
 
PTTK ODDZIAŁ W ZAMOŚCIU  

 ul. St. Staszica 31,  22-400 Zamość  
tel. fax 84 639 3143, +48 516 148 522 

e-mail: pttk.zamosc@pro.onet.pl 
 

 
____________________________________________________________ 

Opis krajoznawczy 
  

 Podczas wędrówek po Roztoczu Wschodnim uczestnicy 
poznają uroki ,budzącą się   przyrodę i historię tej części Roztocza. 
 Zdobędziemy najwyższe wzgórza Roztocza: na terenie woj. 
lubelskiego  Krągły Goraj i na terenie Polski Długi Goraj. Zobaczymy 
tajemnicze schrony bojowe Linii Mołotowa budowane w latach 
1940/41. 
 Poznamy również wzgórze Monastyr z ruinami klasztoru 
bazylianów i miejsce pierwszej pustelni św. Brata Alberta. 
 W Hucie Lubyckiej niegdyś znajdowała się huta szkła i 
kiernica (źródełko ze stawikiem), w którym niegdyś kobiety prały 
kijankami. 
 Będziemy wędrowali szlakami pieszymi: centralnym 
(niebieskim), wolnościowym (czerwonym), szlakiem p.o. Goraje 
(żółtym) i szlakiem im. św. Brata Alberta (zielonym). 

Do spotkania na trasach rajdowych... 
oprac. es 

***************************************************************** 
Organizatorzy życzą wszystkim turystom wspaniałych wrażeń  

z wędrówek po Roztoczu i zapraszają   
na 41 Rajd „Czerwony Kapturek” z metą w Hamerni 

na Roztoczu Środkowym. 
 
 
  

 

Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze 
Oddział w Zamościu               

Miasto Zamość 

Gmina Lubycza Królewska 
 
 

               Regulamin 

 

mailto:pttk.zamosc@pro.onet.pl


Rajd jest częściowo dofinansowany przez Miasto Zamość 
Organizator:  PTTK O/Zamość - Komisja Turystyki Pieszej  
przy współpracy Koła Terenowego PTTK w Lubyczy Królewskiej 
 

Cele Rajdu: 
TURYSTYKA ŁĄCZY POKOLENIA 

      Poznawanie historii ojczystej regionu, szlaków turystycznych na Roztoczu 
Wschodnim, poznanie walorów krajoznawczych, zdobywanie punktów  do odznak 
turystyki kwalifikowanej, popularyzacja odznak krajoznawczych, propagowanie 
wiedzy ekologicznej, integracja  turystów z różnych szkół.  

  
Termin i miejsce Rajdu:  

Rajd odbędzie się w dn. 25 kwietnia 2015 r. (sobota)  

bez  względu na pogodę...  
Meta Rajdu zlokalizowana będzie w Hucie Lubyckiej (miejsce biwakowe) 

wg GPS:  N  50 18.5   E  23 25.9                                                  
                                                                 

Warunki uczestnictwa:  

 W Rajdzie uczestniczą drużyny zgłoszone przez szkoły (1 opiekun 
na 10 uczestników). Opiekunowie uczestniczą w Rajdzie bezpłatnie. Listy 
zgłoszeń powinni potwierdzić: Dyrektor i Opiekun. Zapraszamy również 
turystów indywidualnych, młodzież do lat 18 z opiekunami. Obowiązuje 
kolejność zgłoszeń i wpisowego w terminie. Osoby niezgłoszone nie 
mogą brać udziału w Rajdzie.  
 Zapraszamy również turystów indywidualnych na rowerach na 
trasę rowerową. 
 

Obowiązki uczestników Rajdu:  

 Podporządkowanie się zarządzeniom Kierownictwa Rajdu, 
przestrzeganie przepisów ppoż., ochrony przyrody i Karty Turysty. 
 Uczestnicy powinni posiadać apteczkę, odpowiedni ubiór stosowny 
do warunków atmosferycznych oraz kubeczek na napój.  

Interpretacja regulaminu należy do Kierownictwa Rajdu.  
 

Zgłoszenia i opłatę do 17.04.2015 r. przyjmuje: 
Oddział PTTK w Zamościu ul. Staszica 31, tel. 84 639 31 43 

 
Opłata za organizację rajdu wynosi - 25 zł 

 
W ramach wpisowego uczestnicy otrzymują: ubezpieczenie NW, opiekę kadry 

PTTK, znaczek rajdowy, nagrody w konkursach, przejazd autokarem.  
W przypadku nie wzięcia udziału w Rajdzie wpisowe nie będzie zwracane. 

Program Rajdu: 
*** Trasa 1 *** 

Odjazd autokarów z parkingu przy ul. Partyzantów (PZU) 
w Zamościu o godz. 8.30, od godz. 10-tej przejście piesze trasą:  
Pawliszcze - Rosochata Sosna - Krągły Goraj - Długi Goraj - Monastyr - Huta 
Lubycka -  10 km 

 - prowadzą: PTP:  Edward Słoniewski i Adam Jarosz 
 

*** Trasa 2 *** 

Odjazd autokarów z parkingu przy ul. Partyzantów (PZU) 
w Zamościu o godz. 8.30, od godz. 10-tej przejście piesze trasą:  
Kniazie  -  Prenatka  - Krągły Goraj  - Długi Goraj  - Huta Lubycka  - 12 km  

 - prowadzą:  PTP:  Andrzej Dziaduszek i przew. Paweł Koman 

 
*** Trasa 3 ***  

Odjazd autokarów z parkingu przy ul. Partyzantów (PZU)                 
w Zamościu o godz. 8.30, od godz. 10-tej  przejście piesze trasą nawet z 
kijkami NW:   Pawliszcze (zakręt) - Rosochata Sosna - Krągły Goraj - Długi Goraj 
- Huta Lubycka - 10 km 

 - prowadzą PTP: Zofia Kapecka  i Eugeniusz Mołdoch 
 

***Trasa 4*** (trasa rowerowa) 

 Wyjazd z Zamościa o godz. 8.30 z parkingu ul. Partyzantów (PZU) 
Trasa przejazdu Zamość - Krasnobród - Narol - Huta Lubycka - 70 km 
 Prowadzą przew. Karol Piskorski i PTKol. Tadeusz Bulak. 
 Dla mniej wytrwałych będzie możliwość powrotu  autokarem.  
Więcej informacji dot. trasy rowerowej dla zainteresowanych udzielamy  
w O/PTTK. Uczestników obowiązują przepisy kodeksu drogowego oraz 
polecenia prowadzących.  
 Serwis rowerowy we własnym zakresie uczestników  
------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Przejścia piesze szlakami turystycznymi po Roztoczu Wschodnim 
drogami leśnymi, po sapowatce a być może i po błocie.. 

Ognisko turystyczne zapłonie ok. godz. 13-tej Hucie Lubyckiej  
W programie przewidujemy tradycyjne konkursy: 

krajoznawczy, piosenki turystycznej i zręcznościowy (niespodzianka)… 
 

Kierownik Rajdu: PTP Kazimierz Dziok 
Obsługa mety:     PTP Marian Buryło 
                            i  przew. Maria Kabaczyńska 

Przewidywany powrót do Zamościa ok. godz. 17-tej 


