
PTTK O/Mysłowice organizuje w dniu 29 października 2011r. 

wycieczkę  SKKT* na zakończenie sezonu turystycznego 2011. 

W trakcie wycieczki zwiedzać będziemy wybrane atrakcje północnej części  

Jury Krakowsko – Częstochowskiej 

PROGRAM 

29 październik ( sobota ) – spotkanie uczestników wycieczki o godz. 800 w Mysłowicach  
przy ul. Powstańców , rejon stacji PKP , Poczty Głównej . Przejazd autokarem na trasie 
Mysłowice, Siewierz, Myszków, Żarki, Siedlec. Stąd przejście piesze na wzgórze Dupka, 
gdzie zwiedzać będziemy Jaskinię Na Dupce. Zejście do m. Siedlec, skąd przejazd 
autokarem do parkingu w ok. źródeł rzeki Wiercicy. Przejście piesze obok źródeł 
Zygmunta i Elżbiety, dalej szlakiem rowerowym obok pomnika przyrody „Dąb Bartuś” i 
najstarszych pstrągarni na kontynencie Europejskim. Dalej na trasie naszej wędrówki  
ostaniec Zbójnickie Skały, zabytkowy drewniany młyn Kołaczew z XIX w. oraz kolejne 
źródełko o romantycznej nazwie „Źródło Spełnionych Marzeń”   oraz staw o nazwie „ 
Sen Nocy Letniej”. Tu też wnęka skalna zwana Grotą Niedźwiedzią i symboliczna mogiła 
majora Wrzoska – bohatera walk z września 1939r. Po zwiedzeniu tych atrakcji dalszy 
przejazd autokarem w okolice rezerwatu przyrody „Ostrężnik”. Tu wejdziemy do ruin 
Zamku Ostrężnik z pocz. XIV w. a u podnóża zamku zorganizowane zostanie pieczenie 
kiełbasek. Powrót autokarem do Mysłowic. Planowany przyjazd na godz. 1800. 
 

 
 

 CENA ;   45 zł – członkowie PTTK    30  zł – członkowie SKKT   55  zł – niezrzeszeni 
        
ŚWIADCZENIA: przejazd autokarem turystycznym, NNW, opieka przewodnika,     
kiełbaski na ognisko 
 
WE WŁASNYM ZAKRESIE: wyżywienie. 

 

SKKT* - Szkolne Koło Krajoznawczo - Turystyczne  

 
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.  


