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Kielce, 27.09.2017 r.  

 
Cześć! 
 
Jeszcze ostatnie informacje przedrajdowe.  
 
1. Na początek prognoza pogody, która jest po prostu wyśmienita: 

 
 
Ale tak właśnie miało być od samego początku! 
 
2. Odnośnie  brodu na rzece Czarnej - załączamy zdjęcie, na którym Łukasz przechodzi go na bosaka. Zdjęcie 
było robione w ostatnią niedzielę, czyli po silnych opadach. Wody było tak mniej więcej po ośki kół. Z dnia na 
dzień woda powinna jednak opadać, a na pewno jej stan nie będzie już wyższy :-). Momentem trudniejszym 
może okazać się jednak wyjazd z brodu na łączkę i zaraz za nim pokonanie drugiego brodu (płytszy, ale więcej 
grząskiego terenu). Damy radę! 

 
 
3. Udało nam się załatwić poczęstunek na rynku w Pierzchnicy (treściwa zupa gulaszowa z pieczywem). 
Niestety nie otrzymaliśmy wsparcia od lokalnych władz samorządowych i całość zamówienia pokrywamy z 
własnych środków. Liczymy, że wrzucicie parę złotych do kapelusza więcej, aby pokryć to zamówienie (za całość 
zapłaciliśmy już przelewem 750 zł).  
 
4. Akcja charytatywna pomocy rodzinie w Szeszorach nabiera niespodziewanego przez nas tempa. Napiszemy 
tylko tyle, że jedna osoba, która zapewne będzie chciała pozostać anonimowa  (kilkukrotnie bywała na rajdzie 
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POLSKA B) wpłaciła niebagatelną kwotę 1000 zł! Myśleliśmy, że nastąpiła pomyłka o jedno zero, jednak po 
weryfikacji okazało się, że tak to właśnie zaplanowano .To więcej niż roczna emerytura „Babuszki”, którą 
widzieliście na zdjęciach przed swoim domem w Szeszorach.  
Jeśli znajdzie się jeszcze ktoś, kto nie przyjedzie na rajd, a chciałby przesłać nawet symboliczną kwotę niech 
napisze maila lub zadzwoni : 
Adam Grzegorzewski, agrzeg@wioslo.pl, kom. 603 800705 
Łukasz Mazur, luk.maz@poczta.fm, kom. 602 111 891 
Szczegóły akcji wysyłane już były wraz z opisem rajdu. 

 
5. Wpłynęły od Was zamówienia łącznie na 70 koszulek! Dodatkowo zrobiliśmy jeszcze naklejki rajdowe oraz 
kolorowe mapy z trasą rajdu dziennego. Będą też pamiątkowe dyplomy (ale tylko dla osób nagrodzonych w 
poszczególnych kategoriach). Szczególne podziękowania dla Jacka Łukawskiego za przygotowanie logotypu 
(dzięki również dla Łukasza Smagłowskiego za wcześniejszy projekt) oraz dyplomów. 

6. Uzyskaliśmy zgodę od Dyrektora obiektu „Wzgórze Zamkowe” na zaparkowanie motocykli podczas pieszego 
spaceru śladami Piłsudskiego oraz Dyrektora Muzeum Narodowego w Kielcach - Pałac Biskupów na bezpłatne 
zwiedzenie izby pamięci poświęconej Marszałkowi (normalnie część wyłączona ze zwiedzania).  

7. Na koniec przedstawiamy w pigułce plan godzinowy 

czwartek, 28 września 
 godz. 20.00 rozpoczynamy slajdowisko przy ognisku - wspomnienia ze wszystkich rajdów 

POLSKA B oraz innych wyjazdów w konwencji weterańskiej. Podziękowania dla Siedlczanki za 
udostępnienie wszystkich swoich zdjęć z POLSKI B (Magda była aż na 8 edycjach!).   

 
piątek, 29 września 

 godz. 10.30 - zbiórka na dziedzińcu (już gotowi do drogi). Nasza przewodniczka Iwona opowie 
o samej Karczówce. 

 godz. 11.00 - wyjazd z Karczówki na Wzgórze Zamkowe w Kielcach 
 godz. 11.30-14.30 zwiedzanie Wzgórza Zamkowego i pieszy spacer śladami Piłsudskiego po 

Kielcach 
 14.30-16.00 czas wolny w Kielcach (można też wrócić wcześniej na Karczówkę na własną rękę) 
 16.00 - wyjazd ze Wzgórza Zamkowego z powrotem na Karczówkę 
 16.30-19.00 - czas wolny na Karczówce 
 19.00 - wyjazd z Karczówki do bazy pod Górą Miedzianką (pod Zajączkowem) - etap nocny 
 21.00-22.00 - przyjazd na bazę nr 2 w „środku nicości” 

 
sobota, 30 września 

 godz. 10.00 -wyjazd na trasę rajdu głównego. Pierwsze zwiedzanie - Góra Miedzianka (około 
45 min na zwiedzanie). Maruderzy będą mogli dołączyć (Miedziankę widać z miejsca 
biwakowego). 

 godz. 15.00-16.00 przyjazd na rynek w Pierzchnicy (umówiony posiłek, zakupy 
oraz możliwość zatankowania paliwa) 

 godz. 18.00-19.00 - pokonanie dwóch brodów nad rzeką Czarną i dojazd na bazę nr 3 
 
niedziela, 01 października 

 godz. 10.00  - rozdanie pamiątkowych dyplomów. Zakończenie rajdu. 
 
Uwaga - mamy w zanadrzu kilka dodatkowych pomysłów, ale zobaczymy jak będziemy stali czasowo i czy morale grupy 
będzie dostatecznie wysokie   

 
Do zobaczenia! 


