Przedbórz

Rajd Szlakiem KrÃłlewskich Å•owÃłw
21.10.2010.

Rajd Szlakiem KrÃłlewskich Å•owÃłw zorganizowaÅ‚ w sobotÄ™ 16 paÅºdziernika Przedborski Park
Krajobrazowy. WziÄ™Å‚o w nim udziaÅ‚ ok. 80 osÃłb, a wÅ›rÃłd nich uczniowie szkÃłÅ‚ z Å»arnowa,
BiaÅ‚aczowa, Skotnik, Dobromierza, Przedborza, czÅ‚onkowie kÃłÅ‚ PTTK i Towarzystwa
MiÅ‚oÅ›nikÃłw Przedborza.
Organizacja rajdu miaÅ‚a zwiÄ…zek z otwarciem nowej Å›cieÅźki, biegnÄ…cej na terenie PPK. Na
poczÄ…tek z Miejskim Domu Kultury wygÅ‚oszono trzy krÃłtkie prelekcje. O powiÄ…zaniach z
wartoÅ›ciami historycznymi, jakie ZespÃłÅ‚ Nadpilicznych ParkÃłw Krajobrazowych ma za zadanie
chroniÄ‡ i kultywowaÄ‡, o historii Kazimierza Wielkiego i jego zwiÄ…zkach z Przedborzem mÃłwiÅ‚
Piotr Wypych, dyrektor ZNPK. Witold Sobolewski, z-ca Dyrektora ZNPK (OddziaÅ‚ w Przedborzu)
opowiedziaÅ‚ jak wyglÄ…daÅ‚o Å‚owiectwo w Å›redniowieczu, omÃłwiÅ‚ teÅź trasÄ™ rajdu: Te drogi
i te tereny, ktÃłre wybraliÅ›my przemierzaÅ‚ kiedyÅ› krÃłl Kazimierz Wielki, a inni wÅ‚adcy
wczeÅ›niej czy pÃłÅºniej rÃłwnieÅź, mÃłwiÅ‚. WÅ‚odzimierz SzafiÅ„ski, prezes Porozumienia
OddziaÅ‚Ãłw PTTK WojewÃłdztwa Å•Ãłdzkiego oraz prezes PTTK w Å»arnowie przybliÅźyÅ‚ historiÄ™ tej
organizacji, powiedziaÅ‚ teÅź kilka sÅ‚Ãłw o rajdach pieszych organizowanych przez PTTK.
Przewodnikiem na szlaku byÅ‚ Dariusz Sommerfeld, kierownik ds. edukacji w Zespole Nadpilicznych
ParkÃłw Krajobrazowych. Uczestnicy przemierzyli jedynie ok. 7-kilometrowy fragment szlaku (caÅ‚y ma
dÅ‚ugoÅ›Ä‡ ok. 36 km i biegnie od Przedborza do Krasocina), czÄ™sto pokonujÄ…c strome zbocza
wzgÃłrz. Rajd rozpoczÄ™to od GÃłry KozÅ‚owej, Å›cieÅźkÄ… edukacyjnÄ… &bdquo;OsobliwoÅ›ci GÃłry
KozÅ‚owej&rdquo;, idÄ…c w kierunku Starej Wsi, gdzie byÅ‚ krotki postÃłj na zwiedzanie Centrum
JapoÅ„skich SportÃłw i Sztuk Walki &bdquo;Dojo &ndash; Stara WieÅ›&rdquo;. Dalej trasa biegÅ‚a
przez StarÄ… WieÅ›, do sosny pomnikowej i kompleksem leÅ›nym wzdÅ‚uÅź Starej Wsi aÅź do
Å»eleÅºnicy, a zakoÅ„czyÅ‚a siÄ™ przy obelisku upamiÄ™tniajÄ…cym wypadek krÃłla Kazimierza
Wielkiego. Podczas rajdu uczestnicy poznawali rzadkie gatunki roÅ›lin, zwierzÄ…t i owadÃłw
wystÄ™pujÄ…ce na terenie Przedborskiego Parku Krajobrazowego oraz ich biologiÄ™.
&ndash; Rajd Szlakiem KrÃłlewskich Å•owÃłw jest to taka impreza, ktÃłra ma popularyzowaÄ‡
nowopowstajÄ…cy szlak pieszy, szlak biegnÄ…cy pasmem przedborsko-maÅ‚ogoskim przez centrum
PPK, od Przedborza do samego Krasocina, czyli po granice poÅ‚udniowo-wschodnie dziaÅ‚ania PPK.
Pasmo Przedborsko-MaÅ‚ogoskie leÅźy w centrum naszego parku i juÅź od wielu, wielu lat mieliÅ›my
taki zamysÅ‚, aby jego grzbietami poprowadziÄ‡ szlak turystyczny. Ten szlak miaÅ‚by byÄ‡ takim
wyjÅ›ciem miÄ™dzyregionalnym, pomiÄ™dzy ziemiÄ… Å‚ÃłdzkÄ… a ziemiÄ… Å›wiÄ™tokrzyskÄ….
Gmina PrzedbÃłrz leÅźÄ…ca na terenie powiatu radomszczaÅ„skiego naleÅźy do wojewÃłdztwa
Å‚Ãłdzkiego, ale geograficznie pasmo przedborsko-maÅ‚ogoskie leÅźy na ziemi Å›wiÄ™tokrzyskiej i ta
naturalna wychodnia w kierunku poÅ‚udniowo-wschodnim jest takim przyczynkiem do tego, aby
poprowadziÄ‡ szlak turystyczny. Jest to zupeÅ‚nie naturalne i mamy taki zamysÅ‚, aby pracownicy czy
teÅź dziaÅ‚acze PTTK z Kielc przedÅ‚uÅźyli ten szlak od Krasocina w kierunku MaÅ‚ogoszczy i dalej z
MaÅ‚ogoszczy moÅźna by podÄ…ÅźaÄ‡ szlakami juÅź istniejÄ…cymi do ChÄ™cin. MielibyÅ›my takie
historyczne powiÄ…zanie Przedborza z ChÄ™cinami, wiadomo Åźe to z historii rÃłwnieÅź wynika. ByÄ‡
moÅźe teÅź zostanie zaktywizowany ruch turystyczny pomiÄ™dzy tymi dwoma regionami &ndash;
powiedziaÅ‚ nam Dariusz Sommerfeld. &ndash; Szlak biegnie przez teren PPK, moglibyÅ›my go
potraktowaÄ‡ jako wewnÄ™trzny szlak parkowy, chcemy jednak, aby funkcjonowaÅ‚ poza PPK, dlatego
wÅ‚Ä…czamy go w system szlakÃłw PTTK, podobnie jak zielony szlak PPK, ktÃłry w tym systemie jest
zewidencjonowany i tam zaliczany do szlakÃłw PTTK.
Po kilkugodzinnym spacerze strudzonym uczestnikom pracownicy PPK zaserwowali grochÃłwkÄ™ i
gorÄ…cÄ… herbatÄ™. KaÅźdy teÅź otrzymaÅ‚ plakietkÄ™ i zielonÄ… czapeczkÄ™ z logo Rajdu. (pg)

Przebieg caÅ‚ego szlaku (opisuje Dariusz Sommerfeld z ZNPK):
- Przebieg szlaku jest nastÄ™pujÄ…cy: z Przedborza przez Rynek ulicÄ… KoÅ›cielnÄ…, CmentarnÄ…, do
JabÅ‚onnej, w JabÅ‚onnej skrÄ™camy w kompleks leÅ›ny i wychodzimy na wysokoÅ›ci Brzostku.
Przez Brzostek szlak prowadzi drogÄ…, moÅźna skorzystaÄ‡ z punktu sklepowego. Przy kapliczce
skrÄ™camy w prawo w kierunku WymysÅ‚owa. Na odcinku miÄ™dzy JabÅ‚onnÄ… a lasem przy Gaju
mamy piÄ™kne panoramy na dolinÄ™ rzeki Pilicy i nastÄ™pna partia wzniesieÅ„ radomszczaÅ„skich,
czyli wzgÃłrza radomszczaÅ„skie: GÃłra CheÅ‚mo przede wszystkim jest widoczna i dolina Pilicy. Dalej
idziemy tzw. cesarskim stoÅ‚em, jest to kompleks leÅ›ny w miejscowoÅ›ci Gaj. Po przejÅ›ciu tego
kompleksu dochodzimy do kulminacji Fajnej Ryby i tam ten szlak projektowy Å‚Ä…czy siÄ™ ze szlakiem
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zielonym, czyli szlakiem PPK i w tym odcinku Fajnej Ryby, do zejÅ›cia w GÃłrach Suchych biegnie
rÃłwnolegle ze szlakiem zielonym. Dalej szlak projektowany biegnie w kierunku GÃłry KozÅ‚owej i
pÃłÅºniej Å›cieÅźkÄ… edukacyjnÄ… &bdquo;OsobliwoÅ›ci GÃłry KozÅ‚owej&rdquo; biegnie aÅź do
miejscowoÅ›ci Stara WieÅ›, wychodzÄ…c na wysokoÅ›ci DOJO w Starej Wsi. PÃłÅºniej krÃłtki odcinek
przez StarÄ… WieÅ› do sosny pomnikowej i kompleks leÅ›ny wzdÅ‚uÅź Starej Wsi i Å»eleÅºnicy na
granicy pÃłl, Å‚Ä…k, lasÃłw, a pÃłÅºniej do samej Å»eleÅºnicy, a wÅ‚aÅ›ciwie ZamoÅ›cia, koÅ‚o
koÅ›cioÅ‚a i do obelisku upamiÄ™tniajÄ…cego wypadek Kazimierza Wielkiego. Szlak dalej biegnie i
tutaj mieliÅ›my dwie koncepcje. Albo poprowadziÄ‡ go krÃłtszÄ… drogÄ… przez wiadukt nad CMK albo
przez miejscowoÅ›Ä‡ Laski pod CMK ale tam byÅ‚ bardziej skomplikowany przebieg szlaku i
zdecydowaliÅ›my siÄ™ na krÃłtszy przebieg przez wiadukt. W Olesznie moÅźna skorzystaÄ‡ z
komunikacji autobusowej i przerwaÄ‡ wÄ™drÃłwkÄ™, moÅźna skorzystaÄ‡ z restauracji, barÃłw,
sklepÃłw, jest gospodarstwo agroturystyczne, a wiÄ™c miejsce noclegowe, moÅźna siÄ™ tam
zatrzymaÄ‡, co teÅź jest waÅźne przy projektowaniu takiego szlaku. Dalej w kierunku Krasocina, Wola
ÅšwidziÅ„ska, juÅź po 2 km z drogi schodzimy w lewo w kulminacjÄ™ pasma przedborskomaÅ‚ogoskiego i od tego momentu pasmo jest juÅź nie zalesione, przepiÄ™kne panoramy, dookoÅ‚a
360 stopni widocznoÅ›ci, kulminacjÄ™ GÃłry KozÅ‚owej, Fajnej Ryby, wÅ‚aÅ›nie ze strony
wzniesieÅ„ za Olesznem. Za Olesznem poprzez wzniesienia Woli ÅšwidziÅ„skiej przez Åšwibno
dochodzimy do miejscowoÅ›ci Krasocin, szlak koÅ„czy siÄ™ nie w samym Krasocinie, a przy
murowanym wiatraku, gdzie kiedyÅ› mieÅ›ciÅ‚o siÄ™ muzeum chleba. Tylko dlatego nie dochodzimy
do Krasocina, poniewaÅź mamy takie informacje, Åźe ludzie zwiÄ…zani z oddziaÅ‚em PTTK kieleckim
projektujÄ… przedÅ‚uÅźenie tego szlaku dalej w kierunku MaÅ‚ogoszczy.
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