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Organizator rajdu – Zarząd TTH: Gałkowski Henryk (506 103 413)
(tth20121104@gmail.com). Współpraca: Wróblewski Andrzej.
Dodatkowych informacji na temat rajdu udziela organizator.
Ramowy program imprezy:
dzień pierwszy (sobota) 24.06.2017:
* od ok. 10.00 do ok. 18.00 – trasa rowerowa Niemodlin –
Zagwiździe,
* ok. 19.00 – ognisko (lub kominek),
dzień drugi (niedziela) 25.06.2017:
* ok. 11.00 – wyjazd z Zagwiździa do Niemodlina,
* ok. 17.00 – zakończenie rajdu w Niemodlinie.
Informacje dodatkowe – organizator zastrzega sobie możliwość
wprowadzenia drobnych zmian zarówno w trasie rajdu jak i w innych
postanowieniach zapisanych w niniejszym regulaminie i informatorze.
Życzymy wszystkim uczestnikom pięknej słonecznej pogody na trasie
rajdu, niezapomnianych wrażeń i dobrego nastroju.
Z a p r a s z a m y do odbycia z nami tej urokliwej podróży wśród pól
i lasów, wśród kołyszących się zbóż – z dala od zgiełku dnia codziennego,
z przystankami na obcowanie z zabytkami architektury.
Na stronie pierwszej stalowe (żelazne) koło napędu wodnego (podsiębierne)
na drewnianej osi – w Zespole Startej Młotowni w Zagwiździu. Fotografia
z dnia 28 maja 2017 r.
Tekst na stronie pierwszej – hasło wysoki spadek – z działu: Artykuł VI. Wykład
niektórych słów Kuźniakom właściwych, znaydujących się w tym Dziele,
i w Nauce o gatunkach rudy, i tam daley – zacytowano zachowując
oryginalną pisownię – za: Opisanie polskich żelaza fabryk (…) przez Jozefa
Osinskiego. W Warszawie R. P. 1782 w Drukarni J. K. Mci i Rzeczypospolitey
u XX. Scholarum Piarum.
Reprint – przedruk techniką fotooffsetową
wykonany w Drukarni Narodowej w Krakowie z pierwodruku udostępnionego
przez Bibliotekę Narodową w Warszawie. Wydano w nakładzie 800
egzemplarzy numerowanych na zamówienie Zjednoczenia Księgarstwa. Nr
egz. 437. Wydawnictwa Artystyczne i Filmowe. Warszawa 1976, str. 88.
Definicje słów na stronie 2 podano na podstawie Małego słownika języka
polskiego. Wydanie nowe. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2000.

„Szlakiem opolskich hut żelaza”
Niemodlin – Gościejowice Małe – Gościejowice – Rzędziwojowice
– Staw Wołowski – Lipowa – Przecza – Skorogoszcz – Chróścina – Mikolin
– Popielowska Kolonia – Popielów – Ładza – Murów – Zagwiździe – Mańczok
– Brynica – Kup – Chróścice – Narok – Niewodniki – Skarbiszów – Ciepielowice
– Nowa Jamka – Staw Sangów – Gościejowice Przylesie – Gościejowice
– Gościejowice Małe – Niemodlin

Wysoki spadek, znaczy, iż grobla iest znacznie podniesiona i woda
z znaczney wysokości na koło płynie, a zatym z większą dzielnością oneż porusza;
wiadomo bowiem, że dzielność wody iest iey massa multyplikowana przez
prędkość, aże prędkość równa się liczbie początkowey wysokości, więc im
wysokość większa, tym wody prędkość, a zatym i dzielność większa.
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Cele imprezy:
realizacja założeń programowych Tułowickiego Towarzystwa
Historycznego,
odwiedzenie1 miejscowości Zagwiździe w poszukiwaniu
śladów jednej z najstarszych na opolszczyźnie hut żelaza,
poznanie2
walorów
turystyczno-krajoznawczych
gmin:
Niemodlin, Dąbrowa, Lewin Brzeski, Popielów, Murów,
Łubniany, Dobrzeń Wielki,
rozpoznawanie3 i poznawanie4 zabytków architektury na
trasie,
zainteresowanie różnych środowisk turystyką rowerową.

Świadczenia. W ramach wpisowego każdy uczestnik rajdu
otrzymuje:
przewodnik po trasie rajdu,
wsparcie techniczne w przypadku uszkodzenia roweru,
dyplom uczestnictwa w rajdzie i/lub skromną pamiątkę
rajdową,
poświadczenie uczestnictwa w rajdzie pieczątką okolicznościową,
nocleg w sali konferencyjnej i dostęp do węzła sanitarnego
z ciepłą wodą w Zespole Starej Młotowni z Zagwiździu,
poczęstunek przy ognisku (lub przy kominku).

Zbiórka uczestników i uruchomienie biura rajdu od godz. 9.30.,
w na Rynku w Niemodlinie, pod zabytkową latarnią.

Obowiązki uczestnika rajdu:
przestrzeganie zasad ruchu drogowego na drogach
publicznych
i
podporządkowywanie
się
poleceniom
wydawanym przez organizatora rajdu,
dobry humor,
zachowanie zgodne z Kartą Turysty,
posiadanie dokumentów i sprawnego roweru (dobrze jest
mieć zapasową dętkę),
przestrzeganie postanowień niniejszego regulaminu.

Start z Niemodlina, 24 czerwca (sobota) 2017 r., około godz. 10.00.
Baza noclegowa: Zespół Starej Młotowni w Zagwiździu
Rajd odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne.
Organizator nie ubezpiecza uczestników rajdu.
Uczestnicy
powinni
zabrać
ze
sobą
okrycie
przeciwdeszczowe, śpiwory, karimaty, prowiant na czas
trwania
imprezy.
Większe
bagaże
ze
startu
w Niemodlinie do bazy w Zagwiździu oraz (w niedzielę)
z bazy w Zagwiździu do Niemodlina przewiezie
samochód.
Wpisowe – płatne na starcie – 40 zł.

Odwiedziny to przybycie gdzieś w celu zwiedzenia; także przybycie do kogoś w celu
zobaczenia się z nim, okazania mu uprzejmości.
2 Poznanie to zdobycie, zdobywanie wiedzy; także wiedza przyswojona.
3 Rozpoznawanie to patrzenie, słuchanie itp. Wyróżnianie spośród innych poprzez
badanie, obserwację określanie, ustalanie czegoś, domyślanie się czegoś; także:
przypomnienie sobie kogoś (lub czegoś) uprzednio znanego.
4 Poznawanie to zdobycie wiedzy o czymś lub o kimś, nauczenie się czegoś.
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Uwaga – na rajd przyjmujemy młodzież szkolną tylko
z opiekunami – zgodnie z przepisami prawa w tym zakresie.
Trasę rajdu poprowadzono po części drogami polnymi, leśnymi,
o trudnej nieraz nawierzchni. Prosimy o staranne przygotowanie
rowerów.
Trasa:
dzień pierwszy – sobota: Niemodlin – Gościejowice Małe –
Gościejowice – Rzędziwojowice – Staw Wołowski – Lipowa –
Przecza – Skorogoszcz – Chróścina – Mikolin – Popielowska
Kolonia – Popielów – Ładza – Murów – Zagwiździe; 50 km,
dzień drugi – niedziela: Zagwiździe – Mańczok – Brynica – Kup
– Chróścice – Narok – Niewodniki – Skarbiszów – Ciepielowice
– Nowa Jamka – Staw Sangów – Gościejowice Przylesie –
Gościejowice – Gościejowice Małe – Niemodlin; 53 km.

Polska – ziemia ojców naszych – nasza duma
Tułowickie Towarzystwo Historyczne

3

