
PTTK Oddział Mysłowice i Rada Dzielnicy Janów Miejski – Ćmok 
zaprasza w dniu 12 września 2015 roku 

na   Rodzinny Rajd Rowerowy na trasie 

Mysłowice – Giszowiec -  Lasy Murckowskie – źródła 
Kłodnicy – Dolina Trzech Stawów- Nikiszowiec - 

Mysłowice 
 

PROGRAM 

Zbiórka uczestników o godzinie 1000  w Janowie przy ulicy Jodłowej na parkingu  
naprzeciw kościoła p.w. Niepokalanego Poczęcia NMP i św. Maksymiliana Marii 
Kolbego. 
Przejazd rowerami na trasie Mysłowice –Janów, d. Huta Rozalii, Lasy Mysłowickie, 
Giszowiec. Tu postój przy Placu Pod Lipami. Dalszy przejazd obok Stawu Janina przez 
Lasy Murckowskie dojeżdżamy do  źródeł  Kłodnicy i znajdującej się w pobliżu 
kapliczki św. Huberta. Dalej czerwonym szlakiem rowerowym jedziemy do Doliny 
Trzech Stawów. Tu kolejny krótki odpoczynek. Dalszy przejazd bocznymi drogami do 
Nikiszowca i dalej przez Janów, Lasy Mysłowickie na ulicę Stefana Batorego w 
Janowie Miejskim. Dalej przez ulicę Huty Amalii, 1000 lecia PP i Jodłową do miejsca 
startu/mety.  

Godzina powrotu zależna od kondycji uczestników, choć spodziewać się można ok. 1400. 

Trasa przejazdu ok. 23 km. 

Każdy uczestnik Rajdu winien zapoznać się z regulaminem Rodzinnego Rajdu Rowerowego. Jest na 

stronie WWW.myslowice.pttk.pl 
 

Uczestnicy zobowiązani są do posiadania sprawnego technicznie roweru, wyposażonego zgodnie z 
obowiązującymi przepisami oraz do posiadania kasku ochronnego. Zaleca się posiadanie kamizelki 
odblaskowej. 

Możliwość udziału osób niepełnoletnich tylko pod opieką dorosłych.  

CENA; bez opłat 

ŚWIADCZENIA; opieka przodownika turystyki kolarskiej PTTK, przewodnika terenowego woj. śląskie i 
miejskiego po GOP. 

WE WŁASNYM ZAKRESIE; ubezpieczenie i wyżywienie.  

 
Szczegółowe informacje w biurze PTTK O/Mysłowice przy ul. Armii Krajowej 22  
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. 


