Polskie Towarzystwo Turystyczno-Sportowe „ Beskid Śląski“ w RCZ
Turystyczny Klub Kolarski PTTK „Ondraszek“
zapraszają na

Start: sobota 29.9.2018 zbiórka obok dworca kolejowego w Boguminie na ul.
Nadražní, o godz 8:30
Meta : Dom PZKO Wierzniowice
Trasa rajdu prowadzić będzie :
ul. Nadražní, 9.května, Trnkova, Rolnická, Antoszowicka kładka, w Antoszowicach skręt w
prawo, przejazd ponad autostradą, po cca 300 m skręt w prawo (przystanek autobus. „Przy
statku“) pomiędzy budynki gospodarstwa rolnego, ul. Szkolną do Chałupek. W Chałupkach w
prawo, przez skrzyżowanie ze światłami. Po 50 m w lewo na ul. Łąkową (między domy) i
meandrami Odry do wieży widokowej. Dalej jedziemy aż do drogi głównej - Powstańców
Śląskich skręt w prawo, dalej do mostu, przez most nad Olzą, za nim w 2 x w lewo i po 200m
znajdziemy się przy ujściu Olzy do Odry.
Dalej droga prowadzić będzie po ulicy Wiejskiej przez miejscowości Uchylsko, Gorzyczki i
ulicą Raciborską do autostrady. Za mostem nad autostradą w prawo i wzdłuż autostrady a
potem drogą w lesie do Wierzniowic. W Wierzniowicach za mostem nad Olzą pierwsza droga
w lewo i po 100 m w lewo do Domu PZKO Wierzniowice, gdzie podany będzie posiłek.
Długość trasy wynosi cca 25 km.

Kładka Antoszowicka
Kładka nad rzeką Odrą,
powstała w roku 1947.
Kładka
umożliwia
przemieszczanie
się
pomiędzy
Boguminem
a Antoszowicami (część
Ostrawy).
Pierwotnie w miejscu
obecnej kładki znajdował
się przewóz. Przed budową
stałej przeprawy za jednorazowe skorzystanie z promu płaciło się 1 koronę. W roku 1997
podczas powodzi tysiąclecia kładka została uszkodzona. W 1998 roku konstrukcję całkowicie
rozebrano, a nową kładkę otwarto w 2000 roku. Długość kładki wynosi 105 m, a jej
szerokość to niecałe 3,5 m. Waga kładki wynosi 51 ton. Na początku 2013 roku oficjalnie
nadano kładce nazwę „Antošovická lávka”, choć była ona już od dawna w potocznym użyciu.
Niedaleko kładki znajduje się również przystań kajakowa. Kładka Antoszowicka znajduje się
na trasie rowerowej nr. 6109.

Wieża widokowa ma ponad 27 metrów
wysokości, a na jej szczyt prowadzi 114
stalowych schodów. Cała konstrukcja
wieży (stalowa z drewnianymi słupami)
usadowiona
jest
na
solidnych
fundamentach. Z kamiennego cokołu na
górę prowadzi stalowa klatka schodowa ze
stalowymi schodami. Po drodze można
odpocząć na dwóch podestach. Ostatni, na
samym szczycie, osłonięty jest dachem. Z
góry rozciąga się widok na piękne meandry
Odry, jak dotąd podziwiane tylko przez
kajakarzy. Wieżę otwarto w roku 2017.
Droga powrotna prowadzić będzie po
oznakowanej ścieżce rowerowej z
Wierzniowic do Dziećmorowic (pomiędzy
Elektrownią i Olzą), dalej piękną trasą wzdłuż Olzy z Dziećmorowic do Karwiny i Darkowa,
przez Łąki, Kocobędz do Cieszyna.
Zapisy: w dniu rajdu w miejscu startu.
Wpisowe: 60,00 Kcz lub 10,00 zł, w ramach wpisowego kiełbaska, herbata lub kawa,
pamiątkowa naklejka.
Dojazd pociągiem do Bogumina.
Odjazd :
Nawsie
7:14
Cieszyn
7:39

Trzyniec
Karwina

SERDECZNIE

7:26
7:59

ZAPRASZAMY

