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 Podczas najbliższego „Odjazdowego Bibliotekarza” skoncentrujemy się na 

Rybniku. Poznamy atrakcje leżące na południowych i zachodnich rubieżach 

miasta. Wyruszymy, jak co roku, spod siedziby filii Biblioteki w Rybniku 

Paruszowcu. Szlakiem rowerowym udamy się w kierunku Ligoty i Chwałowic. 

Na Skwerze Powstańczym w Chwałowicach, przy górniczych familokach, 

przypomnimy kilka faktów z dziejów tej dzielnicy Rybnika. Jadąc dalej w 

kierunku Radlina zatrzymamy się w rejonie Kielowca, aby spojrzeć na 

„księżycowy krajobraz”  zdegradowany na skutek eksploatacji górniczej. Przez 

Radziejów i skrajem Popielowa dotrzemy do Parku Leśnego na Obszarach. 

Następnie szlakiem rowerowym na terenie Radlina dojedziemy do tężni przy ul. 

Wypandów. Warto, choć na chwilę, zatrzymać się w tym sympatycznym miejscu. 

Stamtąd krótkim podjazdem dotrzemy na teren zabytkowej kopalni „Ignacy” w 

Niewiadomiu. Po zwiedzeniu kopalni i odpoczynku wyruszymy w dalszą trasę. 

Będzie ona wiodła przez Radoszowy na skraj Pietrzkowic, gdzie zobaczymy 

jeszcze jedna pamiątkę górnictwa. Stamtąd przez Buzowice dotrzemy do Lasu 

Beata, gdzie spróbujemy odszukać pozostałości nieistniejącej od dawna kopalni 

„Szczęście Beaty”. Po tych atrakcjach szlakami rowerowymi przez 

Zebrzydowice, Orzepowice i Rybnicką Kuźnię wrócimy do Paruszowca.   

 

 Długość trasy rajdu: ok. 40 km 

 

 Podział czasowy rajdu: 

 start z Paruszowca – godz. 9.00 

 przystanek w Ligocie – godz. 9.20 

 przystanek w Chwałowicach - godz. 10.20  

 przystanek na Kielowcu – godz. 10.45 

 przystanek przy tężni w Radlinie – godz. 12.00 

 wejście na teren kopalni „Ignacy” - godz. 12.30 

 zwiedzanie, wypoczynek, posiłek – do godz. 14.30 

 1-2 krótkie przystanki w Lesie Beata – godz. 15.30 

 powrót do Paruszowca – godz. 17.00 – 17.30 

  

  

 Trasa przejazdu: Paruszowiec biblioteka – przejazd kolejowy – Piaski ul. 

Wolna – przy szkole skręt w ul. Ogrodowskiego – przejście przez ul. Prostą 

(sygnalizacja świetlna) – Ligota ul. Miarki – skrzyżowanie z ul. Żorską – ul. 

Żeromskiego – Brzeziny – ul. Tkoczów – Chwałowice ul. Zwycięstwa – skręt w 

ul. Kupiecką – przejście przez ul. 1 Maja (sygnalizacja świetlna) – ul. Szulika – 

ul. Radziejowska – Kielowiec – Radziejów ul. A. Dygasińskiego – ul. Trzech 

Krzyży – ul. Niemcewicza – skrzyżowanie z ul. Niepodległości – Popielów 



Podlesie – Obszary Park Leśny – Radlin ul. Hubalczyków – ul. Odległa – ul. 

Rogozina – skręt w prawo w ul. Wypandów – ul. Młyńska – ul. Śmiałego – 

kopalnia „Ignacy” w Niewiadomiu – ul. Sportowa – za przejazdem kolejowym 

skręt w lewo w ul. Racławicką – Radoszowy ul. Radoszowska – skręt w prawo 

na ul. B. Krzywoustego – skrzyżowanie z ul. Raciborską – ul. Szczerbicka – skręt 

w prawo w ul. Frontową – Las Beata – Zebrzydowice ul. Norwida – ul. Buhla – 

Orzepowice skrzyżowanie z ul. Rudzką – dalej ścieżką wzdłuż Rudy do 

Paruszowca 

 

 

 

 Z turystycznym pozdrowieniem! 

    

   Aleksander Żukowski 

 

 

 

 


