
CZEŚĆ! 

Świętokrzyska Nieformalna Grupa Motocyklowa serdecznie zaprasza na: 

 Motocyklowy Rajd Krajoznawczo-Historyczny „Ponidzie” 

03-05.06.2011 

Rajd o charakterze i formule koleżeńskiej zaplanowany jest głównie dla posiadaczy motocykli 
zabytkowych, weteranów szos oraz klasycznych (inne do negocjacji ;-). 

Cel: 

•    spędzenie czasu w kameralnym otoczeniu i gronie osób o podobnych 
zainteresowaniach, integracja środowiskowa, 

•     zwrócenie uwagi na walory regionu i bogatą historię ziemi świętokrzyskiej 

•     zwiedzanie miejsc i budowli o charakterze zabytkowym. 
 
Impreza z założenia jest non profit, jednakże nie obejdzie się bez drobnych wydatków 
związanych z odwiedzanymi miejscami (bilety/datki itp.), 

Czas i miejsce spotkania: 

•         rajd zaplanowany jest w terminie 03-05 czerwiec 2011 r. w południowej części 
województwa świętokrzyskiego . 

•         spotkanie na stacji ORLEN w piątkowy wieczór w godzinach 18:30-19:15 
Stacja mieści się obok jedynego ronda przy trasie 73 i 776. 
planowany wyjazd na I etap wieczorno-nocny w godzinach 19:15-19:20, 
 
Dla osób, które nie będą mogły wziąć udziału w etapie piątkowym, miejscem 
sobotniego spotkania jest biwak w miejscowości Gacki, nad jeziorkiem przy starym 
wyrobisku kopalni odkrywkowej gipsu. 
Planowana godzina wyruszenia na II etap (dzienny) to 9:30-10:00. 

Trasa i charakter rajdu: 

•         Uczestnicy będą się poruszać w zwartej grupie (kolumnie), która ma prowadzącego i 
zamykającego, znających trasę i teren (możliwe, że będzie również ktoś taki w środku 
kolumny), 

•         Przejazd drogami o różnej nawierzchni od asfaltowych, utwardzonych po gruntowe i 
leśne, czyli prócz względnie „normalnych” dróg można spodziewać się piachów, 
kamieni lub trochę błotka w przypadku wcześniejszych opadów. 
Założenie 50/50 tj. 50% teren + 50% drogi twarde. 
Motocyklowym „skrytodywersantom” mówimy stanowczo NIE  ;-) 
Przygotujcie maszyny należycie aby wykluczyć lub choćby zminimalizować awarie, 

•        Przewidywane odległości etapów: 
- I etap (piątkowy)  ~10-15 km, 
- II etap (sobotni)  ~50-60 km (dla zmęczonych możliwość skrótu w końcówce trasy), 
- III etap (niedzielny) ~ 20-30 km (dla chętnych i do uzgodnienia ze względu na 
efekty sobotniego wieczoru i nocy, planowana wizyta pomnik Grunwaldzki w 
Czarkowach). 



Szczegółowy plan trasy podany będzie po dokładnym jej zbadaniu ale zarys jest następujący: 
- I  etap: Busko Zdrój - Wełecz - Gacki (miejsce biwaku), 

- II etap: Gacki,nowa kopalnia odkrywkowa gipsu, zwiedzanie i być może wjazd na teren 
wyrobiska. - Chroberz(pałac Wielopolskich, z wystawą archeologiczną. - Stradów pozostałości 
największego w Polsce grodziska z VIII-XIw. - Pełczyska,miejsca odkryć archeologicznych. - 
Wiślica,Bazylika,dom Długosza, grodzisko. - Chotel Czerwony. - Aleksandrów,zapadliska. -
Skorocice ,rezerwat przyrody, jaskinie gipsowe. - Chotelek, zabytkowy kosciół.XVIIw. - Gacki 
,obozowisko. 

- III etap: Czarkowy, pomnik Grunwaldzki.  - dla chętnych dalsza trasa do uzgodnienia. 

Plan tras etapów może ulec zmianie/korekcie zależnie od warunków terenowych, 
atmosfetycznych lub czasu przejazdu. 

Szereg w/w miejscowości i punktów na trasie będzie zwiedzana, więc będą zaplanowane 
przystanki. 

W połowie trasy przewidywany jest czas wolny na popołudniowy posiłek.  
Pamiętajcie o pełnym stanie paliwa w zbiorniku na rozpoczęcie rajdu (choć po drodze będzie 
kilka stacji). 

Miejsca biwakowe i zaopatrzenie: 

•         biwak to działka bez żadnej infrastruktury  
(uprasza się o „nieujeżdżanie” terenu poza wytyczony obszar) , 

•         nocleg we własnym zakresie, tzn. wskazane namioty i śpiwory ;-)  
(dla chętnych niecodziennych wrażeń spanie pod chmurką przy ognisku), 

•         wyżywienie we własnym zakresie (choć pewnie przygotujemy jakieś ziemniaczki do 
upieczenia), więc proszę się odpowiednio wcześniej zaopatrzyć, gdyż czasu na to w 
trakcie jazdy może być niewiele, 

•         na biwakach postaramy się zapewnić nieco wody pitnej. 
 

Jako, iż zaproszenia rozsyłamy imiennie prosimy o wstępne potwierdzenie Waszego 
uczestnictwa drogą poczty elektronicznej lub telefonicznie. 
W przypadku chęci przyjazdu ze znajomymi prosimy o informacje i kontakt w tej sprawie. 
Szacunkowa ilość uczestników ze względów logistycznych  jest wstępnie ograniczona do 
maksymalnie 30-40 załóg. 

Pozdrawiamy i zapraszamy ! 

Piotr Zoch – komandor , tel: 602-640-116, e-mail: piotr68@poczta.onet.pl  

Robert Czerw, tel: 604-521-577 ; e-mail: robertcz70@tlen.pl  

Łukasz Smagłowski, tel: 885-242-038, e-mail: luckasmaglo@wp.pl  

Paweł Wojnarowski, (miejsce biwakowe) tel: 600-687-529 
 
Oraz wielu innych kolegów wspierających wspólne wędrowanie 
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