
INFORMACJA 

 

Szanowni uczestnicy!  

 

Rejestrację uczestników rozpoczynamy w dniu 29 czerwca 2018 r. o godz. 6.30 w Tarnoszynie 

w rejonie remizy strażackiej (parking dla wszystkich uczestników na prywatnych posesjach). Czeka Nas 

trzydniowa; jak zawsze; wspaniała impreza. Rozpoczynamy z Tarnoszyna, kierując się w stronę 

miejscowości Ulików (rej. zn. gr. 675), następnie czeka nas odprawa graniczna poza czynnym 

przejściem granicznym. Pierwszą miejscowością którą odwiedzimy będzie Uhnów. W miejscowości 

Karów przewidziane jest śniadanie, następnie przez Hujcze, Wolicę, Piriatyn, Bobrojdy, Byszków, 

Dobrosin, Kunin, Glińsko podążamy do Żółkwi. W tym dniu na trasie naszego rajdu: drewniane 

cerkwie, murowane kościoły, sztuka sepulkralna, liczne Polonica oraz … inspirujący wieczór w Żółkwi, 

z uroczystą obiado-kolację oraz zabawą do rana… z Adamem (rockowo i big-bitowo). 

 

Drugi dzień naszego rajdu rozpoczynamy wcześnie o 7.30 śniadaniem i wyruszamy po kolejne 

doznania. Przed Nami: Przedrzymichy Wielkie, Artasów, Hrebieńce, Udnów, Sulimów, Żółtańce, Hory, 

Dzibułki, Żółkiew. Identycznie jak wcześniej zwiedzamy zabytki znajdujące się na trasie przyszłego, 

planowanego Szlaku Zabytkowej Drewnianej Architektury Drewnianej w Rejonie Żółkiewskim  

i Powiecie Tomaszowskim. Po powrocie Organizator przewidział dwu godzinny spacer; w formie 

zwiedzania; po Żółkwi wraz z Przewodnikiem (dla chętnych). Wieczorem kolejny dzień igrzysk, czyli 

biesiada z folklorem ukraińskim. Śpiewnie, gwarno i wesoło, a na zakończenie wystąpienie DJ, czyli 

tanecznie.  

 

Trzeci dzień rajdu, i jeszcze bardziej porannie. Rozpoczynamy o godz. 7.00 śniadaniem  

i wyruszamy z powrotem do w stronę granicy. Odwiedzamy miejscowości: Turynka, Lubela Przystań, 

Chlewczany, Tehlów dojeżdżając ok. 12.00 do Bełza. W tej miejscowości czeka Nas dłuższy 

odpoczynek oraz zwiedzanie miasteczka wraz z Przewodnikiem. Z Bełza kierujemy się do m. Staje, 

gdzie przekroczymy granicę państwową, a następnie przez miejscowość Korczmin do Tarnoszyna, 

gdzie uroczyście przy kolacji zakończymy Nasz rajd. Na trasie rajdu czeka Nas przynajmniej jedna 

niespodzianka…    .  

 

VII Międzynarodowy Rajd Rowerowy Straż Graniczna i Przyjaciele – Bełskie i Żółkiewskie 

Inspiracje…, realizowany jest w roku Obchodów 100-lecia Odzyskania Niepodległości. 

Patronem merytorycznym Naszego wydarzenia jest Ośrodek KARTA, a przyświeca nam hasło: 

NIESKOŃCZENIE NIEPODLEGŁA!!! 



Podczas Rajdu, będzie prowadzona dobrowolna kwesta na rehabilitację Rafała 

         Słobody: https://www.facebook.com/groups/144807083042251/?fref=nf  

 

Informacje: 

 

1. Koszt rajdu: 300 zł. Pieniądze należy przesłać na konto: PKO BP S.A ODDZIAŁ 1 W ZAMOŚCIU 

49 1020 5356 0000 1402 0130 2793, Małgorzata Skorniewska, ul. Jana Zamoyskiego 36/9, 22-400 

ZAMOŚĆ, z dopiskiem… VII Międzynarodowy Rajd Rowerowy Straż Graniczna i Przyjaciele… do 

dnia 20 czerwca 2018 roku (obowiązkowo zaliczka w kwocie 150 zł).  

2. Zgłoszenia do rajdu należy przesłać do dnia 20 czerwca 2018 roku, na załączonym formularzu 

zgłoszeniowym na adres: mskorn@o2.pl  . 

3. Kontakt : Mariusz Skorniewski, tel. +48 606396435, mskorn@o2.pl 

 

Organizator zapewnia: 

 

- dla uczestników rajdu Organizator zapewnia parking w m. Tarnoszynie (prywatne posesje). 

- nocleg w m. Żółkiew w dwóch hotelach o wysokim standardzie, 

- wyżywienie (dzień I: śniadanie oraz obiado-kolację z muzyką na żywo, dzień II: śniadanie oraz  

  obiado-kolację w formie biesiady, dzień III: śniadanie oraz pożegnalną kolację), 

- zabezpieczenie medyczne, 

- profesjonalny serwis rowerowy, 

- ubezpieczenie NNW, 

- serwis bagażowy (bagaże podróżują w busach), 

- dla zmęczonych samochód typu "bus", 

- pilota i przewodników turystycznych oraz rzetelne informacje o: Roztoczu, Grzędzie Sokalskiej  

  w Polsce i Ukrainie, sztuce cerkiewnej, kamieniarce bruśnieńskiej, historii miast i miasteczek i wiele 

  innych,  

- dobry humor i wspaniałe samopoczucie!!! 

 

                                                                                                    W imieniu ORGANIZATORA 

                                                                                                          (-) Mariusz Skorniewski 
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