
PTTK O/Mysłowice zaprasza w dniach 1/2 października 2016 na wycieczkę krajoznawczą  
w trakcie której poznawać będziemy  

 
TAJEMNICE ŚLĄSKIEGO OLIMPU I OKOLIC 

ŚLĘŻAŃSKI PARK KRAJOBRAZOWY - Radunia, Ślęża 
Strzelce, Sulistrowiczki, Będkowice, Sobótka, Rogów Sobócki. 

PROGRAM 
 

1 październik (sobota) – spotkanie uczestników  o godz. 700  w Mysłowicach ul. Powstańców, 
rejon stacji PKP, Poczty Głównej. Przejazd autokarem na trasie Mysłowice, A4, Strzelce. Tu 
zwiedzanie gotyckiego kościółka z cennymi polichromiami. Przejazd na Przełęcz Tąpadła. Stąd 
szlakami przez Skalne Capki i Skalną Perć dochodzimy do Ślęży (718 m n.p.m.). Na trasie 
kilkakrotnie zejdziemy ze szlaków aby zobaczyć m.in. znaki solarne na skałach, kapliczkę Matki 
Boskiej Ślężańskiej, święte źródło. Po odpoczynku w schronisku PTTK na szczycie Ślęży 
schodzimy w kierunku północno zachodnim – częściowo bez szlaku – przedwojennymi 
nieużywanymi obecnie turystycznie drogami. Na trasie pieczara  i skały Władysława, źródła 
Jakuba. Zejście do Sobótki Górki. Tu zwiedzanie zamku (zewn.) i dawnego browaru. Możliwość 
degustacji z prywatnego browaru produktu o nazwie „Piwo Sobótka Górka”. Przejazd do 
miejsca OWŚ „Sulistrowice”. Tu zakwaterowanie i obiadokolacja.  
 

2 październik (niedziela) – 830 - śniadanie. Przejazd na Przełęcz Tąpadła. Stąd szlakami 
wchodzimy na Radunię (573 m .n.p.m.). Grzbiet góry objęty jest ochroną jako rezerwat 
przyrody „Góra Radunia”. Na trasie kamienny krąg kultowy, na wierzchołku pozostałości 
drewnianej wieży widokowej. Zejdziemy do miejsca obrzędowego tzw. Kaczej Kałuży. Zejście 
bez szlaku  przez fragment rezerwatu „Łąka Sulistrowicka” do Sulistrowiczek, do Sanktuarium 
Matki Bożej Dobrej Rady i Mądrości Serca. Na trasie również zaniedbany Park Wenecja, Źródło 
Życia. Przejazd do Będkowic. Zwiedzanie renesansowego dworu z 1546 roku. Obiekt jest 
nieudostępniany do zwiedzania. Przejazd do Sobótki, zwiedzanie zabytku techniki – starej 
nieczynnej ale znakomicie zachowanej gazowni. Tu możliwość kupna i degustacji lokalnych 
produktów żywnościowych. Przejazd do Rogowa Sobóckiego, zwiedzanie zabytków 
miejscowości i Muzeum Powozów. 
Powrót autokarem do Mysłowic. Planowany przyjazd na godzinę 2000. 
 

CENA;  175 zł - członkowie PTTK         170 zł - członkowie SKKT         190  zł – pozostali. 
 

ŚWIADCZENIA; przejazd autokarem, NNW, opieka przewodnika sudeckiego na całej trasie 
wycieczki. Nocleg w OWŚ „Sulistrowice” w Sulistrowicach. Noclegi w domkach turystycznych. 
W każdym domku 2 pokoje 2 osobowe  (ubikacja, natrysk, aneks kuchenny, domek 
ogrzewany) 
 

WE WŁASNYM ZAKRESIE;  pozostałe wyżywienie, opłaty za pozostałe zwiedzane miejsca.  
 

 
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. 


