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Urząd Miasta Chorzów zaprasza na: 

XX Jubileuszowy  
Rajd Rodzin Chorzowskich 

WAPIENICA 2015  
 
 

TRASY DWUDNIOWE  
 19-20 września 2015 r. (sobota – niedziela) 

 

TRASA I 
(piesza – górska, średnia) 

 
 

dzień pierwszy  19.09.2015 r. (sobota). Zbiórka uczestników w Katowicach przed dworcem 
głównym PKP o godz. 8:15 (w holu przy kasach biletowych). Wyjazd o godz. 8:55 pociągiem do 
stacji PKP Ustroń (pociąg relacji Katowice – Wisła Głębce). Przejście piesze na trasie: Ustroń 
(szlak czerwony) – Równica  (schr.) – (szlak niebieski) Orłowa – (zejście szlak zielony) Brenna 
Leśnica, a następnie dojście do Brennej - Ośrodek Savana (nocleg). Czas przejścia ok. 4,5 – 5 
godz. 
dzień drugi  20.09.2015 r. (niedziela. Po śniadaniu (we własnym zakresie) wyjście na trasę: 
Brenna – (szlak zielony) Błatnia (schr., zejście szlakiem niebieskim, czas przejścia ok. 3 godz.) – 
Bielsko Biała Wapienica. (meta rajdu). Po zakończeniu mety Rajdu przejazd na stację PKP 
Bielsko-Biała. Wyjazd pociągiem o godz. 17:20 do Katowic.  

 
TRASA II 

(piesza – górska, średnia+) 
 
dzień pierwszy  19.09.2015 r. (sobota). Zbiórka uczestników w Katowicach przed dworcem 
głównym PKP o godz. 8:00 (w holu przy kasach biletowych). Wyjazd o godz. 8:32 pociągiem do 
stacji PKP Bystra Wilkowice (pociąg relacji Katowice – Żywiec). Przejście piesze na trasie: 
Bystra Wilkowice (szlak niebieski) – Klimczok  (schr.) – (szlak żółty) Błatnia –  Klimczok, a 
następnie dojście na Szyndzielnię (nocleg). Czas przejścia ok. 5,5 – 6 godz. 
 
dzień drugi  20.09.2015 r. (niedziela). Po śniadaniu (we własnym zakresie) wyjście na trasę: 
Szyndzielnia – (szlak żółty, czas przejścia ok. 2 godz.) – Bielsko Biała Wapienica. (meta rajdu). 
Po zakończeniu mety Rajdu przejazd na stację PKP Bielsko-Biała. Wyjazd pociągiem o 
godz. 17:20 do Katowic.  
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TRASY JEDNODNIOWE  

 20 września 2015 r. (niedziela) 
      
   TRASA III 

(piesza – górska, średnia) 
Zbiórka uczestników ul. Moniuszki (po stronie Komisariatu Policji) w Chorzowie. Wyjazd o godz. 

7:00. Przejazd autokarem do Jaworza. Przejście piesze na trasie: Jaworze (szlak żółty) – 

Błatnia 917 m n.p.m. (schronisko) – zejście (szlak niebieski) Bielsko-Biała Wapienica (meta 

rajdu). Po zakończeniu mety rajdu wyjazd w drogę powrotną do Chorzowa ok. godz. 17:30. 

 

TRASA IV 
(piesza – górska, łatwa) 

Zbiórka uczestników ul. Moniuszki (po stronie Komisariatu Policji) w Chorzowie. Wyjazd o godz. 

7:30. Przejazd do Bielska-Białej Olszówka. Przejazd koleją gondolową na Szyndzielnię 1028 

m n.p.m. Krótkie przejście do schroniska. Następnie przejście piesze (szlak niebieski) do Bielska-

Białej Wapienica (meta rajdu). Po zakończeniu mety rajdu wyjazd w drogę powrotną do 

Chorzowa ok. godz. 17:30. 

TRASA V 
(piesza – górska, łatwa - dziecięca) 

Zbiórka uczestników ul. Moniuszki (po stronie Komisariatu Policji) w Chorzowie. Wyjazd o godz. 

7:30. Przejazd do Bystrej Śląskiej. Przejście piesze na trasie Bystra Śląska (szlak czerwony) 

Równia nad Bystrą (szlak niebieski) – Kozia Góra 683 m n.p.m. schronisko. Zejście na Błonia 

Cygański Las (szlak zielony). Następnie przejazd do Bielska-Białej Wapienica (meta rajdu). Po 

zakończeniu mety rajdu wyjazd w drogę powrotną do Chorzowa ok. godz. 17:30. 

 

TRASA VI 
(autokarowo-krajoznawcza) 

Zbiórka uczestników ul. Moniuszki (po stronie Komisariatu Policji) w Chorzowie. Wyjazd o godz. 

7:30. Przejazd do Skoczowa (Rynek z ratuszem, muzeum św. Jana Sarkandra, papieski krzyż na 

Kaplicówce). Następnie przejazd do Jaworza (zwiedzanie parku zdrojowego). Po zwiedzaniu 

przejazd Bielska-Białej Wapienicy (meta rajdu). Po zakończeniu mety rajdu wyjazd w drogę 

powrotną do Chorzowa ok. godz. 17:30. 

TRASA VII 
(autokarowo-krajoznawcza) 

Zbiórka uczestników ul. Moniuszki (po stronie Komisariatu Policji) w Chorzowie. Wyjazd o godz. 

7:30. Przejazd do Goczałkowic Zdroju (zwiedzanie części uzdrowiskowej, kaplica św. Anny). 

Następnie przejazd do Czechowic-Dziedzic (zespół pałacowo-parkowy Pałac Kotulińskich, 

nowoczesny kościół Chrystusa Odkupiciela, korona zapory Jeziora Goczałkowickiego). Po 

zwiedzaniu przejazd Bielska-Białej Wapienicy (meta rajdu). Po zakończeniu mety rajdu wyjazd w 

drogę powrotną do Chorzowa ok. godz. 17:30. 

 

Koszt uczestnictwa:  30 zł osoba dorosła;  10 zł dzieci i młodzież ucząca się  
(do ukończenie 26 roku życia – ważna legitymacja szkolna lub studencka) 

 

SZCZEGÓŁY – ŚWIADCZENIA – REGULAMIN 
                             na stronie www.chorzow.pttk.pl 

 

                                        ZAPISY W BIURZE 
PTTK Oddział Chorzów  - Chorzowskie Centrum Informacji i Turystyki 

Chorzów, ul. Floriańska 42/1, tel. 32 771 99 74 

http://www.chorzow.pttk.pl/

