
PTTK Oddział Mysłowice zaprasza dzieci i młodzież ze
Szkolnych Kół Krajoznawczo – Turystycznych 

na zakończenie sezonu turystycznego na dwudniową wycieczkę w
BESKID ŚLĄSKI

Termin; 19-20 listopada 2016
PROGRAM
19 listopad (sobota) – spotkanie uczestników  o godz. 900  w Mysłowicach ul. Powstańców, rejon stacji 
PKP, Poczty Głównej. Przejazd autokarem na trasie Mysłowice, Bielsko-Biała, Koniaków. Wejście na 
Ochodzitą (895m n.p.m.).

Ochodzita (895 m n.p.m.) – wybitna, bezleśna góra o kopulastym kształcie w Beskidzie Śląskim, wznosząca się w głównym 
grzbiecie karpackim na terenie Koniakowa. Góra ta wznosi się w centrum rozległego obniżenia Bramy Koniakowskiej, 
górując przeciętnie 100–200 m nad otaczającymi ją grzbietami. Wypreparowanie Ochodzitej spośród otaczających ją 
obniżeń zadecydowało zapewne o nazwie góry: wędrowca idącego z którejkolwiek strony ukształtowanie terenu zmusza do
obchodzenia szczytu. Popularna ludowa legenda z tego regionu umieszczała na wierzchołku Ochodzitej siedzibę zbójników.
Mieli oni z tego wyniosłego punktu obserwować biegnący stokami góry trakt handlowy w oczekiwaniu na karawany 
kupieckie. Kupcy ciągnący tym szlakiem, nie chcąc wpaść w ręce rabusiów, musieli nadkładać drogi, z dużym wysiłkiem 
okrążając górę. Sława niebezpiecznej góry, którą trzeba było obchodzić utrwaliła się zatem w jej nazwie. Bezleśny 
wierzchołek Ochodzitej jest punktem widokowym. Roztacza się z niego jedna z najpełniejszych panoram górskich w całych 
Beskidach Zachodnich.

Zejście do Przełęczy Rupienka i dalej niebieskim i zielonym szlakiem do przysiółka Czadeczka. Tu 
zwiedzamy dwie dość niezwykłe instytucje: Bank Genów Świerka oraz Muzeum Świerka - obie 
poświęcone gospodarczo najważniejszemu gatunkowi beskidzkich lasów. Zwiedzimy też znajdującą się
obok Wolierową Hodowlę Głuszców. Dalsze przejście piesze zielonym szlakiem i drogami nie 
wyznakowanymi do Doliny Czadeczki i później do drogi wojewódzkiej nr 943. Łącznie pokonamy trasę 
o długości około 9 km. Stąd przejazd autokarem do miejsca noclegowego do Gimnazjum im. Jana 
Pawła II w Istebnej. Tu obiadokolacja, wieczorne zajęcia rekreacyjno – sportowe w szkolnej hali 
sportowej i dyskoteka. Nocleg w szkole na materacach. 
UWAGA – KAŻDY UCZESTNIK POWINIEN ZABRAĆ SWÓJ ŚPIWÓR I PODUSZKĘ.
Bagaże na czas przejścia pieszego zostają w autokarze i autokar podjedzie pod miejsce noclegowe.

20 listopada (niedziela) – śniadanie. Przejazd autokarem do Jaworzynki. Przejście piesze do Tróstyku 
granic polsko – słowacko – czeskiej. Dalej przejście żółtym do Herczawy, zwiedzanie miejscowości. 
Stąd dalej żółtym szlakiem do przejścia granicznego w przysiółku Jaworzynki – Wawrzacze i stąd 
dojście do centrum Jaworzynki. Tu ciepła herbatka i suchy prowiant. Powrót autokarem do Mysłowic. 
Planowany przyjazd na godz. 1600.  

CENA; 65 zł - członkowie SKKT

ŚWIADCZENIA; przejazd autokarem, NNW, nocleg w szkole, śniadanie, obiadokolacja, suchy prowiant i ciepła 
herbatka drugiego dnia na trasie, wieczorne zajęcia na szkolnej hali sportowej, opłaty za zwiedzane miejsca, 
opieka przewodnika na całej trasie wycieczki.

UWAGA; wycieczka tylko dla członków SKKT z opłaconą składką za 2016 rok.

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.
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