
PRZEWODNIK

Jak trafić do obiektów z wykazu do OK „Przyjaciel Radlina”

Wycieczkę  proponuje  się  rozpocząć  z  Ulicy  Korfantego  52  od budynku  dyrekcji  KWK
ROW Ruch „Marcel” z roku 1900 (1)  gdzie również ma swoją siedzibę Oddział PTTK
Radlin.  Na terenie  kopalni znajduje się zabytkowy budynek zakładowej straży pożarnej  –
dawne stajnie (2). Zdjęcie można zrobić od strony parkingu nie wchodząc na teren kopalni.W
okolicy w.w. parkingu jest skrzyżowanie ulicy Korfantego i Mielęckiego oraz wjazd w ulicę
Pocztową.  Naprzeciw  bramy  wejściowej  na  kopalnię  jest  ulica  Czecha.  W  rejonie  tym
znajdują się tzw. „familoki” czyli osiedle robotnicze (3). Udając się w kierunku dzielnicy
Biertułtowy,  przed  skrzyżowaniem  ulicy  Korfantego  z  ulicą  Wieczorka  (w  prawo)  i
Makuszyńskiego (w lewo) po lewej stronie znajduje się  budynek będący dawną siedzibą
dyrektora kopalni (6). Dalej za skrzyżowaniem z ulicą Orkana (po prawej) jest po tej samej
stronie Plac „Radlińskich Olimpijczyków” z pamiątkowym obeliskiem, skwer z fontanną, a
obok przy ul. Mariackiej - Dom Kultury i zegar słoneczny (30). Za światłami dla pieszych na
ul. Korfantego a przed skrzyżowaniem z ulicą Rymera po lewej stronie jest  kościół z 1928
roku p.w. WNMP (4) a na placu kościelnym z prawej strony głównego wejścia jest kapliczka
– grota św. Barbary (5). Za kościołem wjeżdżamy w lewo w ulicę Rymera. Za budynkiem
Urzędu Miasta (po lewej) w okolicy skrzyżowania ulicy Rymera i  Napierskiego po lewej
stronie jest krzyż przydrożny (20) a za skrzyżowaniem po prawej stronie ulicy Rymera jest
kaplica św. Jana Nepomucena (10).  Dalej udajemy się ulicą Napierskiego, początkowo w
dół, następnie pod górę, po około 1 km w prawo w ulicę Wrzosową. Przy posesji nr 41 jest
krzyż  przydrożny  (21).  Jedziemy  dalej  aż  do  ulicy  Kominka.  Skręcamy  tutaj  w  prawo
dojeżdżając do ulicy Rymera gdzie skręcamy w lewo (w kierunku Pszowa). Po około 400
metrach po prawej stronie jest Szkoła Podstawowa na Głożynach (11). Zaraz za szkołą po
lewej  stronie wjeżdżamy w ulicę Reymonta.  Po około 300 m. po lewej stronie za remizą
straży pożarnej znajduje się cmentarz. Udając się alejką na wprost aż za kaplicę cmentarną
dojdziemy po lewej stronie do mogiły  poległych w czasie Powstań Śląskich i w czasie II
wojny światowej  (16).  Wracamy do ulicy Rymera.  Udając się w lewo około 400 m.  jest
kościół p.w. Niepokalanego Serca Maryi (9). Probostwo jest nieco wcześniej po przeciwnej
stronie ulicy. Jedziemy dalej w lewo ulicą Rymera. Przy posesji nr 258 znajduje się krzyż
przydrożny (17). Nadal jedziemy ulicą Rymera w kierunku Pszowa. Przy granicy Radlina i
Pszowa w okolicy skrzyżowania z ulicą Chrobrego  (z lewej strony) po prawej stronie ulicy
Rymera jest krzyż przydrożny (18). Wracamy ulicą Rymera około 600 m., skręcamy w lewo
w ulicę Głożyńską, na przedłużeniu ulicą Strzody (teren miasta Rydułtowy), w prawo przez
teren inwestycyjny do ulicy Bohaterów Warszawy i tutaj w prawo. Na skrzyżowaniu z ulicą
Narutowicza (w lewo), Domeyki  (w prawo) udajemy się ulicą Rydułtowską na wprost do
dzielnicy Radlin Reden. Po około 400 m. odbijamy w lewo w ulicę Wiosenną gdzie po około
200 m. po lewej stronie drogi przy posesji nr 5 jest kapliczka Matki Boskiej (28). Uwaga:
obecna  kapliczka  jest  nową,  ceglaną  ale  wygląd  i  wyposażenie  jak  w  kapliczce  dawnej.
Wracamy ulicą Wiosenną w dół do ulicy Rydułtowskiej skręcając tam w lewo. Po około 700
m. w prawo jest zjazd w kierunku Parku oraz Pomnika Ofiar Szybu Reden (15). Wracamy
do ulicy Rydułtowskiej i zmierzamy w prawo. Dojeżdżamy do skrzyżowania. Udajemy się w



lewo w ul. Sokolską pod góre. Po prawej stronie w budynku klubu gimnastycznego Radlin
jest  siedziba  Izby  Regionalnej  Miasta  Radlin  (30). Wracamy  ul.  Sokolską  w  dół  do
skrzyżowania  i  ulicą  Hallera  w  lewo  wyjeżdżamy  pod  górę.  W  Biertułtowach  na
skrzyżowaniu ze światłami kierujemy się w lewo w ulicę Rogozina a po około 150 m. po
prawej stronie drogi przed szkołą na skwerze jest  Pomnik ku czci Powstańców Śląskich
poległych w latach 1919 – 1921 (13). Dalej po około 200 m. w lewo w ulicę Cmentarną do
cmentarza. Bramą główną wchodzimy na cmentarz i główną aleją aż za grobowce rodzinne
(kaplicowe). Po prawej stronie alejki znajduje się Mogiła Ofiar Szybu Reden (7). Idąc dalej
do końca alejki przed ogrodzeniem cmentarza około 10 m. w prawo jest zbiorowa mogiła
jeńców radzieckich (8). Z cmentarza wracamy ulicą Cmentarną do ulicy Rogozina. Po lewej
stronie  skrzyżowania  z  ulicą  Wypandów  znajduje  się  krzyż  przydrożny  (22).  Ulicą
Wypandów udajemy się w dół około 300 m. do Tężni (29) po lewej stronie ulicy. Wracamy
do skrzyżowania  z  ul.  Rogozina i  w lewo około 200 m.  Przy skrzyżowaniu  z  ulicą  Jana
Kazimierza po lewej stronie drogi jest krzyż przydrożny (19). Wracamy ulicą Rogozina do
skrzyżowania ze światłami. Tutaj w lewo w ulicę Korfantego. Za kościołem WNMP, przy
światłach przed fontanną skręcamy w lewo i  zaraz w prawo przy Domu Kultury w ulicę
Mariacką. Po przejechaniu około 1 km, przejeżdżamy przez rondo na wprost obok boiska KS

Górnik Radlin,  przez wiadukt  (w budowie) nad torami  kolejowymi  dojeżdżając do ulicy
Rybnickiej. Naprzeciw skrzyżowania jest krzyż przydrożny (25). Udajemy się ulicą Rybnicką
w prawo. Przed samym wiaduktem po lewej stronie drogi udajemy się pod wiadukt gdzie na
posesji  180  znajduje  się  krzyż  przydrożny  (26).  Poniżej  krzyża,  przed  następną  posesją
udajemy się w lewo ścieżką wjeżdżając na teren Parku Leśnego im. Powstańców Śląskich
(27). Kierując się w górę tej ścieżki po lewej stronie znajduje się Szkoła Podstawowa nr 4
(12).  Udajemy  się  dalej  wzdłuż  przyrodniczej  ścieżki  edukacyjnej,  obok  Leśnego  Parku
Linowego do ulicy Wiosny Ludów. Obok restauracji  Leśna Perła skręcamy w prawo. Na
granicy  lasu  i  granicy  miasta  Radlin  z  gminą  Marklowice  wjeżdżamy  w prawo  w  ulicę
Wantuły. Na posesji 54a po lewej stronie drogi, przed wiaduktem jest krzyż przydrożny (23).
Przejeżdżamy  przez  wiadukt  nad  torami  kolejowymi  dojeżdżając  do  ulicy  Rybnickiej.
Skręcamy w prawo.  Po lewej  stronie drogi  poniżej  skrzyżowania  ze światłami  jest  krzyż
przydrożny  (24).   Udajemy  się  do  skrzyżowania  ze  światłami  ulicy  Rybnickiej  z  ulicą
Korfantego i skręcamy w lewo. Po około 100 m. wjeżdżamy w lewo w ulicę Hutniczą. Przed
samą koksownią po lewej stronie przy wejściu do jednego z budynków (hala zborna) jest
tablica pamiątkowa (14).

Był  to  ostatni  punkt  trasy  pozwalającej  poznać  miasto  Radlin  oraz  spełnić  warunki  do
zdobycia Odznaki Krajoznawczej „Przyjaciel Radlina”.

Uwagi:
Numery podane w nawiasach są numeracją z wykazu obiektów.
Obiekty pisane czcionką wytłuszczoną oznaczają obiekty obowiązkowe do odwiedzenia.
Obiekty pisane czcionką zwykłą oznaczają pozostałe obiekty nieobowiązkowe.

 Do czasu oddania do użytku mostu nad torami na ulicy Mariackiej trzeba z ronda przed
boiskiem sportowym  zjechać w prawo w ulicę Wieczorka, obok placu zabaw w wąwozie w



tzw. „szluchcie” na rondku w lewo w ulicę Mielęckiego do ulicy Korfantego, za torami do
ulicy Rybnickiej, w lewo przez wiadukt aż do świateł na skrzyżowaniu z ulicą Mariacką do
krzyża przydrożnego po prawej stronie drogi (25) i dalej już według normalnej trasy.
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