
PTTK  O/Mysłowice organizuje w dniu 8 października wycieczkę do Ziemi Zatorskiej na 

WIELKIE ŻNIWA KARPIOWE – 2011 
Jest to impreza organizowana przez  stowarzyszenie Dolina Karpia. 

Dolina Karpia - jest nową nazwą terenów obejmujących dawne zagłębie hodowli 
karpia na ziemi oświęcimskiej oraz zatorskiej które znane było już w średniowieczu. 
Stawy hodowlane w Dolinie Karpia zajmują obszary setek hektarów rozciągając się 
w dolinie Wisły, Skawy i Wieprzówki. "Dolina Karpia" to również program, który 
obejmuje kilka połączonych ze sobą działań, mających na celu stworzenie spójnej oferty 
turystycznej opartej na dostępnych zasobach środowiska naturalnego. Dolina Karpia to 
obecnie obszar siedmiu małopolskich gmin: Zator, Brzeźnica, Osiek, Przeciszów, 
Polanka Wielka, Spytkowice oraz Tomice. 

PROGRAM 

8 październik (sobota)  – spotkanie uczestników wycieczki o godz. 800 
w Mysłowicach przy ul. Powstańców , rejon stacji PKP , Poczty Głównej . Przejazd 
autokarem na trasie Mysłowice, Zator, Podolsze. Tu przy stawie Ślepowron odbędą się 
pokazowe odłowy karpia w stawach. Następnie przejedziemy autokarem do Spytkowic, 
gdzie będziemy mieli możliwość zwiedzenia XVI w. zamku w Spytkowicach. W 2000 
roku na zamku w Spytkowicach otwarto Ekspozyturę Krakowskiego Archiwum 
Państwowego, dlatego zamek ten jest nieudostępniany dla turystów. Przejazd 
autokarem w okolice Zatora, dla zainteresowanych istnieje możliwość zorganizowania 
spływu kajakowego rzeką Skawą. W Zatorze zwiedzimy zamek i gotycki kościół. Zamek 
w Zatorze też nie jest udostępniany do zwiedzania. Przejazd do Podolsza, tu udział 
w imprezach organizowanych w ramach WIELKICH ŻNIW KARPIOWYCH. Będą też 
stoiska degustacyjne regionalnych potraw, stoiska z rękodziełem ok. godz. 17 tej 
koncert finałowy. 
Powrót autokarem do Mysłowic. Planowany przyjazd na godz. 1900. 
 
 
CENA ; 45 zł – członkowie PTTK      40 zł – członkowie SKKT           50 zł - niezrzeszeni 
 
 
ŚWIADCZENIA: przejazd autokarem turystycznym, NNW, opieka pilota/przewodnika.     
 
 
WE WŁASNYM ZAKRESIE : wyżywienie, opłaty za zwiedzane miejsca, opłata za spływ 
kajakiem 20 zł/os. . 
 
 

Zapisy i szczegółowe informacje w biurze PTTK  O / Mysłowice przy ul. Armii Krajowej 22  
Polecamy naszą stronę www.myslowice.pttk.pl    E-mail: pttkmyslowice@poczta.onet.pl.    

Tel/faks (032) 222 56 06 . 
Biuro czynne we wtorki i czwartki od godz. 1300 do 1700 Składka roczna ulgowa dla; uczących 

się (do 26 lat), opiekunów SKKT i bezrobotnych wynosi 18 zł., ulgowa dla emerytów, rencistów 
wynosi 20 zł, normalna 36 zł. Nowo wstępujących obowiązuje wpisowe w wysokości 6 zł dla 

składki ulg. I 10 zł dla składki normalnej. 


