
Załącznik nr 1 

do Regulaminu IX Zlotu Oddziałów PTTK woj. śląskiego 

 

Trasy IX Zlotu Oddziałów PTTK  

Województwa Śląskiego 

Chorzów 16 kwietnia 2016 r. (sobota) 

 

TRASY PIESZE 

 

TRASA nr 1 

Zbiórka o godz. 10:00 przy wejściu do Parku Śląskiego (skrzyżowanie ul. 
Bytkowska z ul. Siemianowicką) – spotkanie z przewodnikiem, przejście 
do Planetarium, udział w seansie, po którym piesze przejście przez 
Park Śląski do parku na Górze Redena – zwiedzanie schronu 
dowodzenia bojowego wchodzącego w skład dawnego obszaru 
warownego „Śląsk”. Później przejście ul. Parkową do skansenu na metę 
zlotu. Czas przejścia z seansem i zwiedzaniem ok. 3 h.  

 

 

TRASA nr 2 

Zbiórka na pl. Hutników przy pomniku hrabiego Redena o godz. 10:00 
spotkanie z przewodnikiem - piesze przejście ul. Piotra Skargi przez 
kompleks Sztygarka do Szybu „Prezydent” (wejście na wieżę). 
Następnie zwiedzanie drewnianego kościoła pw. św. Wawrzyńca, 
przejście do parku na Górze Redena – zwiedzanie schronu 
dowodzenia bojowego wchodzącego w skład dawnego obszaru 
warownego „Śląsk”. Przejście ul. Parkową do skansenu na metę zlotu. 
Czas przejścia ze zwiedzaniem obiektów ok. 3 h. 

 

 

TRASA nr 3 

Zbiórka na pl. Hutników przy pomniku hrabiego Redena o godz. 9:45 – 
spotkanie z przewodnikiem i piesze przejście ul. Katowicką do gmachu 
Teatru Rozrywki – zwiedzanie obiektu, następnie przejście do 
drewnianego kościoła pw. św. Wawrzyńca – zwiedzanie i udanie się 
ul. Parkową do skansenu na metę zlotu. Czas przejścia ze zwiedzaniem 
obiektów ok. 3 h. 

 



TRASA nr 4 

Zbiórka na pl. Hutników przy pomniku hrabiego Redena o godz. 10:00 – 
spotkanie z przewodnikiem - piesze przejście ul. Katowicką i Konopnicką 
do drewnianego kościoła św. Wawrzyńca – zwiedzanie, a następnie 
dojście do skansenu przy al. Harcerskiej – zwiedzanie skansenu z 
przewodnikiem. Po zwiedzaniu udział w mecie zlotu na terenie 
skansenu. Czas zwiedzania z przejściem ok. 3 h. 

 

 

TRASA nr 5 

Zbiórka na pl. Hutników przy pomniku hrabiego Redena o godz. 10:00 – 
spotkanie z przewodnikiem - przejście na Rynek do gmachu Urzędu 
Miasta – zwiedzanie budynku. Piesze przejście przez tereny kompleksu 
Sztygarka – Szyb Prezydent (wejście na wieżę), a następnie do 
skansenu przy al. Harcerskiej na metę zlotu. Czas zwiedzania 
z przejściem ok. 3 h. 

 

 

TRASY ROWEROWE 

 

TRASA nr 1R 

Zbiórka na pl. Hutników przy pomniku hrabiego Redena o godz. 9:30 -   
spotkanie z przewodnikiem przejazd do schronu bojowego nr 5 ul. 
Katowicka 168 wchodzącego w skład dawnego obszaru warownego 
„Śląsk”, będącego obecnie pod opieką Stowarzyszenia Pro Fortalicium 
przy ul. Katowickiej (zwiedzanie), następnie przejazd na teren zespołu 
przyrodniczo-krajobrazowego „Żabie Doły”. Następnie przejazd do 
skansenu na metę zlotu. Czas przejazdu ze zwiedzaniem ok. 3 h. Trasa 
liczy ok. 13 km długości. 

 

TRASA nr 2R 

Zbiórka na terenie Kompleksu Sztygarka przy Szybie „Prezydent” (ul. 
Kościuszki) o godz. 9:00 – wejście na wieżę, po zwiedzaniu przejazd do 
Chorzowa Batorego na teren zespołu przyrodniczo-krajobrazowego 
„Uroczysko Buczyna”. Przejazd do Świętochłowic - zwiedzanie 
szybów kopalni „Polska”. Powrót do Chorzowa na metę zlotu 
w skansenie. Czas przejazdu ze zwiedzaniem ok. 4 h. Trasa liczy ok. 40 
km długości (trasa zostanie zrealizowana przy udziale minimum 
10 chętnych). 


