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Trasy rowerowe 
w Katowicach

Trasa rowerowa 
Długość około 20 km
8 miejsc postojowych

1

Trasa na terenie Katowic stanowi, zgodnie z projektem 
ramowym „Rowerem po Śląsku”, fragment trasy: 
Katowice - Tychy - Pszczyna - Bielsko Biała - Milówka. 

Przebieg trasy:
   Pomnik Powstańców Śląskich    ul. Piastowska    
   ul. Chełkowskiego    ul. Bankowa    bulwar wzdłuż rzeki 
Rawy    ul. Murckowska    Dolina Trzech Stawów
   Lotnisko Muchowiec    Lasy Ochojeckie   ulice: Kałuży, 
Jaronia, Lepszego oraz Kściuczyka    Lasy w Podlesiu    
ul. Saska    ul. Zaopusta    rejon oczyszczalni ścieków 
(granica z Tychami) 

Atrakcje turystyczno-krajoznawcze:
   Pomnik Powstańców Śląskich    Hala widowiskowo-spor-
towa Spodek    Strefa Kultury    budynek CINiBA (biblioteka 
akademicka)   tereny rekreacyjne Doliny Trzech Stawów
   Źródliska rzeki Kłodnicy    Rezerwat Florystyczny Ochojec
   Źródliska rzeki Ślepiotki     kamienny most na rzece Mlecz-
nej z przełomu XIX/XX w.

Trasa na terenie Katowic stanowi, zgodnie           
z projektem ramowym „Rowerem po Śląsku”, 
fragment tras: Katowice - Orzesze - Rybnik - 
Racibórz - Knurów. 

Przebieg trasy:
- Park im. Tadeusza Kościuszki - ul. Kościuszki 
- ul. Jasieńskiego - ul. Brynowska - ul. Lubiny, 
ul. św. Teresy, ul. Kępowa, ul. Ligocka 
- ul. Zgody, ul. Ligocka, ul. Hadyny 
- ul. Kijowska, ul. Medyków - ul. Śląska 
   ul. Wczasowa, Park Zadole - ul. Studencka  
   ul. Śląska - Lasy Panewnickie, ul. Owsiana 
   granica z Mikołowem 

Atrakcje turystyczno-krajoznawcze:
- Park im. T. Kościuszki - Wieża spadochrono-
wa - zabytkowy drewniany kościół pw. św. 
Michała Archanioła z 1510 r. - cmentarz 
żołnierzy Armii Czerwonej - kopalnia „Wujek” 
z Muzeum-Izbą Pamięci - Leśna Sala Edukacji 
w budynku Nadleśnictwa Katowice - zespół 
klasztorny Franciszkanów - park Zadole - 
pomnik Obrońców Katowic

Trasa 
rowerowa 

2

Trasa rowerowa 
Długość około 6 km
2 miejsca postojowe

5

Trasa rowerowa na terenie Katowic stanowi, zgodnie        
z projektem „Rowerem po Śląsku”, fragment trasy: 
Katowice - Częstochowa. Prowadzi zarówno przez tereny 
leśne, jak i miejskie, w terenie zróżnicowanym wysoko-
ściowo. 

Przebieg trasy:
- Dolina Trzech Stawów (ul. Trzech Stawów) 
- ul. Gospodarcza, ul. Porcelanowa - ul. Kolonia, 
ul. Amandy - ul. Transportowców - ul. Szopienicka, 
ul. Lwowska - ul. Bednorza, ul. Wałowa, ul. Wańkowicza 
- ul. Obrońców Westerplatte - ul. Brynicy, ul. Borki

Atrakcje turystyczno-krajoznawcze:
- Dolina Trzech Stawów - staw Upadowy - Galeria Szyb 
Wilson - Ośrodek Tenisowy MOSiR Katowice - Ośrodek 
Sportowy Szopienice - Park Olimpijczyków - neogotycka 
świątynia pw. św. Jadwigi, ewangelicko-augsburski 
kościół Zbawiciela - dawny browar - zespół przyrodni-
czo-krajobrazowy Szopienice-Borki

Długość około 12 km
5 miejsc postojowych

Trasa stanowi rozwinięcie trasy nr 2, łącząc 
w sobie miejsca atrakcyjne zarówno pod 
kątem turystyczno – krajoznawczym, jak       
i tereny będące prawdziwą perłą dla 
miłośników przyrody. Leśna Sala Edukacji    
z pewnością zapewni wiele radości 
najmłodszym rowerzystom. 

Przebieg trasy:
- ul. Szadoka (włączenie do trasy nr 2) 
- ul. Przodowników - ul. Kombajnistów 
- ul. Brygadzistów - ul. Upadowa 
- ul. Ogrodowa - ul. Krucza - ul. Panewnic-
ka - ul. Ludowa - ul. Smoleńska 
- ul. Medyków (włączenie do trasy nr 2)

Atrakcje turystyczno-krajoznawcze:
- zespół źródliskowy potoku Kokociniec -
   Leśna Sala Edukacji w budynku Nadle-
śnictwa Katowice - zespół klasztorny 
Franciszkanów

Trasa 
rowerowa 

122

Długość około 5 km

Malownicza i przyjazna miłośnikom przyrody trasa 
prowadzi z Ochojca przez jedne z najpiękniejszych 
terenów zielonych Katowic. Idealna dla poszukujących 
rekreacji i kontaktu z naturą. 

Przebieg trasy:
- skrzyżowanie ulic Jankego i Szenwalda - ul. Szenwalda 
- ul. Macierzanki - Lasy w Ochojcu - skrzyżowanie 
z trasą nr 1 (czerwoną) - Las w Giszowcu - ul. Bielska 
(Murcki) - Dolinka Murckowska - rezerwat przyrody „Las 
Murckowski” - osada Leśna Hamerla - granica miasta 
Katowice 

Atrakcje turystyczno-krajoznawcze:
- kościół pw. św. Jacka - zespół przyrodniczo-krajobra-
zowy Źródła Kłodnicy - stawy Barbara i Janina  - kościół 
Najświętszego Serca Pana Jezusa - wzgórze Wandy - 
Dolinka Murckowska - rezerwat przyrody „Las 
Murckowski” - osada leśna Hamerla

Trasa rowerowa 101

Długość około 18 km
6 miejsc postojowych

Rekreacyjna, malownicza i atrakcyjna 
przyrodniczo, trasa numer 153 stanowi na 
odcinku kompleksu lasów Murckowskich 
alternatywę dla trasy nr 101, prowadząc 
przez Kamienną Górę zamiast przez Hamer-
lę.  

Przebieg trasy:
- Lasy Murckowskie (wyłączenie i włącze-
nie od trasy nr 101)

Atrakcje turystyczno-krajoznawcze:
- potok Pstrążnik - leśna osada Hamerla - 
użytek ekologiczny „Płone Bagno” - 
powierzchniowy pomnik przyrody „Kamien-
na Góra”

Trasa 
rowerowa 

153

Długość około 6 km
1 miejse postojowe

Krótka, ale intensywna, trasa numer 110 
doskonale sprawdza się na popołudniową 
wycieczkę i zapewnia trening szykującym się 
na dalsze wyprawy. 

Przebieg trasy:
- ul. Kołodzieja - Lasy Murckowskie 
- al. Spacerowa (Mysłowice)

Atrakcje turystyczno-krajoznawcze:
- zalew Wesoła Fala - maszt Radiowo-Tele-
wizyjnego Centrum Nadawczego Katowice

Trasa 
rowerowa 

Długość około 2 km

Trasa rowerowa na terenie Katowic stanowi, zgodnie          
z projektem „Rowerem po Śląsku”, fragment trasy: 
Gliwice - Zabrze - Makoszowy - Ruda Śląska - Halemba – 
Katowice. Jest bardzo korzystnie i atrakcyjnie usytuowa-
na, ponieważ w większości prowadzi ścieżkami leśnymi      
i omija centra miast.

Przebieg trasy:
- ul. Wojciecha, ul. Mysłowicka - Las Murckowski 
- ul. Macierzanki, ul. Szenwalda - ul. Jankego, ul. Żurawia 
- ul. Studencka - Lasy Panewnickie - ul. Owsiana, 
ul. Piłsudskiego, ul. Kuźnicka - Las w Starych Panewni-
kach

Atrakcje turystyczno-krajoznawcze:
- osiedle górnicze Giszowiec - Stawy Barbara i Janina -
   kościół pw. św. Jacka - park Zadole - Lasy Panewnickie

Trasa rowerowa 3
Długość około 16 km
7 miejsc postojowych

Łatwo dostępna dla mieszkańców dzięki bliskości dwóch 
dużych osiedli (Osiedla Tysiąclecia i Osiedla Witosa), trasa 
ma charakter komunikacyjno – rekreacyjny i łączy Katowi-
ce z ościennymi miastami. 

Przebieg trasy:
- al. Żyrafy w Parku Śląskim - ul. Piastów - kładka nad 
DTŚ - ul. Wiśniowa, ul. Obroki, ul. Dulęby - ul. Kwiatkow-
skiego, ul. Barlickiego - ul. Upadowa - Lasy Panewnickie 
- ul. Ogrodowa / granica miasta Katowice

Atrakcje turystyczno-krajoznawcze:
- Park Śląski - staw Maroko - kościół Podwyższenia 
Krzyża Świętego i św. Herberta - uroczysko Buczyna

Trasa rowerowa 103

110

Długość około 7 km
3 miejsca postojowe

Trasa zapewnia wiele wrażeń turystycznych – szczególnie 
warto zwrócić uwagę na unikalne zabytki architektonicz-
ne – osiedla robotnicze Nikiszowiec i Giszowiec oraz 
atrakcyjne tereny zielone. 

Przebieg trasy:
- skrzyżowanie ulic Oswobodzenia i Szopienickiej
- ul. Szopienicka, ul. Krawczyka, pl. Wyzwolenia, 
ul. Zamkowa - ul. Leśnego Potoku, ul. Mysłowicka, 
ul. Ceramiczna - ul. Górniczego Stanu - Lasy Murckow-
skie

Atrakcje turystyczno-krajoznawcze:
- Galeria Szyb Wilson - zabytkowe osiedle Nikiszowiec
- ośrodek wypoczynkowy Bolina -  osiedle Giszowiec - 
Dolinka Murckowska

Trasa rowerowa 121
Długość około 7 km
3 miejsca postojowe


