
I RAJD NIEPODLEGŁOŚCI - LUSOWO 2018 
 

Z okazji 100 rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę, a także w celu oddania hołdu 

poległym bohaterom Powstania Wielkopolskiego, Koło Strzeleckie „SOKÓŁ”, Klub Lotów 

Dalekodystansowych oraz Dom Kultury w Nowogrodzie Bobrzańskim organizują w dniach 

25-26.08.2018 r. Pierwszy Rajd Niepodległości. 

Trasa rajdu przedstawia się następująco: 

Start z placu przed Domem Kultury w Kolsku w dniu 25.06.2018 r. o godzinie 09:20.  

Przejazd przez miejscowości: Kolsko, Wijewo, Przemęt, Ptaszkowo, Granowo, Skrzynki, 

Niepruszewo, Lusowo. W Lusowie o godz. 20:00 odbędzie się apel pamięci oraz złożenie 

kwiatów i zniczy pod pomnikiem gen. Józefa Dowbora-Muśnickiego, połączony z piknikiem 

organizowanym przy współudziale Muzeum Powstańców Wielkopolskich w Lusowie. 

Zaplanowane jest ognisko i wspólne pieczenie kiełbasek. Istnieje możliwość skorzystania      

z bazy noclegowej w pobliskim Tarnowie Podgórnym. 

Drugi dzień rajdu rozpoczynamy wspólnym startem z Lusowa pod pomnikiem gen. Józefa 

Dowbora-Muśnickiego. Następnie przejazd przez Grodzisk Wlkp. Rakoniewice, Kargowa, 

Nowogród Bobrzański. Na trasie całego rajdu będziemy odwiedzać miejsca pamięci 

(pomniki, groby powstańców itp.) zapalamy tam znicze i składamy kwiaty oraz przy 

współudziale miejscowych działaczy sadzimy „Drzewka Pamięci”. Zakończenie rajdu 

odbędzie się w Nowogrodzie Bobrzańskim w Domu Kultury przy ul. Pocztowej 7. 

Komandorem Rajdu został mianowany p. Marek MANIA natomiast na pilota rajdu został 

wyznaczony p. Władysław KUCZYK. Za bezpieczny przejazd i dokładne zaplanowanie trasy 

rajdu odpowiada pilot rajdu. Trasa rajdu ze względów bezpieczeństwa zostanie zaplanowana 

drogami lokalnymi o małym natężeniu ruchu. Obecność pilota nie zwalnia uczestników          

z obowiązku stosowania się do przepisów Kodeksu Ruchu Drogowego. 

Koszt uczestnictwa w rajdzie (wpisowe) ustalono na kwotę 30 zł. 

Zapraszamy do uczestnictwa w rajdzie właścicieli motocykli i aut z Ziemi Lubuskiej oraz 

Wielkopolski. Można również opracować własną trasę przejazdu do m. Lusowo wyznaczając 

pilota danej grupy uczestników. Każdy z uczestników lub zorganizowane grupy mogą 

sporządzić kronikę z rajdu,. Najlepsze opracowanie zostanie uhonorowane statuetką im. gen. 

Józefa Dowbora-Muśnickiego Dowódcy Powstania Wielkopolskiego i medalami 

pamiątkowymi. Wręczenie statuetki i medali pamiątkowych rajdu odbędzie się w dniu 

11.11.2018 r. podczas obchodów Święta Niepodległości w Domu Kultury w  Nowogrodzie 

Bobrzańskim. Organizatorzy wraz z Dyrektorem Muzeum Powstańców Wielkopolskich 

ocenią wkład każdego uczestnika i każdej grupy zorganizowanej w urozmaicenie rajdu oraz 

nadanie rajdowi odpowiedniego klimatu na całej jego trasie. 

W sprawie rajdu wszelkie informacje można uzyskać bezpośrednio u organizatorów pod 

numerem telefonu: 795-697-367. 
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