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BESKID ŚLĄSKI
Beskid Śląski to niezwykle popularne pasmo górskie leżące
w zachodniej części polskich Beskidów, przy granicy z Czechami i Słowacją.
Najwyższe szczyty Beskidu Śląskiego to Skrzyczne 1257 m n.p.m. wznoszący
się w pobliżu Szczyrku oraz Barania Góra 1220 m n.p.m. - "sąsiadka" Wisły.
Beskid Śląski składa się z dwóch rozciągniętych południkowo pasm górskich,
rozdzielonych doliną rzeki Wisły. Na zachodzie znajduje się Pasmo Czantorii,
natomiast na wschodzie Pasmo Baraniej Góry, zwane też czasem Pasmem
Wiślańskim.
Budowa geologiczna
Beskid Śląski zbudowany jest z masywnych piaskowców
godulskich i istebniańskich. W części południowej góry zbudowane są z fliszu
magurskiego. Występują tu złoża mineralne: piaskowce, wapienie i kruszywa
naturalne. Duże znaczenie mają piaskowce godulskie, które występują tu
w dwóch rodzajach: godulskie środkowe (wydobywane w 2 kamieniołomach
w Brennej) oraz godulskie dolne (wydobywane w kamieniołomie w Wiśle).
Znajdują się tu również źródła wód mineralnych.
Charakterystyczne dla Beskidu Śląskiego jest występowanie
stosunkowo licznych i miejscami dość rozbudowanych wychodni skalnych,
a także największa na terenie polskich Beskidów koncentracja jaskiń, wśród
których znajdują się m. in. dwie największe jaskinie polskiego fliszu
karpackiego (Jaskinia Wiślańska – długość korytarzy 2073 m oraz Jaskinia
Miecharska – długość korytarzy 1808 m). Według stanu na 31 sierpnia 2006 r.
w Beskidzie Śląskim było 220 jaskiń i schronisk skalnych o łącznej długości
korytarzy 6483,5 m.
Główny Szlak Beskidzki
Przez najwyższe i najciekawsze partie Beskidu Śląskiego wiedzie
Główny Szlak Beskidzki - najdłuższy szlak górski w Polsce, liczący ponad 500
km. Rozpoczyna się właśnie tutaj, w Ustroniu na stokach Równicy, a kończy
dopiero w Bieszczadach, w miejscowości Wołosate.
Atrakcje w Beskidzie Śląskim
Beskid Śląski to obszar świetnie przygotowany dla turystów pod
każdym względem, zarówno latem, jak i zimą nikt nie będzie się tu nudził.
Bardzo dobrze oznakowane i malowniczo poprowadzone szlaki turystyczne,
wyznaczone punkty widokowe, ambitne trasy rowerowe, parki linowe czy
kąpiele w górskich rzekach i strumykach to główne letnie atrakcje.
Natomiast w sezonie zimowym czekają tu liczne wyciągi
krzesełkowe, orczykowe i talerzykowe oraz fantastyczne trasy zjazdowe,
a nawet biegowe. Dla dzieci w wielu miejscach przygotowano ogródki
narciarskie z taśmociągami i karuzelami narciarskimi. Na szlakach spotkamy też
ciekawe zabytki architektury, nie tylko murowane świątynie i drewniane
kościółki, ale również tradycyjne chaty góralskie, dwory czy pałace.

Popularna Wisła
Oczywiście za tym wszystkim podąża rozwijająca się wciąż
infrastruktura w postaci noclegów, gastronomii, czy wszelakich wypożyczalni
sprzętu i instruktażu.
Wisła jest perłą Beskidu Śląskiego. Jest to wspaniały punkt
wypadowy na Baranią Górę, ale oprócz tego bardzo ładne miasto z ciekawym
deptakiem, pięknym Jeziorem Czerniańskim, czy zamkiem Prezydenta Polski.
Ta miejscowość przyciąga liczne rzesze turystów. Wspaniałe atrakcje, ładna
zabudowa, bliskość pięknych szczytów, przepływająca tędy królowa rzek
polskich, ciche zakątki skocznia narciarska w Malince oraz zaludniony deptak
i Rynek - to wszystko może zaoferować Wisła, a przecież dodatkowego
smaczku i niesamowitej popularności tej miejscowości dodaje słynny
mieszkaniec tego zakątka Polski - Adam Małysz, który doczekał się tu
czekoladowej rzeźby stojącej w Domu Zdrojowym. Nie dziwi więc, że centrum
Wisły w sezonie letnim przypomina bardziej nadmorski kurort niż górską
wioskę. Poza centrum polecam Wisłę Czarne z kaskadami Rodła, wodospadem
na Wisełce, Jeziorem Czerniańskimi, Zameczkiem Prezydenta RP.
Narciarski Szczyrk
Pobliski Szczyrk prym wiedzie natomiast zimą - to właśnie tutaj, na
stokach Skrzycznego ulokowało się najwięcej wyciągów narciarskich w regionie
i poprowadzonych jest najwięcej tras zjazdowych (ponad 60 km) na
Podbeskidziu. Tutaj też działa największy ośrodek narciarski - Centralny
Ośrodek Sportu z kolejką krzesełkową na Skrzyczne. Nic dziwnego, że w czasie
zimy Szczyrk zamienia się w kłębowisko szusujących na stokach amatorów
białego szaleństwa.
Zaciszny Beskid Śląski
Jeśli natomiast wybierasz się w góry po to, by odpocząć od zgiełku
i tłumu miasta, a do tego fascynuje Cię góralska kultura i tradycja, z pewnością
spodoba ci się Istebna, Jaworzynka z Trójstykiem i Koniaków czyli Beskidzka
Trójwieś. Te rejony są mniej oblegane przez turystów, toteż życie toczy się
wolniejszym rytmem, tutaj owce wypasają się na łąkach, babulinki heklują
koronkowe arcydzieła, a liczne galerie lokalnych artystów i izby pamięci
pozwalają zatrzymać się na chwilę i podumać nad życiem i wszechobecną tu
sztuką i folklorem.
Okoliczne doliny i grzbiety kryją jeszcze inne ciekawe
miejscowości jak Ustroń z popularną Równicą i narciarską Czantorią czy
Brenną, dlatego warto odwiedzić Beskid Śląski, aby samemu się przekonać, ile
radości może dać nam obcowanie z przyrodą, górami i ich mieszkańcami.
Wędrówki po beskidzkich szlakach pozwalają choć na chwilę
zapomnieć o codziennych troskach i cieszyć oko wspaniałymi panoramami,
a przy tym ładować akumulatory pozytywną energią. Kto raz odwiedzi Beskid
Śląski, będzie tu wracał...
A. Placek

I.

CEL RAJDU
 doskonalenie umiejętności uprawiania pieszej turystyki górskiej,
 podnoszenie sprawności fizycznej, w tym orientowania się w terenie
górskim,
 poznawanie piękna przyrody oraz kultury regionalnej Beskidu Śląskiego,
 rekreacja i wypoczynek.

II. KOMITET HONOROWY RAJDU
- Komendant Główny Policji
- Komendant Główny Straży Granicznej
- Prezes Zarządu Głównego PTTK
- Prezydent Federacji Stowarzyszeń Służb Mundurowych RP
- Prezydent IPA Sekcja Polska
- Przewodniczący Zarządu Głównego NSZZ Policjantów
- Przewodniczący KKW NSZZ Funkcjonariuszy Straży Granicznej
- Prezes Zarządu Głównego SEiRP
- Komendant Wojewódzki Policji w Katowicach
- Komendant Karpackiego Oddziału SG w Nowym Sączu
- Burmistrz Szczyrku
III. ORGANIZATORZY
- Komisja Turystyki w resorcie spraw wewnętrznych
- Komisja Środowiskowa Zarządu Głównego PTTK
- Zarząd Oddziału PTTK w Ostrowie Wielkopolskim
IV. KOMITET ORGANIZACYJNY
Komandor Rajdu
Przewodniczący Komisji Turystyki
Moderator
Rzecznik prasowy Rajdu
Koordynator Turystyki Motorowej

- Grzegorz Serbakowski
- Kazimierz Rabczuk
- Gabriela Lubańska
- Aleksander Załęski
- Józef Wrzeszczyński

ZESPÓŁ SĘDZIOWSKI
Sędzia Główny
Sędzia tras pieszych
Sędzia tras pieszych
Sędzia konkursu strzelania
Sędzia konkursu strzelania z łuku

- Andrzej Placek
- Agnieszka Kurmanowska
- Jacek Witas
- Klaudiusz Woźniak
- Karolina Kula

V.

WARUNKI UCZESTNICTWA

W Rajdzie mogą uczestniczyć drużyny minimum 4-osobowe reprezentujące
służby mundurowe resortu SW, Wojsko Polskie, organizacje związkowe, PTTK,
szkoły i zakłady pracy, a także resortowi emeryci i renciści oraz członkowie ich
rodzin.
Punktacji rajdowej podlega drużyna czteroosobowa, która może mieć
dodatkowo osoby rezerwowe.
Uczestnikami Rajdu mogą być osoby, które ukończyły 12 rok życia
(młodzież szkolna do lat 18 - pod opieką rodziców lub wychowawców, a dzieci
do lat 12 - wyłącznie pod opieką i na odpowiedzialność rodziców). Wszystkich
uczestników Rajdu powinna cechować dobra kondycja, ponieważ impreza
odbywać się będzie bez względu na warunki atmosferyczne.
Kierownikiem drużyny powinna być osoba posiadająca doświadczenie
w uprawianiu turystyki górskiej oraz umiejętności udzielania pierwszej pomocy.
Każdy uczestnik Rajdu musi posiadać odpowiednie obuwie i nieprzemakalne
ubranie oraz dokument tożsamości.
Organizacje zgłaszające drużyny mają obowiązek ubezpieczenia swoich
uczestników od następstw nieszczęśliwych wypadków na czas trwania
Rajdu /nie dotyczy członków PTTK z opłaconą składką członkowską za rok
2017, bowiem obejmuje ich grupowe ubezpieczenie NNW/.
VI. ZASADY FINANSOWANIA
Organizacje zgłaszające drużyny bądź osoby indywidualne ponoszą koszty
wpisowego w wysokości 333 zł (trzysta trzydzieści trzy) od osoby dorosłej.
 dzieci do 3 lat – bezpłatnie /żywią się i śpią z rodzicami/,
 dzieci w wieku 4 - 8 lat – 130,00 zł /posiłki + ognisko + znaczek – śpią
z rodzicami/.
W ramach wpisowego Komitet Organizacyjny zapewnia:
o 4 noclegi,
o 4 śniadania,
o 4 obiadokolacje,
o znaczek rajdowy,
o ognisko z kiełbaskami,
o niespodzianki.
W przypadku zwiedzania obiektów turystycznych, do których opłaca się
wstęp, turyści pokrywają go we własnym zakresie.
UWAGA: W razie nieprzybycia drużyny (lub osoby indywidualnej) na Rajd,
Komitet Organizacyjny nie zwraca kosztów poniesionych przez te osoby.
Wpłacone wpisowe nie podlega zwrotowi.

VII. ZGŁASZANIE UCZESTNIKÓW
Zgłoszenia uczestników na Rajd należy przesłać na załączonych Kartach
Zgłoszeń w terminie do 5 września 2017 roku
a) na adres: krabczuk@interia.pl
b) pocztą resortową na adres: Kazimierz Rabczuk
Komisja Turystyki w resorcie SW
KWP w Krakowie
c) przez Pocztę Polską na adres: Kazimierz Rabczuk
os. Zielone 6/80
33-100 TARNÓW
Telefony kontaktowe
kom. 502 623 226; tel. 14 630 48 37.
Wpisowe należy wpłacać na konto:
ZW NSZZ Policjantów woj. małopolskiego
PKO BP Oddział I w Krakowie 06 1020 2892 0000 5102 0629 5986
z dopiskiem "XXV RAJD".
Drużyny bądź osoby indywidualne zgłaszające się na Rajd winny posiadać
ze sobą odcinek potwierdzający dokonanie wpłaty za udział w rajdzie.
VIII. MIEJSCE ZAKWATEROWANIA
Uczestnicy Rajdu zakwaterowani zostaną w Centrum Kongresów
i Rekreacji „Orle Gniazdo” przy ul. Wrzosowej 28a w Szczyrku.
IX. PUNKTACJA DRUŻYN
1) Drużyny otrzymują punkty dodatnie za:
-

wiadomości o terenie
konkurs piosenki rajdowej
konkurs strzelania z broni krótkiej
konkurs strzelania z broni długiej
konkurs strzelania z łuku
konkurs rzutu lotkami
posiadanie godła (proporca) /ocena wykonania/
posiadanie apteczki na trasie /ocena wyposażenia/
posiadanie zweryfikowanej książeczki GOT
posiadanie aktualnej legitymacji PTTK

0 – 10
0 – 10
0 – 10
0 – 10
0 – 10
0 – 10
1-5
1-5
5/os.
5/os.

2) Drużyny otrzymują punkty ujemne za:
-

nieobecność kierownika drużyny na odprawie
brak apteczki pierwszej pomocy na trasie
zakłócanie ciszy nocnej
ominięcie punktu kontrolnego

- 10
- 10
- 10
- 10

3) Dla najlepszych drużyn przewidziane są puchary i nagrody.

X. NAGRODY
Nagrody dla drużyn uczestniczących w Rajdzie ufundowane będą przez
współorganizatorów Rajdu i sponsorów. Mogą to być puchary lub upominki
rzeczowe. Z ustaleń dokonanych przed drukiem Regulaminu wynika, że na
Rajdzie możliwe będą do zdobycia m. in. następujące nagrody:















Komendanta Głównego Policji,
Komendanta Głównego Straży Granicznej,
Prezydenta Federacji Stowarzyszeń Służb Mundurowych RP
Prezydenta IPA Sekcja Polska,
Przewodniczącego Zarządu Głównego NSZZ Policjantów,
Przewodniczącego KKW NSZZ Funkcjonariuszy SG,
Prezesa Zarządu Głównego PTTK,
Prezesa Zarządu Głównego SEiRP,
Przewodniczącego Komisji Turystyki w resorcie SW,
Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach,
Komendanta Karpackiego Oddziału SG w Nowym Sączu,
Burmistrza Szczyrku,
Komandora Rajdu.

Organizatorzy tradycyjnie przygotują także statuetki dla zwycięzców
w konkursie: piosenki rajdowej, strzelaniu z broni, strzelaniu z łuku, rzutu
lotkami i wiadomości o terenie oraz drobne upominki dla najmłodszych
i najstarszego uczestnika Rajdu.
XI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 Rajd nie ma charakteru komercyjnego, odbywa się na zasadach
samoorganizacji, jest imprezą non-profit i realizowany jest zgodnie
z przepisami Ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie.
 Rajd odbywać się będzie na trasach dla turystów pieszych.
 W czasie trwania Rajdu wszyscy jej uczestnicy winni przestrzegać praw
i zasad obowiązujących na szlakach turystycznych (koleżeństwo,
przestrzeganie Karty Turysty) oraz postanowień Kierownictwa Rajdu.
 Organizatorzy nie przyjmują odpowiedzialności za szkody i wypadki
powstałe w czasie trwania Rajdu.
 Rajd odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne.

 Podczas Rajdu odbędzie się konkurs strzelania z krótkiej oraz długiej
broni pneumatycznej o energii rażenia poniżej 17 dżuli wg następującej
punktacji:
1–5
1 pkt
6 – 10
2 pkt
11 – 15
3 pkt
16 – 20
4 pkt
21 – 25
5 pkt
26 – 30
6 pkt
31 – 35
7 pkt
36 – 40
8 pkt
41 – 45
9 pkt
powyżej 45
10 pkt
 Podczas Rajdu odbędzie się także konkurs strzelania z łuku i rzutu
lotkami.
UWAGA: W konkursach strzelania i rzutu lotkami udział bierze po
1 zawodniku wytypowanym z danej drużyny. Za zdobycie największej
ilości punktów przewidziano dodatkowe nagrody rzeczowe.
 Pytania do sprawdzianu wiadomości o terenie opracowano korzystając z:
Przewodnika „Beskid Śląski” Mirosława Barańskiego /Oficyna
Wydawnicza „Rewasz”, wydanie I z 2007 r./,
Atlasu Gór Polskich /ExpressMap, wydanie III, wrzesień 2010 r./,
Regulaminu Rajdu.
 Organizatorzy zastrzegają sobie prawo dokonania zmiany przebiegu
zaplanowanych tras.
 Na odprawach wymagana jest obecność wszystkich kierowników drużyn
uczestniczących w Rajdzie.
 W bazie Rajdu będą potwierdzane – a w miarę możliwości weryfikowane
– punkty zbierane w celu uzyskania odznak turystyki kwalifikowanej.
 Istnieje możliwość wcześniejszego zakwaterowania uczestników Rajdu
w terminie 24 – 26.09.2017 r. w standardzie niższym /segment AB/
w następującej cenie:
- 60 zł od osoby za dobę /nocleg ze śniadaniem/,
- dodatkowo 15 zł od osoby za kolację.
UWAGA: Doba hotelowa trwa od godz. 14.00 do godz. 10.00 dnia
następnego. O wcześniejszym przyjeździe należy poinformować
organizatorów na karcie zgłoszenia, telefonicznie lub e-mailem. Opłaty
za pobyt w w/w terminie należy uiszczać indywidualnie w recepcji /nie
wpłacać razem z wpisowym/.
 W dniach wyjścia na trasę /21-23.09/ przy śniadaniu można będzie
zakupić kanapki /bułki/ w cenie 3 zł za sztukę.

 W terminie 26-30 września 2017 r. istnieje możliwość korzystania
z sauny i jacuzzi z 30% rabatem /rezerwacja w Recepcji/. Płatność
indywidualnie – sauna 21 zł/godzina, jacuzzi 35 zł/godzina.
 Dla uczestników Rajdu parking w miejscu zakwaterowania bezpłatny.
UWAGA: Komitet Organizacyjny Rajdu zwraca się z uprzejmą prośbą do
uczestników tegorocznego Rajdu, którzy brali udział w XX Jubileuszowym
Rajdzie w Zakopanem w 2012 roku o przywiezienie ze sobą góralskich
kapeluszy.
Do zobaczenia na trasach
Komitet Organizacyjny Rajdu

PROGRAM RAJDU
26 września 2017 roku - wtorek
do godz. 17:30
godz. 18:00
godz. 18:30
godz. 19:30
godz. 20.00

- przyjmowanie uczestników Rajdu
- uroczyste otwarcie Rajdu
- obiadokolacja
- odprawa kierowników drużyn
- Wieczór Integracyjny

27 września 2017 roku - środa
godz. 8:00
- śniadanie
godz. 9:00 - 9:30 - wyjście na trasę
TRASA Przełęcz Salmopolska 0:20 h (1.4 km) szlakiem czerwonym Grabowa
0:25 h (1.3 km) szlakiem czerwonym Pod Kotarzem 0:10 h (0.3 km)
szlakiem czerwonym Kotarz1:25 h (5.1 km) szlakiem czerwonym
Przełęcz Karkoszczonka 0:03 h (0.2 km) szlakiem żółtym Odejście
do Chaty Wuja Toma 0:10 h (0.5 km) szlakiem żółtym Pod
Przełęczą Karkoszczonka 0:25 h (1.7 km) szlakiem zielonym/
żółtym Szczyrk 0:30 h (1.1 km) szlakiem niebieskim - Orle Gniazdo.
Czas przejścia 3:30 h; długość trasy 11.7 km; podejścia 347 m.
godz. 17:30
godz. 19:30
godz. 20:00

- obiadokolacja
- odprawa kierowników drużyn
- dyskoteka

28 września 2017 roku - czwartek
godz. 8:00
- śniadanie
godz. 9:00 - 9:30 - wyjście na trasę
TRASA Orle Gniazdo - Kosajonka 0:45 h (2 km) szlakiem czarnym do
skrzyżowania szlaków żółtego z czarnym 0:30 h (1 km) szlakiem
żółtym Ruiny schroniska pod Klimczokiem 0:35 h (1.6 km) szlakiem
czerwonym / żółtym Schronisko PTTK Klimczok 0:05 h (0.3 km)
szlakiem niebieskim/czerwonym/zielonym Siodło pod Klimczokiem
0:10 h (0.6 km) szlakiem niebieskim Na Pięciu Drogach 0:25 h (1.6
km) szlakiem niebieskim Szczyrk, Kosajonka 0:05 h (0.5 km)
szlakiem czarnym/niebieskim - Orle Gniazdo. Czas przejścia 2:50 h;
długość trasy 8.1 km; przewyższenie 478 m.
godz. 13:00
godz. 15:00
godz. 16:00
godz. 17:00
godz. 18:30
godz. 19:30
godz. 20:00

- konkursy strzelania
- konkurs z wiedzy o terenie
- obiadokolacja
- konkurs piosenki o tematyce rajdowej
- sprawdzanie legitymacji PTTK i książeczek GOT
- odprawa kierowników drużyn
- biesiada przy piosence turystycznej

29 września 2017 roku - piątek
godz. 8:00
- śniadanie
godz. 9:00 - 9:30 - wyjście na trasę
TRASA Wilkowice, hotel 0:35 h (2.1 km) szlakiem zielonym Biwak
w Bystrej 0:05 h (0.3 km) szlakiem zielonym / żółtym Bystra
Śląska 1:20 h (3.2 km) szlakiem zielonym Przełęcz Kołowrót 0:35 h
(1 km) szlakiem żółtym Pod Szyndzielnią, odejście szlaku żółtego
0:05 h (0.2 km) szlakiem zielonym/czerwonym/żółtym Schronisko
PTTK Szyndzielnia 0:20 h (0.9 km) szlakiem żółtym / czerwonym
Nad Szyndzielnią 0:10 h (0.5 km) szlakiem czerwonym / żółtym
Pod Klimczokiem, odejście szlaku czerwonego 0:15 h (0.6 km)
szlakiem żółtym Klimczok 0:05 h (0.4 km) szlakiem czarnym Siodło
pod Klimczokiem 0:10 h (0.6 km) szlakiem niebieskim Na Pięciu
Drogach 0:25 h (1.6 km) szlakiem niebieskim Szczyrk, Kosajonka
0:05 h (0.5 km) szlakiem czarnym/niebieskim – Orle Gniazdo. Czas
przejścia 4:10 h; długość trasy 11.9 km; podejścia 716 m.
godz. 17:00
godz. 20:00

- obiadokolacja
- dyskoteka

30 września 2017 roku - sobota
godz.8:00
godz.8:30-8:57
godz.8:57

- śniadanie
- przygotowanie do zakończenia Rajdu
- uroczyste zakończenie Rajdu

UWAGI:
Osoby pragnące uczestniczyć w Rajdzie na trasach innych niż zaplanowane
w Regulaminie, mogą skorzystać z takiej możliwości – po uprzednim
uzgodnieniu z Sędzią Głównym lub Kierownictwem Rajdu.
Interpretacja Regulaminu Rajdu należy do Komitetu Organizacyjnego
Rajdu.


Informacje o terenie i propozycje tras pieszych opracował Andrzej Placek.

 Projekt okładki i tekst do druku opracował Kazimierz Rabczuk.
 Druk wykonano w Pracowni Poligraficznej KWP w Krakowie.

Punktacja GOT Tras Rajdu
Punktów
wg reg.
GOT
2

Nr grupy
wg reg.
GOT
BZ.01

Grabowa - Kotarz

2

BZ.01

Kotarz – Przełęcz Karkoszczonka

5

BZ.01

Przełęcz Karkoszczonka – Szczyrk (Orle Gniazdo)
Razem
Szczyrk (Orle Gniazdo) – Schronisko PTTK Klimczok

3
12
10

BZ.01

Schronisko PTTK Klimczok - Szczyrk (Orle Gniazdo)
Razem
Wilkowice – Bystra Śląska

4
14
5

BZ.01

Bystra Śląska – Przełęcz Kołowrót

7

BZ.01

Przełęcz Kołowrót – Schronisko PTTK Szyndzielnia

3

BZ.01

Schronisko PTTK Szyndzielnia – Klimczok

3

BZ.01

Klimczok - Szczyrk (Orle Gniazdo)
Razem
ŁĄCZNIE

5
23
49

BZ.01

Trasa wycieczki
Przełęcz Salmopolska – Grabowa

BZ.01

BZ.01

Opracował Jacek Witas

KARTA ZGŁOSZENIA NA RAJD
ORGANIZACJA ZGŁASZAJĄCA
(pełny adres pocztowy z kodem i nr telefonu
lub pieczęć firmowa)
………………………………………………
………………………………………………
………………………………………………

Numer drużyny
(nadaje organizator)

Nazwa drużyny:
Skład drużyny /na pierwszym miejscu kierownik drużyny/
L.p.

Imię i nazwisko

Adres

PESEL

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Termin przybycia (data, przybliżona godzina):
Telefon kontaktowy, e-mail:
Podpis kierownika drużyny:
Uwaga: Skład drużyny proszę wpisywać grupami, które będą stanowić obsadę pokoi
2,3 i 4-osobowych

Sympatycy Turystyki Motorowej – wrzesień 2017
Na XXV Ogólnopolski Rajd Górski Służb Mundurowych Resortu SW - Motorowcy
w Beskidzie Śląskim zapraszam do Szczyrku k/Bielska-Białej w dniach 26-30 września
2017 roku. Jest to XXXII impreza Turystyki Motorowej przy Rajdach „resortowych”, (nr
102/17 KTM ZG PTTK), wydłużająca wspólne spotkanie turystyczne o czas dojazdu do
Szczyrku i powrót, w czasie którego należy zwiedzać obiekty „turystycznie ciekawe” po
trasie. Zachęcam do zwiedzania obiektów proponowanych w Książeczce na Odznaki
Turystyki Motorowej PTTK.
Po trasie przejazdu na terenie woj. Śląskiego warto zwiedzić:
Muzea: Tarnowskie Góry – Sztolnia Czarnego Pstrąga, Kopalnia Srebra i Skansen
Maszyn Parowych, Radzionków – chleba, Gliwice – Odlewnictwa, Radiostacja, Zabrze
– Zabytkowa Kopalnia Węgla Kamiennego ”Guido”, Skansen Górniczy „Królowa Luiza”,
Katowice – osiedla robotnicze Nikiszowiec i Giszowiec, Mysłowice – Centralne
Muzeum Pożarnictwa, Łaziska Górne – Energetyki, Tychy – Piwowarstwa, Rudy
Raciborskie – Skansen, Rybnik – Kopalnia „Ignacy”, Żywiec – Browar, Miejskie, BielskoBiała – Techniki i Włókiennictwa, Dom Tkacza, Dom Cechowy, Cieszyn – Śląska
Cieszyńskiego, Dawna Drukarnia, Studnia Trzech Braci, Drukarstwa, Domek Cieszyński,
Wieża Zamkowa, Browar Zamkowy, Pałac z XIX w., Rotunda z 1180 r. Zabytkowa Kolej
Wąskotorowa: Racibórz – Tarnowskie Góry – Miasteczko Śląskie – Katowice
Szopienice.
Parki: Narodowy Babiogórski, założony 30.10.1954 r., pow. 34 km², dyrekcja w Zawoi
z Ośrodkiem Edukacji BPN, szczyty – Babia Góra /Diablik/ 1725, Główniak 1617, Kępa
1521, Sokolica 1367, Mała Babia Góra 1517. Krajobrazowe – Cysterski Kompozycje
Rud Wielkich – pow. 49,4 km², założony 1993 r., Beskidu Małego – pow. 257,7 km²,
zał. 16.06.1998 r., Łamana Skała 929, Żar 761, Beskidu Śląskiego – pow. 386,2 km²,
założony 16.06.1998 r., Barania Góra 1220, Skrzyczne 1257, Klimczok 1117, Beskidu
Żywieckiego – pow. 359 km², Barania Góra 1220, Wielka Racza 1236, Pilsko 1557.
Ratusze: Małopolska – Oświęcim z lat 1872-85, neogotyk; Zator z 1903, neogotyk;
Śląsk – Rybnik z lat 1822-24; Mikołów z lat1879-72; Pszczyna – 1790, przebudowa
1930; Strumień – XIX w.; Skoczów – 1836, przebudowa 1984; Ustroń – 1896, remont
1910, a po pożarze odbudowa 1964; Bielsko-Biała – 1895, a po połączeniu obu miast
Bielska i Białej od 1950 Urząd połączonego miasta.
Forty: Pszczyna – Węgierska Górka – Cieszyn – Bielsko – inne warownie Śląska.

Przodownik Turystyki Motorowej PTTK nr 3712
Józef Wrzeszczyński

pieczątka

pieczątka

pieczątka

26 - 30 września 2017 r.

KARTA ZGŁOSZENIA TURYSTYKI MOTOROWEJ - Klubu „Motomedyk” o/m Płock
XXV Ogólnopolski Rajd Górski Służb Mundurowych resortu spraw wewnętrznych
Motorowcy w Beskidzie Śląskim „Szczyrk 2017” - Impreza nr 102/17
L.p.

Imię i nazwisko

PESEL

Adres

Nr Leg.
PTTK

Uwagi

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Uwagi: kierowca – A, pilot – B, pasażer – C
1. załoga 1 nr rej. pojazdu_________________
2. załoga 2 nr rej. pojazdu_________________
3. załoga 3 nr rej. pojazdu_________________
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w karcie zgłoszenia dla celów organizacyjnych zlotu /zgodnie z ustawą o ochronie
danych osobowych Dz. U. nr 133 z dnia 29.08.1997r./

…..……………….

………………..

……………………………

Miejscowość

data

podpis kierownika klubu

