
PTTK Oddział Mysłowice zaprasza w dniach 5/6 kwietnia 
na wycieczkę krajoznawczą inaugurującą sezon turystyczny 2014 

W trakcie wycieczki zwiedzać wybrane atrakcje turystyczne w następujących 

miejscowościach Górnego Śląska; 

GLIWICE, PYSKOWICE, TOSZEK, JEMIELNICA, DOBRODZIE Ń, 
LUBLINIEC, KOSZ ĘCIN, BRYNEK, TARNOWICE STARE 

PROGRAM 

5 kwietnia (sobota) – spotkanie uczestników  o godz. 800  w Mysłowicach ul. Powstańców, rejon stacji 
PKP, Poczty Głównej. Przejazd autokarem na trasie Mysłowice, A4, A1, Gliwice - Szobieszowice. Tu 
zwiedzanie obiektów Radiostacji Gliwice. 

Najcenniejszym obiektem kompleksu jest wieża nadawcza uchodząca obecnie za najwyższą budowlę drewnianą na świecie 
(111 m). Obecnie kompleks wieży i otaczających budynków tworzy Muzeum Historii Radia i Sztuki Mediów. Radiostacja Gliwice 
jest jednym z obiektów na Szlaku Zabytków Techniki Województwa Śląskiego. 

Następnym punktem zwiedzania w Gliwicach będzie  Muzeum Techniki Sanitarnej położone również na  
Szlaku Zabytków Techniki Województwa Śląskiego. Przejazd do Pyskowic. Tu niespodzianka 
krajoznawcza organizatorów. Przejazd do Toszka. Tu przerwa kawowa w Zamku Toszek, zainteresowani 
będą mogli zobaczyć nieudostępnione do zwiedzania zakamarki zamku. Przejazd do Jemielnicy. Tu 
prawdziwa perełka architektoniczna woj. opolskiego – d. opactwo cystersów. Zwiedzimy pocysterski 
kościół NMP z bardzo bogatym głównie barokowym wyposażeniem. Przejazd do Dobrodzienia. To stolica 
polskich mebli, tradycje tego rzemiosła w Dobrodzieniu sięgają ponad 200 lat wstecz. Tu zwiedzimy 
„Dobrotekę”, nowoczesny salon gdzie firmy meblarskie z Dobrodzienia i okolic prezentują swoje najlepsze 
wyroby. W Dobrodzieniu też zakwaterowanie w Park Hotel. Jest to pałacyk z 1848 roku zaadaptowany na 
elegancki hotel, położony w otoczeniu zabytkowego parku. Tu też obiadokolacja i tradycyjny wieczorek 
turystyczny. 

6 kwietnia (niedziela) – śniadanie. Przejazd do Lublińca, zwiedzanie zabytkowego centrum i muzeum 
Edyty Stein. Przejazd do Koszęcina, tu zwiedzamy zespół pałacowo – parkowy, siedzibę i Izbę Tradycji 
znanego na całym świecie Zespołu Pieśni i Tańca "Śląsk". Przejazd do serca/centrum Lasów Lublinieckich, 
do miejscowości Brusiek. Stąd pochodzili przodkowie urodzonego w Roździeniu (ok. 1560 roku) 
Walentego Roździeńskiego. A wówczas Roździeń należał do dóbr mysłowickich. Tu specjalnie dla 
naszych turystów zaprezentowany zostanie pokaz wytopu żelaza z dawnej dymarki i proces wypalania 
węgla drzewnego. Przy tych pokazach ognisko z pieczeniem kiełbasek pochodzących z miejscowej 
masarni. Przejazd do Brynka, tu zwiedzimy Pałac Donnersmarcków (nieudostępniony do zwiedzania - 
obecnie w budynku pałacu mieści się internat Zespołu Szkół Leśnych i Ekologicznych). Przejazd do 
Tarnowic Starych – tu zwiedzimy wzorcowo odrestaurowany zamek, a w nim muzeum (dla 
zainteresowanych). Powrót autokarem do Mysłowic. Planowany przyjazd na godzinę 2000. 

CENA;   160 zł członkowie PTTK         150 zł członkowie SKKT         175 zł – pozostali. 
 
ŚWIADCZENIA;  przejazd autokarem,  NNW, opieka pilota/przewodnika na całej trasie wycieczki, nocleg z HB w hotelu 
„Park Hotel” w Dobrodzieniu, opłaty za zwiedzane miejsca (oprócz muzeum w Tarnowicach Starych), kiełbaski na ognisko, 
pokazy wytopu żelaza i wypalania węgla drzewnego.. 
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. 1300 do 1700.  Tel/faks 32 2225606. 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 i rencistów 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. Podane ceny mogą ulec zmianie z przyczyn 
niezależnych od PTTK. 


