
PTTK Oddział Mysłowice zaprasza w dniu 25 marca na wycieczkę krajoznawczą
dzieci i młodzież ze Szkolnych Kół Krajoznawczo – Turystycznych na wycieczkę 

INAUGURUJĄCĄ SEZON TURYSTYCZNY 2017
 w trakcie której poznamy

wybrane atrakcje turystyczne KĘDZIERZYNA KOŹLA i okolic
oraz niezwykły drewniany kościółek w Sierakowicach

PROGRAM
25 marca (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, zobaczymy tak zwany "syfon Kłodnicy". Jest to "bezkolizyjne skrzyżowanie" Kanału 
Gliwickiego i rzeki Kłodnicy, która przepływa pod kanałem. Jest to jedno z dwóch takich skrzyżowań. Na 
Kanale Gliwickim znajduje się również śluza "Kłodnica". To największa ze wszystkich tego typu budowli w
Polsce – będziemy ją zwiedzali.  Zobaczymy też śluzę Koźle na Odrze.
Nad samą Odrą w pobliżu portu w Koźlu będzie można jeszcze zobaczyć pozostałości dawnych wrót 
przeciwpowodziowych (dojście ulicą Żeglarską).
   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.

Tutaj zwiedzanie Muzeum i pieczenie kiełbasek. 

Powrót autokarem do Mysłowic. Planowany przyjazd na godzinę 1800.

CENA;  40 zł członkowie PTTK         35 zł członkowie SKKT,         50  zł – pozostali.

ŚWIADCZENIA; przejazd autokarem, NNW, opieka pilota/przewodnika na całej trasie wycieczki.

WE WŁASNYM ZAKRESIE;  wyżywienie. 

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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