
PTTK Oddział Mysłowice zaprasza w dniu 22 marca 2014 dzieci i młodzież ze 
Szkolnych Kół Krajoznawczo – Turystycznych na wycieczkę   

inaugurującą sezon turystyczny w 2014 
Celem wycieczki są atrakcje turystyczne północnych obrzeży GOP 

PROGRAM 

 

22 marzec (sobota) – spotkanie uczestników  o godz. 800  w Mysłowicach ul. Powstańców, rejon stacji PKP, 

Poczty Głównej. Przejazd autokarem na trasie Mysłowice, A4, przejazd autokarem fragmentem autostrady 

A1, dojazd do  dzielnicy Gliwic – Szobiszowic. Tu zwiedzimy słynną Radiostację Gliwice. 

Radiostacja Gliwice utożsamiana jest przeważnie ze zdarzeniem nazywanym w historiografii drugiej wojny światowej „Prowokacją 
gliwicką”. To także niezwykle interesujący zabytek techniki radiowej. W obiekcie zachowało się wiele oryginalnych urządzeń. 
Najcenniejszym obiektem kompleksu jest wieża nadawcza uchodząca obecnie za najwyższą budowlę drewnianą na świecie (111 m). 
Dziś budynki radiostacji przy ul. Tarnogórskiej stanowią oddział Muzeum w Gliwicach. 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.  

Następnie przejazd do nieodległego Muzeum Techniki Sanitarnej, które też będziemy zwiedzać. Gliwickie 

Muzeum Techniki Sanitarnej również jest częścią Szlaku Zabytków Techniki Województwa Śląskiego.  

Muzeum Techniki Sanitarnej zlokalizowane jest w ponad 100-letnim budynku starej przepompowni ścieków, gruntownie 
odrestaurowanym podczas rozbudowy Centralnej Oczyszczalni Ścieków. W trakcie zwiedzania obejrzymy film poglądowy, który 
dokładnie obrazuje technologię oczyszczania ścieków. Następnie uczestnicy wycieczki oprowadzani będą po obiektach oczyszczalni.  

Przejazd autokarem do Brynku. Tu zwiedzimy pałac (jeden z najpiękniejszych na Górnym Śląsku) oraz 

zabytkowy park z licznymi okazami drzew (dochodzącymi do 540 cm obwodu) oraz ogród botaniczny z 

ok.3500 gatunkami roślin zielnych, ze stawem, alpinarium i rosarium. 

Przejazd autokarem do Piekar Śląskich. Tu wejdziemy na Kopiec Wyzwolenia. 

Kopiec Wyzwolenia – kopiec w Piekarach Śląskich usypany w latach 1932-1937 dla uczczenia 250 rocznicy przemarszu husarii 

polskiej króla Jana III Sobieskiego pod Wiedeń oraz 15 rocznicy przyłączenia Śląska do Polski. Stał się symbolem walki o polskość i 
pamiątką walk powstańców śląskich. 

Przejście piesze centrum Piekar Śląskich. Tu zwiedzimy Bazylikę Najświętszej Marii Panny i św. Bartłomieja. 

Bazylika Najświętszej Marii Panny i św. Bartłomieja to najbardziej znane sanktuarium na Śląsku i jedno z najsłynniejszych w Polsce. 
W świątyni znajduje się obraz Matki Boskiej Sprawiedliwości i Miłości Społecznej, do którego co roku pielgrzymuje kilkadziesiąt 
tysięcy pątników (por. pielgrzymka mężczyzn i pielgrzymka kobiet). Matka Boska Piekarska jest patronką ludzi pracy na Śląsku.  

Powrót autokarem do Mysłowic. Planowany przyjazd na godz. 1700 
 
CENA;    35 zł członkowie SKKT,   40 zł członkowie PTTK,      50 zł – pozostali. 
ŚWIADCZENIA;  przejazd autokarem, NNW, opieka przewodnika na całej trasie wycieczki, opłaty za 
zwiedzane miejsca. 
WE WŁASNYM ZAKRESIE;   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.  


