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LI  Rajd Świętokrzyski

Drodzy Przewodnicy, Sympatycy i Miłośnicy Gór Świętokrzyskich, 

zapraszamy Was na pięćdziesiąty pierwszy Rajd Świętokrzyski organizowany przez Studenckie Koło 
Przewodników  Świętokrzyskich,  który  odbędzie  się  w  dniach  18-20  maja  2007  r.  W  tym  roku 
będziemy wędrować/płynąć/jeździć  w  okolicach  Wiernej  Rzeki,  Białej  Nidy,  Grząb  Bolmińskich, 
Grzyw Korzeczkowskich i  Chęcin.  Miejscem spotkania wszystkich tras  i  ogniska będzie  Ośrodek 
Wypoczynkowy Żabieniec nad Białą Nidą, w okolicy Wymysłowa i Zalewu Bolmińskiego (mapka w 
załączeniu). 
Kilka rajdowych informacji:

1. Rajd  ma charakter  biwakowy i  uczestnicy  rajdu  powinni  mieć  ze  sobą  sprzęt  biwakowy. 
Organizatorzy  nie  zapewniają  jakichkolwiek  noclegów  pod  dachem.  Istnieje  możliwość 
rezerwacji  noclegu  w  Ośrodku  Żabieniec.  Zainteresowane  osoby  powinny  dokonać 
ewentualnej  rezerwacji  we  własnym  zakresie  (tel  do  kierownika:  0694/423  999  ).  Teren 
Ośrodka  będzie  jednocześnie  rajdową  bazą  (możliwość  pozostawienia  samochodów!)  i 
miejscem pierwszego (piątek wieczorem) i głównego (sobota wieczorem) ogniska. 

2. W ramach rajdu zaplanowano trasy rowerowe, kajakową i pieszą. 
Pierwszą  trasę  rowerową  poprowadzi  Stanisław  Kryciński  (tel.  022  6498881,  e-mail: 

stanislaskrycinski@op.pl).  Trasa  wystartuje  w Piątek  rano  (18.05.2007)  ze  stacji  Włoszczowa 
Północna (!). 

Drugą  trasę  rowerową  poprowadzi  Anna  Owczarczyk  (tel.  0501-105-365);  wyjazd  z 
Warszawy koleją w Sobotę rano (19.05.2007). 

Trasę  kajakowa  poprowadzi  Michał  Olczak   (tel.022  756  49  10, 
radioautomatyka@neostrada.pl); trasa rozpocznie się w  sobotę rano w Mniszku nad Białą Nida, a 
skończy w niedzielę w Mokrsku. Chętni na kajaki proszeni są o zgłaszanie się telefoniczne u 
Michała. Kajaki 2-osobowe możemy mieć w cenie 30,-/dobę + koszt dowózu i odebrania.

Trasa piesza pod przewodnictwem Jarosława Jaźwińskiego (e-mail: jard@o2.pl) wystartuje ze 
stacji Wierna Rzeka w Sobotę o godz. 1140 (wyjazd z Warszawy pociągiem do Kielc o 645). Trasa 
poprowadzi z Wiernej Rzeki poprzez Jaskinię Piekło, Grząby Bolmińskie i Zalew Bolmiński do 
Żabieńca; odwrót planowany jest poprzez wieś Mosty, góry Grzywy Korzeczkowskie do Chęcin. 

Osoby zainteresowane udziałem w trasach powinny skontaktować się z kierownikami tras.

3. Posiadaczy wolnych miejsc w samochodach oraz uczestników chcących się dostać na Rajd 
samochodem uprasza się o samozorganizowanie.



4. W związku z  przewidywanymi kosztami  organizacyjnymi uczestnicy powinni  się liczyć z 
niewielką opłata rajdową. 

5. Uczestnicy biorą udział w Rajdzie na własna odpowiedzialność.

Z turystycznym pozdrowieniem
Jarosław Jaźwiński i zarząd SKPŚ

  


