
Oddział PTTK Ochota w Warszawie 

zaprasza na XXXII RAJD PIESZY 

„BLISKIE SERCU”   

odbywający się w Roku Krajoznawstwa Polskiego, 

7 maja 2016 r. (sobota). 

 

 Tradycyjnie rajd „BLISKIE SERCU” prowadzi trasami z miejscami pamięci 

narodowej. Przeznaczony jest dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów. 

Impreza jest spotkaniem osób fizycznych, nie ma charakteru komercyjnego. Funkcję 

kierownika rajdu pełni kol. Małgorzata Grudzińska.                      

 

CELE RAJDU: zapoznanie z działalnością Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego w 110. 

rocznicę jego powstania, poznanie historii Komorowa i Pęcic (w tym przebiegu boju w 1944 roku) 

oraz przyrodniczych i kulturowych walorów gminy Michałowice; upowszechnianie form 

aktywnego wypoczynku, popularyzacja turystyki pieszej, wytworzenie więzi poprzez turystykę, 

kształtowanie szacunku do przyrody, propagowanie zdrowego stylu życia.  

 

START RAJDU: 

Główna część trasy, którą wszyscy uczestnicy przejdą wspólnie, to: Komorów – Pęcice (tereny 

gminy Michałowice, ok. 6 km). Spotkanie grup rajdowych o godzinie 10.50 przed Zespołem 

Szkół Ogólnokształcących w Komorowie (al. M. Dąbrowskiej 12). 

W zależności od wybranego miejsca startu i sposobu powrotu trasa może być dłuższa i wynosić od 

8 km do 11 km. 

Proponowane są następujące miejsca startu: 

1. Pruszków WKD - dojazd kolejką WKD ze stacji Warszawa Zachodnia 9.54, bilet dla ucznia 3 zł, 

a następnie dojście (ok. 500 m) do przystanku „Andrzeja” przy Szpitalu Powiatowym (aleja Armii 

Krajowej) i połączenie się z grupą rozpoczynającą w miejscu nr 2. Opiekunowie grup wybierający 

ten wariant proszeni są o poinformowanie o tym kierownika rajdu. 

2. Pruszków - przystanek „Andrzeja” przy Szpitalu Powiatowym. Dojazd autobusem Centrum 

Handlowego Janki (sprzed Auchan w Jankach o 10.00, płatne u kierowcy – bilet 2 zł, przyjazd na 

miejsce startu o 10.21). Stąd wyruszy kierownik rajdu, do miejsca spotkania wszystkich grup trzeba 

przejść ok. 2 km. 

3. Komorów WKD - dojazd kolejką WKD ze stacji Warszawa Zachodnia o 10.24, bilet dla ucznia  

3 zł, dojście do Zespołu Szkół Ogólnokształcących – ok. 300 m. 

 

PRZEBIEG RAJDU:   

Na trasie m.in. miejsce pierwszego pochówku twórcy Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego - 

Aleksandra Janowskiego, zabytkowy kościół, cmentarz z okresu I wojny światowej oraz pomnik 

żołnierzy Armii Krajowej. Ponadto pomniki przyrody i zespół przyrodniczo-krajobrazowy. 

 

META RAJDU: miejsce pamięci w Pęcicach. Tu odbędzie się konkurs krajoznawczy. Planowane 

podsumowanie konkursu i zakończenie rajdu ok. 15.00.  



POWRÓT:   

W zależności od wybranego wariantu trasy: 

- z Pęcic – autobusem Centrum Handlowego Janki o 15.28 do Janek (płatne u kierowcy – bilet 2 zł), 

- z Reguł WKD – dojście ok. 2 km, odjazd kolejki o 15.41 (następny pociąg 16.11) – cena biletu dla 

ucznia do Warszawy Zachodniej 2,30 zł. 

  

ZGŁOSZENIE I WARUNKI UCZESTNICTWA: Zgłoszenia przyjmujemy do 5.05. 2016 pocztą 

elektroniczną: poczta@ochota.pttk.pl, telefonicznie 781 984 281 (można wysłać wiadomość sms) –  

lub osobiście podczas dyżuru członków zarządu w siedzibie oddziału we wtorek 26.04.2016                            

(w godz. 16.00–18.00). Uczniowie dokonują wpłat w wysokości 8 zł. Są one w całości 

przeznaczone na pokrycie kosztów organizacyjnych, opiekunowie przekazują zebrane pieniądze za 

tyle osób, ile zgłosili do udziału w rajdzie. W ramach wpłaty zapewniamy: znaczek rajdowy, 

drobny upominek, nagrody dla uczestników konkursu, potwierdzenia przejścia trasy na odznaki: 

OTP i Turysta Przyrodnik oraz dyplomy dla szkół.  

 

OBOWIĄZKI UCZESTNIKA:  

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

pieszej, długopis oraz dobry humor, 

- ze względu na charakter imprezy mile widziane znicze, 

- przestrzeganie Karty Turysty oraz zasad ochrony przyrody, 

- każda grupa winna posiadać podręczną apteczkę. 

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE: 

- Rajd 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.  

 

UWAGA: Godziny odjazdów pociągów i autobusów podano w oparciu o rozkład z początku 

kwietnia. Prosimy o sprawdzenie przed rajdem, czy nie uległy zmianie. 

 

 

 

DO ZOBACZENIA NA IMPREZIE ! 
 


