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PROGRAM  
13 kwietnia 2013r.  (sobota) – spotkanie uczestników o godz. 900 w Mysłowicach 
przy ulicy Powstańców rejon stacji PKP. Przejazd rowerami na trasie: PKP, 
Promenada, Trójkąt Trzech Cesarzy. Dalszy przejazd szlakami rowerowymi 
w kierunku Centralnego Muzeum Pożarnictwa i dalej przez teren d. huty Rozalia, 
Lasy Mysłowickie do Ośrodka Rekreacyjnego „Wesoła Fala”. Tu planowany jest 
odpoczynek. Następnie przejedziemy przez Wesołą (obok tablicy Christiana 
Ruberga i osiedla domków fińskich oraz masztu stacji przekaźnikowej RTV) do 
Krasów. Tu planujemy krótki odpoczynek przy zabytkowym tzw. domu Skiby. 
Będziemy mogli zobaczyć potężne lipy, wkrótce wnioskowane przez PTTK jako 
pomniki przyrody. Dalszy przejazd przez Krasowy, obok zabytkowych pieców 
wapienniczych i wzgórza „Kępa Bagieniokowa” do Kosztów, skąd ulicą 
Kosztowską do Lasów Imielińskich. Tu również planowany jest odpoczynek w 
Zajeździe Leśnym. Dalej pojedziemy przez obrzeża Imielina obok odkrywkowej 
kopalni dolomitów. Przy dobrej widoczności z fragmentów trasy rozciąga się 
panorama Beskidów Zachodnich. Przejeżdżamy do Dziećkowic. Tu węzeł szlaków 
rowerowych w okolicy restauracja Rakowia, przy moście nad Przemszą. Tu po 
krótkim odpoczynku przejazd przez Dziećkowice, obok pomników przyrody. Dalej 
obok tzw. kapliczki Gniłków i ulicą Cmentarną w Brzezince. Przejazd przez 
Brzezinkę do stacji PKP w Brzęczkowicach. Tu znów wjeżdżamy w Lasy 
Mysłowickie i szlakiem zielonym dojeżdżamy do ulicy Korczaka, przy Centralnym 
Muzeum Pożarnictwa. Tu zakończenie rajdu. Planujemy zakończenie Rajdu około 
godz. 1500. 
 
Szlaki rowerowe rejonu Mysłowic są elementem  systemu szlaków rowerowych woj. śląskiego. W ramach rejonu 
mysłowickiego dotychczas wytyczono i wyznakowano następujące szlaki: koloru zielonego o długości 15 km 
biegnącego od stacji PKP w Mysłowicach do mostu łączącego Dziećkowice z Jeleniem oraz koloru czerwonego o 
długości 35 km biegnącego od Centralnego Muzeum Pożarnictwa do mostu łączącego Dziećkowice z Jeleniem. Szlak 
niebieski, najkrótszy – 500 m – łączy ul. Portową z Trójkątem Trzech Cesarzy. Obecnie wszystkie szlaki rowerowe 
wymagają odrestaurowania 
. 
  OBOWIĄZKOWE  WYPOSAŻENIE  ROWERU - każdy rower poruszający się po drogach publicznych powinien być 
wyposażony w: przynajmniej jeden dobrze działający hamulec, sygnał dźwiękowy, lampę ze światłem białym lub 
żółtym skierowaną do przodu (w nocy), czerwone światło odblaskowe w dzień i czerwone światło w nocy skierowane 
do tyłu, światełka odblaskowe na kołach. 

 
CENA:  bez opłat ŚWIADCZENIA:   wycieczkę będzie prowadził przodownik kolarski 
We własnym zakresie  ; wyżywienie, napoje i ubezpieczenie. 

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.  


