
PTTK O/Mysłowice zaprasza w dniach 1/2 kwietnia 2017 na wycieczkę krajoznawczą 
INAUGURUJĄCĄ SEZON TURYSTYCZNY 2017

W trakcie wycieczki poznamy niezwykle ciekawe polichromie w drewnianym kościółku  
w Sierakowicach oraz atrakcje Kędzierzyna Koźla.

Po czeskiej stronie Górnego Śląska zwiedzimy zamek krzyżacki w Bruntalu
 i unikalny kompleks Landek Parku z Muzeum Górnictwa 

PROGRAM
1 kwietnia (sobota) – spotkanie uczestników  o godz. 800  w Mysłowicach ul. Powstańców, rejon stacji PKP, Poczty 
Głównej. Przejazd autokarem na trasie Mysłowice, A4, Sierakowice. Tu zwiedzimy drewniany kościółek z 
najcenniejszymi polichromiami na Górnym Śląsku. Przejazd do Kędzierzyna Koźla. Zwiedzimy tu prywatną
Izbę Pamięci Lotników 15 Armii Powietrznej USAAF. 
Zbiory muzeum upamiętniają amerykańskich lotników 15 Armii Powietrznej, którzy w okresie od lipca do grudnia 1944 roku 
uczestniczyli w tzw. „bitwie o benzynę”.
Na Kanale Gliwickim zwiedzimy śluzę "Kłodnica". To największa ze wszystkich tego typu budowli w 
Polsce. Oprowadzać nas będą pracownicy obsługujący śluzę.  Zobaczymy też śluzę Koźle na Odrze.
Zwiedzanie pozostałości po pruskim forcie Fryderyka Wilhelma. Zobaczymy tu rzadko spotykane w Polsce
dzieło forteczne, określane mianem baszty Montalemberta. Solidny ceglany masyw w formie 
cylindrycznej wieży prezentuje się bardzo okazale. Następnie przejedziemy do Koźla. Tu zwiedzimy 
pozostałości zespołu zamkowego wzniesionego na przełomie XIII-XIV wieku na niewielkim wzgórzu. 
Najważniejszym zabytkiem Kędzierzyna-Koźla wokół którego rozwinęła się osada miejska, jest zespół zamkowy sięgający 
swymi początkami XIII w. Obecnie z głównego zamku ostał się zarys murów obronnych z wieżą i basteją. W dobrym stanie 
znajduje się jedynie Baszta użytkowana obecnie przez Muzeum i służy jako punkt widokowy.
Przejazd do Pokrzywnej, miejscowości położonej w górach Opawskich. Tu zakwaterowanie, obiadokolacja
i wieczorek turystyczny w OWS Mieszko.

2 kwietnia (niedziela) – 800 - śniadanie. Przejazd autokarem do Czech do miejscowości Bruntal. Tu 
zwiedzanie pokrzyżackiego zamku z bogato wyposażonym muzeum. Przejazd w kierunku Ostrawy. Tu 
zwiedzimy Landek Park. Zwiedzanie rozpoczniemy od wizyty w zabytkowej stylowej górniczej 
restauracji „Harenda u Barbórki”. Tu możliwość zamówienia posiłku. Następnie zwiedzimy Muzeum 
Górnictwa. Czas zwiedzania ok. 2 godz.

Jest to unikalne Muzeum Górnictwa w Ostrawie - Landek. Landek Park jest wpisany w oficjalnym spisie narodowych zabytków kultury 
Republiki Czeskiej. Leży na wzgórzu Landek i ma największą wystawę ratownictwa górniczego na świecie. 
Zwiedzający zaznają przeżycia prawdziwego górnika od momentu wejścia do kopalni, łącznie z przebieraniem w historycznych szatniach 
łańcuchowych, autentyczny zjazd podobnie jak w czynnej kopalni aż do momentu dotarcia górnika na konkretne miejsce pracy w 
kopalni. W podziemiach  kopalni doświadczeni górnicy, pełniący funkcję przewodników, zaznajomią Cię z trudną pracą w kopalni a także 
zademonstrują pracę urabiających maszyn górniczych.

 Powrót autokarem do Mysłowic. Planowany przyjazd na godzinę 1900.

CENA;  175 zł - członkowie PTTK         170 zł - członkowie SKKT

ŚWIADCZENIA; przejazd autokarem, NNW/KL, opieka pilota/przewodnika na całej trasie wycieczki i 
miejscowych przewodników w muzeach. Nocleg, obiadokolacja i wieczorek turystyczny w OWS Mieszko 
w Pokrzywnej. Pokoje 2,3,4 os. z pełnym węzłem sanitarnym. Opłaty za zwiedzane miejsca pierwszego 
dnia wycieczki.
WE WŁASNYM ZAKRESIE;  pozostałe wyżywienie, opłaty za pozostałe zwiedzane miejsca (250 Kcz). 

Szczegółowe informacje  biurze PTTK O/Mysłowice przy ul. Armii Krajowej 22 lub na stronie www.myslowice.pttk.pl Biuro czynne we 
wtorki i czwartki od godz. 13:00 do 17:00. Tel/faks 32 222 56 06. E-mail: pttkmyslowice@poczta.onet.pl     SKŁADKA ROCZNA ULGOWA dla 
uczących się (do 26 lat), opiekunów SKKT wynosi 20 zł, ulgowa dla osób z orzeczoną niepełnosprawnością oraz bezrobotnych wynosi 25 zł, 
dla 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 ulgowych pozostałych 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.
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