
PTTK O/Mysłowice serdecznie zaprasza młodzież mysłowickich 
szkół w dniu 30 października 2010r. na wycieczkę krajoznawczą 
w trakcie, której poznawać będziemy niektóre walory przyrodnicze 
i zabytki północnej części 

    JURY KRAKOWSKO – CZĘSTOCHOWSKIEJ 

Będzie to wycieczka na zakończenie sezonu turystycznego 2010 Szkolnych Klubów 
Krajoznawczo – Turystycznych funkcjonujących przy PTTK O/Mysłowice. 

PROGRAM 

- Spotkanie uczestników o godz. 800 przy ul. Powstańców rejon stacji 
PKP. Przejazd autokarem na trasie Mysłowice – Ogrodzieniec – Kroczyce – 
Mirów. Stąd rozpoczniemy wędrówkę pieszą do ruin zamku w Mirowie, 
następnie przejdziemy czerwonym Szlakiem Orlich Gniazd do zamku 
Bobolice. Zamek ten został niedawno odremontowany i udostępniony do 
zwiedzania, dlatego też będziemy mogli z przewodnikiem zamkowym 
zwiedzać jego wnętrza. Z zamku Bobolice przejdziemy szlakiem rowerowym 
do Mirowa, gdzie zorganizowane będzie tradycyjne turystyczne ognisko 
z pieczeniem kiełbasek. Z Mirowa przejdziemy czerwonym Szlakiem Orlich 
Gniazd na Wielką Górę, na zboczach, której znajdują się dwie jaskinie. 
Ze względu na trudności techniczne, nie będziemy ich zwiedzali. Z Wielkiej 
Góry przejdziemy niebieskim szlakiem do Łutowca. Tu zwiedzimy 
średniowieczną strażnicę, następnie autokarem przejedziemy do Mysłowic. 
Planowany przyjazd do Mysłowic na godz. 1600. 

CENA: 25 zł. – członkowie PTTK  i  SKKT*    35 zł – niezrzeszeni 

ŚWIADCZENIA: autokar, NNW, opieka  przewodnika.  Ognisko z pieczeniem kiełbasek, opłata 
za zwiedzanie Zamku Bobolice. 

WE WŁASNYM ZAKRESIE :, pozostałe wyżywienie 

SKKT* – Szkolny Klub Krajoznawczo – Turystyczny       
Szczegółowe informacje w biurze PTTK  O / Mysłowice przy ul. Armii Krajowej 22. Biuro czynne we  

  wtorki i czwartki od godz. 13
00

 do 16
00

. Tel/faks (032) 222 56 06 . E-mail: pttkmyslowice@poczta.onet.pl.     

Podane ceny mogą ulec zmianie z przyczyn niezależnych od PTTK O/Mysłowice. Składka roczna ulgowa dla 

uczących się (do 26 lat), opiekunów SKKT i bezrobotnych wynosi 16 zł , ulgowa dla emerytów, rencistów 

wynosi 20 zł, składka normalna wynosi 32 zł. W przypadku nowo wstępujących obowiązuje wpisowe w 

wysokości 6 zł dla składek ulgowych i 10 zł dla składki normalnej. 


