
PTTK Oddział Mysłowice zaprasza w dniu 9 - 10 czerwca
2018 rowerzystów na zwiedzanie 

 KOPCÓW KRAKOWSKICH

Program wycieczki:
Zbiórka uczestników 09.06.2018 o godz. 800 na parkingu sklepu Biedronka w 

Brzęczkowicach. Przejazd w kierunku Mętkowa. W Mętkowie zwiedzamy zabytkowy kościół
drewniany, który został tam przeniesiony z Niegowici, pierwszej parafii św. Jana Pawła II. 
Jest to zatem pierwszy kościół, w którym Święty rozpoczął swoją kapłańską posługę. Dalej 
przejazd do Wygiełzowa, gdzie z przewodnikiem zwiedzimy Nadwiślański Park 
Etnograficzny w Wygiełzowie i Zamek Lipowiec. Dalszy kierunek to Fort 39 w Krakowie, 
gdzie uczestnicy zostaną zakwaterowani w klimatycznych (nie mylić „klimatyzowanych” ) 
pomieszczeniach starego, autentycznego, austriackiego fortu. Wieczorem ognisko z 
pieczeniem kiełbasy.

Trasa łączna pierwszego dnia ok. 70km.

Następnego dnia (10.06) chętni uczestnicy przejadą na Kopiec Piłsudskiego, dalej na 
kopiec Kościuszki i kopiec Kraka (Krakusa). Na Rynku w Krakowie chwila na zwiedzanie 
indywidualne. Do kompletu krakowskich kopców zabraknie jedynie kopca Wandy, który 
„odpuścimy” z uwagi na znaczną odległość oraz wyjątkowo uciążliwy i mało atrakcyjny 
przejazd. Powrót do Mysłowic przez Lasy Tenczyńskie.

Jest możliwość po uzgodnieniu z prowadzącym wycieczkę zmiana trasy, w 
szczególności z pominięciem dość forsownych kopców, a także możliwość powrotu do 
Mysłowic koleją.

Trasa łączna drugiego dnia ok. 95 km, z pominięciem kopców ok. 83.km.

Jak łatwo zauważyć wycieczka jest podobna do zeszłorocznej, skutecznie 
zdemolowanej przez pogodę i przez to przerwanej. Uczestnicy tamtej wycieczki biorący 
udział w powtórce, w ramach rekompensaty zostaną zwolnieni z opłat za zwiedzane miejsca 
oraz za wytrwałość otrzymają 3-sekundową pochwałę wzrokową od prowadzącego i 
pozostałych uczestników .

Koszt wynosi 55zł od uczestnika, dla niezrzeszonych w PTTK 70 zł oraz 50 zł dla 
członków SKKT. Za zwiedzanie skansenu w Wygiełzowie opłata 18 zł (ulgowa 9zł). ILOŚĆ 
MIEJSC OGRANICZONA. Prosimy nie zwlekać z zapisami.

Świadczenia: nocleg, kiełbasa na ognisko, śniadanie (jajecznica !!!), pieczywo, 
przewodnik w skansenie, opieka przodowników turystyki kolarskiej.

Prosimy o szczególnie staranne przygotowanie rowerów oraz wyposażenie ich w 
obowiązkowy osprzęt. Zachęcamy do założenia kasku oraz jaskrawych elementów odzieży.


