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 Trzcinica 24 - 26 czerwiec 2022 

1. Organizator  

Turystyczny Klub Kolarski PTTK 

im. Władysława Huzy w Gliwicach  

44-100 Gliwice, Rynek 11, tel. 32 231 26 16 

Komandor Rajdu: Czesław Furmanek  - ☎ 604 612 220 

2. Cele Rajdu 

 Poznanie historii, zabytków i walorów krajoznawczych 

powiatów jasielskiego, gorlickiego i krośnieńskiego, 

 Popularyzacja turystyki rowerowej jako formy aktywnego wypoczynku, 

 Integracja turystów kolarzy i wymiana doświadczeń, 

3. Termin i baza rajdu 

Rajd planowany jest w dn. 24-26 czerwca 2022r. (piątek-niedziela) z możliwością noclegu już od 

czwartku 23 czerwca. Baza i biuro rajdu zlokalizowane będą około 7km na zachód od Jasła na terenie 

internatu 

Zespołu Szkół Stowarzyszenia Absolwentów Szkół Rolniczych w Trzcinicy, 

Trzcinica 79, 

38-200 Jasło. 

W internacie znajduje się kilkadziesiąt miejsc noclegowych w cenie 50zł os./noc w pokojach 2 i 3 

osobowych wraz z łazienką. Przy internacie jest parking samochodowy. 

4. Trasy i program Rajdu 

Piątek 24 czerwca – start sprzed internatu o godz. 8
30

 

 zwiedzanie zabytkowego drewnianego kościoła pw. św. Doroty w Trzcinicy, 

 zwiedzanie Skansenu Archeologicznego „Karpacka Troja” w Trzcinicy, 

 ok. godz. 11
30

 Szlak Historyczny Miasta Jasła, poznanie oraz fotograficzne 

potwierdzenie 14 obiektów do odznaki krajoznawczej, weryfikacja wraz z 

zakupem odznaki (20zł) w Oddziale PTTK w Jaśle, 

 zwiedzenie ruin Zamku Golesz na przedmieściu Jasła w Krajowicach, 

https://www.google.pl/maps/place/Liceum+Sportowe/@49.7356564,21.3962806,562m/data=!3m1!1e3!4m5!3m4!1s0x473db6f10a1252b9:0x665dc37a10b1dbec!8m2!3d49.7350339!4d21.3948025?hl=pl


 

 

 przejazd około 14km przez Jedlicze do Żarnowca, gdzie zwiedzimy Muzeum Marii Konopnickiej 

mieszczące się w dworku będącym Darem Narodu dla poetki. 

Powrót do bazy ok. godz. 18. Obiad po drodze w Jaśle lub pobliskiej restauracji „Afrodyta” w Przysiekach 

około 1km od bazy rajdu. Długość trasy około 70km. 

Sobota 25 czerwca – start sprzed internatu o godz. 8
00

 trasą przez Osobnicę, Pagorzynę, Lipniki, 

Kobylankę do Sękowej 

 zwiedzanie drewnianego kościoła pw. św. Jakuba – obiekt UNESCO, 

 zwiedzanie Muzeum Regionalnego PTTK im. Ignacego Łukasiewicza w Gorlicach z ekspozycją stałą 

„Bitwy pod Gorlicami” oraz „Przemysł Naftowy”, 

 Bazylika Mniejsza pw. Narodzenia NMP w Gorlicach, 

 Dwór Karwacjanów w Gorlicach -  obiekt z listy  Odznaki Szlakami 

Zamków w Polsce 

 Obiad w restauracji „Stary Dworzec” w Gorlice-Zagórzany 

 Biecz – ruiny zamku, Ratusz, muzeum Ziemi Bieckiej 

 Drewniany kościół pw. św. Michała  – obiekt UNESCO, 

Powrót do bazy przez górę w Grudnej. Długość trasy około 60km. 

Niedziela 26 czerwca – start sprzed internatu o godz. 9
00

 trasą przez Osobnicę, Cieklin, do miejscowości 

Folusz – Magurski Park Narodowy 

 Spacer 15 min do Rezerwatu – Diabli Kamień 

 W miejscowości możliwość skorzystania z ogniska, również można 

samemu złowić pstrąga który zostanie nam oporządzony i usmażony, 

 Dębowiec, gdzie zwiedzimy Sanktuarium, Bazylikę Mniejszą NMP 

La Salette, 

Przejazd przez Jasło-Niegłowice na dworzec PKP w Jaśle lub do Trzcinicy pod 

internat. Długość trasy 40-50km w zależności od wariantu. 

5. Zgłoszenia na Rajd 

Zgłoszenia prosimy przesyłać do końca marca, ze względu na konieczność rezerwacji noclegów na 

adres komandora Rajdu: 

Czesław Furmanek,  ☎ 604 612 220,  E-mail: esperlando@onet.eu 

Ważność zgłoszenia jest powiązania z opłaceniem do 31 marca 2022r. opłaty za 2 noclegi w wysokości 

100zł oraz wpisowego na Rajd w wysokości 10zł – łącznie 110zł. Wpłatę proszę wykonać na poniższe 

konto: 

Oddział PTTK Ziemi Gliwickiej 

Bank PEKAO SA -  91 1240 4272 1111 0000 4839 4990 z dopiskiem „JASŁO 2022” 

Istniej możliwość zamówienia trzeciego noclegu z czwartku na piątek o czym prosimy poinformować w 

zgłoszeniu do Komandora Rajdu. Opłatę za trzeci nocleg w wysokości 50zł/os. Będzie można 

uregulować gotówką na miejscu. 

6. Świadczenia organizatorów 

 Buton Rajdowy, 

 Foldery i mapki turystyczne, 

 Możliwości potwierdzeń do odznak krajoznawczych i KOT, KOP, 

 Obsługa przodownicka turystów na trasie. 



 

 

7. Warunki uczestnictwa w Rajdzie 

W rajdzie mogą uczestniczyć turyści rowerowi z klubów kolarskich PTTK jak również turyści kolarze 

indywidualni posiadający rower wyposażony zgodnie z przepisami Prawa o Ruchu Drogowym. 

Uczestnicy z nie opłaconą składką PTTK powinni ubezpieczyć się we własnym zakresie. Organizator nie 

ubezpiecza osób biorących w rajdzie. Organizator wycieczki nie bierze odpowiedzialności za wypadki 

powstałe w czasie jej trwania oraz szkody wynikłe w stosunku do uczestników rajdu i osób trzecich. 

Uczestników Rajdu zobowiązuje się do przestrzegania Karty Turysty, regulaminu internatu Zespołu 

Szkół w Trzcinicy, przepisów przeciwpożarowych i ochrony przyrody, zaleceń Komandora Rajdu i służb 

porządkowych. 

W związku z sytuacją epidemiologiczną w kraju, uczestnicy zlotu są zobowiązani do bezwzględnego 

respektowania aktualnych obostrzeń dot. zapobiegania rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2. 

W trosce o bezpieczeństwo zalecamy stosowanie kasków rowerowych. 

 

 

 

 

 

 


