ODJAZDOWY BIBLIOTEKARZ
2016
Przejazd pętlą po terenie gminy Czerwionka-Leszczyny. Trasa prowadzić będzie spod
siedziby filii nr 4 – Paruszowiec - szlakiem rowerowym w stronę lasu, a następnie leśną
Drogą Paruszowską do Szczejkowic. Udamy się lokalną drogą w stronę Lasu Matystal, gdzie
przejedziemy przez uroczysko z zachowanymi jodłami. Dalej pojedziemy odcinkiem ul.
Palowickiej w kierunku Bełku, po czym skręcimy w lokalną drogę, którą przez przysiółki
Lasowisko i Marynów dotrzemy do ul. Głównej w Bełku . W luźnej zabudowie Bełku, nad
doliną Bierawki dojedziemy do drewnianego kościoła pw. św. Marii Magdaleny. Po
zobaczeniu otoczenia kościoła i sąsiedniego tzw. kopca Gemanderów udamy się przez teren
dawnego dworu w Bełku do drogi w stronę Ramży. Z tej szosy skręcimy na polną drogę
obiegającą wzgórze od zachodu. To widokowy odcinek. Dalej skręcimy na drogę z płyt
betonowych, która wyprowadza na grzbiet Ramży w sąsiedztwie wieży meteo. Przejedziemy
grzbietem wzgórza, odwiedzimy kapliczkę św. Huberta, a następnie przez las zjedziemy do
Czerwionki, w rejon ul. Działkowców. Następnie w zabudowie miejskiej dojedziemy
szlakiem rowerowym do familoków Starej Kolonii (ul. Kościuszki) i dalej do bramy dawnej
kopalni „Dębieńsko”. Tam zwiedzimy izbę tradycji górniczej. Stamtąd przemieścimy się
(ok. 1 km) do ul. Hallera (w rejonie siedziby Biblioteki) i przejedziemy pętlą po
zabytkowym osiedlu familoków (ul. Szkolna – ul. Mickiewicza – ul. Wolności – ul. Hallera).
Zatrzymamy się przy siedzibie Biblioteki ok. godz. 14.30. Na godz. 16.00 udamy się (ok.200
m) pieszo do miejsca, w którym zorganizowane będą główne atrakcje Industriady.. Po
powrocie z otwarcia Industriady ruszamy w stronę Stanowic .Tam przetniemy ul.
Zwycięstwa i przez przysiółek Podlesie dojedziemy do lasu. Następnie drogami leśnymi
(Szczejkowską, Żużlówką i Paruszowską) dojedziemy do mety.
Długość trasy rajdu:
ok. 40-45km
Podział czasowy rajdu:
start z Paruszowca – godz. 10.00
kościół w Bełku – godz. 11.30
izba tradycji kopalni „Dębieńsko” - godz. 13.00 (zwiedzanie ok. 45 min.)
przyjazd do biblioteki w Czerwionce – godz. 14.30
wyjście na Industriadę – godz. 15.45
powrót z Industriady – godz. 16.45
przyjazd do Paruszowca – godz. 18.00
Trasa przejazdu: Paruszowiec biblioteka – Błonia – Droga Paruszowska – Szczejkowice
Kozigóry – Szczejkowice centrum – Las Matystal – Bełk Lasowisko – dawny folwark
Marynów – Bełk dwór – Bełk kościół – Bełk dwór - podnóże Ramży – drogą wzdłuż ściany
lasu do otaczarni w Bełku – drogą z płyt na grzbiet Ramży – zjazd szosą i ścieżką rowerową
pod autostradą do Czerwionki Karolinki – ścieżką rowerową wzdłuż linii kolejowej do
familoków na Starej Kolonii – dawna kopalnia „Dębieńsko” - centrum Czerwionki – obok
Tamy do ul. Kościelnej i tą drogą przez Stanowice do skrzyżowania z ul. Zwycięstwa
(pieszo chodnikiem przez rondo) – obok restauracji „Rogowa” - przecięcie ul. Zwycięstwa –
asfaltową szosą do przysiółka Podlesie – dalej leśnymi drogami do Paruszowca.

