
            INAUGURACJA  SEZONU TURYSTYCZNEGO 2011 PTTK 

PTTK O/MYSŁOWICE organizuje w dniu 2 i 3 kwietnia 2011 wycieczkę krajoznawczą. 

W trakcie wycieczki będziemy zwiedzać najbliższe atrakcje okolic Krakowa oraz 

zamek Dębno, zabytki Szczepanowa-miejscowości związanej ze św. Stanisławem 

oraz browar w Okocimu. 

PROGRAM 

2 kwiecień ( sobota ) – spotkanie uczestników wycieczki o godz. 800 w 
Mysłowicach przy ul. Powstańców , rejon stacji PKP , Poczty Głównej . Przejazd 
autokarem na trasie Mysłowice, Olkusz, Biały Kościół. Przejście piesze do Jaskini 
Wierzchowskiej Górnej, która posiada najdłuższą trasę turystyczną ze wszystkich 
jaskiń w Polsce. Przejazd do Bronowic Małych , tu zwiedzamy Muzeum Młodej 
Polski „Rydlówka”. Przejazd  w okolice Zabierzowa, tu przejście piesze przez 
rezerwat przyrody „Skała Kmity”. Przejazd autokarem do Olszanicy – dzielnica 
Krakowa leżąca  na skraju Lasu Wolskiego. Tu zwiedzać będziemy Fort Olszanica, 
a w nim ognisko z pieczeniem kiełbasek  (+pieczywo i herbatka przygotowane 
przez krakowskich harcerzy opiekujących się tym fortem). Następnie przejście 
piesze na Kopiec Piłsudskiego. 
           Kopiec Józefa Piłsudskiego - najwyższe wzniesienia Krakowa  . Wysokość Kopca ok. 35 m (wraz ze 

szczytem 383,6 m n.p.m.). Z wierzchołka rozciąga się najpiękniejsza panorama okolic Krakowa, widać Wawel, 

Stare Miasto, Łagiewniki, południową część Jury, Beskidy z Babią Górą oraz Tatry.  

Zejście do Olszanicy. Przejazd autokarem do Łagiewnik, zwiedzanie sanktuarium 
Bożego Miłosierdzia. Przejazd do Uzdrowiska – Swoszowice. Tu zakwaterowanie 
w Hotelu Krystyna i Domu Zdrojowym + obiadokolacja. Wieczorek turystyczny. 
 

3 kwiecień (niedziela) – śniadanie. Przejazd autokarem do Szczepanowa  wg 
tradycji to miejscowość  urodzenia Świętego Stanisława Biskupa i Męczennika. 
Zwiedzanie zabytków i miejsc związanych ze św. Stanisławem. Przejazd do Dębna, 
zwiedzanie późnogotyckiego zamku. Przejazd do Okocimia, zwiedzanie 
zabytkowych zabudowań Browaru, degustacja piwa. Powrót autokarem do 
Mysłowic . Planowany przyjazd na godz. 1930. 
 
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. 

 


