniska nastąpiło 9 lipca 1922 r. Od 

tego czasu nie zmieniły się też wspaniałe widoki roztaczające się ze schroniska w kierunku 

wschodnim.  

Zejście ze schroniska zielonym szlakiem do Doliny  Łabajowa. Łączny czas 

przejścia 2,5 godziny.  Z Doliny  Łabajowa  przejazd autokarem do centrum 

Wisły. Tu zwiedzanie Muzeum Beskidzkiego. Przejście piesze do Parku 

Kopczyńskiego pod amfiteatr. Tu ciepły posiłek (zupka i hot dog z kiełbaską). 

Udział w imprezach wieńczących V Śląski Rajd Turystyczny BEZ BARIER. Powrót 

autokarem do Mysłowic. Planowany przyjazd na godz. 18.30  

 
CENA;   35 zł członkowie PTTK     35 zł członkowie SKKT,       45 zł – pozostali. 
 
ŚWIADCZENIA;  przejazd autokarem, NNW, opieka przewodnika na całej trasie wycieczki, 
ciepły posiłek na mecie rajdu (zupka i hot dog z kiełbaską). 
 

WE WŁASNYM ZAKRESIE;   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.  
 


