
PTTK O/Mysłowice organizuje w dniu 27 września  

dla Szkolnych Kół Krajoznawczo – Turystycznych 

wycieczkę w ramach obchodów 

ŚWIATOWEGO DNIA TURYSTYKIŚWIATOWEGO DNIA TURYSTYKIŚWIATOWEGO DNIA TURYSTYKIŚWIATOWEGO DNIA TURYSTYKI    

Serdecznie zapraszamy młodzież niezrzeszoną w SKKT. W trakcie wycieczki 

będziemy zdobywali górę Grojec i zwiedzali zabytki miasta Żywiec. 

Jest to wzgórze koło Żywca, wysokość 612 m n.p.m. Wierzchołek jest znakomitym punktem 
widokowym. Na jego wierzchołku prowadzone były prace archeologiczne, podczas których 
stwierdzono istnienie wcześniej drewnianego zamku. Dziś miejsce licznych wycieczek. Przez szczyt 
Grojca przebiega żółty szlak turystyczny z centrum Żywca przez Mały Grojec (422 m n.p.m.) do 
Żywca-Zabłocia (koło browaru) oraz ścieżka edukacyjna, prowadząca przez najbardziej interesujące 
fragmenty wzgórza (m.in. obok pieca wapienniczego, przez murawy kserotermiczne, punkt widokowy 
na Średnim Grojcu, torfowisko wysokie ze stanowiskiem rosiczki okrągłolistnej). Na szczycie Małego 

Grojca ustawiono stalowy krzyż - pamiątkę po wizycie w Żywcu papieża Jana Pawła II 22 maja 1995 

roku. Krzyż jest widoczny z wielu miejsc w mieście i stał się jednym z symboli Żywca. 

W trakcie wędrówki górskiej będą naszym turystom towarzyszyli 

pracownicy naukowi Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego 

z Żywca. Pod ich kierunkiem będą prowadzone zajęcia z zakresu edukacji 

ekologicznej, zabawy i gry oraz będziemy brali udział w akcji „Sprzątanie 

Świata”. Zejdziemy do amfiteatru. Amfiteatr położony jest pod górą Grojec nad 

rzeką Koszarawą. Obiekt jest zadaszony, wyposażony w toalety. Tu 

zorganizowane zostaną konkursy z nagrodami oraz ognisko z pieczeniem 

kiełbasek. 

Z amfiteatru przejdziemy przez zabytkowy Park Zamkowy – obok pałacu 
Habsburgów i starego zamku – do centrum zabytkowego Żywca. Tu zwiedzimy 
zabytki miasta, stąd też wyjazd autokarami do Mysłowic. Planowany przyjazd 
na godz. 18:00. 
 
CENA ; 35 zł – członkowie PTTK     30 zł – członkowie SKKT    Niezrzeszeni – 40 zł 
ŚWIADCZENIA: przejazd autokarem, NNW, opieka przewodnika,  zajęcia 
z pracownikami naukowymi Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa 
Śląskiego z Żywca, ognisko z pieczeniem kiełbasek. 
 WE WŁASNYM ZAKRESIE: wyżywienie. 
 

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 (32) 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. 


