
PTTK Oddział Mysłowice zaprasza w dniach 11-12 czerwca 2016 
roku na Rajd Rowerowy Mysłowice – Kokotek (Lasy 

Lublinieckie) 

Dzień pierwszy - sobota 11.06.2016 

Zbiórka uczestników o godzinie 900 ul. Powstańców w rejonie dworca kolejowego 

Przejazd rowerami na trasie Mysłowice – Siemianowice – jezioro Świerklaniec. Odpoczynek 
w Parku Świerklanieckim (ok. 40km trasy). Dalszy przejazd w kierunku jeziora Chechło – 
Nakło. Choć jezioro Chechło – Nakło leży w odległości zaledwie 4-5 km od miejsca 
odpoczynku, z uwagi na jego walory  kolejny krótki postój. Ostatni etap to trasa  
do położonego w Lasach Lublinieckich Kokotka, gdzie uczestnicy nocują w ośrodku Posmyk 
nad położonym w centrum Lasów Lublinieckich Stawem Posmyk. W miejscu noclegu 
ognisko z pieczeniem kiełbas.  

Trasa przejazdu ok. 70 km. 

Dzień drugi –niedziela 12.06.2016 

Wyjazd ok. godz. 1000. Dla zainteresowanych, wcześniej udział w Mszy Św. w kościele  
w Kokotku o godz. 730. 

Przejazd przez Lasy Lublinieckie do dawnego ośrodka wypoczynku mysłowickich harcerzy  
w Piłce. Następnie odpoczynek w Starych Tarnowicach we wzorcowo odrestaurowanym 
zamku (ok. 31 km trasy). Kolejny punkt to Kopiec Wyzwolenia w Piekarach Śląskich i dalszy 
przejazd do Mysłowic przez Siemianowice Śląskie. Planowany powrót ok. godz. 1700.  

Trasa przejazdu ok. 77 km. 

Uczestników prosimy o zadbanie o obowiązkowe wyposażenie rowerów (przynajmniej jeden 
sprawny hamulec, czerwony odblask z tyłu o kształcie innym niż trójkąt, sygnał dźwiękowy, 
na wszelki wypadek światło białe z przodu i czerwone z tyłu, gdyby zaszła nieprzewidziana 
konieczność jazdy po zmroku). Wskazane jest zabranie zapasowej dętki. Gorąco namawiamy 
do założenia kasku i jaskrawych elementów odzieży. 

Możliwość udziału osób niepełnoletnich pod opieką dorosłych.  

CENA; 60 zł członkowie PTTK, 55 zł członkowie SKKT, 70 zł – pozostali.  

ŚWIADCZENIA; nocleg ze śniadaniem, kiełbasa i pieczywo na ognisko, ubezpieczenie, 
opieka przodownika turystyki kolarskiej  

WE WŁASNYM ZAKRESIE; pozostałe wyżywienie.  

Zapisy i szczegółowe informacje w biurze PTTK O / Mysłowice przy ul. Armii Krajowej 22. 
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 wynosi 20 zł, ULGOWA dla osób z orzeczoną 

niepełnosprawnością, bezrobotnych, emerytów wynosi 30 zł. SKŁADKA ROCZNA NORMALNA wynosi 45 zł. W przypadku 

nowo wstępujących obowiązuje wpisowe w wysokości 6 zł dla składki ulgowej za 20 zł, wpisowe dla składki ulgowej za 30 zł 

wynosi 8 zł, wpisowe dla składki normalnej 15 zł Podane ceny mogą ulec zmianie z przyczyn niezależnych od PTTK 

O/Mysłowice. PTTK O/Mysłowice zastrzega sobie prawo odwołania imprezy do 7 dni przed jej rozpoczęciem w przypadku 

braku odpowiedniej ilości uczestników imprezy. 


