
 

XVI LUBUSKO – SAKSOŃSKI RAJD ROWEROWY PO ŁUKU MUŻAKOWA 

30.09.2017r. 

Organizatorzy: 

- Oddział PTTK Powiatu Żarskiego w Żarach 

- Burmistrz Łęknicy 

- Koło PTTK „Mużak” w Łęknicy 

- Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Łęknicy 

Cele rajdu: 

- integracja transgranicznej braci turystycznej 

- popularyzowanie turystyki rowerowej 

- obchody Światowego Dnia Turystyki 

- promocja walorów krajoznawczych i turystycznych Łuku Mużakowa 

- promocja zdrowego stylu życia 

Termin i miejsce rajdu: 

30.09.2017r. (sobota), rajd ma formułę zlotu gwiaździstego 5 trasami 

rowerowymi biegnącymi po Łuku Mużakowa po polskiej i niemieckiej stronie, z 

metą i zakończeniem w Łęknicy. 

Program rajdu: 

Godz. 9:00 – 13:30 – przejazd trasami rajdu i przyjazd do Łęknicy (park przy 

OKSiR ul. Wojska Polskiego) 

Godz. 13:30  - 16:00 – turystyczny posiłek, przeprowadzenie konkursów, 

wręczenie nagród 

Godz. 16:00 - zakończenie imprezy, wyjazd z Łęknicy.                               

Uwaga: istnieje możliwość powrotu do Żar autobusem (+ transport roweru) 

Wyjazd z Łęknicy o godz. 16:00. Za dodatkową opłatą 25 zł. 

 



Warunki uczestnictwa w rajdzie: 

Formalnym warunkiem uczestnictwa w rajdzie jest zapisanie się na listę i wpłata 

10 zł na rzecz organizatora  do dnia 25.09.2017 r. (poniedziałek) 

Zapisanie się na listę uczestników rajdu jest również potwierdzeniem 

zapoznania się z niniejszym regulaminem i zobowiązania się do jego 

przestrzegania.  

Uczestnicy zgłaszają swój udział w rajdzie (wpis na listę i wpłata wpisowego) w 

siedzibie Oddziału PTTK Powiatu Żarskiego, Pl. Kard. Wyszyńskiego 11 we 

wtorki i czwartki w godz. 12:00 -14:00. 

Warunkiem uczestnictwa w rajdzie osoby niepełnoletniej jest jej udział w 

rajdzie pod opieką osoby pełnoletniej.  Opłata za transport uczestnika rajdu z 

rowerem po uprzednim zgłoszeniu (przy zapisie na rajd). 

Trasy rajdu: 

Trasa nr 1 (ok. 40 km) Jasień - Glinka – Nowa Rola – Gręzawa – Trzebiel – 

Kamienica – Siedlec – Zeltz – Łęknica. Zbiórka o godz. 9:00 przy markecie 

„Biedronka” w Jasieniu. Kierownik trasy: Krzysztof Rojek. 

Trasa nr 2 (ok. 60 km)  Żary – Przewóz – Żabia Ścieżka (Niemcy) – Bad 

Muskau – Łęknica.  Zbiórka o godz.9:00 przy siedzibie Oddziału PTTK Powiatu 

Żarskiego pl. Kard. Wyszyńskiego w Żarach.  Kierownik trasy: Włodzimierz 

Dworski. 

Trasa nr 3 (ok.40 km) Żary – Trzebiel – Łęknica (od Trzebiela trasa prowadzić 
będzie po ścieżce rowerowej). Zbiórka o godz. 9:00 przy siedzibie Oddziału 

PTTK Powiatu Żarskiego, pl. Kard. Wyszyńskiego. Kierownik trasy: Mirosław 

Kuczma. 

Trasa nr 4 (ok.40 km) Łęknica  - Park Mużakowski – Most Angielski – strona 

niemiecka Parku Mużakowskiego – Gablenz - Kromlau (zwiedzanie) – 

KromlauWeg – Weiswasser (wieża widokowa) - droga nr 156 do drogi S-126 – 

Weiswasser – rondo Weiskeisel – Krauschitz – dawny most kolejowy – OKSiR 

Łęknica. Zbiórka o godz.10:00 przy pawilonie IT w Parku Mużakowskim. 

Kierownik trasy: Wacław Kwiatkowski. 

Trasa nr 5 (ok. 10 km) ”Zwiedzamy Park Mużakowski pieszo”. Zbiórka o 

godz.10:00  OKSiR Łęknica.  Kierownik trasy: Henryk Klapa 



Organizatorzy zapewniają:  

- obsługę tras przez kierowników tras 

- ubezpieczenie NW uczestników rajdu zrzeszonych w PTTK. Pozostali 

uczestnicy rajdu ubezpieczają się we własnym zakresie 

- ciepły posiłek, kawę, herbatę, napoje 

- okolicznościową plakietkę rajdową- udział w konkursach /z nagrodami/ 

- potwierdzenie udziału do zdobywania Kolarskiej Odznaki Turystycznej i 

innych odznak PTTK 

Obowiązki uczestnika rajdu: 

- zapisanie się na listę uczestników rajdu i wpłata wpisowego 

- zapoznanie się z regulaminem rajdu i jego przestrzeganie 

- podporządkowanie się poleceniom organizatora rajdu i kierownikom tras w 

czasie przejazdu 

- przestrzeganie przepisów ruchu drogowego, o ochronie środowiska, przeciw 

pożarowych i zasad przebywania w lasach 

- posiadanie dokumentu potwierdzającego tożsamość 

- posiadanie sprawnego i prawidłowo wyposażonego roweru 

- zalecane jest posiadanie kasków rowerowych 

Rajd odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne a jego program 

może ulec zmianie z przyczyn niezależnych od organizatora. 

          

Zapraszamy serdecznie 

Organizatorzy 


