Przedbórz

Na szlaku krÃłlewskich Å‚owÃłw
15.10.2012.

Po raz kolejny ZespÃłÅ‚ Nadpilicznych ParkÃłw Krajobrazowych zorganizowaÅ‚ rajd pieszy Szlakiem
KrÃłlewskich Å•owÃłw. 25 osÃłb, a wÅ›rÃłd nich mÅ‚odzieÅź z ZSG w Przedborzu, czÅ‚onkowie
Towarzystwa MiÅ‚oÅ›nikÃłw Przedborza, PTTK oraz Jurajskiej Grupy Eksploracyjnej, w sobotÄ™ 13
paÅºdziernika przemierzyli 10-kilometrowy odcinek szlaku, biegnÄ…cego od Przedborza do Krasocina.
Rajd rozpoczÄ…Å‚ siÄ™ w Rynku przedborskim. Tam uczestnikÃłw powitaÅ‚ zastÄ™pca dyrektora ZNPK
Witold Sobolewski, ktÃłry opowiedziaÅ‚ o polowaniach krÃłlewskich w okolicach Przedborza.
Przewodnikiem rajdu byÅ‚ Dariusz Sommerfeld z Przedborskiego Parku Krajobrazowego. Trasa biegÅ‚a
ulicami KoÅ›cielnÄ… i CmentarnÄ…, z przystankiem przy koÅ›ciele parafialnym, kapliczce cholerycznej i
cmentarzu, w stronÄ™ wsi JabÅ‚onna, dalej kompleksami leÅ›nymi do Brzostku. Tam na chwilÄ™
oddalono siÄ™ od szlaku, aby z punktu widokowego na GÃłrze Lesiaka podziwiaÄ‡ przepiÄ™kne widoki
na dolinÄ™ Pilicy, wzgÃłrza radomszczaÅ„skie: GÃłrÄ™ CheÅ‚mo, BÄ…kowa GorÄ™, SokolÄ… GÃłrÄ™,
naleÅźÄ…ce do Pasma Przedborsko MaÅ‚ogoskiego wzniesienie przedborskie i gÃłry Bukowa oraz Fajna
Ryba, najwyÅźsze wzniesienie w woj. Å‚Ãłdzkim. Dalej trasa biegÅ‚a szlakami leÅ›nymi przez wieÅ›
ChaÅ‚upy, w stronÄ™ doliny Pilicy i wzdÅ‚uÅź brzegu rzeki, przez tereny Å‚Ä…kowe i torfowiskowe do
Przedborza. Rajd zakoÅ„czyÅ‚ siÄ™ w siedzibie Przedborskiego Parku Krajobrazowego, gdzie na
strudzonych uczestnikÃłw czekaÅ‚a grochÃłwka i kieÅ‚basa z grilla, przygotowane przez pracownikÃłw
Parku.
- ByÅ‚ to trzeci cykl rajdu pieszego Szlakiem KrÃłlewskich Å•owÃłw. Poprzednie dwa przebiegaÅ‚y w
oddaleniu od Przedborza, pierwszy na odcinkach szlaku pomiÄ™dzy gÃłrÄ… Fajna Ryba a
miejscowoÅ›ciÄ… Å»eleÅºnica, drugi rozpoczÄ…Å‚ siÄ™ na wysokoÅ›ci Brzostka, a koÅ„czyÅ‚ na
Fajnej Rybie. W tym roku pomyÅ›leliÅ›my Åźeby juÅź nie przemieszczaÄ‡ siÄ™ samochodami, aby
dojechaÄ‡ do tamtych punktÃłw, a po prostu z Przedborza, w pÄ™tli przejÅ›Ä‡ poczÄ…tkowÄ…
czÄ™Å›ciÄ… tego szlaku - mÃłwi Dariusz Sommerfeld.
Podczas rajdu omawiano historiÄ™ Przedborza, poruszano zagadnienia zwiÄ…zane z lasami
przedborskimi, formy hodowli lasu, omawiano ciekawe gatunki drzew, a ci, ktÃłrzy uwaÅźnie sÅ‚uchali,
mogli siÄ™ wykazaÄ‡ w konkursie podsumowujÄ…cym po zakoÅ„czeniu. Nagrodami byÅ‚y ksiÄ…Åźki,
ktÃłre majÄ… zachÄ™ciÄ‡ mÅ‚odzieÅź do poznawania historii i przyrody Przedborza i okolic.
NiektÃłrzy uczestnicy nie wrÃłcili z rajdu z pustymi rÄ™kami, korzystajÄ…c z okazji po drodze uzbierali
peÅ‚ne torby grzybÃłw. (pg)
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