„Rowerem dla Niepodległej” - przejedź 101 km na 101-lecie
Rzeczpospolitej Polskiej, albo dołącz na wybranym lokalnym
odcinku!
data aktualizacji: 2019.10.30

„Rowerem dla Niepodległej, 101 km na 101-lecie Rzeczpospolitej Polskiej” – w ten
niezwykły sposób, już po raz drugi, uczcijmy rocznicę odzyskania niepodległości –
proponują pomysłodawcy i organizatorzy rajdu Grzegorz Kressin i Krzysztof Zakreta.
Spod iławskiego ratusza pasjonaci dwóch kółek wystartują w tempie 25 km/h o godzinie 9.00 w
poniedziałek, 11 listopada 2019 roku.
Trasa
Iława, ratusz miejski – ul. Kościelna – ul. Niepodległości – ul. Sobieskiego – ul. Mickiewicza (ścieżka
rowerowa) – ul. Biskupska – ul. Sienkiewicza – Szczepkowo – Chełmżyca – Grabowiec – Falknowo –
Ulnowo – Adamowo – Susz (ok. godz. 9.50, 20 km) – ul. Iławska – ul. Słowiańska – ul. Piastowska –

Bałoszyce – Wądoły – Łęgowo – Kisielice (ok. godz. 10.30, 35 km) – ul. Mieczysława – ul. Mickiewicza
– Piotrowice Małe – Piotrowice – Biskupiec – ul. Lipowa (ścieżka rowerowa) – Fitowo – Bielice –
Stacja Paliw SADEK, Restauracja OAZA (ok. godz. 11.30, 55 km) – Wawrowice – Marzęcice – Nowe
Miasto Lubawskie (ok. godz. 12.30, 75 km) – ul. Narutowicza – ul. Grunwaldzka (ścieżka rowerowa) –
Łąki Bratiańskie – Bratian – Łążek – Sampława – Lubawa (ok. godz. 13.15, 92 km) – ul. Toruńska –
rondo (zawracamy) – ul. Toruńska – Sampława (ścieżka rowerowa) – Rodzone – Iława – ul. Lubawska
– ul. Grunwaldzka – ul. Kościuszki – ul. Niepodległości – ratusz miejski (ok. godz. 14.15, 107 km).
Na trasie
Na uczestników rajdu czekają napoje, batony i okolicznościowe przypinki ufundowane przez szefa
sklepu Master z Iławy. Organizatorzy planują krótkie postoje, pierwszy po przejechaniu 55 km w
Bielicach. Szefostwo firm Auto–Serwis SADEK, Stacji Paliw SADEK oraz Restauracji Oaza w
Bielicach zaprasza uczestników na regionalne ciasto i herbatę. O godzinie 12.00 rowerzyści
wysłuchają polskiego hymnu. Jadą dla przyjemności uczestników, więc jeśli będzie potrzeba, to
postoje będą częstsze. Rowerzystów będą asekurowały dwa samochody.
I Ty dołącz do nas!
Bardzo mile widziani są rowerzyści z miejscowości i okolic, przez które rowerzyści będą przejeżdżać.
Organizatorzy zapraszają do wspólnej jazdy.
Wspomnienie
Pierwsza edycja rajdu, która odbyła się w ubiegłym roku, przebiegała inną trasą i nie była łatwa. Zła
nawierzchnia drogi, zimny i porywisty wiatr, temperatura 6,5°C dawała się we znaki, szczególnie w
terenie otwartym. Mimo to w rajdzie wzięło udział 20 rowerzystów z Iławy, Lubawy, Mławy, Ostródy
i Susza. Wszystko wskazuje na to, że w tym roku będzie ich więcej.
Finał
Po pokonaniu 107 km ulicami Lubawską, Grunwaldzką, Kościuszki, Niepodległości około godziny
14.15 rajd dotrze pod iławski ratusz, gdzie nastąpi jego zakończenie.
Bezpieczeństwo i ubezpieczenie
Pamiętajmy o kasach rowerowych, pod które warto założyć rożki, rękawiczkach oraz stosownym do
temperatury otoczenia ubraniu, w którym się nie spocimy. Ubezpieczenie uczestników we własnym
zakresie.
"Ojczyznę kochać trzeba i szanować"
Pogodne twarze, gorące serca, hart, honor, Ojczyzna – to energia, którą dedykujemy „Rowerem dla
Niepodległej, 101 km na 101-lecie Rzeczpospolitej Polskiej”. „Kochać to nie znaczy zawsze to
samo...”
Dziękujemy sponsorom i zapraszamy do udziału w rajdzie. Do zobaczenia, czekamy również na
Ciebie! - zachęcają organizatorzy.
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