
Oddział PTTK Ochota w Warszawie 

oraz Szkolne Koło Krajoznawczo-Turystyczne 

„Szprycha” z Zespołu Szkół Publicznych w Lesznowoli 

zapraszają w sobotę, 24 września 2016 r. na 

                                 MIĘDZYPOKOLENIOWĄ SZTAFETĘ TURYSTYCZNĄ   

                                    Poznajemy Gminę Lesznowola 

 

 

Międzypokoleniowa Sztafeta Turystyczna to ogólnopolska akcja organizowana przez 

Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze. Zapraszamy do wyruszenia na szlaki: dzieci, 

młodzież szkolną, rodziców, seniorów – całe rodziny. Wspólnie pokażemy, że turystyka jest dla 

wszystkich i wspaniale łączy pokolenia. 

Tegoroczna Międzypokoleniowa Sztafeta Turystyczna nosi nazwę Poznajemy Gminę 

Lesznowola i została objęta patronatem przez Wójt Gminy Lesznowola – panią Marię Jolantę 

Batycką-Wąsik. Celem imprezy jest poznanie przyrodniczych i kulturowych walorów 

zwiedzanych terenów oraz integracja środowisk turystycznych: z Gminy Lesznowola                                

i współpracujących z Oddziałem PTTK Ochota. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRZEBIEG IMPREZY: 

1. Pokonanie jednej z tras przebiegających po terenie Gminy Lesznowola. Start: miejsce i godzina 

zależne od wyboru trasy. Proponowane przez organizatorów trasy prowadzą działacze Oddziału 

PTTK Ochota - nauczyciele z ZSP w Lesznowoli. 

2. Około godz. 11.40–12.00 - spotkanie wszystkich uczestników w Magdalence – w miejscu 

pamięci w lesie. Uczczenie zamordowanych Polaków w egzekucji w 1942 roku: zapalenie zniczy, 

minuta ciszy. 

3. Przejście do ulicy Brzozowej w Magdalence. Znajduje się tam miejsce na ognisko – amatorzy 

kiełbasek mogą je zabrać. 

4. Pobyt w Magdalence: ognisko, udział w konkursach. 

5. Zakończenie imprezy ok. 14.00–15.00 (w zależności od ilości uczestników i pogody). 

 

TRASY PIESZE: 

1. Lesznowola – Magdalenka miejsce pamięci (spotkanie tras) – Magdalenka (ognisko). Do 

przejścia 5 km, trasę prowadzi p. Agnieszka Mazur. Start o godzinie 10.00 sprzed ZSP                                

w Lesznowoli, ul. Szkolna 6. Chętni z Warszawy mogą dojechać autobusem 707 z pętli P+R Al. 

Krakowska o 8.55 (przystanek: Szkolna w Lesznowoli - na żądanie). 



 2. Łazy, ul. Podleśna – Derdy – Łazy cmentarz – Magdalenka II – szlakiem rowerowym żółtym do 

szlaku czerwonego pieszego - Magdalenka miejsce pamięci (spotkanie tras) – Magdalenka 

(ognisko). Do przejścia ok. 9 km, trasę prowadzi p. Małgorzata Grudzińska. Start o godzinie 8.50                 

z przystanku na żądanie Podleśna (dojazd z Warszawy autobusem 728 z pętli P+R Al. Krakowska     

o 8.25). 

3. Łazy, al. Krakowska - Łazy cmentarz – Magdalenka II – szlakiem rowerowym żółtym do szlaku 

czerwonego pieszego - Magdalenka miejsce pamięci (spotkanie tras) – Magdalenka (ognisko). 

Wariant krótszy trasy nr 2 - do przejścia ok. 6 km, trasę prowadzi p. Małgorzata Grudzińska. Start             

o godzinie 9.50 z przystanku Łazy (dojazd z Warszawy autobusem 728 z pętli P+R Al. Krakowska 

o 9.24). Uwaga: być może trzeba będzie parę minut poczekać na osobę prowadzącą trasę – dojdzie ona na miejsce 

startu z uczestnikami trasy nr 2. 

 

TRASA ROWEROWA: Lesznowola -  Władysławów – Łazy - Magdalenka miejsce pamięci                     

w lesie (spotkanie tras) – Magdalenka (ognisko) – Lesznowola – łącznie ok. 25-30 km. Start                    

o godzinie 9.30 sprzed ZSP w Lesznowoli, ul. Szkolna 6, trasę prowadzi p. Kamil Strzałkowski. 

 

UWAGA: możliwy jest wybór przez grupę uczestników własnej trasy - zarówno pieszej jak                  

i rowerowej - pod warunkiem stawienia się o godzinie 11.40-12.00 w miejscu pamięci               

w lesie magdaleńskim. Zachęcamy do tego w szczególności zorganizowane grupy szkolne –

dzieci, młodzież, członków ich rodzin i nauczycieli z Gminy Lesznowola. 

 
POWRÓT DO WARSZAWY samodzielny, możliwe warianty: 

- autobus 707 z Magdalenki odjeżdża o godzinie 16.07  - do przystanku ok. 800 m (wcześniejszy o 14.07), 

- pieszo do Sękocina Lasu (ok. 2,5 km – dojście 50 min.) i stamtąd autobusem 721 o godz. 15.14 lub 728 o godz. 15.45. 

 

ZGŁOSZENIE I WARUNKI UCZESTNICTWA: 

Udział w Międzypokoleniowej Sztafecie Turystycznej jest bezpłatny. Ze względów 

organizacyjnych grupy obowiązuje wcześniejsze zgłoszenie. Można go dokonać pocztą 

elektroniczną poczta@ochota.pttk.pl lub telefonicznie 781 984 281 (uwaga: telefon jest odbierany 

jedynie podczas dyżurów członków zarządu Oddziału we wtorki w godzinach 16.00 – 18.00,                      

w pozostałe dni można wysłać wiadomość sms). W zgłoszeniu należy podać trasę, przypuszczalną 

ilość uczestników oraz – w przypadku grup szkolnych – nazwę placówki. Zapewniamy: certyfikaty 

uczestnictwa, przygotowanie ogniska, drobne nagrody dla uczestników konkursów, dyplomy 

Oddziału PTTK Ochota dla szkół oraz dla zainteresowanych potwierdzenia przebycia trasy na 

odznaki PTTK.  

 

OBOWIĄZKI UCZESTNIKA:  

- odpowiedni ekwipunek (w tym prowiant i napoje), odzież i obuwie dostosowane do wędrówki 

pieszej lub jazdy na rowerze (dla rowerzystów także kask), długopis oraz dobry humor, 

- przestrzeganie przepisów ruchu drogowego, Karty Turysty oraz zasad ochrony przyrody, 

- każda grupa winna posiadać podręczną apteczkę, 

- mile widziane posiadanie zniczy. 

   

POSTANOWIENIA KOŃCOWE: 

- Międzypokoleniowa Sztafeta Turystyczna odbędzie się bez względu na pogodę. 

- Dodatkowym ubezpieczeniem są objęci członkowie PTTK (z aktualnie opłaconą składką), 

pozostałym uczestnikom go nie zapewniamy. 

- Za bezpieczeństwo młodzieży odpowiadają opiekunowie grup. 

Prosimy sprawdzić godziny odjazdów autobusów na stronie www.ztm.waw, w regulaminie podano 

je w oparciu o rozkłady z pierwszego weekendu września.   

mailto:poczta@ochota.pttk.pl
http://www.ztm.waw/

