
 
Stowarzyszenie Krzewienia Sportu, Turystyki i Kultury „KOLEJARZ” 

 

Koło PTTK Nr 83 „SASANKA”  

Górnośląskiego Oddziału PTTK w Katowicach 

 

zapraszają na 
 

 

LVII  Ogólnopolski  Rajd  Kolejarzy 

SZLAKIEM ORLICH GNIAZD 

w dniach 23 – 26 maja 2019 r. 

z zakończeniem 

w Woli Kalinowskiej - Kaliski 

meta rajdu – Agroturystyka ”Bajka”, ul. Kaliski 10 

Wyżyna Krakowsko – Częstochowska. 

 

REGULAMIN 
 

I. Adres organizatorów : 

Koło PTTK Nr 83 „SASANKA” Górnośląskiego Oddziału PTTK w Katowicach 

przy PKP PLK S.A. Zakładzie Linii Kolejowych w Sosnowcu 

ul. 3-go Maja 16 

41-200 SOSNOWIEC 

 

I. Adres do korespondencji: 

 Marek Siwek TK Telekom, Katowice, ul. Sądowa 7, pok, 107, 

koniecznie z dopiskiem - Koło PTTK Nr 83 “SASANKA” 

 

 

Zespół organizacyjny w składzie: 

 

Funkcja  Imię i nazwisko  Telefon 

Kierownik rajdu  Julian Hanusiak 661 149 671 

Kierownik tras rajdowych  Marek Siwek 601 886 694, 32 710 13 57 

Biuro rajdu  Janusz Żmuda 603 169 224 

Szef finansów  Jacek Skalny 696 820 565 

 

 



 
Informacja turystyczna: 
 

Wola Kalinowska – wieś w Polsce położona w województwie małopolskim, w powiecie            
krakowskim, w gminie Sułoszowa. Integralne części miejscowości: Kalinów, Kaliski, Kapkazy,          
Młynnik, Młyny, Skałka, Słoneczna. Wieś częściowo leży w granicach Ojcowskiego Parku           
Narodowego. Według stanu na 30 czerwca 2017 miejscowość zamieszkuje 641 osób. We            
wsi znajduje się Szkoła Podstawowa im. prof. Władysława Szafera, oczyszczalnia ścieków,           
kaplica rzymskokatolicka pw. Miłosierdzia Bożego, remiza OSP oraz dwa sklepy. W 2010            
roku w Woli Kalinowskiej zostały wprowadzone nazwy ulic, m.in. Jurajska, Ojcowska i Kaliski.             
Pierwsze ślady obecności człowieka neandertalskiego w pobliskiej Jaskini Ciemnej w Dolinie           
Prądnika datowane są na ok. 120 000 lat temu (kultura prądnicko-mikocka). Około 40 000 lat               
temu na teren Doliny Prądnika (Jaskinia Koziarnia) oraz Doliny Będkowskiej (Jaskinia           
Nietoperzowa) przybywają przedstawiciele człowieka myślącego reprezentującego kulturę       
jerzmanowicką. Dobry dostęp do pożywienia (bliskość rzek, wiele lasów) i surowców           
naturalnych (np. krzemień), możliwość schronienia w okolicznych jaskiniach spowodowały,         
że okolice Krakowa były zamieszkiwane przez liczne grupy naszych przodków. Pierwsze           
wzmianki o miejscowości pochodzą z 1381 lub 1392 roku. Wspominał o niej również Jan              
Długosz w XV wieku. Wola była elementem klucza dóbr, składającego się z zamku w              
Pieskowej Skale i kilku okolicznych wsi. Klucz pieskoskalski od XIV w. do XIX w. był               
własnością rodów: Szafrańców, Zebrzydowskich i Wielopolskich. W 1595 roku wieś Wola           
położona w powiecie proszowskim województwa krakowskiego była własnością wojskiego         
krakowskiego Stanisława Szafrańca. 
(źródło: http://wikipedia.pl) 

WYKAZ TRAS RAJDOWYCH 

Trasa nr 1 

4 dniowa 

Kierownik trasy: Andrzej Gottas 

Tel. 609 437 657 

Czwartek 

23.05.2019 r. 

Start: Rudawa PKP godz. 10:15 

Rudawa PKP –  Radwanowice  – Dubie – Szklary –  Łazy -  (nocleg – Agroturystyka, 

Łazy 12a czas przejścia ok. 5 godz., ok. 15 km) 

Piątek 

24.05.2019 r. 

Łazy – Dolina Będkowska – Czajowice – Jaskinia Łokietka – Ojców - Wola 

Kalinowska - Kaliski 10 (nocleg) - czas przejścia ok. 5 godz., ok.15 km Uwaga: 2 noclegi 

Kaliski 

Sobota 

25.05.2019 r. 

Kaliski – Pieskowa Skała – Grodzisko – Ojców - Kaliski (nocleg)  – META RAJDU czas 

przejścia ok. 5,5 godz., ok. 17 km 

Niedziela 

26.05.2019 r. 

Kaliski – Ojców – Dolina Prądnika – Murownia przyst. autob. (droga krajowa Kraków              

Olkusz) czas przejścia ok. 3 godz., ok. 10 km lub przejście drogą bez szlaku do Jerzmanowic                

przyst. autob. ok. 6,5 km  

Wysokość wpisowego na trasę nr 1 – 135,00 zł od osoby (z pościelą) 

 

Trasa nr 2 

3 – dniowa - stacjonarna 

Kierownik trasy: Marek Siwek 

Tel. 601 886 694 

Piątek 

24.05.2019 r. 

Start: Wielka Wieś przystanek autobusowy (droga krajowa Olkusz - Kraków)             

godz. 11.00 - dojście do szlaku niebieskiego - Prądnik Korzkiewski - Jaskinia            

Ciemna - Brama Krakowska - dolina Sąspowska - Ojców parking - Wola            

Kalinowska - Kaliski 10 (nocleg) czas przejścia ok. 4,5 godz., ok. 14 km. Uwaga: 2 noclegi                 

Kaliski 

Sobota 

25.05.2019 r. 

Kaliski – Pieskowa Skała – Grodzisko – Ojców - Kaliski (nocleg)  – META RAJDU 

czas przejścia ok. 5,5 godz., ok. 17 km 

Niedziela 

26.05.2019 r. 

Kaliski – Ojców – Dolina Prądnika – Murownia przyst. autob. (droga krajowa Kraków              

Olkusz) czas przejścia ok. 3 godz., ok. 10 km lub przejście drogą bez szlaku do Jerzmanowic                

przyst. autob. ok. 6,5 km  

Wysokość wpisowego na trasę nr 2 –  100,00 zł od osoby (z pościelą) 
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Trasa nr 3 

2 – dniowa dowolna 

Kierownik trasy: Bez kierownika trasy 

Sobota 

25.05.2019 r. 

Trasa dowolna z jednym noclegiem w Woli Kalinowskiej - Kaliski oraz            

świadczeniami rajdowymi. 

 Niedziela 

26.05.2019 r. 

Kaliski – Ojców – Dolina Prądnika – Murownia przyst. autob. (droga krajowa Kraków              

Olkusz) czas przejścia ok. 3 godz., ok. 10 km lub przejście drogą bez szlaku do Jerzmanowic                

przyst. autob. ok. 6,5 km  

Wysokość wpisowego na trasę nr 3 –  65,00 zł od osoby (z pościelą) 

 

Dla wszystkich tras: Zakończenie rajdu – sobota  24.05.2019 r. godz. 18.00 

 

I. Zasady zgłoszenia się w imprezie i odpłatności. 

 

Zgłoszenia na rajd należy dokonać do dnia 6 maja 2019 r. najlepiej pocztą e-mail na adres:  

 

pttk_sasanka@interia.eu 

lub telefonicznie 

I. tel. kom. 603 169 224, 661 149 671 

II. tel. kolejowy – (932) 710 13 57 (w drodze wyjątku) 

(Zgłoszenie można również wysłać zwykłą pocztą na adres naszego Koła PTTK Sasanka). 

Wpłaty wpisowego należy dokonać równolegle ze zgłoszeniem: 
- na konto: 

Górnośląski Oddział PTTK w Katowicach 

ING Bank Śląski S.A. w Katowicach 

Nr 21105012141000000700556913 

koniecznie z dopiskiem: Dla Koła nr 83 – „Szlakiem Orlich Gniazd”, 
 

- gotówką, bezpośrednio u organizatorów – Katowice, ul. Sądowa 7 (kol. Marek Siwek) 

Wpisowe można również (po wcześniejszym uzgodnieniu z organizatorami) uiścić na starcie 

u Kierownika trasy. Jednakże wtedy obowiązkowo należy wpłacić zaliczkę w wysokości 50 zł od osoby. 

Inna forma rezerwacji miejsc nie jest dopuszczona. 

Liczba miejsc jest ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń. 

Wysokość opłat wpisowego na poszczególne trasy jest podana przy wykazie tras rajdowych. 

Uczestnicy mogą ubiegać się o dofinansowanie wpisowego z zakładowego funduszu świadczeń           

socjalnych w swoim zakładzie pracy. 

Uczestnicy rajdu po wcześniejszym telefonicznym zgłoszeniu mogą otrzymać fakturę VAT. 

 

I. Warunki uczestnictwa w imprezie. 

● Uczestnicy indywidualnie ubezpieczają się we własnym zakresie od nieszczęśliwych         

wypadków, członkowie PTTK z aktualnie opłaconą składką posiadają ubezpieczenie – numer           

legitymacji należy podać przy zgłoszeniu. 

● Kierownictwo rajdu nie odpowiada za skutki wypadków oraz za konsekwencje z nich            

wynikające. 
● Osoby niepełnoletnie muszą być pod opieką rodziców (opiekunów). 

● Zgłaszając się na rajd należy podać nazwę organizacji zgłaszającej, numer trasy oraz listę             

uczestników z imionami i nazwiskami wraz z adresem zamieszkania, z zaznaczeniem           

kierownika drużyny oraz numer telefonu kontaktowego (obowiązkowo). 

● Interpretacja regulaminu należy do kierownictwa rajdu, które zastrzega sobie również prawo do            

ewentualnych zmian. 

 

 



 
II. W ramach wpisowego uczestnicy otrzymują: 

● znaczek rajdowy dla każdego uczestnika, 

● noclegi na trasach wielodniowych, 

● ciepły turystyczny posiłek na mecie rajdu, 

● kiełbaska z rożna na zakończeniu rajdu, 

● pieczątka rajdowa. 

 

Uwagi organizatorów: 

 

✓ Na punktach noclegowych obowiązuje przestrzeganie ciszy nocnej i kulturalne zachowanie.          

Kierownictwo rajdu nie bierze odpowiedzialności za ewentualne kradzieże lub zaginięcia rzeczy           

osobistych oraz wyrządzone szkody przez uczestników. 

✓ O każdym wypadku na trasie, szczególnie o zaginięciu członka drużyny jej kierownik jest             

zobowiązany powiadomić kierownictwo rajdu, względnie GOPR (grupa jurajska) lub Policję. 

✓ Uczestnicy, którzy nie zgłoszą się na rajd lub go nie ukończą, nie otrzymają zwrotu wpisowego. 

✓ Rajd odbędzie się bez względu na pogodę. Dopuszcza się możliwość odwołania rajdu 

z przyczyn niezależnych od organizatorów. 

✓ Uczestnicy rajdu powinni zapoznać się z Regulaminem rajdu i przestrzegać jego postanowień oraz             

posiadać dokument potwierdzający ich tożsamość. 

✓ Przed wyjazdem należy sprawdzić aktualnie obowiązujący rozkład jazdy pociągów. 

✓ Nie zapewniamy pokoi jedno i dwuosobowych i nie realizujemy indywidualnych życzeń           

noclegowych. 

✓ Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmian w trasach rajdowych. 

 

 

Uwaga: Nie zapomnieć - pogoda ducha, uśmiech na twarzy i dobry humor – podstawowy „ekwipunek”               

uczestnika rajdu.  

 

Nasz e-mail: pttk_sasanka@interia.eu 

 

Strona internetowa Koła PTTK nr 83 SASANKA:  

http://pttk-sasanka.5v.pl 

 

 

 

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W RAJDZIE. 

DO ZOBACZENIA NA TRASACH I MECIE RAJDU 

 

 

 Kierownictwo Rajdu 

 

 

 

 

 

 


