
 

PTTK Oddział Mysłowice organizuje w dniu 13 czerwca na wycieczkę turystyki 

kwalifikowanej w  

BESKID ŻYWIECKI 

W trakcie wycieczki wejdziemy na widokowy szczyt  

             RACHOWIEC (954 m n.p.m.) 

PROGRAM 

13 czerwiec (sobota) – spotkanie uczestników  o godz. 800  w Mysłowicach ul. 

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

Mysłowice,  Żywiec, Sól.  

SÓL - nazwa miejscowości pochodzi od źródeł solankowych, które tu niegdyś eksploatowano, uzyskując sól przez 

odparowanie wód solankowych. Sól warzono do 1808 roku. Jednak władze austriackie nakazały w roku 1823 zabudować 

słone źródło a prymitywny szyb zasypać. W latach 1920-1930 poszukiwano w okolicach Soli ropy naftowej. Podczas 

wierceń dokonywanych w latach 1947-1950 na głębokości około 1300 m nawiercono cieplicę chlorkowo-sodową (39° C). 

 Tu zobaczymy  studzienki solankowe. Są to solanki chlorkowo-sodowe, jodkowe i 

bromkowo-jodkowe. Woda w źródłach jest słona a jej mineralizacja wynosi ok. 

40g/litr. Solanki o rdzawym kolorze nie nadają się do picia. Przejście piesze z m. Sól 

czerwonym szlakiem na Rachowiec (954 m n.p.m.).  

Szczyt nie jest zalesiony, dlatego rozpościera się z niego widok na Wielką Raczę, Rycerzową, Bendoszkę Wielką i Muńcuł, 

a także na Małą Fatrę. Na Rachowcu znajduje się najdłuższy w okolicy (1200 metrów) orczykowy wyciąg narciarski. Na 

północnym, zalesionym stoku znajduje się rezerwat "Butorza" z wiekowym borem świerkowym oraz ostoją zwierzyny. 

Zejście do Zwardonia. Powrót autokarem do Mysłowic. Planowany przyjazd na 
godzinę 1800. 
 
CENA;  45 zł członkowie PTTK         40 zł członkowie SKKT,         50  zł – pozostali. 

ŚWIADCZENIA; przejazd autokarem, NNW, opieka pilota/przewodnika na całej trasie wycieczki,  

WE WŁASNYM ZAKRESIE;  opłaty za zwiedzane miejsce,  wyżywienie.  

Szczegółowe informacje  biurze PTTK O/Mysłowice przy ul. Armii Krajowej 22 lub na stronie www.myslowice.pttk.pl      
Biuro czynne we wtorki i czwartki od godz. 13:00 do 17:00. Tel/faks 32 222 56 06. 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 wynosi 25 zł. SKŁADKA ROCZNA NORMALNA wynosi 40 zł. W przypadku nowo wstępujących 

obowiązuje wpisowe w wysokości 6 zł dla składki ulgowej i 10 zł dla składki normalnej. Dla każdej wycieczki podany zostanie szczegółowy 
program. Podane ceny mogą ulec zmianie z przyczyn niezależnych od PTTK O/Mysłowice. PTTK O/Mysłowice zastrzega sobie prawo 

odwołania imprezy do 7 dni przed jej rozpoczęciem w przypadku braku odpowiedniej ilości uczestników imprezy. 

 
 


