ODJAZDOWY BIBLIOTEKARZ 2018
Na 6. edycję rajdu Odjazdowy Bibliotekarz w Rybniku zapraszamy Czytelników
i miłośników cykloturystyki we wschodnie rejony ziemi rybnickiej. Tym razem
poznamy dużego sąsiada naszego miasta – Żory. Trasa rajdu połączy znane
i atrakcyjne krajoznawczo obiekty żorskiej starówki pozwalając na zapoznanie
się z najważniejszymi wątkami w dziejach tego niezwykłego miasta
o średniowiecznym rodowodzie. Dojedziemy tam korzystając z sieci leśnych
ścieżek rowerowych w granicach Rybnika i gminy Czerwionka-Leszczyny. Po
drodze złożymy wizytę w hutniczej Gichcie i rzucimy okiem na malownicze
stawy Palowickiego Pojezierza. Poznamy osobliwości dzielnicy Kleszczówka i
sfotografujemy się na żorskim rynku. Popas w śródmieściu Żor zwieńczymy
zwiedzaniem Muzeum Miejskiego z unikalną ekspozycją afrykanistyczną.
Przez Folwarki i Kłokocin wrócimy na teren Rybnika. W Kłokocinie i
Boguszowicach zwiedzimy kilka miejsc ważnych dla historii tych dzielnic.
Trasa rajdu: pętla ok. 35 km
Paruszowiec siedziba filii Nr 4 Miejskiej Biblioteki Publicznej im. K. Prusa w
Rybniku – ścieżka wzdłuż Rudy – Droga Paruszowska wjazd do lasu – stacja
PKP Rybnik Gotartowice – Droga Szczejkowicka – Droga Torowa – Kolonia
Nowa Wieś – przecięcie ul. Gliwickiej – Święte Źródło w Lesie Lipownice (12
km) – Gichta – powrót do ul. Gliwickiej – Żwaka – schron bojowy na Żwace –
ul. Kolejowa - stacja PKP Żory – ul. Mikołowska – ul. Cmentarna cmentarz
żydowski w dzielnicy Kleszczówka – ul. Akacjowa, ul. Klonowa, ul. Boczna, ul.
Jodłowa - ul. Wolności - Dąb Maryjny w Dębinie – ul. Wolności, ul.
Mikołowska, ul. Dworcowa - Rynek (10 km) – kościół p.w. św.św. Filipa i
Jakuba i stary cmentarz – Muzeum Miejskie – ul. Folwarecka – Folwarki – ul.
Włościańska – Las Goik – Kłokocin – Boguszowice – Gotartowice – Ligocka
Kuźnia – Paruszowiec (13 km)
Podział czasowy rajdu
godz. 8.30 – zbiórka przy siedzibie biblioteki
godz. 9.00 – start rajdu
godz. 10.00 – przystanek przy Świętym Źródle
godz. 10.30 – przystanek przy Gichcie
godz. 11.30 – przystanek przy schronie na Żwace
godz. 12.00 – przystanek na cmentarzu żydowskim
godz. 12.30 – przystanek przy Dębie Maryjnym
godz. 13.30 – postój przy Muzeum Miejskim
godz. 15.00 – start po postoju
godz. 16.00 – przyjazd do Boguszowic
godz. 17.00 – powrót do Paruszowca

