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W dniu 25 czerwca w ramach inauguracji XXVII  Turystycznego Lata „Bezpieczne 

wakacje” z PTTK  turyści  z Jawora  uczestniczyli  w spotkaniu na szlaku w Chełmcu Raczycach. 

Wędrowaliśmy śladami dawnego górnictwa na terenie PK Chełmy i  w Chacie pod lipą 

dołączyliśmy do uczestników rajdu Noc Świętojańska. Było tradycyjnie wiele fajnych gier i zabaw 

oraz ognisko i pieczone kiełbaski. Wykorzystaliśmy magię tego dnia do wspólnej 

miedzypokoleniowej zabawy.  

8 lipca grupa poszukiwaczy przygód z klubu Piast zapoznawała się z zabytkami naszego 

grodu. Trasę rozpoczęto zajęciami w muzeum, a zakończono w Kościele Pokoju. Podsumowanie 

odbyło się w klubie Piast, gdzie przeprowadzono konkurs plastyczny „Zabytki Jawora”. Pomysłów 

na wykonanie nie brakowało. Laureaci otrzymali nagrody rzeczowe ufundowane przez Starostwo i 

UM w Jaworze. Dziękujemy. Podsumowując trzeba dodać, że niektórzy uczestnicy posiadają już 

dość dużą wiedzę o naszym grodzie o czym przekonali się opiekunowie grupy oraz przewodnik 

Leszek Drabczyk. Gratulujemy. 

Poznawanie kolejnych zabytków zaplanowano na 12 lipca i zgodnie z planem o godz. 12.30 

rozpoczęto trasę z pl. Seniora. Tym razem tematem przewodnim był Jawor średniowieczny i system 

obrony miasta i mieszkańców. Powędrowaliśmy więc wzdłuż pozostałości murów obronnych do 

kościoła św. Marcina i pod SP nr 2 w Jaworze. Były opowieści i były pytania. Nawet najmłodsi byli 

zainteresowani historią naszego grodu. 

W dniu 21 lipca wyruszyliśmy na kolejną wycieczkę, tym razem do Kłonic, aby zdobyć 

Radogost i podziwiać piękne panoramy z wieży widokowej. Tradycyjnie po trudach wędrówki 

odbyło się ognisko, a pieczone kiełbaski smakowały wyjątkowo. Były też fajne gry i zabawy oraz 

spotkanie z policjantem, który uczył nas jak bezpiecznie bawić się w czasie wakacji. Zapoznaliśmy 

się jeszcze z historią miejscowości, a przede wszystkim z historią pałacu, który tylko można 

podziwiać z zewnątrz, bo właściciel nie udostępnia go grupom wycieczkowym.   

W dniu 27.07. zapoznawaliśmy się z kolejnymi zabytkami naszego miasta ,  a następnie 

bawiliśmy się na terenie OW Jawornik, gdzie mogliśmy wspólnie się bawić przy ognisku i zajadać 

kiełbaski....i karkówkę☺ . Rozegraliśmy też szereg różnych sportowych konkurencji.  



Na  zakończenie  spotkaliśmy się 26.08 w Jaworze na podsumowaniu. Trzeba dodać, że na 

każdej wycieczce dbał o nas i uczył nas nasz  przewodnik  Leszek Drabczyk , prezes jaworskiego 

Oddziału PTTK. Przedstawiał nam historię zwiedzanych miejsc, jak i opowiadał o bogatej faunie i 

florze, którą możemy podziwiać w czasie wędrówek po najbliższej okolicy. Oczywiście na 

zakończenie każdej wyprawy były pieczone kiełbaski oraz konkursy i wspólne  zabawy sportowe. 

Wszyscy laureaci konkursów, gier i zabaw sportowych otrzymywali nagrody rzeczowe, sprzęt 

turystyczno-sportowy oraz przewodniki, albumy i  mapy ufundowane przez UM w Jaworze                          

i Starostwo Powiatowe.  

 Uczestnicy i organizatorzy dziękują Gminie Jawor i Starostwu Powiatowemu oraz Sołectwu 

w Kłonicach za wsparcie organizacji imprez realizowanych w ramach Bezpiecznych Wakacji 2022. 

Zapraszamy na kolejne turystyczne wyprawy i do zobaczenia na turystycznych trasach! 

                                                            Organizatorzy  i uczestnicy wakacyjnego wędrowania.  

 

 

                       

                                                         


