„Józefowska Majówka Rowerowa”
setny rajd
Józefowskiej Kawalerii Rowerowej
1 maja
To już setny rajd organizowany przez nasze stowarzyszenie. Zaczynaliśmy w 2003 r.
Podczas naszych rajdów, które zajęły nam łącznie 146 dni (niektóre z rajdów były dwu, trzy
lub czterodniowe), przejechaliśmy prawie 9 000 km, a udział w nich wzięło ok. 12 000 osób.
Warto zauważyć, że byliśmy prekursorami grupowych wyjazdów rowerowych na Ukrainę.
Wspólnie z Roztoczańskim Parkiem Narodowym i Biurem Turystycznym QUAND, przy
współpracy w latach 2007 i 2009 z Urzędem Marszałkowskim Województwa Lubelskiego,
Nadleśnictwem Józefów oraz gminami Józefów i Lubycza Królewska, odbyliśmy 7 wypraw
na Ukrainę, startując zazwyczaj ze Zwierzyńca i pokonując podczas czterodniowych zmagań
ponad 300 km.
Pierwszego maja, podczas jubileuszowego rajdu, nie będziemy stawiać sobie tak
wygórowanych wymagań, bo przejedziemy tylko 70 km dość łatwą trasą.
Rajd będzie jednodniową imprezą rowerową turystyki kwalifikowanej o charakterze
turystyczno-krajoznawczym. Trasa rajdu poprowadzona jest z wykorzystaniem istniejących
już szlaków i tras, w tym: Trasy rowerowej Ziemi Józefowskiej na Roztoczu, Wschodniego
Szlaku Rowerowego Green Velo, Centralnego Szlaku Rowerowego Roztocza, Wzgórza Polak
i Trasy Rowerowej do Florianki oraz szlaków pieszych: Krawędziowego i Ziemi
Józefowskiej. Walory przyrodnicze, krajobrazowe i kulturowe miejsc, przez które
poprowadzona jest trasa rajdu, gwarantują moc atrakcji i niezapomniane wrażenia.
1. Główny organizator:
• Stowarzyszenie Józefowska Kawaleria Rowerowa, ul. T. Kościuszki 37, 23-460
Józefów.
Rajd jest współfinansowany przez Gminę Józefów, Roztoczański Park Narodowy
w Zwierzyńcu, Nadleśnictwo Józefów i nasze stowarzyszenie.
2. Współorganizatorzy:
• Gmina Józefów
• Roztoczański Park Narodowy w Zwierzyńcu
• Nadleśnictwo Józefów
• Miejski Ośrodek Kultury w Józefowie
• Spółdzielnia socjalna „Fundusz Aktywizacji Niepełnosprawnych”
3. Cele rajdu:
• popularyzacja turystyki rowerowej jako najefektywniejszej, aktywnej i ekologicznej
formy uprawiania turystyki,
• popularyzacja szlaków i tras rowerowych Roztocza,
• popularyzacja idei ochrony przyrody Roztocza i Transgranicznego Rezerwatu
Biosfery „Roztocze”,
• zwiększenie liczby turystów odwiedzających Roztocze,
• popularyzacja aktywnych form spędzania czasu w zgodzie z naturą,
• w dłuższej perspektywie czasowej wzrost liczby kwaterodawców i rozwój usług
turystycznych na Roztoczu,
• zaktywizowanie społeczności Roztocza.
4. Termin i miejsce rajdu:
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• Termin: 1 maja 2022 roku,
• Miejsce rajdu:
Informacja Turystyczna w Józefowie, ul. Kościuszki 37 A,
Powiaty: biłgorajski, zamojski,
REGION ROZTOCZE
• Rajd odbędzie się bez względu na warunki pogodowe.
• Organizatorzy, biorąc pod uwagę warunki pogodowe, dopuszczają możliwość
modyfikacji programu.
• Uczestnicy rajdu: 100 osób.
Program rajdu:
NIEDZIELA – 1 maja
915 – 950 – rejestracja uczestników rajdu w Informacji Turystycznej w Józefowie,
ul. Kościuszki 37 A - przy budynku Urzędu Miejskiego w Józefowie.
1000 – powitanie uczestników rajdu.
1015 wyjazd na trasę – ok. 70 km. Ponad połowa trasy biegnie asfaltem, na pozostałej części
spotkać będzie można prawie wszystkie rodzaje nawierzchni występujących na Roztoczu,
dlatego też sugerowanym rowerem do jazdy jest rower typu MTB, gravel lub trekkingowy.
Miejsca na trasie, które odwiedzimy po drodze:
11 km – Florianka - osada leśna położona na terenie Roztoczańskiego Parku Narodowego.
Znana jest ze stajennej hodowli zachowawczej konika polskiego oraz polskiej owcy nizinnej
odmiany uhruskiej. Dla turystów udostępniono ścieżkę dendrologiczną powstałą na bazie
szkółek Ordynacji Zamojskiej, eksponującą na powierzchni 3,2 ha 66 gatunków drzew i
krzewów, Izbę Leśną z ekspozycją etnograficzną (mieści się tu również Informacja
Turystyczna) i ścieżkę krajobrazową poprowadzoną wierzchowiną z punktem widokowym.
20 km – Zwierzyniec, Ośrodek Edukacyjno-Muzealny RPN – w patio konsumpcja
posiłku. Zwierzyniec to w latach 1812-1944 siedziba Zarządu Ordynacji Zamojskiej. Poza
ww. ośrodkiem wyjątkowy splendor miastu nadają: barokowy kościół na wodzie, browar z
1806 r., XIX wieczne klasycystyczne zabudowania Zarządu Ordynacji Zamojskiej oraz układ
przestrzenny z osią wodną tzw. „willa renesansowa”.
24 km – wiadukt nad Linią Hutniczo-Siarkową - punkt widokowy,
27 km – Tereszpol, siedziba gminy. Wieś z 1690 r., nazwana od imienia żony
V Ordynata Tomasza Józefa Zamoyskiego, założyciela również Józefowa,
31 km – Bukownica - lesisty odcinek trasy między Aleksandrowem a Bukownicą
charakteryzuje duża ilość mokradeł i źródeł zasilających m.in. rzekę Czarną Ładę, która tu
bierze swój początek,
42 km – Urząd gminy w Aleksandrowie,
48 km – Pisklaki, baza kajakowa nad Tanwią
52 km – Szostaki, miejsce ujścia rzeki Szum do Tanwi,
56 km – Osuchy – cmentarz partyzantów,
63 km – Fryszarka, to już tylko historyczna nazwa miejsca po osadzie, w której
„fryszowano”, czyli wytapiano surówkę z rud darniowych. W 2021 r. odsłonięto tu pomnik
upamiętniający żołnierzy Polskiego Państwa Podziemnego oraz tablice z wykazem nazwisk
osób walczących w jego strukturach.
70 km - Józefów, „Pierogarnia Józefowska”, obiad i konkurs wiedzy krajoznawczej.

2

Organizatorzy zapewniają:
• posiłki: na trasie – w Zwierzyńcu i po zakończeniu przejazdu,
• materiały informacyjne: informator „Wymarzone miejsce aktywnego wypoczynku –
Józefów i Roztocze Środkowe” i mapę „Józefów - Rowerowa Stolica Roztocza”,
• konkurs wiedzy krajoznawczej i nagrody dla zwycięzców,
• opiekę przewodnika i pilotów,
• samochód i serwis techniczny,
• ratownika medycznego.
Regulamin rajdu:
• Nabór na rajd nie będzie prowadzony. Ze względu na jubileuszowy charakter
rajdu zaprosiliśmy doń osoby, z którymi współpracujemy od wielu lat. Liczbę
uczestników rajdu, włącznie z organizatorami ustaliliśmy na 100 osób. Mamy
świadomość, że nie wszystkich spośród naszych przyjaciół z rowerowych tras
mogliśmy zaprosić i wyrażamy z tego powodu ubolewanie.
• Uczestników rajdu prosimy o zgłoszenie się do punktu informacji Turystycznej w
Józefowie - przed startem w godzinach 915 - 950 , celem rejestracji.
• Udział w rajdzie jest bezpłatny.
• W przypadku rezygnacji z udziału prosimy o informację!!!
• Wszyscy zobowiązani są do przestrzegania obowiązków uczestnika rajdu, spośród
których najważniejszymi są: przestrzeganie przepisów kodeksu drogowego,
o ochronie środowiska i ppoż. oraz podporządkowanie się poleceniom organizatorów
w trakcie przejazdu.
• Uczestnik rajdu powinien posiadać sprawny technicznie rower i dętkę zapasową.
• Przypominamy również, że uczestnik bierze w nim udział na własną
odpowiedzialność prawną i materialną, a stan zdrowia pozwala mu wziąć w nim
udział.
• Ze względów bezpieczeństwa wskazane jest posiadanie przez uczestników kasków
rowerowych, dla dzieci i młodzieży do lat 18 kaski są obowiązkowe.
Dzieci i młodzież do lat 18 biorą udział w rajdzie pod opieką pełnoletniego opiekuna.
• Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do uzasadnionych zmian dotyczących
przebiegu planowanych tras oraz do interpretacji i zmian niniejszego regulaminu.
Noclegi prosimy organizować we własnym zakresie – na stronie www.ejozefow.pl
w zakładce TURYSTYKA przedstawiona jest baza noclegowa gminy Józefów.
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