
PTTK  O/Mysłowice serdecznie zaprasza w dniu  14 kwietnia 2012 r. wszystkich 

miłośników turystyki kolarskiej na 

RAJD ROWEROWY SZLAKAMI 

WOKÓŁ MYSŁOWIC 
Trasa rajdu będzie przebiegała szlakami rowerowymi – zielonym, niebieskim , czerwonym – o łącznej długości 50 km . 

Czas przejazdu ok.5 godz. 

PROGRAM 

14 kwietnia 2012 r. – spotkanie uczestników w Mysłowicach przy ulicy Powstańców , rejon stacji 

PKP  o godz. 930 . Przejazd zielonym szlakiem przez Promenadę do ulicy Portowej a dalej niebieskim 

szlakiem do TRÓJKĄTA TRZECH CESARZY . Dalszy przejazd na trasie szlaków niebieskiego i zielonego 

do Centralnego Muzeum Pożarnictwa a dalej już czerwonym szlakiem przez tereny dawnej Huty 

Rozalii, Lasy Mysłowickie, ul. Leśną i Graniczną. Stąd, jeżeli widoczność będzie dobra rozciąga się 

panorama Beskidów Zachodnich. Dalej przez fragment Lasów Murckowskich do Ośrodka 

Rekreacyjnego „Wesoła Fala”. Po krótkim odpoczynku przejedziemy przez Wesołą gdzie m.in. 

tablica upamiętniająca śląskiego Fausta – J. C. Ruberga oraz osiedle drewnianych domków fińskich. 

Z Wesołej przejedziemy skrajem wzgórza Makowy na wierzchołku którego znajduje się maszt 

przekaźnikowy RTV (355m - drugi pod względem wysokości w Polsce). Następnie wjedziemy 

w Krasowy, gdzie zwiedzać będziemy zabytki -  piece wapiennicze. Z Krasów przez Kosztowy 

wjeżdżamy w kolejny kompleks leśny – Lasy Imielińskie. Tu odpoczynek w Barze Leśnym dalszy 

przejazd duktami leśnymi (na trasie Pomnik Powstańców Śląskich) do ul. Wyzwolenia i Satelickiej 

w Imielinie. Na północ od ul .Satelickiej eksploatuje dolomity czynna kopalnia odkrywkowa. Duktami 

leśnymi i polnymi, stanowiącymi przedłużenie ul. Satelickiej, dojedziemy do ul. Zachęty i nią do 

mostu nad Przemszą łączącego Dziećkowice z Jeleniem. Tu kończy lub zaczyna się rowerowy szlak 

czerwony i zielony. Tutaj też odpoczynek i ciepła herbatka w kawiarni „Rakowia” . Dalszy przejazd 

zielonym szlakiem przez Dziećkowice , do Lasu Grabina. Tu dwa ciekawy dąb i lipa – pomniki 

przyrody. Dalej obok dawnego dworku i zabudowań folwarcznych do skrzyżowania ul. Długiej 

i przedłużenia ul. Cmentarnej, którą dojeżdżamy do kaplicy Gniłków i cmentarza w Brzezince. 

Szlakiem zielonym przejeżdżamy przez Brzezinkę do ul. Mielęckiego. Rzadko używaną przez pojazdy 

mechaniczne ulicą dojeżdżamy do ul. Kolejowej i stacji PKP w Brzęczkowicach. Dalej wygodną drogą 

leśną do ulicy Korczaka, gdzie przy Centralnym Muzeum Pożarnictwa zakończenie rajdu. 

CENA ; 5zł  

Wycieczkę będą prowadzili przodownicy turystyki kolarskiej z PTTK O/Mysłowice. 

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. 1300 do 1700 Składka roczna ulgowa dla; uczących się (do 26 lat), 
opiekunów SKKT i bezrobotnych wynosi 20 zł. Ulgowa dla emerytów, rencistów wynosi 25 zł. Normalna 40 zł. 
Nowo wstępujących obowiązuje wpisowe w wysokości 6 zł dla składki ulgowej  i 10 zł dla składki normalnej. 


