
PTTK Oddział Mysłowice zaprasza w dniu 23 marca dzieci i młodzież Szkolnych 

Kół Krajoznawczo – Turystycznych na wycieczkę krajoznawczą inaugurującą 

sezon turystyczny 2013. Celem naszej  wycieczki będzie 

ZIEMIA RACIBORSKA 

i jej wybrane atrakcje krajoznawcze. 

PROGRAM 

23 marca sobota – spotkanie uczestników o godz. 8
00

  w Mysłowicach ul. Powstańców, rejon 

stacji PKP, Poczty Głównej. Przejazd autokarem na trasie Mysłowice, Rybnik, Tworków. Tu 

zwiedzanie kościoła barokowego – perły górnośląskiego baroku. W kościele unikalny w skali 

Europy zbiór bogato zdobionych trumien dziecięcych. W Tworkowie zwiedzimy zabytkowy 

park i ruiny renesansowego pałacu. Przejazd autokarem do Obory (dzielnica Raciborza). Tu 

przejdziemy ścieżką przyrodniczą przez Arboretum Bramy Morawskiej. To dawny las książąt 

raciborskich w którym zachowało się bogactwo florystycznych okazów. Będziemy mieli 

okazję podziwiać budzącą się do życia, po zimowym letargu, przyrodę. Tu też zwiedzimy mini 

zoo. Następnie przejedziemy pod najwyższą wieżę ciśnień w woj. śląskim. Tu na naszych 

turystów czekać będzie słodka niespodzianka. Przejazd autokarem przez Lasy Raciborskie. 

Jest to największy kompleks leśny w woj. śląskim. Jeżeli czas pozwoli przejdziemy ścieżką 

przyrodniczą przez najbardziej malowniczy fragment rezerwatu leśno-stawowego „Łężczok”. 

W miejscowości Rudy Raciborskie zwiedzimy ośrodek edukacyjny Parku Krajobrazowego 

„Cysterskie Kompozycje Krajobrazowe Rud Wielkich”. Tu też ognisko z pieczeniem kiełbasek. 

Powrót autokarem do Mysłowic. Planowany przyjazd na godz. 18
00

. 

CENA; 30 zł członkowie SKKT,   50 zł – pozostali. 

ŚWIADCZENIA; przejazd autokarem, opieka przewodnika na całej trasie wycieczki, opłaty za 

zwiedzane miejsca, kiełbaski na ognisko. 

WE WŁASNYM ZAKRESIE; pozostałe wyżywienie.  

Szczegółowe informacje w biurze PTTK O/Mysłowice przy ul. Armii Krajowej 22 lub na stronie 

www.myslowice.pttk.pl       Biuro czynne we wtorki i czwartki od godz. 13:00 do 17:00. 

Tel/faks (032) 22 56 06. E-mail: pttkmyslowice@poczta.onet.pl   

Składka roczna ulgowa dla uczących się (do 26 lat), opiekunów SKKT, osób z orzeczoną 

niepełnosprawnością oraz  bezrobotnych wynosi 20 zł, ulgowa dla emerytów wynosi 25 zł. Składka  

normalna wynosi 40 zł. W przypadku nowo występujących obowiązuje wpisowe w wysokości 6 zł dla 

składki ulgowej i 10 zł dla składki normalnej. Dla każdej wycieczki podany zostanie szczegółowy 

program. Podane ceny mogą ulec zmianie z przyczyn niezależnych od PTTK O/Mysłowice. 

 


