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STYCZEŃ – LUTY – MARZEC 2019   
 

Nr 
imp. 

Termin i cena 
imprezy 

Program imprezy 

1 16.01.2019 
środa 
99 zł  

+ bilety 
wstępu  

 

Świadczenia 
dodatkowe: 

- kawa i ciasto 
- ciepły 
posiłek              

BABSKI COMBER 
Na trasie: 
RADZIONKÓW – MUZEUM CHLEBA, SZKOŁY I CIEKAWOSTEK – wspomnień  czar  w  ciekawym 
                           i wyjątkowym muzeum,  w  którym odwiedzający uczą  się  szacunku  do  chleba  
                           i historii. Zwiedzanie zakończone poczęstunkiem – kawą oraz ciastem.  
TARNOWSKIE GÓRY – CHU „HALA” – zakupy, czyli dobry sposób na poprawę nastroju (5700 m²,  
                                                             200 stanowisk sprzedaży, bogata oferta produktów) 
ŚWIERKLANIEC – „LAWENDOWY OGRÓD” – babska  biesiada  pełna  zabaw  i  radości z dobrym  
                                                                       „co nieco” na stole i z muzyką w tle 

IMPREZA TYLKO DLA KOBIET !!! 
2 19.01.2019 

sobota 
75 zł  

+ kulig (20 zł) 
+ basen 

 

Świadczenia 
dodatkowe:  

- przewodnik 
beskidzki 
- ognisko, 
kiełbasa, 
grzaniec 

RADOSNY KULIG  
I EKSKLUZYWNY PARK WODNY W BESKIDACH 

Na trasie:  
KUBALONKA – najbardziej znana i często odwiedzana przełęcz Beskidu Śląskiego  
KULIG  Z  KUBALONKI  NA  STECÓWKĘ – wspaniała podróż w bajecznej scenerii gór 
STECÓWKA – wysoko  położone osiedle Istebnej ze znanym, prywatnym schroniskiem Legierskich  
                      oraz   starannie  odbudowanym   drewnianym   kościołem  Matki  Bożej  Fatimskiej,  
                      który spłonął w grudniu  2013 roku.  Radosne  spotkanie w doborowym gronie przy  
                      ognisku, grzańcu i … 
WISŁA  (HOTEL  GOŁĘBIEWSKI  –  PARK  WODNY  TROPIKANA) – rozbudowane,  ekskluzywne  
                                                                                 baseny w najsłynniejszym wiślańskim hotelu 

Korzystaj z uroków zimy !                                            
3 24.01.2019 

czwartek 
85 zł 

 
 

Świadczenia 
dodatkowe: 

- obiad, 
kawa/herbata 

i ciasto 
- oprawa 

muzyczna 

JUBILEUSZOWA 25 PIELGRZYMKA NA GÓRĘ ŚW. ANNY  
Z OKAZJI DNIA BABCI I DZIADKA 

Na trasie: 
GÓRA ŚWIĘTEJ ANNY – perła  Opolszczyzny,  na  której  szczycie  znajduje  się zabytkowy zespół  
                                        klasztorno – kalwaryjski  z  bazyliką,  której  punktem  centralnym  jest  
                                        łaskami słynąca figura św. Anny Samotrzeciej 
W programie:  

- powitanie św. Anny i wspólne kolędowanie przy pięknym żłóbku w bazylice 
- uroczysta Msza św. w intencji wszystkich BABĆ i DZIADKÓW 
- odmówienie litanii do św. Anny i ucałowanie relikwii  
- rodzinny obiad z deserem w Domu Pielgrzyma 
- spotkanie towarzyskie z pełną wspomnień oprawą muzyczną 
- koronka do Bożego Miłosierdzia i kolędowanie w kaplicy Domu Pielgrzyma 

WYSOKA – niewielka  wioska z potężnym kościołem parafialnym św. Floriana, którego ozdobą jest  
                  gotycko  –  renesansowa   kaplica   z   XIV w,  zaś   szczególną   atrakcją   niesamowita  
                  w swym uroku i wielkości ruchoma stajenka 
Św. Anna czeka na Ciebie. Od pięciu wieków ciągnie się łańcuch pokoleń zanoszących swoje 

modlitwy przed jej oblicze. I my od 25 lat pielgrzymujemy na „Górę ufnej modlitwy”,                                              
by otworzyć swoje serce przed Babcią Pana Jezusa. 

„Kto raz tu przybył, ten pragnie powrócić. Kto raz powrócił, zawsze pragnie wracać.” 
4 26.01.2019 

sobota 
55 zł  

 
Świadczenia 
dodatkowe: 

- przewodnik 
terenowy 

  

JURAJSKIM SZLAKIEM NA JASNĄ GÓRĘ     
Na trasie:  
SIEWIERZ – spacer  po  mieście  (m. in.:  ruiny  nizinnego  zamku,   barokowy  kościół  parafialny           
                    św. Macieja)   oraz   tradycyjny   postój  na  dobrą  kawę  na  rynku  stolicy  dawnego  
                    księstwa biskupów krakowskich 
MZYKI – niewielka wioska z nowym kościołem mieszczącym zaskakująco zarządzane sanktuarium  
               św. Jana Marii Vianneya – proboszcza z Ars 
JASNA GÓRA – duchowa  stolica  Polski.  W  programie  pobytu:  nawiedzenie  stajenki,  Msza św.  
                          w intencji ojczyzny w kaplicy Matki Bożej Częstochowskiej oraz różaniec    

Nie zmarnuj tej szansy i rozpocznij Nowy Rok od spotkania z Królową Polski ! 
5 02.02.2019 

sobota 
99 zł   

Świadczenia 
dodatkowe: 

- śląskie piwo 
- śląska uczta 

kulinarna 
- 1 zakład              

w „STS Zakłady 
Wzajemne”         

TYLKO  
DLA PRAWDZIWYCH MĘŻCZYZN 

Na trasie: 
ŚLĄSKA TECHNIKA – wizyta  w  ciekawym,  gliwickim  Muzeum Techniki Sanitarnej znajdującym  
                                    się na unikalnym Szlaku Zabytków Techniki  
ŚLĄSKIE PIWO – szklanica złocistego trunku dla wzbudzenia apetytu 
ŚLĄSKIE JADŁO – coś śląskiego, coś dobrego, czyli uczta dla męskich podniebień 
ŚLĄSKIE ZAKŁADY BUKMACHERSKIE – obstawianie wyników meczów w oficjalnym lokalu STS 
SPORTOWE EMOCJE – coś, co prawdziwi mężczyźni lubią (prawie) najbardziej 

IMPREZA TYLKO DLA MĘŻCZYZN !!! 



6  10.02.2019 
niedziela 

70 zł 
+ bilety 
wstępu          

do kopalni  
 

 

NAJSTARSZA KOPALNIA SOLI W POLSCE 
W programie: 
BOCHNIA  –  KOPALNIA   SOLI  –  najstarszy,   nieprzerwanie   działający   zakład   przemysłowy    
                     Europy,  czyli  kopalnia  soli  wpisana  na  Listę  UNESCO  zaskakująca  pomysłami,  
                     audiowizualnymi efektami i nowatorskimi rozwiązaniami na podziemnej trasie    
BOCHNIA  –  STARE  MIASTO  –  centrum   średniowiecznego   miasta  z  bazyliką  św.  Mikołaja,  
                dużym rynkiem i pomnikiem Kazimierza Wielkiego  

Zobacz to razem z nami ! 
7 15 – 17.02. 

2019 
3 dni 
395 zł  
+ kulig 

 

 

PORYWAJĄCY KARNAWAŁ PO GÓRALSKU NA ORAWIE I PODHALU  
Uwaga !!! NOWY ATRAKCYJNY PROGRAM !!!  

Na trasie: 
ORAWKA – zachwycający kościół drewniany z XVII w. z bezcennymi polichromiami  
ORAWICE (SŁOWACJA) – atrakcyjne  baseny  termalne,  znakomite  stoki  narciarskie oraz liczne  
                                         szlaki piesze po Tatrach Zachodnich                
NOWY TARG – stolica Podhala i największy targ w południowej Polsce 
RADOSNY KULIG – wspaniała podróż w bajecznej scenerii gór 
ZABAWA  KARNAWAŁOWA  –  niezapomniany   wieczór  (i  część  nocy)  z  muzyką  mechaniczną,  
                                              tańcami i śpiewami, czyli szampańska impreza w doborowym gronie 
„WIELKA KROKIEW” – najsłynniejsza i największa, naturalna, polska skocznia narciarska 
ZAKOPANE – opiewana przez artystów stolica Tatr z niepowtarzalną atmosferą miejsca 

Spójrz w szczegółowy program !                                                                                              
8 23.02.2019 

sobota 
85 zł 

+ bilety 
wstępu          

do kopalni  
 

NA RUBIEŻACH ŚLĄSKA  
Na trasie: 
OTMUCHÓW – fascynujące,   choć   niewielkie   śląskie   miasto  z  dawnym   zamkiem   biskupów  
                        wrocławskich   (we   wnętrzu   słynne   „końskie   schody”),    bogatym    kościołem  
                        parafialnym oraz ładnym ratuszem 
ZŁOTY STOK – pięknie   położone  miasteczko  z  oryginalnymi  zabytkami  i  charakterystycznym  
                         układem  urbanistycznym,  będące  jednym  z  najstarszych na ziemiach polskich  
                         ośrodków górniczo – hutniczych 
ZŁOTY  STOK – KOPALNIA  ZŁOTA – udostępniona  dla  turystów  do  zwiedzania  z  niezwykłym  
                          podziemnym wodospadem, przejażdżką koleją wąskotorową i stałą temperaturą 

9 02.03.2019 
sobota 
99 zł 

 

Świadczenia 
dodatkowe: 

- przewodnik 
terenowy            

- obiad + wino 
+ kawa  
+ ciasto 
- oprawa 

muzyczna 

JUBILEUSZOWE 25 ŚWIĘTOWANIE Z OKAZJI DNIA KOBIET 
Na trasie: 
BIELSKO – BIAŁA  (HAŁCNÓW)  –  wzorcowo   zadbane   diecezjalne   sanktuarium   Matki  Bożej  
                                                        Bolesnej  w  dzielnicy  Bielska – Białej.   Uroczysta  Msza  św.   
                                                        w  intencji wszystkich KOBIET 
WILAMOWICE – niewielkie,  unikatowe  miasto, w którym zachowała się niepowtarzalna i niestety   
                          zamierająca  kultura  z  własnym, archaicznym językiem (wilamowickim), którym  
                          włada   obecnie   zaledwie   kilkadziesiąt   osób;   najważniejszym  zabytkiem  jest  
                          zaskakujący  swym wyposażeniem kościół parafialny pełniący zaszczytną funkcję  
                          sanktuarium św. Józefa Bilczewskiego – biskupa 
JAWISZOWICE  „DWOREK  JEDLINA” –  nowe  miejsce,  klasyczne  wnętrza,  wyjątkowy  klimat,  
                            doborowe towarzystwo;  radosne,  wspólne  świętowanie przy zastawionym stole            
                            z pełną wspomnień oprawą muzyczną w karnawałowy czas 

Osoby towarzyszące płci męskiej bardzo mile widziane !   
Świętuj razem z nami ! 

10 05.03.2019 
wtorek 
75 zł  

+ bilety 
wstępu 

 

Świadczenia 
dodatkowe: 

- przewodnik 
beskidzki 

- tradycyjny 
śledzik  

+ małe co 
nieco 

NIECODZIENNY „ŚLEDŹ”  
NA ZAKOŃCZENIE KARNAWAŁU  

Na trasie: 
GLIWICE – DOM PAMIĘCI ŻYDÓW GÓRNOŚLĄSKICH – najnowszy  oddział  gliwickiego muzeum  
                  utworzony  w  2016 r.,  którego  misją  jest  upowszechnianie wiedzy na temat historii  
                  Żydów na Górnym Śląsku oraz ich wkładu w rozwój naszego regionu 
GLIWICE – SOŚNICA – „KOLEJKOWO” – największa     makieta     kolejowa     w     Polsce,   czyli  
                                                                 miniaturowy,  niesamowity  świat  w  skali  1:25 
ŻERNICA – perła śląskiej architektury drewnianej w postaci kościoła św. Michała Archanioła 
SPOTKANIE ZE ŚLEDZIEM W ROLI GŁÓWNEJ – tradycyjny śledzik z dodatkami na zakończenie  
                                                                              wyjątkowo długiego karnawału 

Pożegnaj karnawał razem z nami ! 

11 09.03.2019 
sobota 
70 zł  

+ bilety 
wstępu          

CZECHY – NA POGRANICZU ŚLĄSKO-MORAWSKIM  
Na trasie: 
FULNEK – niedoceniane,   urokliwie   położone   pośród   wzgórz,   czeskie  miasteczko  z  licznymi  
                  zabytkami (m. in. zamek, kościół parafialny, rynek z charakterystyczną zabudową)  
KUNIN – odnowiony barokowy pałac o nietypowej urodzie i kolorystyce 
FRYDEK-MISTEK – piękne miasto z licznymi zabytkami na granicy Śląska i Moraw (m.in. zamek,  
                                rynek z odrestaurowanymi kamienicami); możliwość dokonania atrakcyjnych  
                                zakupów  

12 16.03.2019 
sobota 
85 zł  

+ bilety 
wstępu          

POŻEGNANIE ZIMY NA ZIEMI ŚWIĘTOKRZYSKIEJ 
Na trasie:  
WĄCHOCK – historyczne miasto, którego nacenniejszym zabytkiem jest bezcenny zespół cysterski  
                      z romańskim kościołem z XIII w. i przebudowanym klasztorem  
SKARŻYSKO-KAMIENNA – współczesne  sanktuarium  Matki  Bożej  Ostrobramskiej znane dzięki  
                                            niezwykłej historii powstania i nietuzinkowej bazylice  
KAŁKÓW-GODÓW – prężnie  się  rozwijające  sanktuarium  Matki  Bożej  Bolesnej Królowej Polski               
                                 z Golgotą Wschodu, Grotą Ludzką i Drogą Betlejemską 



13 23.03.2019 
sobota 
60 zł  

+ bilet wstępu          
na „Misterium 

Męki 
Pańskiej” 

 

Świadczenia 
dodatkowe: 

- przewodnik 
miejski              

po Krakowie 

 MISTERIUM MĘKI PAŃSKIEJ  
W programie: 
TYNIEC – pięknie usytuowane na wzgórzu nad Wisłą opactwo benedyktyńskie, założone w XI w.,  
                słynące z produktów opartych na wielowiekowej tradycji 
KRAKÓW-DĘBNIKI – spacer  ulicami,   którymi  chadzał  w  młodości  Karol  Wojtyła  oraz  wizyta  
                                  w mieszkaniu, w którym zamieszkał z ojcem po przeprowadzce do Krakowa;  
                                  udział w przejmującym przedstawieniu: 

„M I S T E R I U M   M Ę K I   P A Ń S K I E J”  
w Wyższym Seminarium Salezjańskim 

czyli w spotkaniu z największą tajemnicą wiary – tajemnicą naszego zbawienia 
Koniecznie przeżyj to z nami  

w czasie Wielkiego Postu ! 
14 29 – 31.03. 

2019 
3 dni 
355 zł  

 

TYLKO DLA ORŁÓW  
ORŁY W GORCACH I PIENINACH ORAZ NA PODHALU 

NIE TYLKO DLA LAUREATÓW KONKURSU  
„CZTERY PORY ROKU” LATO I JESIEŃ 2018  

Białka Tatrzańska – Krempachy – Mizerna (pensjonat „Wolski”) – Nowy Targ (popularne 
targowisko) – Łopuszna („Tischnerówka”) – Niedzica (zamczysko nad Jeziorem Czorsztyńskim)  

– Szczawnica (słynne uzdrowisko ze schroniskiem „Orlica”) 
Spójrz w szczegółowy program ! 

 27.04.2019 
sobota 

godzina 9.30 
za zaproszeniami 

Cztery Pory Roku – ZIMA 2019 
„Przeżyjmy to jeszcze raz” 

Uroczyste spotkanie z uczestnikami co najmniej trzech imprez 
pierwszego kwartału roku 2019 z losowaniem atrakcyjnych wycieczek 

UCZESTNIKÓW NASZYCH WYJAZDÓW ZABIERAMY Z WIĘKSZOŚCI DZIELNIC RUDY ŚLĄSKIEJ,                                                       
KILKU DZIELNIC ŚWIĘTOCHŁOWIC ORAZ Z INNYCH WYZNACZONYCH MIEJSC 

 
 

Ceny powyższych wyjazdów zawierają: 
- przejazd autokarem 
- opłaty drogowe oraz parkingowe 
- opiekę licencjonowanego i doświadczonego 

pilota 
- ubezpieczenie NNW                                                    
- podatek VAT (23 %) 

- świadczenia dodatkowe wyszczególnione                      
w programie imprezy 

 
      CENY  WYJAZDÓW  NIE  ZAWIERAJĄ  BILETÓW    

WSTĘPU DO ZWIEDZANYCH MIEJSC I OBIEKTÓW 
 

 
 
 

 

W kolejnym kwartale szczególnie polecamy: 
 

WIOSENNY REJS PO MORZU ŚRÓDZIEMNYM (06 – 14.04) – fantastyczna propozycja odpoczynku                     
na potężnym i luksusowym (zwodowanym w 2012 roku) promie COSTA FASCINOSA oraz niepowtarzalnego 
zwiedzania, czyli 4 śródziemnomorskie kraje Europy w ciągu 1 tygodnia (Włochy, Malta, Hiszpania, Francja)    
na 25-LECIE ATUT-u 
ŚWIĘTA WIELKANOCNE (20 – 23.04) – radosny, prawdziwie rodzinny i ujmujący czas świąt w pięknie 
położonym i oferującym wspaniałe widoki, znakomitą kuchnię oraz góralską atmosferę ośrodku prowadzonym 
przez serdecznych gospodarzy 
LICHEŃ (30.04 – 03.05) – Jubileuszowa 15 pielgrzymka fundatorów licheńskiej bazyliki Rodziny BPiT „ATUT” 
do „Częstochowy Północy”. Święte miejsca i spotkanie z historią na szlakach romańskim i bursztynowym 
WŁADYSŁAWOWO (14 – 26.06) – super-atrakcyjne, najdłuższe i najtańsze wczasy naszego biura                        
nad Bałtykiem z rewelacyjnym, przebogatym programem. Wybrzeże z nasączonym jodem morskim powietrzem, 
pięknymi piaszczystymi plażami, niezliczonymi atrakcjami oraz najciekawszymi zabytkami Pomorza 
Gdańskiego i Północnych Kaszub 
 

Nie zwlekaj z podjęciem decyzji. Jutro może być za późno! 
 
 
 

 

UWAGA ! 
 

Pkt. 3    Uczestnik  zobowiązany  jest  do  wpłaty  wpisowego  w  wysokości 10 zł za imprezę turystyczną  
             w  ciągu  7  dni  od  daty  zapisu.  Brak  wpłaty  w  w/w  teminie  skutkuje wykreśleniem z listy   
             uczestników wyjazdu. Wpisowe przepada w przypadku rezygnacji z wyjazdu. 
Pkt. 5    Uczestnik zobowiązany jest dokonać pełnej wpłaty za  wyjazd  jednodniowy  w  terminie  14  dni  przed  
              wyjazdem, a za wyjazd dłuższy niż  jednodniowy w terminie 30 dni  przed  wyjazdem. Brak dokonania   
              wpłaty  w  pełnej wysokości w wyżej wymienionych terminach upoważnia BPiT „ATUT” do rozwiązania   
              umowy i potrącenia wpisowego oraz zaliczki. 
 

 

Szczegółowych informacji udziela i zapisy przyjmuje 
Biuro Podróży i Turystyki „ATUT” 

od poniedziałku do czwartku w godzinach od 12.00 do 17.00 
Adres: Ruda Śląska – Godula, ul. Podlas 16/01 (parter) nr domofonu 30 

tel/fax  (32)  2 – 480 – 180 
 

Nr konta: 03 1050 1331 1000 0010 0114 8327 


