
18. Regionalny Marsz Szlakiem Powstańców Styczniowych z 1863 r.
Marsz organizowany jest przez Regionalne Towarzystwo Społeczno-Kulturalne „ERSKA" w Bełchatowie przy 
współpracy z Centralnym Archiwum Strzeleckim, Honorowy Patronat na marszem objęli : prezydent Miasta 
Bełchatowa, Starostwa Powiatu Bełchatowskiego, Wójtowie Gmin: Bełchatów oraz Kluki.
Cel: Propagowanie patriotycznych wzorów, pamięć historii powstania styczniowego oraz miejsc pamięci.
Alternatywa zagospodarowania wolnego czasu trwania ferii zimowych dla młodzieży szkolnej.
Termin: 28 stycznia 2018 r.
Trasa 1: Bełchatów -  Grocholice -  Oleśnik - Kurnos Drugi
Trasa 2: Bełchatów ~ Parzno -  Grobla (Kluki) - Kaszewice -  Borki - Kurnos Drygi
Program -  Trasa Nr 1
Godz. 8*00 - Zbiórka Bełchatów ul Mieiczarskiego przy Urzędzie Miasta. Sprawdzenie list uczestników., mianowanie 
dowódców partii powstańczych, odczytanie rozkazu.
Godz. 8:30 -  Wymarsz w kierunku cmentarza w Grocholicach.
Godz. 9:25 -  Przemówienia, odsłonięcie pomnika Powstańców Styczniowych, złożenie kwiatów
Godz. 10:00 -  Msza sw. W Kościele w Grocholicach
Godz. 11.00 -  Po mszy ciepły posiłek dla uczestników marszu
Godz. 11:30 -  Wymarsz kolumn marszowych do Oleśnika.
Godz. 12:20 -  Postój i poczęstunek na Oleśniku.
Godz. 14:40 - Kurnos Drugi, Sala OSP. Naczelnik marszu odczyta rozkaz organizacyjny nr 2 o zakończeniu. Po czym
nastąpi wręczenie odznak dla uczestników 18« marszu, podziękowań i nagród.
Przewidywane zakończenie; 16:30 
Program -  Trasa Nr 2
— Godz. 8:00 - Zbiórka Bełchatów u l Mieiczarskiego przy Urzędzie Miasta. Sprawdzenie list uczestników.,
mianowanie dowódców partii powstańczych, odczytanie rozkazu.
— Godz. 8:30 - Odjazd autobusu do Parzna. W Parznie zbiórka przed wejściem do kościoła. Sprawy organizacyjne.
Sprawdzenie list uczestników (spoza Bełchatowa}. Przyjmowanie wpłat uczestnictwa. Wydawanie materiałów
marszowych. Złożenie kwiatów w krypcie Wandy Malczewskiej.

— Godz. 9:00 - Msza święta. Bezpośrednio po niej wójt gminy Kluki powita uczestników. Naczelnik marszu Antoni
Owczarek odczyta Manifest Rządu Narodowego z 1863 r,
—  Godz. 10:00 - Po wyjściu i  kościoła« formowanie kolumny, Wymarsz do Grobli.
— Godz. 11:00 - 11:20 - Grobla (postój, ciepły posiłek).
— Godz. O k . 12:20 -  Posiłek w Kaszewicach oraz złożenie kwiatów pod pomnikiem powstańców
— Godz. 14:40 - Kurnos Drugie Sala OSP, Naczelnik marszu odczyta rozkaz organizacyjny nr 2 o zakończeniu. Po 
czym nastąpi wręczenie odznak dla uczestników 18. marszu, podziękowań i nagród.
Przewidywane zakończenie: 16:30 
In fo rm a c je  d o d a tk o w e :
Każdy uczestnik po zakończeniu marszu otrzymuje potwierdzenie udziału i zaliczenia jego trasy. Po trzech i pięciu 
kolejno zaliczonych marszach każdemu uczestnikowi przysługuje brązowa, srebrna i złota odznaka (stylizowana na
znakach powstańczych) oraz legitymacja, gdzie będą potwierdzone marsze. Odznaki będą wydawane po okazaniu 
wymaganej ilości potwierdzeń udziałów w kolejnych marszach.
Regulamin:
1. W marszu mogą brać udział: osoby dorosłe, całe rodziny oraz młodzież niepełnoletnia (pod opieką osób 
dorosłych lub wychowawców).
2. Każdy uczestnik marszu wpłaca wpisowe w wysokości 5 zł, grupy zorganizowane wpłacają zbiorowo wraz z listą
uczestników. Wszyscy bezpośrednio przed wymarszem od organizatorów otrzymują znaczek, regulamin oraz posiłki 
w wyznaczonych miejscach.
3. Zgłoszenie powinno zawierać następujące dane: imię i nazwisko, datę urodzenia, dane szkoły, nr telefonu, info. o 
udziale w poprzednich marszach.
4. Przy zgłoszeniach młodzieży należy wskazać opiekuna grupy (maksymalnie 15 osób na 1 opiekuna). Opiekun
powinien posiadać kamizelkę odblaskową.
5. Za przekraczanie drogi krajowe) nr 74 odpowiedzialny jest opiekun. Przekraczać Jezdnię należy w warunkach 
normalnego ruchu drogowego.
6. Przekraczanie drogi nr 74 przez osoby indywidualne odbywa się na ich własną odpowiedzialność.
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7. O przyjęciu na listę uczestników marszu decyduje organizator.

8. W miejscu wymarszu (Bełchatów i Parzno) Komenda Marszu wyznacza ilość grup i ich dowódców.
9. W  czasie marszy obowiązuje dyscyplina I podporządkowanie się rozkazom przełożonych.

10. Na całej trasie marszu i na postojach obowiązuje całkowity zakaz spożywania alkoholu, środków odurzających i
innych szkodliwych używek.
11. Niepodporządkowanie się regulaminowi skutkuje natychmiastowym «sunięciem z marszu; w tym wypadku 
organizator nie zapewnia powrotu do miejsca zamieszania.

12. Zgłoszenia należy składać na adres e-maif: erskabeIchatow@onet.pl
do dnia 20 stycznia 2018i\

13. W załączniku należy zaznaczyć, którą trasę państwo wybieracie.

Osoby do kontaktu w sprawie udzielania Informacji: Piotr Gswora 5§S-i3CNMKł , Łukasz Kwiecień 537=580=811 
*Podane godziny mają charakter orientacyjny.
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