
PTTK Oddział Mysłowice zaprasza w dniu 16 maja 2016 dzieci i młodzież ze 
Szkolnych Kół Krajoznawczo – Turystycznych  

na wycieczkę turystyki kwalifikowanej w  

BESKID ŚLĄSKI 
W trakcie wycieczki przejście piesze na trasie; 

Bystra Śląska, schronisko Stefanka, Szyndzielnia (1o28m),  
Klimczok (1117m), Bystra Śląska 

 
PROGRAM 
 

16 maj (poniedziałek) – spotkanie uczestników  o godz. 800  w Mysłowicach ul. Powstańców, rejon stacji 

PKP, Poczty Głównej. Przejazd autokarem na trasie Mysłowice, Bielsko-Biała, Bystra Śląska. Stąd 

rozpoczynamy wędrówkę pieszą czerwonym szlakiem na Równię (607m n.p.m.) i dalej niebieskim szlakiem 

do schroniska Stefanka pod Kozią Górą (641m n.p.m.). Czas przejścia 1godz.15 min. Po krótkim odpoczynku 

dalsze przejście żółtym szlakiem do schroniska PTTK Szyndzielnia. Czas przejścia 2 godz. Przed schroniskiem 

taras widokowy, skąd rozciąga się piękna panorama na Tatry, Babią Górę i Beskid Mały. Tu po krótkim 

odpoczynku przejście szlakiem żółtym, czarnym i czerwonym, przez Klimczok (1117 m n.p.m.) do schroniska 

PTTK „Pod Klimczokiem”. Czas przejścia 1 godz. Tu dłuższy odpoczynek. Stąd zejście niebieskim i 

czerwonym szlakiem do Bystrej Śląskiej. Czas przejścia 1 godz. 30 min. 

ŁĄCZNY CZAS PRZEJŚCIA ok. 6 godz. 

Z Bystrej Śląskiej przejazd autokarem do Mysłowic.   

 Planowany przyjazd na godz. 1700 
 
 

 

CENA;    15 zł członkowie SKKT,    40  zł członkowie PTTK       40  zł – pozostali. 
 
ŚWIADCZENIA;  przejazd autokarem, NNW,  opieka przewodnika na całej trasie wycieczki. 
 
WE WŁASNYM ZAKRESIE;  wyżywienie. 
 
UWAGA; na wycieczkę należy zabrać wygodne obuwie trekkingowe i kurtkę (pelerynę) przeciwdeszczową.  
W trakcie wycieczki za przejście trasy  można zdobyć – 18 pkt. do GOT (Górska Odznaka Turystyczna) 

 
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 wynosi 20 zł, ULGOWA dla osób z orzeczoną niepełnosprawnością, 
bezrobotnych, emerytów wynosi 30 zł. SKŁADKA ROCZNA NORMALNA wynosi 45 zł. W przypadku nowo wstępujących obowiązuje wpisowe w 
wysokości 6 zł dla składki ulgowej za 20 zł, wpisowe dla składki ulgowej za 30 zł wynosi 8 zł, wpisowe dla składki normalnej 15 zł 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. 

 

 


