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W dniu 29.09 rozpoczął się 28 rajd stalowników wyjazdem spod bramy głównej kombinatu w Nowej – Hucie. Grupa 

Stalowników licząca 49 osób ”zielonym” autobusem z naszym niezawodnym Kierowcą Grzegorzem pojechała w 

kierunku Beskidu Śląskiego, gdzie w Górkach Wielkich w ośrodku sportowo – wypoczynkowym „Sangos” mieściła się 

meta Rajdu. Podczas jazdy Rajdowiczom zostały rozdane koszulki rajdowe, butony oraz broszurki informacyjne na 

temat regionu w który się udawaliśmy. W godzinach wieczornych dojechaliśmy do ośrodka bez żadnych przygód, 

kolacyjka i czas wolny. 

Rano pobudka o godzinie 7.30, śniadanko o 8.00 kilka informacji na temat programu dnia, poranna kawusia i wyjazd 

o godzinie 9.00 w dwóch grupach jedna jedzie na trasę pieszą do Wisły gdzie poznają uroki tego miasteczka pod 

wodzą Kol. Janusza. Druga grupa wyrusza na trasę górską której przewodzi Kol. Jacek, do zdobycia mają Równicę 

(szczyt górski o wysokości 884,6 m n.p.m. w odgałęzieniu Pasma Wiślańskiego w Beskidzie Śląskim położony 

pomiędzy dolinami Wisły i Brennicy). Trasa rozpoczyna się w miejscowości Górki Małe podążamy dziarskim krokiem 

szlakiem żółtym, po niespełna dwóch godzinach dochodzimy do Schroniska Górskiego „Równica”. Na miejscu 

dowiadujemy się, że zmieniła się nazwa obiektu i jest to od niedawna Gościniec „Równica”, przybijamy pieczątki do 

książeczek GOT PTTK wypijamy herbatkę i coś jeszcze …… , wyruszamy dalej w kierunku Brennej szlakiem zielonym. 

            

W Górkach Wielkich  została grupa przygotowująca metę Rajdu pod przewodnictwem Kol. Krzysztofa i została 

przygotowana perfekcyjnie, zostały przygotowane stanowiska do konkurencji zręcznościowych; rzut wałkiem, rzut 

kapeluszem, lotki, rzut piłeczkami do celu oraz wiodąca konkurencja strzelanie z łuku. Dziękuje wszystkim którzy 

pomagali przy tym zadaniu   



            

          

O godzinie 14.00 wszystkie grupy dojeżdżają do ośrodka „Sangos”, obiadek i około godziny 15.00 zaczynają się 

konkurencje zręcznościowe, biorą w nich udział wszyscy uczestnicy Rajdu. Zabawa jest przednia, największe emocje 

wzbudziła konkurencja strzelecka, większość z Nas po raz pierwszy strzelała z łuku, a była to konkurencja w której 

najlepszy strzelec wygrywał Puchar Dyrektora Zakładu Stalownia i Wielkie Piece Pana Grzegorza Marachy jego 

zdobywcą został Kolega Stanisław 

 

 oczywiście po bardzo ciężkim pojedynku z Koleżanką Jolantą. 

 

 W tym roku też nasi najmłodsi rajdowcy walczyli o Mały Puchar który rozstrzygnął się rzutami lotką do tarczy po 

zaciętej rywalizacji wygrał Wiktor. 



 

            

O godzinie 19.00 zgodnie z planem rozpoczyna się Bal Stalownika połączony z uroczystą kolacją. Podczas balu zostają 

wręczone medale, nagrody rzeczowe oraz Puchary, w świetnych nastrojach rozpoczyna się bal który trwa do późnych 

godzin nocnych. „I ja tam z gośćmi byłem, miód i wino piłem, A com widział i słyszał, w księgach umieściłem”                      

(Adam Mickiewicz „Pan Tadeusz”).  

        

Rozpoczynamy ostatni dzień rajdu od śniadanka i jak to po balu grupa się podzieliła, większa część Rajdowców jedzie 

zwiedzać miasto Żywiec, zaczynają oczywiście od Muzeum Browarnictwa gdzie zwiedzanie jest połączone z 

degustacją, następnie razem z Przewodnikiem zwiedzają Miasteczko dowiadując się wielu informacji na temat Żywca 

i okolicy, tą grupę prowadzą Kol. Krzysztof i Kol. Janusz. 

           

 



 Druga grupa po wodzą Kol. Jacka wyrusza ( jak to po balu) kolejką gondolową na Szyndzielnie i spod górnej stacji 

kolejki szlakiem czerwonym, zatrzymując się po drodze w schronisku pod Szyndzielnią, pod Klimczokiem dochodzą do 

Chaty Wuja Toma gdzie po krótkiej przerwie szlakiem zielonym schodzą do Szczyrku, tam czeka już autokar z resztą 

Rajdowców, po godzinnej jeździe na godzinę 16.00 zdążamy na pyszny obiadek. Powoli kończy się nasze spotkanie z 

Beskidem Śląskim, teraz tylko zapakować się do autokaru, pożegnalne zdjęcie Rajdowców i wyruszamy w drogę 

powrotną. W godzinach wieczornych dojeżdżamy do Królewskiego miasta Krakowa.    
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