
 

ŁOWICKI PROMIENISTY RAJD NOCNY SZLAKIEM NIEPODLEGŁOŚCI 
10 LISTOPADA 2018 R. OD GODZ. 19.30 DO 11 LISTOPADA 2018 R. GODZ. 1.00 

 

TERMIN RAJDU: 

Noc z 10 na 11 listopada 2018 r. Starty drużyn na poszczególne trasy od godz. 19.30 
w dniu 10 listopada. Zbiórka wszystkich uczestników rajdu o godz. 19.15, wydawanie 
pakietów dla uczestników. 

MIEJSCE STARTU: 

Łowicz, Stary Rynek 1, przed ratuszem 

ORGANIZATORZY: 

Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Oddział w Łowiczu 

KOORDYNATOR RAJDU: 

Zdzisław Kryściak 

KOMANDORZY TRAS - PRZEWODNICY: 

Agnieszka Walczak, Katarzyna Tracz, Andrzej Słomski, Katarzyna Skierska-Pięta, 
Dorota Wiśniewska 

PARTNERZY: 

ZG PTTK, Miasto Łowicz, Gmina Chąśno, Łowicki Ośrodek Kultury, Restauracja 
Powroty, Jan Ruciński, 

INFORMACJE MEDIALNE: 

Radio Victoria, Nowy Łowiczanin, lowicz24.eu, lowiczturystyczny.pl, lowiczanin.info, 

TRASA RAJDU: 

Rajd rozpoczyna się w Łowiczu, skąd grupy wywożone są na poszczególne trasy rajdu. 
W sumie organizatorzy przewidują start na 4 trasach, do 30/40 osób maksymalnie na 
każdej. Grupy przewożone są autokarami na teren gmin: Kocierzew Płd., Zduny, 
Łyszkowice, Nieborów. Dodatkowa grupa z Chąśna dołącza się do rajdu bezpośrednio 
po zakończeniu uroczystości gminnych przy pomniku w Chąśnie. Grupy znajdują się 
pod opieką przewodników i kadry PTTK i pieszo wracają do Łowicza. Poszczególne 
trasy rajdu drużyny pokonują pieszo w tempie 4-4,5 km/h, różnią się one długością i 
wynoszą ok. 12-16 km. Trasy rajdu mogą ulec zmianie lub nie zostać uruchomione. 

META RAJDU: 

Łowicz, Stary Rynek, przy Pomniku Synom Ziemi Łowickiej Bojownikom o 
Niepodległość ok. godz. 00.00-00.30. Po dotarciu wszystkich grup rozpoczną się 
uroczystości patriotyczne.  



CELE RAJDU: 

• uczczenie 100. rocznicy Odzyskania Niepodległości przez Polskę, 

• poznawanie walorów krajoznawczo-turystycznych regionu 

• zapoznanie z miejscami pamięci Miasta Łowicza i Gmin Powiatu Łowickiego, 

• popularyzacja turystyki kwalifikowanej, 

• propagowanie wiedzy ekologicznej, 

• integracja środowiska turystycznego, 

• integracja międzypokoleniowa. 

OBOWIĄZKOWE WYPOSAŻENIE DRUŻYNY: 

Każdy uczestnik rajdu obowiązkowo musi posiadać elementy odblaskowe. Grupy są 
wyposażone w latarki ze światłem białym (oświetlanie grupy z przodu) i czerwonym 
(oświetlenie grupy z tyłu).  

EKWIPUNEK UCZESTNIKÓW: 

Uczestnicy rajdu powinni posiadać obuwie turystyczne do zmiennych warunków 
terenowych (drogi asfaltowe, żwirowe, piaskowe, dukty leśne), odzież i obuwie 
dostosowane do panujących warunków atmosferycznych, wyżywienie i napoje na 
trasę rajdu. 

WPISOWE: 

Uczestnicy rajdu wnoszą opłatę: dla członków PTTK – 2 zł, osoby niezrzeszone w 
PTTK – 4 zł. Wpisowe należy wnieść wraz ze zgłoszeniem lub z dostarczeniem karty 
zgłoszenia. W przypadku rezygnacji wpisowe nie będzie zwracane.  

PRZEBIEG RAJDU: 

Rajd rozpoczyna się na Starym Rynku w Łowiczu skąd uczestnicy zabierani są 
autokarami na określne miejsce startu danej grupy. Grupa Kocierzew Płd. rozpoczyna 
rajd spod pomnika poświęconego poległym z lat 1914-1920. Przewodnikiem grupy 
jest Katarzyna Skierska-Pięta, z pomocą Michała Zalewskiego i Pawła Pięty. Grupa z 
Łyszkowic rozpoczyna rajd przed pomnikiem Józefa Piłsudskiego. Przewodnikami 
grupy są Katarzyna Tracz z pomocą Zdzisława Kryściaka i Anety Kryściak. Obie grupy 
są przewożone na start trasy w pierwszej kolejności. Grupa ze Zdun rozpoczyna rajd 
przed pomnikiem „Gminiaków” z 1914-1920. Przewodnikiem grupy jest Agnieszka 
Walczak z pomocą Tomasza Cabana i Mariana Sianoszka. Grupa z Nieborowa wyrusza 
spod kapliczki w Julianowie poświęconej żołnierzom Legionów Polskich. Grupie 
przewodzi Andrzej Słomski, z pomocą Katarzyny Zabost, Joanny Sałaty i Rafała 
Zabosta. Osobną grupą, która przyłączyła się do rajdu z nową trasą jest grupa z 
Chąśna, której przewodnikiem jest Dorota Wiśniewska z pomocą Katarzyny Rokickiej 
i Wojciecha Królika. Grupa ta rozpoczyna wędrówkę spod pomnika w Chąśnie, po 
zakończeniu uroczystości patriotycznych w Gminie Chąśno. Grupy pokonują 
określone trasy pod opieką przewodników, którzy przy mijanych miejscach pamięci 
przybliżą ich kontekst historyczny i zapalają znicze. Przewidywane dotarcie grup na 
metę rajdu pod pomnik Synom Ziemi Łowickiej planowane jest na ok. 0.00-0.30 w 
dniu 11 listopada. Pod pomnikiem rozpoczną się uroczystości patriotyczne: zostanie 
odegrany i odśpiewany hymn, złożone kwiaty i zapalone 100 zniczy na 100-lecie 
niepodległości. Przybliżone zostaną dzieje pomnika i przebieg odzyskiwania 
niepodległości w Łowiczu. Zakończenie uroczystości planowane jest ok. godz. 1.00.  



LICZBA UCZESTNIKÓW: 

Ilość miejsc w rajdzie jest ograniczona. Przewidywana liczba uczestników rajdu 
określona jest na 140 osób.  

ZGŁOSZENIA UCZESTNIKÓW: 

Zgłoszenia uczestników i grup zorganizowanych przyjmowane są w terminie do 
5 listopada 2018 r. (zgłoszenie się indywidualne lub złożenia karty zgłoszenia w 
przypadku grup i wpłaty wpisowego). O uczestnictwie w rajdzie decyduje kolejność 
zgłoszeń. Zgłoszenie zespołu odbywa się na druku, który można pobrać w biurze 
PTTK (Łowicz, Stary Rynek 3, poniedziałek i czwartek w godz. 15-18), na stronie 
www.pttklowicz.pl lub profilu FB Koła Przewodników im. Anieli Chmielińskiej w 
Łowiczu. Każdy z zespołów na trasie ma wyznaczonego Komandora – Przewodnika 
oraz dodatkowo co najmniej 2 osoby ze strony organizatora rajdu – kadry PTTK.  

Zgłoszenie jest równoznaczne z akceptacją regulaminu rajdu i wyrażeniem zgody na 
przetwarzanie danych osobowych uczestników do celów związanych z organizacją 
rajdu. Wypełniony druk zespołu wraz wpłatą lub zgłoszenie indywidualne należy 
dokonać w Biurze PTTK w dniach i godzinach określonych powyżej.  

ŚWIADCZENIA ORGANIZATORÓW: 

• znaczek rajdowy, 

• rajdowa karta pocztowa z okolicznościową pieczątką, 

• opieka kadry PTTK na całej trasie, 

• gorąca herbata na mecie rajdu 

• certyfikat udział w Łowickim Promienistym Rajdzie Nocnym na Szlakach 
Niepodległości, 

• udział w uroczystości patriotycznej pod pomnikiem Synom Ziemi Łowickiej i 
zapalenie 100 zniczy na 100-lecie odzyskania niepodległości przez Polskę. 

OBOWIĄZKI UCZESTNIKÓW: 

• noszenie elementów odblaskowych na całej trasie rajdu, 

• przestrzeganie niniejszego regulaminu, szczególnie zasad bezpieczeństwa, 

• stosowanie się do poleceń organizatora rajdu, 

• zachowanie ciszy podczas rajdu, 

• nie śmiecenie na całej trasie rajdu,  

• uczestnicy rajdu są zobowiązani do przestrzegania postanowień „Karty Turysty” 
i ochrony przyrody, 

ZASADY BEZPIECZEŃSTWA PODCZAS RAJDU 

• obowiązuje bezwzględny zakaz spożywania napojów alkoholowych, 

• uczestnicy rajdu są zobowiązani do przestrzegania przepisów kodeksu drogowego, 

• zachowanie ostrożności na trasie rajdu oraz zasad poruszania się po drogach 
publicznych, 

• uczestnicy mają obowiązek noszenia elementów odblaskowych na całej trasie 
rajdu, 

• obowiązuje przestrzeganie przepisów ppoż. oraz bezwzględny zakaz posługiwania 
się otwartym ogniem na trasie przemarszu rajdu. 

http://www.pttklowicz.pl/


POSTANOWIENIA KOŃCOWE: 

• każdy uczestnik bierze udział w rajdzie na własną odpowiedzialność, 

• ostateczna interpretacja postanowień regulaminu rajdu należy do organizatora, 

• członkowie PTTK posiadają ubezpieczenie NW wraz z ważną składką na rok 2018, 
pozostali uczestnicy rajdu ubezpieczają się we własnym zakresie, 

• rajd odbędzie się bez względu na pogodę, 

• organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez uczestnika, 

• zakończenie rajdu następuje po uroczystości pod pomnikiem Synom Ziemi 
Łowickiej Bojownikom o Niepodległość 11 listopada 2018 r. ok. godz. 1.00 

• powrót uczestników we własnym zakresie. 

KONTAKT DO ORGANIZATORA 

PTTK, Stary Rynek 3, 99-400 Łowicz, tel. (46) 837-32-69 lub 516-730-666 (po 16.30) 

   

  ORGANIZATOR 
 

 

Rajd realizowany jest w ramach projektu Łowickiego Ośrodka Kultury - 
Małe Granty 2018 przy wsparciu Zarządu Głównego Polskiego 
Towarzystwa Turystyczno–Krajoznawczego w ramach konkursu 
Projekt działalności programowej oddziału PTTK - edycja 2018  

 


