
PTTK  O/Mysłowice organizuje w dniach 30/31 sierpnia wycieczkę turystyki kwalifikowanej  

RODZINNY RAJD ROWEROWY 
na trasie   MYSŁOWICE - PSZCZYNA 

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 

30 sierpnia (sobota) – spotkanie uczestników wycieczki o godz. 900 w Mysłowicach przy 
ul. Stadionowej przy Centralnym Muzeum Pożarnictwa. Przejazd rowerami na trasie; 
Mysłowice, Lasy Mysłowickie, Lasy Murckowskie, Zameczek Myśliwski w 
Promnicach, Lasy Kobiórskie, Pszczyna. Zwiedzanie Pszczyny. Trasa wynosi 38 km. 
Nocleg w hotelu PTTK w Pszczynie. Pokoje 2,3 osobowe z pełnym węzłem sanitarnym. 
Przy hotelu stylowy, zadaszony szałas. Tu turystyczne ognisko z pieczeniem kiełbasek. 

 
Rajd prowadzony będzie przez doświadczonych Przodowników 
Turystyki Kolarskiej z PTTK O/Mysłowice a tempo przejazdu 
dostosowane do możliwości najsłabszych. 
 
31 sierpnia (niedziela)  - śniadanie. Zwiedzanie Pszczyny, możliwość udziału we mszy 
św. Przejazd przez Lasy Pszczyńskie do Ośrodka Edukacji Ekologicznej przy 
rezerwacie przyrody „Żubrowisko” w Jankowicach. Po zwiedzeniu ośrodka dalszy 
przejazd po trasach Lasów Pszczyńskich do kwatery myśliwskiej Osowiec. Tu 
odpoczynek. Dalszy przejazd do Lędzin. Tu zwiedzanie zabytkowego kościółka p.w. 
św. Klemensa (w kościółku kilka akcentów mysłowickich). Przejazd rowerami przez 
Lasy Murckowskie i Lasy Mysłowickie do Mysłowic. Przy bramie Centralnego 
Muzeum Pożarnictwa zakończenie rajdu. Trasa wynosi 39 km. Planowany przyjazd na 
godzinę  1800 

 
CENA ;  60 zł – członkowie PTTK     55 zł – członkowie SKKT     70 zł – niezrzeszeni 
 
Dla rodzin min. 3 osobowych (w tym 1 dziecko poniżej 13 lat) cena 50 zł/os. 
 
ŚWIADCZENIA : NNW, opieka przodowników turystyki kolarskiej PTTK, turystyczne ognisko z 
pieczeniem kiełbasek, śniadanie i nocleg w hotelu PTTK w Pszczynie. Pokoje 2,3 osobowe z pełnym 
węzłem sanitarnym. 
UWAGA; uczestnicy rajdu zobowiązani są do przestrzegania regulaminu rajdu (za podpisem w 
biurze PTTK O/Mysłowice) i zostaną wyposażeni w koszulki odblaskowe z logo PTTK 
O/Mysłowice na czas rajdu.   
WE WŁASNYM ZAKRESIE : pozostałe wyżywienie, opłaty za zwiedzane miejsca. 
 
Zapisy i szczegółowe informacje w biurze PTTK  O / 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  32 222 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 norm 
. 


