
 
Polskie Towarzystwo Turystyczno – Krajoznawcze                                                                 

Oddział w Żarnowie                                                                                                           
26-330 Żarnów ul. Opoczyńska 5 

………………………………………………………………………………………………..… 
Wycieczka krajoznawcza 

 „Szlakiem Zabytków Techniki Województwa Śląskiego” 
7. kwietnia 2017 r. (piątek) 

 
 
 

Wycieczka jest organizowana w ramach działalności programowej O/PTTK                    

w Żarnowie i jest przeznaczona dla członków i sympatyków, zarówno dorosłych jak 

również dzieci i młodzieży szkolnej ze szkół w których działają szkolne kluby PTTK. 

Celem imprezy jest poznanie trzech miejscowości, w których spotkamy obiekty 

zaliczone do Szlaku Zabytków Techniki Województwa Śląskiego. Wyjazd nie ma 

charakteru komercyjnego, odbywa się na zasadach 

samoorganizacji i  jest imprezą non – profit. 

 
Główne cele wycieczki to: 

 Huta Szkła Kryształowego w Zawierciu 
 Galeria Sztuki Współczesnej w Czeladzi 
 Muzeum Energetyki w Łaziskach Górnych 

 
PROGRAM : 
Wyjazd o godz. 7.00 sprzed Szkoły Podstawowej w Żarnowie.  

Przejazd do Zawiercia, zwiedzanie Huty Szkła w 

dwóch grupach – ok. godz. 9.30.do 11.15. 

Uczestnicy wycieczki poznają proces topienia            

i formowania szkła kryształowego, zdobienia              

oraz polerowania. Będzie okazja do podziwiania 

gotowych wyrobów na specjalnej wystawie,              

a nawet zakupu wyrobów ze szkła kryształowego  w przyzakładowym sklepie.  

Odjazd z Zawiercia ok. godz. 10.30. Do 

Czeladzi, najstarszego miasta Zagłębia 

Dąbrowskiego, lokowanego przed rokiem 

1262, niegdyś ważnego ośrodka handlu         

i rzemiosła a od XIX w. także miasta 



górniczego  jest z Zawiercia 40 km.  Jednym  z zabytków poprzemysłowych miasta 

jest zespół kopalni „Saturn” oraz elektrownia  o tej samej nazwie w której obecnie 

znajduje się Galeria Sztuki Współczesnej, położona na Szlaku Zabytków Techniki – 

cel naszej wycieczki. Zwiedzanie galerii  ok. 45 minut, ok. godz. 12.15 wyjazd               

w kierunku  Łazisk Górnych, niewielkiego miasta  w pow. mikołowskim (ok.  22 tys. 

mieszkańców). Odległość między Czeladzią  a Łaziskami ok. 40-45 km.  

Tu znajduje się unikalne Muzeum Energetyki, 

prezentujące bogate zbiory eksponatów               

z branży energetycznej. Zwiedzanie  w dwóch 

grupach, lekcja muzealna dla całej wycieczki.   

Około godz. 15. 00 wyjazd w drogę powrotną, 

w Częstochowie 45 minutowa przerwa na 

posiłek (płatny we własnym zakresie), przejazd przez Radomsko, Przedbórz do 

Żarnowa.  

Rozwiązanie wycieczki przy SP w Żarnowie ok. godz. 20.00. 

Opłata na rzecz organizacji imprezy wynosi : 

60 zł. od dziecka i młodzieży szkolnej 

65 zł. od osoby dorosłej  

W ramach w/w kwoty organizator zapewnia:  

 przejazd autokarem turystycznym 

 pilotaż na trasie przejazdu 

 bilety wstępu do zwiedzanych obiektów  

 ubezpieczenie 

 pamiątkowy znaczek 

 przewodnicy zakładowi w zwiedzanych obiektach, koszt lekcji muzealnej 

 

Wpłaty na rzecz organizacji wycieczki  przyjmowane będą do 25 marca 2017r.           

W przypadku zgłoszenia wymaganej ilości osób, rekrutacja na wycieczkę zakończy 

się z chwilą wyczerpania wolnych miejsc . 

 

Zapraszamy do udziału . 


