
PTTK Oddział Mysłowice zaprasza w dniu 8 października 2016 dzieci i młodzież ze 
Szkolnych Kół Krajoznawczo – Turystycznych na wycieczkę do  

JURY KRAKOWSKO - CZĘSTOCHOWSKIEJ 

Celem wycieczki będzie  
REZERWAT PRZYRODY „GORA CHEŁM” i  

średniowiecznej strażnicy w Ryczowie. 

 
PROGRAM 

8 października (sobota) – spotkanie uczestników  o godz. 800  w Mysłowicach ul. 

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

Dąbrowa Górnicza, Niegowonice, Hutki – Kanki. Stąd wędrujemy pieszo zielonym 

szlakiem na górę Chełm. Wierzchołek wzgórza objęty jest ochroną jako Rezerwat  „Góra 

Chełm”. 

Rezerwat „Góra Chełm” został utworzony w 1957 roku. Obejmuje on wyraźnie dominujące nad okolicą 

jurajskie wzniesienie o wysokości 440 m n.p.m. Na górze znajduje się kilkanaście dużych i małych 

ostańców; można tutaj znaleźć liczne skamieniałości, np. muszle ramienionogów. Jednak 

najwartościowsza jest miejscowa roślinność i świat zwierzęcy. Rezerwat powołano do życia, aby chronił 

typowe dla Jury Krakowsko-Częstochowskiej zespoły leśne. Rosnące na górze buki osiągają wiek nawet 

200 lat. Towarzyszą im dorodne jodły pospolite, świerki, klony i jawory.  

 

Zielonym szlakiem dochodzimy do m. Żelazko. Tu ognisko z pieczeniem kiełbasek. Z 

Żelazka dalej czarnym szlakiem dochodzimy do XIV w. Strażnicy Ryczów. Z Ryczowa 

wracamy do Mysłowic autokarem.  

Planowany przyjazd na godz. 1700 

 

CENA;   40 zł członkowie PTTK  35 zł członkowie SKKT,      50 zł – pozostali. 

 

ŚWIADCZENIA; przejazd autokarem, NNW,  opieka przewodnika na całej trasie 

wycieczki. 
 

WE WŁASNYM ZAKRESIE; 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 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. 

 


