
PTTK O/Mysłowice serdecznie zaprasza w dn. 25 i 26 września na wycieczkę w 

                      
                      TATRY I ZAKOPANE 
 
 
PROGRAM 
 

25 września 2010 (sobota) – spotkanie uczestników o godz. 800 w Mysłowicach przy 
ulicy Powstańców, rejon stacji PKP. Przejazd autokarem na trasie : Mysłowice, A-4, Rabka, 
Zakopane. Tu zwiedzanie zespołu dworsko – parkowego w Kuźnicach, Muzeum Władysława 
Hasiora oraz Muzeum „Pod Kuźniczym Młotem”. Zainteresowani realizacją programu we 
własnym zakresie uzgadniają warunki z przewodnikiem. Przejazd autokarem do Poronina – 
Suche. Tu zakwaterowanie w pensjonacie „ U Jędrola”. Pokoje 2,3,4 os. z łaz.  
Ok. godz. 1800 obiadokolacja. Ośrodek wyposażony w kryty basen, udostępniony dla naszych 
turystów. Około godz. 2000 wieczorek turystyczny, ognisko z pieczeniem kiełbasek. Istnieje 
możliwość wyjścia na spektakl do Teatru Witkacego – zainteresowani powinni zgłosić się u 
przewodnika przed rozpoczęciem wycieczki w dn. 25-09-2010. 
 
26 września 2010 (niedziela) – śniadanie o godz.800 . Wyjazd autokarem do 
Bystrego. Przejście piesze z Bystrego do dolnej stacji kolejki wyciągowej na Kasprowy. 
Wyjazd kolejką na Kasprowy Wierch (1987 m n.p.m.). 
         Kasprowy Wierch - jeden z najbardziej znanych i najczęściej odwiedzanych szczytów w Polsce. Leży w 
głównej grani Tatr i przebiega przez niego granica między Polską, a Słowacją. Nazwa szczytu pochodzi od 
Kaspra - pierwszego użytkownika leżącej u stóp góry Hali Kasprowej. Popularność Kasprowego zaczęła się w 
1936r, kiedy to uruchomiono kolejkę linową. Od tego czasu ściągają tu zarówno miłośnicy pieszych wędrówek jak 
i amatorzy białego szaleństwa. W roku 2007 przeprowadzono generalny remont kolejki i 15.XII.2007 o godzinie 
11.00 po raz pierwszy nowe wagoniki ruszyły z turystami w drogę na szczyt. 
Od 1937 roku stałe dyżury na Kasprowym prowadzi GOPR. Od 1938 roku na szczycie stoi obserwatorium 
meteorologiczne. 
 
Przejście granią od Kasprowego Wierchu ku zachodowi, poprzez Kopę Kondracką (2005 m 
n.p.m.) na grań Czerwonych Wierchów, należy do najatrakcyjniejszych z łatwych wycieczek 
graniowych. Z Kopy Kondrackiej zejdziemy na Kondratową Przełęcz, a z niej na wierzchołek 
Giewontu. Zejdziemy do Doliny Kondratowej i dalej do Bystrego. Przejściu niemal bez 
przerwy towarzyszą interesujące widoki. Łączny czas przejścia wynosi 6 godz. Z Bystrego 
autokarem powrót do Mysłowic. Planowany przyjazd na godz. 2000. 
 
CENA: 160 zł. – członkowie PTTK 155 zł. – członkowie SKKT* 180 zł – niezrzeszeni 
 
ŚWIADCZENIA: autokar, NNW, opieka przewodnika. Nocleg z HB* w Pensjonacie „ U 
Jędrola ‘’ w Poroninie - Suche. Ognisko z pieczeniem kiełbasek. Cena zawiera opłatę za 
wjazd kolejką na Kasprowy Wierch.  
 
WE WŁASNYM ZAKRESIE : opłaty za zwiedzane miejsca, pozostałe wyżywienie 
 
SKKT* – Szkolny Klub Krajoznawczo – Turystyczny   HB* – śniadanie + obiadokolacja.    
  Szczegółowe informacje w biurze PTTK  O / Mysłowice przy ul. Armii Krajowej 22. Biuro 
czynne we wtorki i czwartki od godz. 1300 do 1600. 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. 

 


