
PTTK O/Mysłowice organizuje w dniu 27 października 2018 wycieczkę na zakończenie sezonu
turystycznego Szkolnych Kół Krajoznawczo – Turystycznych.

W trakcie wycieczki zwiedzimy wybrane atrakcje przyrodnicze północnej części Jury Krakowsko 
– Częstochowskiej, w tym m.in. 

Rezerwat SOKOLE GÓRY  i

mały „Giewont” - wzgórze Biakło,
szlak św. Idziego

PROGRAM

27.10.2018   –   spotkanie uczestników wycieczki o godz. 800 w Mysłowicach. 
Przejazd autokarem na trasie Mysłowice, Olsztyn. Dojedziemy do parkingu w 
okolicy wzgórza ostańcowego „Biakło”. Wejdziemy na to niezwykłe wzgórze. Z 
wierzchołka rozciąga się panorama  na tereny rezerwatu przyrody Sokole Góry. 
Wzgórze, dzięki kształtowi przypominającemu tatrzański Giewont nazywane 
jest małym Giewontem. Podobnie jak na Giewoncie, na Biakle znajduje się krzyż, 
pozostawiony na początku lat 90 tych XX w.  Zielonym szlakiem  dojdziemy do 
rezerwatu przyrody Sokole Góry a później bez szlaku dojdziemy do Jaskini 
Olsztyńskiej. Zwiedzanie tej jaskini. Dalsze przejście zielonym szlakiem obok 
jaskiń Fikuśna i Maurycego do skałek św. Idziego i dalej do źródełka i kapliczki św.
Idziego 

    Dojdziemy  zielonym szlakiem do m. Zrębice. Tu zwiedzimy XVIII w. drewniany
kościółek pw. św. Idziego. W Zrębicach ognisko z pieczeniem kiełbasek.  

Stąd powrót autokarem do Mysłowic. Planowany przyjazd na godz. 1700.

CENA ; 40 zł

ŚWIADCZENIA: przejazd autokarem turystycznym, opieka przewodnika, ognisko z pieczeniem 
kiełbasek, ciepła herbatka, opłaty za zwiedzane miejsca. 

WE WŁASNYM ZAKRESIE: pozostałe wyżywienie.

Szczegółowe informacje w biurze PTTK O/Mysłowice przy ul. Armii Krajowej 22 lub na stronie www.myslowice.pttk.pl 
Biuro czynne we wtorki i czwartki od godz. 1300 do 1700. Tel/faks 32 222 56 06.  E-mail: pttkmyslowice@poczta.onet.pl     
SKŁADKA ROCZNA ULGOWA dla uczących się (do 26 lat), opiekunów SKKT wynosi 25 zł, ulgowa dla osób z orzeczoną niepełnosprawnością oraz 
bezrobotnych wynosi 30 zł, dla emerytów wynosi 35 zł. SKŁADKA ROCZNA NORMALNA wynosi 55 zł. W przypadku nowo wstępujących obowiązuje
wpisowe w wysokości 6 zł dla składki ulgowej za 25 zł, wpisowe dla ulgowych pozostałych wynosi 8 zł, wpisowe dla składki normalnej 15 zł.  Dla 
każdej wycieczki podany zostanie szczegółowy program na stronie www.myslowice.pttk.pl  i na tablicach ogłoszeń PTTK Mysłowice. 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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