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Żabie Doły
W miejscu tym jeszcze nie tak dawno kwitła działalność  
górnicza i hutnicza. Dzisiaj to jedno z najcenniejszych  
przyrodniczo miejsc w całej aglomeracji śląskiej. 

TOUR DE ŚLĄSKIE – FAMILOKI, ZIELEŃ  
I ŚLĄSKIE KLIMATY 
Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia

Trasa przez Śląsk i Zagłębie Dąbrowskie to opcja dla koneserów 
szukających czegoś nowego, innego. Dla osób chcących poznać 
śląskie zakamarki, zobaczyć słynne, klimatyczne familoki (osiedla 
robotnicze) i skosztować nie tylko śląskiej kuchni, lecz także, 
przede wszystkim, śląskiego industrialnego klimatu w wersji 
przyjaznej rowerzystom. Polecam ją szczególnie wszystkim 
sceptykom, którzy nigdy Śląska nie odwiedzili albo bywali 
tu tylko przejazdem. Zdziwicie się, jak tutaj jest fajnie!

Obejrzyj film 
swiy.co/7vz1

https://swiy.co/7vz1
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R O D Z A J :  W jedną stronę,  
powrót pociągiem. 

P R O F I L :  Trasa jest lekko po-
fałdowana. Suma podjazdów 
wynosi około 430 metrów 
i kilkakrotnie na pewno trzeba 
będzie mocniej nacisnąć na pe-
dały. Ale oczywiście tutejszym 
pagórkom daleko do górskich 
podjazdów, wszak to tylko 
Wyżyna Śląska. 

N A W I E R Z C H N I A  /  T Y P  R O W E R U : 
Trasa jest odpowiednia 
dla każdego rodzaju roweru, 
poza szosowym. Oczywiście, 

jadąc na szosie, spokojnie 
odwiedzisz większość zazna-
czonych na mapie ciekawych 
miejsc, jednak niekiedy 
będziesz musiał wybrać 
drogę główną, zamiast suge-
rowanej przeze mnie bocznej. 
Szczególnie omiń fragment 
na 6. kilometrze prowadzący 
wzdłuż potoku Bytomka, 
pomiń Park Żabie Doły na 
20. kilometrze czy też trasę 
wzdłuż Przemszy (od zamku 
w Będzinie niemal do samej 
Pogorii). Wszystko przez to, 
że ślad GPX został pociągnię-
ty tak, aby mieć jak najmniej 

styczności z głównymi dro-
gami, a także odwiedzić jak 
najwięcej ciekawych miejsc. 

R U C H  S A M O C H O D O W Y :  Trasa ta 
przecina jeden z najbardziej 
zaludnionych regionów Polski. 
Musisz być przygotowany na 
ruch samochodowy, a także 
jazdę po drogach publicznych. 
Jednak bez obaw – to nie War-
szawa, Wrocław czy Kraków. 
Śląsk jest bardzo rozległy, 
więc też mniej hałaśliwy 
i mniej zakorkowany. Ponadto 
trasę wyznaczyłem w części 
po drogach o mniejszym na-

TRASA: ZABRZE – KATOWICE – DĄBROWA GÓRNICZA

swiy.co/7uiX

swiy.co/7wbc

Link do Stravy:
swiy.co/7uic G

PX

    70 KM   1 DZIEŃ   430 M

https://swiy.co/7uic
https://www.google.com/maps/d/u/0/viewer?mid=1jizHIoFtRhB6E1GzOVPerBTdtIV-7Gfb&ll=50.33340164887284%2C18.94027499999999&z=12
https://swiy.co/7wbc
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tężeniu ruchu, niekiedy nawet 
osiedlowych, a także po licznych 
ścieżkach rowerowych i przez 
tereny zielone. 

K I E D Y  J E C H A Ć :  Pora roku nie ma 
większego znaczenia, aczkol-
wiek w weekendy może być 
zauważalnie mniejszy ruch 
samochodowy, bo większość 
ludzi siedzi w domach, zamiast 
dojeżdżać do pracy. 

J A K  D O T R Z E Ć  N A  S TA R T :  Do Zabrza, 
na dworzec główny, bez proble-
mu dotrzesz pociągiem. Tam od 
razu wsiadasz na rower. Nato-
miast jeśli dojedziesz na Śląsk 
samochodem, polecam zaparko-
wać go w miejscu noclegowym 
albo we wskazanych lokaliza-
cjach: na mapie znajdziesz dwa 
duże darmowe parkingi, nieda-
leko dworca kolejowego. Jeśli 
jakimś cudem nie będzie na nich 
miejsca, możesz zaparkować 
właściwie gdziekolwiek – strefa 
płatnego parkowania w Zabrzu 
jest tylko bezpośrednio przed 
dworcem. Możesz też samochód 
spokojnie zostawić w innych 
miastach leżących na trasie Ko-
lei Śląskich: Gliwice–Zabrze–Cho-
rzów–Katowice lub też odwrócić 
trasę i wystartować z Dąbrowy 
Górniczej, zostawiając samochód 
przy dworcu lub na dużym par-
kingu przy Pogorii. 

D O D AT K O W E  AT R A K C J E :  Co prawda 
trasa jest jednodniowa, jednak 
polecam zostać na Śląsku nieco 
dłużej i jeszcze bardziej poczuć 

tutejszy kopalniany klimat. 
Szczególnie warte odwiedze-
nia są zabrzańskie kopalnie, 
jak Guido (polecam program 
„Szychta”) czy Sztolnia Królo-
wa Luiza, gdzie płynie się pod 
ziemią łódkami. Ewentualnie, 
jeśli we wspomnianych miej-
scach nie będzie już biletów 
(najlepiej rezerwuj wcześniej 
przez internet), to równie 
ciekawa sztolnia, wpisana 
dodatkowo na listę UNESCO, 
jest w Tarnowskich Górach 
– mowa o Zabytkowej Kopalni 
Srebra. Wszystkie te miejsca 
znajdziesz na mapie. 

Polecam też zerknąć do 
mojego wpisu o ciekawych 
miejscach w województwie 
śląskim: swiy.co/7hxd. Być 
może coś Ci jeszcze podpasuje.  
 

N O C L E G I :  Największa baza 
noclegowa jest w Katowicach, 
jednak w przypadku naszej 
wycieczki najlepsza opcja 
to Zabrze. Z uwagi nie tylko 
na miejsce startu, lecz także 
na kopalnie, które warto od-
wiedzić, zostając na przykład 
jeden dzień dłużej. Zerknij tu-
taj, by znaleźć nocleg dla sie-
bie: swiy.co/7lT5. Polecam 
wybrać coś bliżej centrum, 
na przykład swiy.co/7hxj 
lub swiy.co/7hxl (to drugie 
miejsce jest blisko Guido). 
Niestety, o tańsze opcje, poza 
hostelami, może być trudno. 
Ewentualnie szukaj czegoś 
w Katowicach (swiy.co/7lTF), 
a do Zabrza na start wycieczki 
czy do Guido dojedziesz bez 
problemu Kolejami Śląskimi. 

Chorzowski skansen to kolejny dowód na to, jak zielone jest Śląskie. 

Zielony Śląsk
Trasa, mimo że prowadzi przez siedem miast województwa 
śląskiego, została pociągnięta tak, aby nie tylko odwiedzić jak 
najwięcej typowych dla regionu atrakcji, lecz także zakosztować 
śląskiej ciszy i zieleni. Bo musisz wiedzieć, że Śląsk to nie tylko 
hałdy, kopalnie i osiedla robotnicze. To również naprawdę liczne 
parki i przyjazna przestrzeń miejska. 

https://kolemsietoczy.pl/slaskie-co-warto-zobaczyc-ciekawe-miejsca-slasku-zaglebiu-atrakcje-zabytki-zwiedzanie/
https://www.booking.com/searchresults.pl.html?aid=1191384&sid=e17eee76df729ebf570b3b237483e7bb&sb=1&sb_lp=1&src=index&src_elem=sb&error_url=https%3A%2F%2Fwww.booking.com%2Findex.pl.html%3Faid%3D1191384%3Bsid%3De17eee76df729ebf570b3b237483e7bb%3Bclick_from_hp_logo%3D1%3Bsb_price_type%3Dtotal%3Bsrpvid%3D20ce63401bd30374%26%3B&ss=Zabrze%2C+%C5%9Bl%C4%85skie%2C+Polska&is_ski_area=&checkin_year=&checkin_month=&checkout_year=&checkout_month=&group_adults=2&group_children=0&no_rooms=1&b_h4u_keep_filters=&from_sf=1&ss_raw=zabrze&ac_position=0&ac_langcode=pl&ac_click_type=b&dest_id=-537912&dest_type=city&place_id_lat=50.30842&place_id_lon=18.78669&search_pageview_id=005d5c4d8dae012c&search_selected=true&search_pageview_id=005d5c4d8dae012c&ac_suggestion_list_length=5&ac_suggestion_theme_list_length=0
https://www.booking.com/hotel/pl/hotelibiskatowicezabrze.html?aid=1191384;sid=f1095930e09599aaae1dc6d088f84bf3;checkin=2022-03-17;checkout=2022-03-18;room1=A,A;homd=1;srpvid=66606342a229004c;srepoch=1647094087;atlas_src=hp_iw_title
https://www.booking.com/hotel/pl/park-diament-zabrze.html?aid=1191384;sid=f1095930e09599aaae1dc6d088f84bf3;checkin=2022-03-17;checkout=2022-03-18;room1=A,A;homd=1;srpvid=66606342a229004c;srepoch=1647094061;atlas_src=hp_iw_title
https://www.booking.com/searchresults.pl.html?ss=Katowice%2C+%C5%9Bl%C4%85skie%2C+Polska&ssne=Zabrze&ssne_untouched=Zabrze&sid=e17eee76df729ebf570b3b237483e7bb&aid=1191384&lang=pl&sb=1&src_elem=sb&src=searchresults&dest_id=-507224&dest_type=city&ac_position=0&ac_click_type=b&ac_langcode=pl&ac_suggestion_list_length=5&search_selected=true&search_pageview_id=94f65c5010140171&group_adults=2&no_rooms=1&group_children=0&sb_travel_purpose=leisure
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Budowa Nikiszowca trwała od 1908 do 1919 roku. Powstało tutaj około 1000 mieszkań. 

W DROGĘ!

Wycieczkę rozpoczynamy z dworca w Zabrzu i już kawałek dalej, zaraz po opusz-
czeniu centrum, czeka nas pierwsza atrakcja: stalowy dom! To ewenement na 
skalę europejską, który miał zrewolucjonizować budownictwo mieszkalne na 
Śląsku. Coś jednak poszło nie tak... Jeśli ciekawi Cię ten temat, zapraszam do 
wpisu o Zabrzu na moim blogu: swiy.co/7hxs. Zaraz za stalowym domem witamy 
się z pierwszym osiedlem robotniczym na naszej trasie. Zandka jest bardzo nie-
typowa jak na śląskie standardy, gdyż było to osiedle willowe, dalekie od znanej 
familokowej czerwonej cegły. Jednak bez obaw! Już po kilku chwilach wjeżdża-
my na typowe osiedle górnicze Borsigwerke, które jest jednym z najbardziej 
unikatowych i największych osiedli tego typu na Śląsku. Jak wiele innych, miało 
być samowystarczalne. Poza 60 bliźniaczymi familokami, które zamieszkiwało 
łącznie 3000 osób, były tu sklepy, szkoła, domy dla nauczycieli, sala gimnastycz-
na, kantyna, poczta, bar, kaplica, park i cmentarz. Wszystko! Osiedle powstało 
w latach 1863–1871, jako miejsce dla pracowników kopalni i huty należących 

https://kolemsietoczy.pl/zabrze-ciekawe-miejsca-co-warto-zobaczyc-atrakcje-turystyczne-zwiedzanie/
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Żabie Doły.

do niemieckiego przedsiębiorcy Augusta Borsiga. I o ile dzisiaj tego typu osie-
dla to w większości powoli podupadające, biedniejące dzielnice, o tyle kiedyś 
mieszkanie w nich wiązało się z wielkim prestiżem. 

Opuszczamy Zabrze i płynnie przenosimy się do Bytomia, do dzielnicy Szom-
bierki, gdzie czeka coś dla fanów industrialnych, opuszczonych miejsc: potęż-
na Elektrociepłownia Szombierki. Co prawda, sam budynek jest zabity decha-
mi, a wejście na jego teren zabronione, jednak bez problemu można podejść 
pod samą elektrociepłownię. Generalnie sugeruję nie zbliżać się zanadto do 
budynku i w ogóle zachęcam, by obserwować go z oddali, ale jakby co, na ma-
pie znajdziesz ścieżkę, którą można wejść od tyłu na teren obiektu. 

Bytom do najładniejszych śląskich miast nie należy, więc czym prędzej 
przez niego przejeżdżamy i już na jego wylocie odwiedzamy kolejne, położone 
w lesie, małe klimatyczne osiedle robotnicze – Kolonię Zgorzelec. Coraz mniej 
tutejszych domów jest zamieszkałych, część – grożącą zawaleniem – nawet 
zamurowano, jednak mimo wszystko warto wjechać tu choć na kilka chwil, 
aby poczuć ten klimat. 

TOUR DE ŚLĄSKIE – FAMILOKI, ZIELEŃ I ŚLĄSKIE KLIMATY
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Następnie czeka Cię krótki, niezbyt przyjemny fragment prowadzący przez 
tereny industrialne pozostałe po dawnej Hucie Zygmunt, jednak już za chwilę 
dojedziesz do świetnego parku krajobrazowego Żabie Doły, znajdującego się na 
granicy Bytomia, Chorzowa i Piekar Śląskich. Jest to również miejsce będące 
pamiątką po działalności górniczej i hutniczej. Wszystkie te czarne kamienne 
drogi są pozostałością po górniczych hałdach, zaś liczne stawy to echa kopal-
nianych osadników, a także zwyczajne górnicze zapadliska. Teren ten w każdą 
stronę poprzecinany był torami kolejowymi, po których sunęły pociągi z wę-
glem. Dzisiaj na miejscu dawnych torów utworzono deptaki i trasy rowero-
we, zaś okoliczne zalewiska stały się jednym z najcenniejszych przyrodniczo 
miejsc w całej aglomeracji śląskiej, zwłaszcza ze względu na licznie żyjące tu 
ptaki (aż 129 gatunków na tak małym obszarze!). Coś pięknego, jak natura po-
trafi odebrać sobie to, co niegdyś człowiek zawłaszczył i zepsuł. 

Dalej suniemy nieopodal granicy z Siemianowicami Śląskimi, w dużej części 
świetnymi ścieżkami rowerowymi, a potem ponownie wjeżdżamy do Chorzowa 
i największego parku w całej aglomeracji – Parku Śląskiego. Zaraz za Stadionem 
Śląskim polecam zatrzymać się na kawę, lody czy drobną przekąskę – miejsce 
to oznaczyłem na mapie. 

Przez Katowice, które są tuż przed nami, przejedziemy również prawie w ca-
łości ścieżką rowerową. Miniemy centrum, Spodek oraz Muzeum Śląskie, gdzie 
w okolicy również można coś zjeść. Zaznaczyłem kilka restauracji na mapie, 
aczkolwiek polecam nieco poczekać i wytrzymać do samego końca wycieczki, 
gdzie czeka nas najbardziej znane i najładniejsze ze wszystkich osiedli robotni-
czych – Nikiszowiec. Tam też, w restauracji Śląska Prohibicja, znajdziesz typową 
regionalną kuchnię. Nie będę się tutaj rozpisywał o samym Nikiszowcu – zerknij 
po prostu na bloga, gdzie poświęciłem mu znacznie więcej miejsca: swiy.co/7hxy. 
We wpisie tym znajdziesz kilka ciekawostek o nim, ale także jeszcze więcej ślą-
skich familoków – tak na wypadek, gdyby jeszcze było Ci mało. Jest tam również 
znacznie więcej zdjęć. 

Z Nikiszowca pędzimy przez nieco mniej ciekawy fragment trasy przebiega-
jący przez Sosnowiec (w sporej części po dobrych ścieżkach) i dojeżdżamy do 
Będzina, gdzie czeka na nas piękny zamek. Dalej zaś świetną trasą wzdłuż rzeki 
Przemsza toczymy się do Dąbrowy Górniczej, gdzie są moje ulubione zbiorniki 
w całym regionie. Jest to idealne miejsce na zakończenie, bo nie tylko można 
coś przekąsić w barze, schłodzić się w wodzie po całym dniu jazdy, ale też nie-
daleko znajduje się dworzec kolejowy, skąd dojedziesz do Zabrza po samochód. 

https://kolemsietoczy.pl/familoki-osiedla-robotnicze-slask-gornicze-najlepsze-mapa-nikiszowiec/#Zabrzanski_kolos_8211_Borsig
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Na osiedlu Borsigwerke w Zabrzu mieszkali pracownicy kopalni i huty należących do Augusta Borsiga. 

Dolina Trzech Stawów – Katowice.

TOUR DE ŚLĄSKIE – FAMILOKI, ZIELEŃ I ŚLĄSKIE KLIMATY
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Jeziora Pogoria –  Dąbrowa Górnicza.

Zamek Będzin.
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Pociągi jadą bezpośrednio, średnio co godzinę. A jeśli przyjechałeś koleją na 
Śląsk, to także z Dąbrowy złapiesz pociągi jeżdżące w różne rejony Polski. Na 
dworcu jest kasa, gdzie kupisz bilet.

Jeśli natomiast zechcesz jechać krótszy wariant trasy, możesz zakończyć wy-
cieczkę, jednak musisz jeszcze dojechać na najbliższy dworzec kolejowy: Kato-
wice Szopienice Południowe, skąd regularnie, średnio co godzinę, kursuje po-
ciąg Kolei Śląskich, który jedzie przez centrum Katowic bezpośrednio do Zabrza 
(36 minut jazdy). Na dworcu nie kupisz biletu (brak kasy i biletomatu), dlatego 
najlepiej zrobić to jeszcze w Zabrzu albo po prostu udać się do konduktora, do 
pierwszego wagonu, by kupić bilet dla siebie i na przewóz roweru. 




