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ROK  XX LIPIEC    2015 3(76) 
 

VIII Posiedzenie Prezydium ZG PTT: Kraków- 12.04.2015 r. 

 
1/ Omówiono sprawozdanie OPP za rok 2014, które będzie przyjmowane przez Zjazd Delegatów PTT w 

dniu 13.06.2015 r. w Zakopanem. 

2/ Omówiono stan prac nad Tomem Nr 23 Pamiętnika PTT. 

3/ Omówiono stan przygotowań do otwarcia w dniu 14.05.2015 r. wystawy w Krakowie poświęconej 

Kazimierzowi- Przerwie Tetmajerowi. 

4/ Omówiono program Obchodów Roku Kazimierza Przerwy- Tetmajera w Zakopanem w dniu 13.06.2015 

r. 

5/ Omówiono stan przygotowań do Nadzwyczajnego Zjazdu Delegatów PTT w Zakopanem w dniu 

13.06.2015 r. 

 

       Opracowanie: Zbigniew Jaskiernia 

 

 

 

 

IX Posiedzenie Prezydium ZG PTT: Kraków- 16.05.2015 r. 

 
1/ Omówiono stan przygotowań do posiedzenia ZG PTT w dniu 12.06.2015 r. w Zakopanem. 

2/ Ustalono, że sprawy składek w szkolnych kołach PTT zostaną omówione na posiedzeniu ZG PTT w dniu 

12.06.2015 r. 

3/ Omówiono stan przygotowań do Zjazdu Delegatów PTT w dniu 13.06.2015 r. w Zakopanem. 

4/ Omówiono stan prac nad Tomem Nr 23 Pamiętnika PTT. 

5/ Omówiono scenariusz obchodów Rocznicowych Roku Kazimierza Przerwy- Tetmajera w Zakopanem w 

dniu 13.06.2015 r. 

6/ Przedstawiono graficzny projekt roll- upp z logiem PTT. 

7/ Do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego wysłane zostały wnioski o nadanie medalu 

Zasłużony Kulturze Gloria Artis dla Tadeusza Kiełbasińskiego i dla Barbary Morawskiej- Nowak. 

 

        

       Opracowanie: Zbigniew Jaskiernia 
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 REGULAMIN  

ODZNAKI KRAJOZNAWCZO-  

TURYSTYCZNEJ POLSKIEGO  

TOWARZYSTWA TATRZAŃSKIEGO  

„GŁÓWNY SZLAK SUDECKI”  
1. Odznaka Krajoznawczo – Turystyczna PTT „Główny Szlak Sudecki” (zwana dalej OKT PTT GSS) 

jest jednostopniowa.  

2. Celem OKT PTT GSS jest popularyzacja turystyki górskiej w Sudetach, poznawanie ich walorów 

przyrodniczych i krajoznawczych oraz nawiązanie do historii PTT.  

3. Odznakę OKT PTT GSS uzyskuje się poprzez piesze przejście Głównego Szlaku Sudeckiego na 

całej jego długości. Dopuszcza się podzielenie trasy GSS na odcinki oraz pokonywanie ich w 

dowolnym kierunku. Odznakę OKT PTT GSS można zdobywać równocześnie z innymi odznakami 

turystycznymi, m.in. GOT PTT i GOT PTT „Ku Wierchom”.  

4. Do zdobycia odznaki OKT PTT GSS zalicza się wycieczki odbyte od 01.01.2015 roku.  

5. Odznakę OKT PTT GSS można zdobywać podczas wycieczek indywidualnych, zbiorowych, a 

także innych imprez turystycznych.  

6. Poświadczenie odbycia wycieczek do OKT PTT GSS:  

a. Poświadczenie odbycia wycieczek dokonuje się w „Książeczkach OKT PTT GSS” lub w „Wykazie 

górskich wycieczek do OKT PTT GSS”  

b. Poświadczeniami są: pieczątki z obiektów na trasie, czytelne podpisy przewodników górskich, 

przewodników GOT PTT, przodowników turystyki górskiej, ratowników górskich, instruktorów PZA, 

strażników parków narodowych, kierowników wycieczek. Podpisy powinny być uzupełnione 

numerami legitymacji i (w przypadku posiadania) pieczątką. Za poświadczenia uważa się również 

fotografie uwidaczniające ubiegającego się  

o odznakę wykonane w charakterystycznych punktach trasy.  

c. Przewodnicy górscy, przewodnicy GOT PTT i przodownicy turystyki górskiej są uprawnieni do 

potwierdzenia odbycia wycieczek w zakresie posiadanych uprawnień na poszczególne krainy górskie 

nawet jeśli nie byli obecni na wycieczce. W/w mogą potwierdzać odbycie wycieczki, gdy mają 

przekonanie, że ubiegający się o odznakę odbył ją rzeczywiście, natomiast poza zakresem swoich 

uprawnień tylko gdy brali udział w wycieczce. Potwierdzający ma prawo przeprowadzenia rozmowy z 

ubiegającym się o odznakę w celu sprawdzenia faktu przejścia trasy przez osobę.  

d. Odmowa poświadczenia odbycia wycieczki powinna być stwierdzona (wraz z uzasadnieniem)  

w „Książeczce OKT PTT GSS” lub w „ Wykazie górskich wycieczek do OKT PTT GSS”.  

e. Książeczki OKT PTT GSS można nabyć w Oddziałach PTT lub zamówić Pocztą w Komisji ds. 

GOT PTT przy ZG PTT szczegóły na stronie www.ptt.org.pl. Formularze „Wykazów górskich 

wycieczek do OKT PTT GSS” oraz inne materiały związane z odznaką OKT PTT GSS można 

uzyskać w Oddziałach PTT, a także na stronach internetowych PTT.  

7. Przebieg Głównego Szlaku Sudeckiego:   
 Świeradów Zdrój – Stóg Izerski – schr. PTTK – Polana Izerska – Rozdroże Pod Kopą – Rozdroże Pod Izerskimi 

Garbami – Rozdroże Pod Zwaliskiem (18 km) – schr. Wysoki Kamień – Szklarska Poręba – schr. Kamieńczyk – schr. 

Na Hali Szrenickiej – Czarcia Ambona – Czarna Przełęcz (36 km) – Przeł. Karkonoska – Słonecznik – schr. Dom 

Śląski – Karpacz Orlinek – Karpacz Płóczki (57 km) – Radzicz – Mysłakowice – Bukowiec – Przeł. Pod Średnicą – 

Rozdroże pod Bobrzakiem (83 km) – Szarocin – Paprotki – Bukówka – Lubawka (100 km) – Krzeszów – Grzędy (118 

km) – Kowalowa Ługowina – Sokołowsko schr. PTTK Andrzejówka – Turzyna (135km) – Jedlina Zdrój – Przeł. 

Marcowa – Grządki – Przeł. Sokola (153 km) – Wielka Sowa – Przeł. Jugowska - schr. PTTK Zygmuntówka – Przeł. 

Woliborska – Przeł. Pod Szeroką (171km) – Przeł. Pod Gołębią – Mała Przeł. Srebrna – Korzecznik – Słupiec – 

Kościelec – Księżno (196 km) – Ścinawka Średnia – Wambierzyce – Studzienno – Wąska Łąka – Burzowa Łąka (215 

km) – Droga Nad Urwiskiem – Karłów – Błędne Skały – Rozdroże pod Lelkową – Kudowa Zdrój – Dańczów – Kulin 

Kłodzki (243 km) – Grzywacz – Duszniki Zdrój – Sołtysia Kopa – Zieleniec – schr. PTTK Orlica – Autostrada 

Sudecka – (264 km) – Lasówka – Spalona schr. PTTK Jagodna (278 km) – Ponikwa – Długopole Zdrój – Wilkanów 

(294,5 km) – Igliczna schr. Na Iglicznej – Międzygórze – schr. PTTK Na Śnieżniku – Żmijowiec – Czarna Góra 

(316,5 km) – Przeł. Pod Chłopkiem – Kąty Bystrzyckie – Lądek Zdrój (330,5 km) - Wojtówka – Orłowiec – Jawornik 

Wielki – Złoty Stok (347,5 km) – Błotnica – Paczków – Lisie Kąty – Ujeździec (368 km) – Piotrowice Nyskie – 

Kałków (380 km) – Jarnołtów – Gierałcice – Bodzanów (404 km) – Głuchołazy – Podlesie – Jarnołtówek – Biskupia 

Kopa – Zamkowa Góra – Pokrzywna (428 km) – Wieszczyna (Nowa Wieś) – Dębowiec – Prudnik (444 km).  
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8. Po zebraniu potwierdzeń z przejścia całego szlaku, ubiegający się o odznakę przedstawia „Książeczkę OKT PTT 

GSS” z potwierdzeniami lub potwierdzone „Wykazy OKT PTT GSS” komisji weryfikacyj przy wybranym Oddziale 

PTT osobiście, bądź przesyłając pocztą, załączając zaadresowaną kopertę zwrotną ze znaczkiem pocztowym.  

9. Po zweryfikowaniu i otrzymaniu potwierdzenia w „Książeczce OKT PTT GSS” odznakę można nabyć  

w Oddziałach PTT lub zamówić Pocztą w Komisji ds. GOT PTT przy ZG PTT szczegóły na stronie www.ptt.org.pl.  

10. Nadzór nad OKT PTT GSS sprawuje Komisja ds. GOT PTT przy Zarządzie Głównym PTT, która  

przygotowuje regulamin zdobywania odznaki, dokonuje jego korekty w miarę potrzeby i opracowuje wzory 

dokumentacji. Ustalenia Komisji ds. GOT PTT przy ZG PTT podlegają zatwierdzeniu przez ZG PTT.  

11. Ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu należy do Komisji ds. GOT PTT przy ZG PTT.  

12. Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia zatwierdzenia przez ZG PTT. 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Relacja z Zakopanego: VI Posiedzenie ZG PTT i Nadzwyczajny Zjazd PTT 

 
W dniu 11.06.2015 r. delegacja O/PTT w Sosnowcu wyjechała do Zakopanego. Nasz Oddział był 

reprezentowany przez następujące osoby: Zbigniew Jaskiernia - Członek ZG PTT, Zbigniew Zawiła - Przew. 

GKR ZG PTT, Urszula Mużykowska i Piotr Kwaśniak. Wyjechaliśmy do Zakopanego mikrobusem. Trasa 

nasza wiodła przez Olkusz, obwodnicę Krakowa i Nowy Targ. Organizatorzy zaproponowali 

zakwaterowanie w Olczy- Mrowcach. Na kwaterze zastaliśmy dużą grupę młodzieży przebywającej na 

„zielonej szkole”. W pobliskiej restauracji „U Daniela” skorzystaliśmy z możliwości zjedzenia kolacji. 

Warto dodać, że z okien naszej kwatery mieliśmy wspaniały widok panoramy Tatr. 

W dniu 12.06.2015 r. rano udaliśmy się na wycieczkę. Zaproponowałem zwiedzenie Doliny Małej Łąki. 

Pogoda była wspaniała, a na trasie turystów niezbyt wielu. Uwagę naszą zwróciła duża grupa Anglików. Z 

wielkim zainteresowaniem robili zdjęcia mchom i porostom. Dolina Białej Łąki jest z pewnością jedną z 

najpiękniejszych dolin tatrzańskich. Powstała w okresie zlodowaceń, a na trasie można podziwiać moreny i 

wiele głazów narzutowych. Ponadto wielkie bogactwo flory. Stąd rozciąga się piękny widok na Giewont 

oraz Kopę Kondracką. Następnie czarnym szlakiem ścieżką „nad reglami” udaliśmy się na Przysłop Miętusi. 

Po drodze uwagę naszą przyciągnął domek myśliwski, obecnie już nie użytkowany. Na Przysłopie Miętusim 

mieliśmy chwilę odpoczynku. Stąd rozciągał się wspaniały widok na Kominiarski Wierch. Z traw dochodził 

krzykliwy głos derkacza, ale ten płochliwy ptak nie pozwolił się namierzyć. Następnie udaliśmy się  
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Wycieczka do Doliny Małej Łąki 

 

 

 

 

 

 
 

 

Widok na Giewont na trasie z Przysłopu Miętusiego do Nędzówki 
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czerwonym szlakiem w kierunku Nędzówki. Trasa w początkowym etapie trochę uciążliwa. Przez Przełęcz 

Wyżnie Stanikowe Siodło pokonywaliśmy zbocza Grubego Regla. Po trasie fotografowaliśmy wiele 

ciekawych okazów tatrzańskiej flory. Na zejściu do Nędzówki towarzyszyła nam Dolina Stanikowego 

Potoku. Na samym dole mały wodospad, to nie była Siklawa, ale wrażenie zrobił. Po dojściu do granicy 

Parku pozostało nam dojście do Kir. Skąd mikrobusem wróciliśmy do Zakopanego, a potem na naszą 

kwaterę w Mrowcach. 

W godzinach wieczornych rozpoczęły się pod przewodnictwem Prezesa ZG PTT Józefa Haducha obrady VI 

posiedzenia ZG PTT. Frekwencja na obradach była bardzo wysoka. Podczas obrad omówiono następujące 

tematy: 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

Zdjęcia z obrad VI posiedzenia ZG PTT 
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 Przedstawiono sprawozdanie merytoryczne OPP za rok 2014. Po dyskusji zostało ono przyjęte przez 

Zarząd Główny PTT. Warto nadmienić, że ilość członków PTT w roku 2014 wzrosła w stosunku do 

2013 r. o 115 osób. 

 Przedstawiono sprawozdanie finansowe OPP PTT za rok 2014. Sprawozdanie zostało przyjęte przez 

ZG PTT. 

 Omówiono stan prac nad Tomem Nr 23 Pamiętnika PTT. 

 Omówiono stan przygotowań do wydania Pamiętnika PTT Nr 24 poświęconego Bałkanom. 

 Omówiono przebieg  obchodów Roku Kazimierza Przerwy- Tetmajera, ze szczególnym akcentem na 

obchody w Zakopanem w dniu 13.06.2015 r. 

 Sprawy ochrony przyrody omówiła Nina Mikołajczyk z O/ PTT w Łodzi. 

 Przedstawiono i przegłosowano wnioski na odznaczenia. 

 Dużą część dyskusji zajęła sprawa składek członkowskich w szkolnych kołach PTT. Do Komisji 

Prawno- Statutowej ZG PTT na ręce jej przewodniczącego Zbigniewa Jaskierni wpłynął wniosek w 

tej sprawie od O/ PTT w Bielsku- Białej. Przewodniczący Komisji Zbigniew Jaskiernia przedstawił 

stanowisko w tej kwestii i możliwości rozwiązania problemu. Po wnikliwej dyskusji wniosek O/ PTT 

w Bielsku- Białej przyjęto. Jest to dobry krok w kierunku zachęcenia młodzieży do wstępowania do 

PTT. 

 Kol. Remigiusz Lichota z O/ PTT w Chrzanowie zaprezentował Odznakę „Główny Szlak Sudecki 

PTT”. Jest to kolejna odznaka w PTT, która ma zachęcić turystów do wstępowania do PTT i 

poznawanie gór. 

 Włodek Janusik  z O/ PTT w Łodzi poruszył temat możliwości nabycia kurtek polarowych dla 

członków PTT. 

 Zarząd Główny PTT podjął uchwałę na wniosek O/ PTT w Tarnowie o dofinansowanie kwotą 500 zł 

wyznakowania szlaku rowerowego na Pogórzu ze Strzyżowa na górę św. Marcina. Wniosek został 

zaakceptowany. 

 Na tym obrady zakończono, a trwały prawie do 22:30 

 

W godzinach wieczornych odwiedził nas Prezes Oddziału PTT w Mielcu Jurek Krakowski, i wspólnie 

spędziliśmy wieczór. Z Jastrzębia- Zdroju dojechała sympatyczka naszego Oddziału Asia Kusy. W ten 

sposób nasze ekipa wzrosła do 5 osób. 

W dniu 13.06.2015 r. z uwagi na rozpoczynający się Nadzwyczajny Zjazd PTT musieliśmy szybko dojechać 

do Zakopanego. 
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Obrady Nadzwyczajnego Zjazdu PTT 
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Nasze koleżanki Asia i Gosia udały się do Doliny Kościeliskiej, a następnie z Ornaku żółtym szlakiem 

przeszły przez Iwaniacką Przełęcz do Doliny Chochołowskiej. Następnie na rowerach dojechały do wylotu 

doliny. Piotrek poszedł do centrum Zakopanego, bowiem miał odebrać wiązankę kwiatów i znicze, 

przeznaczone do złożenia w czasie uroczystości tetmajerowskich. My ze Zbyszkiem udaliśmy się na obrady 

Nadzwyczajnego Zjazdu PTT. Zjazd odbył się w Ośrodku Dokumentacji Tatrzańskiej im. Zofii 

Radwańskiej- Paryskiej i Witolda Paryskiego. Zjazd bardzo sprawnie przyjął sprawozdanie merytoryczne i 

finansowe OPP. Ponadto wręczono odznaczenia dla zasłużonych członków PTT. Po zakończeniu obrad 

udaliśmy się do starego kościółka na Pęksowym Brzyzku, gdzie została odprawiona Masza św. w intencji 

Kazimierza Przerwy- Tetmajera. Następnie liczne delegacje, poczty sztandarowe udały się na cmentarz do 

grobu poety. Zabrzmiały strofy jego poezji, a następnie głos zabrał Prezes ZG PTT Józef Haduch. Po 

przemówieniu złożono kwiaty na grobie poety. Kwiaty złożyło PTT, delegacja Miasta Zakopanego, oraz 

Związku Podhalan. Następnie uczestnicy w pochodzie ulicami Zakopanego udali się do Parku Miejskiego, 

gdzie mieści się muszla koncertowa. 
 

 

 
 

Delegacja ZG PTT składa kwiaty na grobie Kazimierza Przerwy- Tetmajera 
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Uroczystości w zakopiańskim amfiteatrze 
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Tutaj nastąpiło oficjalne wprowadzenie sztandarów oraz mowy okolicznościowe. Następnie rozpoczęły się 

występy artystyczne. Na scenie muszli koncertowej zaprezentowali się: 

 Zespół im. Bartusia Obrochty 

 Zespół góralski „Zornica” 

 Zespół PTT „Zielony szlak” 

 Zaprezentowano scenki z życia Kazimierza Przerwy Tetmajera w wykonaniu członków PTT: Niny 

Mikołajczyk oraz Józefa Haducha. 

 

Całość obchodów wypadła bardzo okazale. Po kilku tygodniach wystawa poświęcona Kazimierzowi 

Przerwie Tetmajerowi rozpocznie wędrówkę po Polsce. W listopadzie zawita do Sosnowca. Po zakończeniu 

uroczystości szukaliśmy miejsca, gdzie można spokojnie zjeść obiad oraz zobaczyć mecz piłkarski w 

ramach eliminacji Mistrzostw Europy Polska- Gruzja. Ostatecznie wylądowaliśmy na Olczy w znanym nam 

obiekcie „U Daniela”. Polska wygrała 4:0, a więc radość duża.  

W dniu 14.06.2015 r. w niedzielę w ostatnim dniu pobytu w Zakopanem rano do centrum odwieźliśmy Basię 

Morawską- Nowak, a sami udaliśmy się do Poronina z zamiarem odwiedzenie Majerczyków. Prowadzą 

pensjonat, który przez wiele lat był naszą bazą górskich wypraw. Gospodarzy nie zastaliśmy, pojechaliśmy 

więc przez Ząb na Gubałówkę. Tutaj odwiedziny u znajomych i zakupy pamiątek oraz oscypków. Potem 

powrót do Sosnowca. Wybraliśmy trasę przez Zawoję, gdzie zatrzymaliśmy się na obiad. Podróż do 

Sosnowca przebiegła bez wielkich problemów. Myślami byliśmy już na XII Jurajskim Rajdzie Rowerowym. 

 

        Relację opracował: Zbigniew Jaskiernia 

 

 

XII Jurajski Rajd Rowerowy O/PTT Sosnowiec: 26-28.06.2015. 

 
Tegoroczny rajd rozpoczął się tradycyjnie zbiórką obok Dworca PKP Sosnowiec- Dańdówka. Słaba 

kondycja PKP powoduje, że znikają kolejne budynki dworców. Taki los spotka wkrótce budynek dworca na 

Dańdówce. Kiedyś, kiedy Huta im. Cedlera była dużym zakładem pracy na tym dworcu wysiadały setki 

osób śpieszących do pracy. Obecnie dworzec sprawia wrażenie wymarłego. A przecież może być 

doskonałym oknem na Jurę lub w inne ekologiczne tereny Polski. Robimy zdjęcia, aby pozostała na 

pamiątkę sylwetka dworca. Wyruszamy w 9 osób, a towarzyszy nam samochód techniczny. Trasa nasza 

wiedzie przez Ostrowy Górnicze i Strzemieszyce. Tutaj dołącza do nas dwójka rowerzystów w tym pilot 

naszej grupy. Następnie przez Okradzionów, gdzie towarzyszą nam zabytkowe młyny nad Białą Przemszą, 

Łekę, Tucznawę kierujemy się do Łaz. To liczące ponad 7 tys. Mieszkańców miasto zaskoczyło nas bardzo 

pozytywnie Zadbane ulice, kamieniczki. Tutaj zdecydowaliśmy się na pierwszy odpoczynek i posiłek. Łazy 

prawa miejskie uzyskały w 1967 r. Ważną rolę w rozwoju przemysłowym osady odegrało zbudowanie w 

1850 r. kolei warszawsko- wiedeńskiej Osada stała się ośrodkiem przemysłu ceramicznego. Zbudowano 

tutaj cementownie, cegielnie i fabryki wyrobów ogniotrwałych . W dniu 22.03.1863 r. został ranny w 

potyczce z oddziałem carskim Teodor Cieszkowski, wojskowy komendant Zagłębia Dąbrowskiego. Na 

uwagę zasługuje kolejowa wieża ciśnień zbudowana z cegły ceramicznej w 1898 r. Na cmentarzu w Łazach 

odwiedziliśmy grób naszego kolegi Aleksandra Batko zmarłego w 2004 r. Następnie ruszyliśmy w kierunku 

Ogrodzieńca. Jest to miasto położone nad Czarną Przemszą. Pierwsza wzmianka o Ogrodzieńcu pochodzi z 

ok. 1100 r. Historia miasta nierozerwalnie związana jest z Zamkiem Ogrodzienieckim. W XIX w. miasto 

zaczęło się dynamicznie rozwijać. Powstały nowe zakłady: cegielnia, wapiennik, browar i cementownia. Na 

uwagę zasługuje ponadto kościół p.w. Przemienienia Pańskiego wzmiankowany już w 1346 r. My kierujemy 

się do wsi Podzamcze, która znajduje się u stóp Góry Janowskiego (504 m npm), jednego z najwyższych 

wzniesień na Wyżynie Krakowsko- Częstochowskiej. Na początku na Górze Birów w wiekach VIII-IX 

istniało grodzisko typu skalnego o rozbudowanym podgrodziu. W XII wieku gród został zniszczony przez 

Tatarów. Gród na Birowie spalił się w poł. XIV wieku. Po tym wydarzeniu osada przeniesiona została w 

nowe miejsce. Zamek Ogrodzieniec wzniesiony przez Seweryna Bonera z kamienia wapiennego w latach 

1530-45 przy wykorzystaniu starszych części wcześniejszego rozebranego zamku. Zamek był niszczony 

przez Szwedów w latach 1655-57 i w 1702 r. Prace konserwatorskie odbyły się w latach 1963-72. Po 
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zwiedzeniu zamku i posileniu się w miejscowej restauracji ruszamy dalej. Przez Kiełkowice kierujemy się 

na Stare Kiełkowice. Tutaj do naszej grupy `dołączyła ok. 15 osobowa grupa uczestników która dojechała od 

strony Kromołowa i Karlina. Razem kierujemy się do Siamoszyc nad pięknym zalewem na rzece Krztyni. 

Zakwaterowaliśmy się w Ośrodku ZHP Hufca Poręba. Część osób zakwaterowana jest w budynku, pozostali 

w domkach kampingowych z łóżkami piętrowymi. Podsumowaniem dnia było wspólne ognisko. Łącznie w 

tym dniu zameldowało się w Ośrodku 45 osób, część dojechała samochodami. 

W drugim dniu imprezy uczestnicy podzielili się na kilka grupek. Największa pojechała przez Przyłubsko do 

Kroczyc. To wieś, wzmiankowana już w 1262 r. Na uwagę zasługuje kościół p.w św. Jacka i Marii 

Magdaleny. Kościół pierwotny pochodził z 1427 r, obecny murowany z ok. 1895 r. z barokowym 

wyposażeniem . Ołtarz w formie jaskini, przypominającej Grotę z Lourdes. Następnie kierujemy się w 

stronę Kostkowic, gdzie znajduje się piękny zalew. Tutaj zrobiliśmy dłuższy odpoczynek. W lesie można 

było zbierać poziomki i jagody. Przy samym zalewie przebiega Centralna Magistrala Kolejowa. Następnie 

trasa wiodła wzdłuż Skał Kroczyckich , gdzie znajduje się Obszar Natura 2000. Kolejnym naszym celem 

były Rzędkowice. To prawdziwa „Mekka” wspinaczy skałkowych. Mijaliśmy wiele ciekawych skałek o 

nazwach: Wysoka, Baszta, Okiennik, Pęknięta. Następnie szlakiem rowerowym dotarliśmy do trasy Żarki – 

Kroczyce. Tutaj znajdowało się wyjście na Górę Zborów. W Polesicach  dwie grupy połączyły się , aby 

zjeść wspólnie posiłek. Tutaj trochę pokropiło, ale deszcz zaraz ustał . Przez Lgotkę dotarliśmy do Kroczyc, 

a następnie żółtym szlakiem przez Przyłubsko do Siamoszyc. Tutaj na pożegnalnym ognisku Prezes 

Oddziału PTT w Sosnowcu Sylwester Dąbrowski wręczył dyplomy oraz upominki dla członków Oddziału. 

W ostatnim dniu imprezy po śniadaniu i wspólnym zdjęciu uczestnicy imprezy udali się w drogę powrotną. 

Przez Karlin, Bzów, Ząbkowice i Będzin dotarli do Sosnowca. Rajd z pewnością należy zaliczyć do bardzo 

udanych. 

 

       Relację opracował: Zbigniew Jaskiernia 

 

Fotorelacja z XII Jurajskiego Rajdu Rowerowego 
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