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28.04.2017 r. (piątek) zakwaterowanie, zwiedzanie Przedborza

  

  

 Bazę noclegową mieliśmy w Przedborzu. Jest  to miasteczko położone malowniczo  w
powiecie radomszczańskim nad Pilicą,  u podnóża Pasma Przedborsko - Małogoskiego. 

  

Przewodnik oprowadził nas po nim, pokazując ciekawsze miejsca takie jak: jak pozostałości
zamku Kazimierza Wielkiego (relikt XIV- wiecznego  muru bramowego), kapliczki choleryczne,
zabytkowy rynek, ratusz miejski itp. 

  

Mieliśmy również okazje zobaczyć Muzeum Ludowe Ziemi Przedborskiej oraz  kościół pod
wezwaniem św. Aleksego z 1278r.

  

  

29.05.2017 r. (sobota) - I trasa rowerowa 84,5 km. 

  

Na trasie rowerowej przewodnik również bardzo ciekawie opowiadał o rezerwatach przyrody w
Przedborskim Parku Krajobrazowym,  których walory przyrodnicze, historyczne
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 i turystyczne mieliśmy okazję podziwiać. 

  

Były także wątki historyczne, dotyczące szlaku partyzanckiego majora Henryka Dobrzańskiego
?Hubala?. 

  

Podziwialiśmy w czasie pokonywania trasy piękne lasy, pomniki przyrody, drewniane mosty,
meandrującą Pilicę.

  

Zwiedzaliśmy zespół klasztorny opactwa cysterskiego w Sulejowie, jeden z najlepiej
zachowanych zespołów cysterskich w Polsce. 

  

Wejście do kościoła w stylu romańskim prowadziło przez piękny kamienny portal 
 z trzema kolumnami po obu stronach i rozetą w górnej części.

  

W odremontowanych budynkach opactwa znajduje się obecnie Hotel Podklasztorze. 

  

  

30.054.2017 r. (niedziela) -  II trasa rowerowa 71 km 

  

Drugiego dnia rajdu mieliśmy okazję zwiedzić Centrum Japońskich Sportów i Sztuk Walki ?Dojo
- Stara Wieś?. Jest to unikatowy na skalę światową obiekt zaprojektowany
 i zrealizowany zgodnie z kanonami kultury japońskiej. 

  

Można tu zapoznać się z filozofią japońskich sztuk walki ale również poznać sztukę kaligrafii,
przygotowywania sushi, układania ikebany czy orgiami. Poczęstowano nas tam sake, herbatą i
kawą. 
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Byliśmy również w Kurzelowie, gdzie zwiedziliśmy parafię wniebowzięcia NMP, najstarszą w
powiecie włoszczowskim.

  

  

1.05.2017 r. (poniedziałek) - III trasa rowerowa 75 km

  

Trzeciego dnia mieliśmy okazję zobaczyć i posłuchać o hodowli ryb w stawach 
 w Rudzisku, zobaczyć Muzeum Etnograficzno - Historyczne  w Fałkowie, gdzie znajduje się 
 2 metrowa figura Matki Boskiej Różańcowej utworzona przez lokalnego artystę.

  

W Fałkowie znajdują się również ślady średniowiecznych budowli, kamienno - ceglane mury,
które dodają uroku tej miejscowości. 

  

W parku,  z widokiem na ruiny, wójt gminy przygotował dla uczestników rajdu poczęstunek:
kiełbaski, kaszanki z grilla i gorącą  herbatę.

  

Tego dnia jeszcze byliśmy w Piekiełku Szkuckim, gdzie na temat skał pięknie opowiadał nam
jeden z naszych kolegów. 

  

Następnie szlak biegł przez Uroczysko Ormanicha, gdzie major Hipolit Zawadzki walczył w
Powstaniu Styczniowym.

  

  

2.05.2017 r. (wtorek) - IV trasa rowerowa 55 km 
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Pierwszym  miejscem postojowym była Bąkowa Góra, gdzie również znajdują się ruiny zamku,
częściowo zrekonstruowane, obecnie jest to teren prywatny. 

  

Dalej nasza trasa prowadziła do Rezerwatu Chełmo, gdzie oglądaliśmy urwiska skalne z
Chełemskiej Góry i pozostałości grodziska z X w., oraz zwiedzaliśmy parafię św. Mikołaja
pochodzącą z XVI w. Znajduje się tu renesansowy nagrobek właściciela tej miejscowości
 i fundatora kaplicy, co jest rzadkością w tego typu kościołach.

  

Krótki postój w Wielgomłynach i dalsza podróż przez most w Krzętowie do stanicy harcerskiej
Biały Brzeg. Stąd miał się odbyć spływ kajakowy, ale ze względu na wysoki poziom Pilicy został
odwołany.

  

Tutaj mieliśmy kolejny, bardzo obfity poczęstunek. Był pieczony karczek, kiełbaski, żeberka,
herbata, pączki.

  

Stąd już tylko kilka kilometrów do Przedborza. W drodze powrotnej była jeszcze okazja
zobaczyć żeremie bobrów i łabędzie w rozlewiskach Pilicy.

  

  

Łącznie przejechaliśmy ponad 280 km. Nie sposób zapamiętać wszystkie miejscowości, przez
które przejeżdżaliśmy, ale na pewno na długo w pamięci pozostaną piękne krajobrazy.

  

Organizatorzy tego rajdu zapewnili nam wiele atrakcji; były wieczorki taneczne, śpiewy przy
ognisku, słodkie wieczorki, konkursy i nagrody. 

  

Udało nam się zająć III miejsce w konkursie ?dżdżownica?. Otrzymaliśmy wiele pamiątek w
postaci map, przewodników, koszulek, kubeczków i znaczków, które będą nam przypominały o
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czasie tam spędzonym.

  

  

W rajdzie udział wzięli:

  

- Edyta Lewtak

  

- Anna Lipka

  

- Hanna Sienkiewicz

  

- Grażyna Stawska

  

- Wiesława Domańska

  

- Mariola Rojek

  

- Andrzej Zdunek

  

- Janusz Zdunek

  

- Grzegorz Jaworski
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- Artur Zieliński

  

i Anna Zielińska, zdająca relację

  

  

  

GALERIA ZDJĘĆ
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http://www.mktr-relaks.com/galerie-zdjec/731-trojprzymierze.html

