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Komisja Krajoznawcza i Ochrony Przyrody 
we współpracy z Łódzkim Klubem Turystów Kolarzy im. H. Ginter
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RRAJDUAJDU S SZLAKIEMZLAKIEM P POWSTANIAOWSTANIA S STYCZNIOWEGOTYCZNIOWEGO 1863  1863 RR..
„DOBRA 2022”„DOBRA 2022”
26 lutego 2022 r. 26 lutego 2022 r. 

Pomni  na  pandemiczne  obostrzenia,  respektując  aktualnie
panujące rygory sanitarne zapraszamy do wspólnej  wędrówki  trasą
najstarszego rajdu w Łodzi.  W tym roku  znowu w cieniu pandemii
proponujemy  nieco  dłuższą jego  wersję  (16  km)  przez  te same
miejsca co rok temu, ale innymi drogami i szlakami pozwalającymi nie
tylko  odwiedzić  najważniejsze  miejsca  upamiętniające  powstańczą
potyczkę na polach Dobrej, ale także wędrówkę po Parku Krajobrazo-
wy Wzniesień Łódzkich do Łagiewnik.

W Ochotniczej Straży Pożarnej w Dobrej czeka nas prezentacja statyczna uzbroW Ochotniczej Straży Pożarnej w Dobrej czeka nas prezentacja statyczna uzbro--
jenia  i  wyposażenia  żołnierzy  Wojska  Polskiego,  ciepła  herbata  oraz  konkursyjenia  i  wyposażenia  żołnierzy  Wojska  Polskiego,  ciepła  herbata  oraz  konkursy
o Powstaniu Styczniowym i Bitwie pod Dobrą z nagrodamio Powstaniu Styczniowym i Bitwie pod Dobrą z nagrodami..

Nie  zabraknie  także tradycyjnej  trasy  rowerowej  –  jak  zawsze niemal  do  ostatnich
chwili  będącej  niespodzianką,  ale  tradycyjnie  nie  omijającej  tytułowej  dla  rajdu  Dobrej
i malowniczych wzniesień w jej okolicach.

Na wszystkich spragnionych zimowej wędrówki w dniu 26 26 LUTEGOLUTEGO 2002  2002 RR.. oczekiwać będą
ORGANIZATORZYORGANIZATORZY R RAJDUAJDU  członkowie Komisji Krajoznawczej i Ochrony Przyrody, przodownicy tu-
rystyki kolarskiej z Klubu Turystów Kolarzy im. H. Gineta przy PTTK Oddziale Łódzkim oraz
przyrodniczy gospodarze terenu naszej wędrówki – pracownicy Parku Krajobrazowego Wznie-
sień Łódzkich (Oddziału Terenowego ZPKWŁ).

Z przyczyn organizacyjnych, ale też w trosce o nasze wspólne zdrowie i bezpieczeństwo bez-
względnie  wymagane są wcześniejsze zapisy (wystarczy imię, nazwisko, nr telefonu i sto-
sowna wpłata). Dodatkowe informacje w regulaminie rajdu w załączniku, a także pod nr telefo-
nu 42 636-15-09 lub pod adresem mailowym pttk.lodz@wp.pl
Choć zapisy przewidziane są do 24 lutego 2022r., zastrzegamy sobie możliwość wcześniejszego zamknięcia list w przypadku wy-
czerpania puli dostępnych miejsc.

Rajd został zorganizowany przy wsparciu i pomocy:
Gminy Stryków

Muzeum Tradycji Niepodległościowych w Łodzi
Muzeum Historii Polski w Warszawie

Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej w Łodzi 
Ośrodka Szkolenia Zawodowego w Dobieszkowie 

25 Brygady Kawalerii Powietrznej z Tomaszowa Mazowieckiego
7 batalionu kawalerii powietrznej


