„RAJD NIEPODLEGŁOŚCI”
RAJD ROWEROWY
11 listopada (niedziela – godz.1000)

„Cześć Tym, co pierwsi na wroga biegli
Cześć Tym, co w boju mężnie polegli”
Niech powyższe słowa z wiersza Mieczysława Romanowskiego, poety powstańca powstania
styczniowego, będą mottem „Rajdu Niepodległości”.
Rajd jest jednodniową imprezą rowerową turystyki kwalifikowanej o charakterze patriotycznym
oraz turystyczno-krajoznawczym. Trasa, mająca duże walory przyrodnicze i krajobrazowe
poprowadzona została tak, by dotrzeć do jak największej liczby miejsc pamięci narodowej. Będziemy
jechać, przede wszystkim Trasą Rowerową Ziemi Józefowskiej na Roztoczu, ale także szlakami: Green
Velo, Centralnym Szlakiem Rowerowym Roztocza oraz Geoturystycznym Roztocza Środkowego. Trasa
liczy ok. 60 km i, biorąc pod uwagę porę roku, jest dosyć wymagająca. Jej przebieg wyznaczono na

podstawie usytuowania pomników poświęconych bohaterom walk o niepodległość.
Pod pomnikami bohaterów oraz tablicami pamiątkowymi zapalimy symboliczne świeczki, a będą to:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Pomnik Bohaterów walk o niepodległość na rynku w Józefowie.
Tablica ku czci rodziny Bartoszewskich.
Pomnik Miszki Tatara i Józefa Kudełki poległych w bitwie o Józefów 01.06.1943 r.
Pomnik Mieczysława Romanowskiego i bohaterów powstania styczniowego .
Pomnik Hieronima Miąca ps. Korsarz.
Pomnik poległych partyzantów pod Maziarzami.
Obelisk ku czci powstańców poległych w bitwie pod Kobylanką.
Pomnik w Hucie Różanieckiej.
Tablica ku czci Józefa Piłsudskiego nad Tanwią.
Tablica przy „Kościółku”.
Tablica poświęcona zamordowanym przez hitlerowców leśnikom.
Pomnik ku czci żołnierzy AK w Błudku.
Pomnik ku czci pomordowanych mieszkańców Pardysówki.
Pomnik Żołnierzy Wyklętych i ofiar II wojny św. z gminy Józefów.

1. Główny organizator:
 Józefowska Kawaleria Rowerowa.
2. Współorganizatorzy:
 Gmina Józefów,
 Roztoczański Park Narodowy w Zwierzyńcu,
 Miejski Ośrodek Kultury w Józefowie.

3. Cele rajdu:


Oddanie hołdu bohaterom walk o niepodległość.
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Przybliżenie historii walk o niepodległość na Roztoczu.
Popularyzacja idei ochrony przyrody Roztocza.

 Popularyzacja szlaków i tras rowerowych Roztocza.




Popularyzacja turystyki rowerowej jako najefektywniejszej formy uprawiania turystyki
aktywnej, ekologicznej i historycznej.
Popularyzacja projektów: Rezerwat Biosfery Roztocze, Geopark Kamienny Las na Roztoczu.
Zaktywizowanie społeczności Roztocza.

4. Termin i miejsce rajdu:
 Termin: 11 listopada 2018 roku,
 Miejsce rajdu:
 Rynek w Józefowie - Informacja Turystyczna, ul. Kościuszki 37 A – rejestracja uczestników
rajdu.
o Województwo: lubelskie i podkarpackie.
o Powiaty: biłgorajski, tomaszowski i lubaczowski.
o Region: ROZTOCZE.
 Rajd odbędzie się bez względu na warunki pogodowe.
 Organizatorzy, biorąc pod uwagę warunki pogodowe, dopuszczają możliwość modyfikacji
programu.
 Uczestnicy rajdu: do 50 osób.
Harmonogram
940 – 1000 – rejestracja uczestników rajdu w józefowskiej Informacji Turystycznej.
1000 – Powitanie uczestników i omówienie rajdu oraz zapalenie symbolicznej świeczki pod
pomnikiem Bohaterów walk o niepodległość.
1015 - wyjazd na trasę: Józefów–Borowe Młyny-Kobylanka- rez. „Nad Tanwią”- Błudek - Józefów ok. 60 km, w tym 40 km asfaltem. Trasa wyznaczona na podstawie usytuowania pomników
poświęconych bohaterom walk o niepodległość.
1140 – Borowe Młyny (20 km) krótki odpoczynek.
1220 - Kobylanka (26 km).
1330 – rez. „Nad Tanwią” (38 km) – posiłek regeneracyjny.
1500 – Błudek (50 km).
1600 – Józefów (60 km) – konkurs wiedzy o Roztoczu, posiłek i zakończenie rajdu.

Organizatorzy zapewniają:
 posiłek turystyczny na trasie i po zakończeniu przejazdu,
 materiały informacyjne: informator „Gmina Przyjazna Rowerzystom – Józefów na
Roztoczu” i mapę „Józefów - Rowerowa Stolica Roztocza”,
 konkurs wiedzy o Roztoczu z nagrodami,
 opiekę przewodnika i pilotów.
Regulamin rajdu:
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Rajd jest otwarty dla wszystkich chętnych, którzy czują się na siłach pokonać trasę rajdu, przy
czym należy mierzyć zamiary na siły, bo przewidywane średnie tempo to ok. 18 km/h.
Udział w rajdzie jest bezpłatny.
Formalnym warunkiem uczestnictwa w rajdzie jest zgłoszenie w nim udziału
i potwierdzenie zgłoszenia przez organizatora. Dokonanie zgłoszenia jest równoznaczne

z zapoznaniem się z treścią oświadczenia, że każdy z uczestników bierze w nim udział
na własną odpowiedzialność prawną i materialną – treść oświadczenia na stronie
www.jkr.org.pl w zakładce OŚWIADCZENIE. W zgłoszeniu prosimy podać imię i
nazwisko oraz miejscowość zamieszkania.
Zgłoszenia na rajd prosimy kierować na adres e-mail: jkrowerowa@gmail.com
Termin składania zgłoszeń upływa 9 LISTOPADA o GODZ. 900.
Uczestnicy rajdu 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 dętkę zapasową do swojego roweru.
Ze względów bezpieczeństwa wskazane jest posiadanie przez uczestników rajdu
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.
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