V ZLOT HUTA PIENIACKA 30 sierpnia – 06 września 2014 r.
"Zapal światło w Hucie Pieniackiej"
V Zlot motocyklowy w Hucie Pieniackiej,
w ramach XIV Międzynarodowego Motocyklowego Rajdu Katyńskiego.
Głównym zadaniem podczas V-go Zlotu Huta Pieniacka będzie kontynuacja prac przy
porządkowaniu Polskiego Wojskowego Cmentarza w Brodach na Ukrainie.
Tak jak w zeszłych latach, tak i w tym roku; „Obiecuję – pot, bóle krzyża i mięśni, ale także wspaniałe
samopoczucie, dumę i zadowolenie ze spełnienia patriotycznego obowiązku, obowiązku sumienia,
wobec wspaniałych Polaków, którzy są pochowani na Cmentarzu w Brodach, na Kresach II
Rzeczpospolitej.”
Choć tyle możemy dla Nich zrobić.
Wstępny harmonogram zlotu zawiera program1;
 30 sierpnia /sobota/ – od godz. 1800 – rozpoczęcie V-go Zlotu Huta Pieniacka, nocleg na granicy
w Hrebenne
 31 sierpnia /niedziela/, granica – BRODY ok. 230 km
 start - granica z Ukrainą, przejście graniczne HREBNNE,
 godz. 1000 - wspólna odprawa i przejście granicy, tankowanie motocykli
 Poczajów, BRODY
 spotkanie ze Stowarzyszeniem Huta Pieniacka organizatorem projektu rekonstrukcji
Polskiego Wojskowego Cmentarza Wojskowego w Brodach
 przejazd na miejsce noclegu /Zajazd Koliba 4 km od miasta Brody/ kolacja, ognisko, nocleg
/generalnie potrzebne będą namioty/
 01- 03 września /poniedziałek, wtorek, środa/ – BRODY
 godz. 0730 śniadanie
 godz. 0815 przejazd do Brodów na miejsce Polskiego Wojskowego Cmentarza w Brodach
 organizacja, wyznaczenie zadań związanych z udziałem motocyklistów w porządkowaniu
 po południu, w zależności od godz. o której skończymy pracę na cmentarzu, przejazd do
Zajazdu Koliba, obiadokolacja, czas wolny, BANIA – będzie niezbędna!, ognisko
 04 września /czwartek/ – trasa BRODY – HUTA PIENIACKA, ok 50 km
 godz. 0730 śniadanie
 godz. 0830 wyjazd do miejscowości HUTA PIENIACKA
 przejazd przez Podkamień, wjazd na Górę Różańcową do Klasztoru Dominikanów
 dojazd do Polany - Pomnika w Hucie Pieniackiej - organizacja obozowiska
 spotkanie z uczestnikami i organizatorami uroczystości w Hucie Pieniackiej –
Stowarzyszeniem Huta Pieniacka.
 05 września /piątek/ - HUTA PIENIACKA – LWÓW ok. 200 km.
 godz. 0730 śniadanie, zwijanie obozowiska
 godz. 0830 wyjazd na trasę
 Huta Pieniacka, Zadwórze, Lwów – Brzuchowice
 Lwów; Cmentarz Łyczakowski, mogiły Orląt, pomnik Adama Mickiewicza, msza św.

w Katedrze
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wieczorem wspólne ognisko, nocleg w namiotach

Harmonogram Zlotu nie jest „sztywny” może ulec zmianie, także podczas trwania Rajdu.
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 06 września /sobota/ – LWÓW - POLSKA ok. 75 km
 godz. 0730 śniadanie, zwijanie obozowiska
 godz. 0830 wyjazd na trasę;
 Lwów – Zółkiew
 Żółkiew – granica
 KONIEC V ZLOTU HUTA PIENIACKA - Szczegóły na stronie; www.rajdkatynski.net /
Uwagi;
 organizacja Zlotu w Hucie Pieniackiej nie jest usługą turystyczną w rozumieniu Ustawy „O usługach
turystycznych”, Dz. U. Nr 223, poz. 2268 z dnia 29 sierpnia 1997 roku z późniejszymi zmianami
 każdy uczestnik Zlotu jedzie na własną odpowiedzialność i odpowiada za siebie zgodnie z obowiązującymi
odpowiednimi przepisami prawa, w tym prawa o ruchu drogowym,
 w miarę możliwości prosimy o wyposażenie motocykli we flagę Polską /po lewej stronie/ i flagę Ukraińską
/po prawej stronie – od strony chodnika/
 prosimy zapoznać się i stosować w czasie jazdy w grupie, zasady określone w „Regulaminie Jazdy w
Kolumnie” zamieszczonym na stronie www.rajdkatynski.net
 każdy uczestnik zlotu zabiera ze sobą, z miejsca zamieszkania, garść ziemi i kamyk – będziemy sypali,
także na kolejnych zlotach, KOPCZYK PAMIĘCI

Do zobaczenia na trasie, pozdrawiam
kontakt;
Adam Świtalski; tel. kom. 510 011 012;
adres mail; adam.switalski@wp.pl

