
 

XXXI Ogólnopolski Rajd Leśników 

 „Śląsk nie taki czarny – kopalnia przygody” 

 

1. Trasa nr 1 „Śladami spuścizny górnictwa Górnego Śląska” 
2. Rodzaj trasy: autokarowa, piesza, podziemna, wodna 
3. Jednostka: Nadleśnictwo Świerklaniec 
4. Koszt uczestnictwa – 880 zł. 
5. Koordynator trasy: Jerzy Chalimoniuk 668 135 805, Wojciech Kubica 668 135 796 
6. Baza noclegowa: Ośrodek „Deer Camp” w Nowym Chechle, nad zbiornikiem wodnym Nakło-Chechło 

http://www.koral.biz.pl/oferta/wypoczynek/zalew-naklo-chechlo-ow-deer-camp/ 

Dojazd samochodem osobowym od drogi wojewódzkiej 908 – zjazd między Tarnowskimi Górami a 

Miasteczkiem Śląskim, obok przystanku autobusowego Lasowice Zalew. Komunikacją miejską z 

Tarnowskich Gór autobusem linii 87, 145, 151, 614, 615 – przystanek na żądanie Lasowice Zalew, a 

następnie ok. 1000 m pieszo w kierunku zalewu Nakło-Chechło 

7. Liczba miejsc - 100 
8. Opis trasy: 

 

Dzień Opis 

12.06.2019 
od 16:00 przyjazd uczestników, zakwaterowanie w domkach kempingowych 

19:00 – 22:00 kolacja 

13.06.2019 

7:45 – 8:30 – śniadanie w stołówce ośrodka Deer Camp 

8:30 – 9:00 – przejazd autokarem do Zabytkowej Kopalni Srebra (obiekt wpisany na listę 

światowego dziedzictwa Unesco) – uczestnicy zostaną podzieleni na 2 grupy zjazdowe 

http://kopalniasrebra.pl/  

9:20 – 11:30 zwiedzanie podziemnej trasy turystycznej o długości 1740 m oraz przeprawa 

łodziami o długości 270 m w Zabytkowej Kopalni Srebra (9:20 zjazd 1. grupy 25 osób do 

kopalni; 9:40 zjazd 2. grupy 25 osób do kopalni) 

Uwaga: w kopalni panuje temperatura ok. 5-10°C – należy zabrać dodatkowe okrycie 

wierzchnie (np. kurtka typu soft shel), wskazane jest też założenie pełnego obuwia 

11:30 – 12:15 zwiedzanie skansenu maszyn parowych; dla chętnych mini przejażdżka 

kolejką wąskotorową po terenie skansenu 

12:15 – 12:45 przejazd do Sztolni Czarnego Pstrąg na terenie Parku w Reptach (obiekt 

wpisany na listę światowego dziedzictwa UNESCO) https://sztolniapstraga.pl/ 

Uwaga: po wyjściu z autokaru spacer ok. 800 m do szybu sztolni i zejście schodami, a po 

wyjściu powrót pieszo przez park ok. 1500 m 

13:00 – 14:00 spływ (trasa ok. 600 m) łódkami Sztolnią Czarnego Pstrąga pomiędzy szybami 

http://www.koral.biz.pl/oferta/wypoczynek/zalew-naklo-chechlo-ow-deer-camp/
http://www.dzikachata.pl/
https://sztolniapstraga.pl/


Sylwester i Ewa  

Uwaga: w podziemiach panuje temperatura ok. 5-10°C – należy zabrać dodatkowe okrycie 

wierzchnie (np. kurtka typu soft shel) 

14:00 – 14:30 przejazd do Muzeum Chleba w Radzionkowie http://www.muzeum-chleba.pl/  

14:30 – 16:30 zwiedzanie Muzeum Chleba 

16:45 – 17:15 powrót do ośrodka Deer Camp w Nowym Chechle 

19.00 – 20:00 kolacja w stołówce ośrodka  

20:00 – dyskoteka (zabawa taneczna z wodzirejem) „na wolnym powietrzu”, na terenie 

ośrodka Deer Camp; w przypadku niesprzyjającej pogody – zabawa taneczna w sali 

bankietowej w Miasteczku Śląskim 

14.06.2019 

8:00 – 8:45 – śniadanie w stołówce ośrodka Deer Camp 

8:45 – 9:45 – przejazd autokarem do portu żeglugi śródlądowej w Gliwicach 

10:00 – 13:00 rejs statkiem po Kanale Gliwickim na trasie: marina Gliwice – śluza Łabędy – 

Dzierżno – śluza Łabędy – marina Gliwice 

Uwaga: należy zabrać dodatkowe okrycie wierzchnie (np. kurtka przeciwdeszczowa); w 

trakcie rejsu zaplanowany jest poczęstunek: ciastko i kawa 

13:00 – 14:00 przejazd do pozostałości po zalanej kopalni rud żelaza i srebra w Leśnictwie 

Imielów (Nadleśnictwo Świerklaniec) 

14:00 – 14:30 ciepła przekąska w plenerze 

14:30 – 16:00 zwiedzanie (spacer) pozostałości zabudowań zalanej kopalni rud żelaza i 

srebra oraz powstałych w miejscu szybów kopalnianych śródleśnych zbiorników wodnych 

Uwaga: spacer ok. 3000 m drogami i ścieżkami leśnymi pośród lasu; wskazane jest 

założenie pełnego obuwia 

16:00 – 16:30 powrót do ośrodka Deer Camp w Nowym Chechle 

16:30 – 18:00 czas wolny 

18.00 – 19:00 kolacja w stołówce ośrodka  

20:00 – czas wolny i zajęcia w podgrupach dla wszystkich uczestników; opcjonalnie (dla 

zainteresowanych osób): przejazd po terenie Zalewu Nakło-Chechło zaprzęgiem konnym, 

ognisko (grill) połączone z zabawą muzyczną – uczestnicy proszeni są o zabranie własnych 

instrumentów muzycznych 

15.06.2019 

8:00 – 8:45 śniadanie w stołówce ośrodka Deer Camp 

do 9:00 wykwaterowanie i przejazd do ruin warowni jurajskiej w Ogrodzieńcu na Szlaku 

Orlich Gniazd (transport własny) - impreza kończąca XXXI Rajd Leśnika 

 

Uwagi dodatkowe: 

1. Pobyt w bazach zakończy się śniadaniem w dniu 15 czerwca 2019 r., po czym uczestnicy (drużyna) własnym 
transportem wyjadą do miejsca zakończenia rajdu, tj. zamek w Ogrodzieńcu. 

2. Ewentualny nocleg z 15 na 16 czerwca 2019 r. każda z drużyn uzgadniać będzie indywidualnie – kosztu tego 
noclegu nie są ujęte w kosztach uczestnictwa. 

 

http://www.muzeum-chleba.pl/%20.

