
PTTK  O/Mysłowice organizuje w dniu 1 czerwca 2014 roku imprezę turystyki kwalifikowanej 
 

RODZINNY RAJD ROWEROWY na trasie 
MYSŁOWICE – LASY MYSŁOWICKIE - GISZOWIEC 

  

w ramach cyklu imprez turystycznych organizowanych w 2014 roku przez PTTK O/Mysłowice o nazwie  

TURYSTYCZNA RODZINKA MYSŁOWIC 

 
Impreza objęta została  patronatem przez 

 

PREZYDENTA MIASTA MYSŁOWICE 
 

PROGRAM 
1 czerwca 2014 (niedziela) – spotkanie uczestników wycieczki o godz. 900 w 
Mysłowicach przy ul. Powstańców, rejon stacji PKP, Poczty Głównej. Przejazd 
rowerami na trasie Mysłowice ul. Powstańców przy PKP/Poczta Główna, Promenada, 
Trójkąt Trzech Cesarzy, ul. Głowackiego, Centralne Muzeum Pożarnictwa, ul. 
Stadionowa, Rozalia, Lasy Mysłowickie, Giszowiec. Tu odpoczynek. Zwiedzanie 
Giszowca na rowerze. 
 
Zwiedzanie Giszowca  rozpoczniemy od Placu pod Lipami. Plac pod Lipami byt zawsze centralnym punktem Giszowca.  W 
pierwszych latach po wybudowaniu osiedla znajdował się tu plac targowy.  Samotnie na środku placu rośnie stary buk o 
obwodzie 345 cm, który jest pomnikiem przyrody Giszowca. Jest on rówieśnikiem lip rosnących wokół placu, które mają 
już ponad 90 lat. Głównym budynkiem Placu jest Karczma Śląska. To najbardziej efektowny budynek na terenie Giszowca. 
Mieści się w nim restauracja, sala bankietowa, piwiarnia oraz kręgielnia. Obok Karczmy Śląskiej znajduje się małe 
muzeum i galeria obrazów Ewalda Gawlika, zwane Izbą Śląską. Przed II wojną światową była tu stajnia, a w latach 1970-
tych zniszczony budynek miał być wyburzony. Jednak dzięki zaangażowaniu dyrekcji kopalni „Staszic" dom 
wyremontowano i w roku 1987 rozpoczął w nim działalność Klub Seniora. Pokoje na górze udostępniono malarzowi 
Ewaldowi Gawlikowi, który namalował tu około 100 obrazów, m.in. śląskich pejzaży i portretów. Kilka jego prac ozdabia 
Muzeum Narodowe oraz Belweder w Warszawie. Po śmierci Gawlika w 1995 r. większość obrazów pozostała w Izbie 
Śląskiej, gdzie są udostępnione dla publiczności. Wokół placu ciekawe budynki cukierni, przedszkola, sklepów i ośrodka 
wychowawczego. Przy Placu pod Lipami stoją trzy stare budynki szkolne, 

 
Planowany przyjazd na godz. 1400. 
 
CENA ; bez opłat.  
ŚWIADCZENIA; opieka przewodnika i wykwalifikowanej kadry programowej mysłowickiego 
PTTK. 
WE WŁASNYM ZAKRESIE : wyżywienie, opłaty za zwiedzane miejsca. 
 
UWAGA; ubezpieczenie we własnym zakresie, członkowie PTTK są ubezpieczeni z racji opłacanej 
składki członkowskiej. 
 

Zapisy i szczegółowe informacje w biurze PTTK   
Oddział Mysłowice przy ul. Armii Krajowej 22.  
Biuro czynne we wtorki i czwartki od godz. 1300 do 1700.  Polecamy naszą stronę  www.myslowice.pttk.pl   E-mail: 
pttkmyslowice@poczta.onet.pl.    Tel/faks (032) 222 56 06  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.  
 
 


