
 
Polskie Towarzystwo Turystyczno – Krajoznawcze                                                                 

Oddział w Żarnowie                                                                                                           
26-330 Żarnów ul. Opoczyńska 5 

………………………………………………………………………………………………..… 
Wycieczka                                                                                                                                      

„Śląskie zabytki techniki” 
21 maja 2017 r. (niedziela) 

   
Wycieczka jest organizowana w ramach działalności programowej O/PTTK w 

Żarnowie i jest przeznaczona dla członków i sympatyków PTTK. Celem imprezy jest 
poznanie miejscowości, w których spotkamy obiekty zaliczane do Odznaki  „Znam szlak 
zabytków techniki województwa śląskiego”.  Wyjazd nie ma charakteru komercyjnego, 
odbywa się na zasadach samoorganizacji i jest imprezą non – profit. 
Główne cele wycieczki to: 

 Rudy – Skansen kolei wąskotorowej, park krajobrazowy 
 Rybnik – Zabytkowa kopalnia „ Ignacy”, kompleksowe zwiedzanie miasta 
 Czerwionka – Leszczyny osiedle patronackie kopalni tzw. „ familoki” 

           
Organizatorzy zachęcają uczestników wycieczki do zdobywania  odznaki krajoznawczej, 
a udział w imprezie daje możliwość uzyskania 3 punktów. Pobyt w Rudach to także 
okazja zwiedzenia parku krajobrazowego „Cysterskie 
Kompozycje Rud Wielkich” zaliczanego do odznaki 
Turysta – Przyrodnik. Zwiedzanie Rybnika daje 5 pkt do 
odznaki turystyki pieszej. Regulaminy odznak można 
znaleźć w Internecie.  
 
PROGRAM : 
Wyjazd o godz. 7.00 sprzed Szkoły Podstawowej w 
Żarnowie.  
Przejazd do Rud – zwiedzanie parku krajobrazowego oraz skansenu kolei wąskotorowej, 
w którym są lokomotywy i kilka wagonów. 

 
 Przejazd turystyczny kolejką wąskotorową na trasie  
Rudy – Paproć – Rudy lub  Rudy – Stanica – Rudy.  
 
Przejazd autokarem 

do Rybnika. Zwiedzanie miasta z przewodnikiem PTTK 
min. zabytkowy rynek, ratusz z wieżą zegarową, 
bazylika mniejsza św. Antoniego Padewskiego itp.  

 
Następną miejscowością 
będzie Czerwionka – 
Leszczyny, w której zobaczymy z zewnątrz wiele domów                      
z czerwonej cegły tzw. familoków.    



   
Powrót do Żarnowa przez Włoszczową – 157 km – ok. 3 godzin. W trakcie przejazdu 
krótki postój na posiłek – płatny we własnym zakresie.  Rozwiązanie wycieczki ok. godz. 
18.00 przy  SP w Żarnowie.  
Opłata na rzecz organizacji imprezy wynosi 75 zł. 
W ramach w/w kwoty organizator zapewnia:  

 przejazd autokarem turystycznym 
 pilotaż na trasie przejazdu  
 ubezpieczenie 
 pamiątkowy znaczek 
 przewodników po zwiedzanych obiektach 
 

Wpłaty na rzecz organizacji wycieczki  przyjmowane będą do 15 maja 2017r.                
W przypadku zgłoszenia wymaganej ilości osób, rekrutacja na wycieczkę zakończy się                
z chwilą wyczerpania wolnych miejsc .Uwaga : prosimy o zabranie ze sobą żywności                
i napojów na czas trwania imprezy.  
Przy opracowaniu programu wykorzystano zdjęcia  z  Internetu.  
Organizator zastrzega sobie prawo do niewielkich zmian w programie. 
 

Zapraszamy do udziału 
                                                                                                                        Organizatorzy 


