
PTTK O / Mysłowice organizuje w dniach 23 / 24 lipca 

                                                  XXXIII RAJD O ŚWICIE 

W trakcie rajdu zdobywać będziemy widokowy, zwieńczony zewsząd widocznym krzyżem szczyt 

Beskidu Żywieckiego. Będzie nim  

BENDOSZKA WIELKA – 1144 m npm 

       PROGRAM 

23 lipca 2011 (sobota) - spotkanie uczestników o godz. 2200   przy ul 
.Powstańców, rejon stacji PKP. Przejazd na trasie Mysłowice, Żywiec, 
Milówka, Rycerka Górna Kolonia. Stąd przejście piesze na Przełęcz 
Przegibek, gdzie krótki odpoczynek w schronisku PTTK. Dalej czarnym 
szlakiem na szczyt Bendoszki Wielkiej. 

Bendoszka Wielka dzięki temu, że jest wysunięta na północ przed główną linię grzbietową Worka 
Raczańskiego należy do najlepszych punktów widokowych w tym rejonie Beskidów. Na szczycie znajduje się 

Jubileuszowy Krzyż Ziemi Żywieckiej postawiony tam we wrześniu 2000 roku z okazji Jubileuszu 2000 ogłoszonego przez 

Kościół katolicki. Ma wysokość 23,5 metra[1]. Kamień węgielny pod budowę został poświęcony przez Jana Pawła II 15 

czerwca 1999 w Krakowie. 

Ze szczytu, gdzie około 500 podziwiać będziemy wschód słońca i zorganizujemy 

ognisko z pieczeniem kiełbasek,  zejdziemy do schroniska na Przełęczy Przegibek, tu 

odpoczynek. Zejście do Rycerki Górnej Kolonii. Natomiast dla zaawansowanych 

turystów istnieje wariant drugi trudniejszy; otóż po zdobyciu Bendoszki Wielkiej 

grupa ta pójdzie dalej czarnym szlakiem przez widokowy szczyt Praszywki Wielkiej 

do Rycerki Dolnej. Stąd razem z grupą pierwszą przejazd autokarem do Mysłowic. 

Planowany przyjazd na godzinę 1300. Na trasie postój w Żywcu, tu zwiedzanie 

Ośrodka Edukacji Ekologicznej Żywieckiego Parku Krajobrazowego. W Ośrodku 

prelekcja o walorach turystycznych Beskidu Żywieckiego. 

         CENA ; 45 zł – członkowie PTTK     40 zł – członkowie SKKT     50 zł - niezrzeszeni 
 

ŚWIADCZENIA: autokar, NNW, opieka przewodnika i ognisko z pieczeniem kiełbasek . 
 
WE WŁASNYM ZAKRESIE: wyżywienie, opłaty za zwiedzane miejsca . 

 
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. 13

00
 do 17

00
 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.  

 



 

 


