
PTTK Oddział Mysłowice zaprasza w dniach 29/30 listopada 2014 r. na wycieczkę 

krajoznawczą  w trakcie której poznamy wybrane atrakcje woj. łódzkiego; 

Ziemia Wieluńska, Załęczański Park Krajobrazowy 
i kopalnia węgla brunatnego „Bełchatów” 

 
W trakcie wycieczki zwiedzimy następujące obiekty znajdujące się w KANONIE KRAJOZNAWCZYM POLSKI; 
Rogowiec koło Bełchatowa - kopalnia węgla brunatnego, Rezerwat "Węże" k. Działoszyna, Ożarów - dwór, 

Muzeum Wnętrz Dworskich, Grębień i drewniany kościół Św. Trójcy z ok. 1500 roku. 
 
PROGRAM 
29 listopada (sobota) – spotkanie uczestników  o godz. 800  w Mysłowicach ul. Powstańców, rejon 

stacji PKP, Poczty Głównej. Przejazd autokarem na trasie Mysłowice, Częstochowa, Rogowiec koło 

Bełchatowa. Tu zwiedzanie największej w Polsce kopalni odkrywkowej węgla brunatnego „Bełchatów” 

(przejazd na tarasy widokowe) oraz prezentacja multimedialna w sali tradycji Kopalni Bełchatów. 

Przejazd autokarem na do Załęczańskiego Parku Krajobrazowego, tu zwiedzanie rezerwatu „Węże”. 

Rezerwat przyrody Węże - utworzony w celu ochrony wapiennego ostańca jurajskiego, Góry Zelce, który wznosi się 45 

metrów ponad krawędź doliny Warty. Leży on na wysokości około 220 m n.p.m. Liczne zjawiska krasowe, m.in. jaskinie (w 

tym: Jaskinia Niespodzianka, Zanokcica, Stalagmitowa, Za Kratą, Draba, Mała, Profesora Samsonowicza). 

Przejazd do Wielunia, tu na przedmieściach Hotel*** „Zielona Weranda”. Tu zakwaterowanie, 
obiadokolacja. Około godz. 2000 zabawa Andrzejkowa prowadzona przez DJ.  
 

30 listopad (niedziela) – śniadanie o godz. 900. Przejazd autokarem do centrum Wielunia. 

Zainteresowani będą mogli wziąć udział we mszy św. w kościele parafialnym – Sanktuarium Matki 

Bożej Pocieszenia. W Wieluniu zwiedzamy Muzeum Ziemi Wieluńskiej oraz Basztę „Męczarnia”. 

Przejazd do miejscowości Mokrsko, gdzie w zabytkowym dworku Panie z KGW przygotują dla naszych 

turystów obiad - lokalne specyfika (zupa z dyni, prażuchy z kapustą zasmażaną i kaczka pieczona. Na 

deser serwowane będzie ciasto z marchwi, kawa lub herbata i nalewki domowej roboty). Po uczcie dla 

ciała przejedziemy do Ożarowa gdzie zwiedzimy drewniany dwór z XVIII wieku a w nim Muzeum 

Wnętrz Dworskich. Przejazd do miejscowości Grębień, tu zwiedzimy drewniany kościół z ok. 1500 roku. 

Największą ozdobą kościoła jest gotycko-renesansowa polichromia fundacji prymasa Jana Łaskiego z 

lat 1520 -1531. Powrót autokarem do Mysłowic. Planowany przyjazd na godz. 2000. 

CENA;  160 zł członkowie PTTK      150 zł członkowie SKKT,        175  zł – pozostali. 
 
ŚWIADCZENIA;  przejazd autokarem,  NNW,  opieka pilota na całej trasie wycieczki i miejscowych przewodników 
(kopalnia węgla brunatnego „Bełchatów”,  rezerwat „Węże”, Muzeum Ziemi Wieluńskiej, Muzeum Wnętrz Dworskich), 
nocleg z HB w hotelu*** „Zielona Weranda” w Wieluniu. 
 
WE WŁASNYM ZAKRESIE;   opłaty za wybrane  zwiedzane miejsce ( kopalnia „Bełchatów” -  12 zł/os),  wyżywienie      
( regionalny obiad drugiego dnia - 30 zł/os. -  przygotowany przez KGW w Mokrsku)  
 
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.  

 


