
Oddział PTTK Ochota w Warszawie

zaprasza na XXXI RAJD PIESZY

„BLISKIE SERCU”  

W 70. rocznicę zakończenia II wojny światowej

9 maja 2015 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,  która  także będzie  prowadzić
uczestników.                     

CELE  RAJDU:  uczczenie  70.  rocznicy  zakończenia  II  wojny  światowej,  poznanie  historii
i walorów przyrodniczych okolic Legionowa, w szczególności fragmentów czarnego Turystycznego
Szlaku  Patriotycznego  „Polski  Walczącej”  oraz  Jabłonny,  upowszechnianie  form  aktywnego
wypoczynku, popularyzacja turystyki pieszej, wytworzenie więzi poprzez turystykę, kształtowanie
szacunku do przyrody, propagowanie zdrowego stylu życia. 

PRZEBIEG RAJDU: 
SPOTKANIE GRUP RAJDOWYCH: o godzinie 9.45 na stacji kolejowej Legionowo. 
Dojazd pociągiem Kolei Mazowieckich (symbol linii w rozkładzie: KML) odjeżdżającym ze stacji
Warszawa  Rakowiec  o  8.58,  Warszawa  Zachodnia  9.08,  Warszawa  Centralna  9.17;  najlepiej
skorzystać z biletu ZTM weekendowego (dla ucznia za 12 zł) lub dobowego na obie strefy (ulgowy
– 13 zł), oba będą ważne także w innych środkach komunikacji.

TRASA: Legionowo PKP – lasy legionowskie, w tym rezerwat Bukowiec Jabłonowski – Jabłonna
centrum - umocnienia niemieckie na wale przeciwpowodziowym - rezerwat Ławice Kiełpińskie –
Jabłonna  zespół  pałacowo-parkowy  – ok.  8-9  km.  Trasa  w  znacznej  części  przebiegać  będzie
czarnym Turystycznym Szlakiem Patriotycznym „Polski Walczącej”.

META RAJDU: zabytkowy park w Jabłonnie. Tu odbędzie się konkurs krajoznawczy. Planowane
podsumowanie konkursu i zakończenie rajdu ok. 14.30-14.40. Warto potem przewidzieć czas na
samodzielnie zwiedzanie parku.

POWRÓT (do wyboru):  
-  autobusem 723 z przystanku Pałac o  15.29 (wcześniejszy 14.49, następny 16.09) w kierunku
Żerania (by dojechać na Ochotę najlepiej przesiąść się na przystanku Płochocińska w autobus 186,
który dojeżdża do Bitwy Warszawskiej 16.26, wcześniejszy – 15.41, następny 17.11);



- dojść (1 godzina) najkrótszą drogą do Legionowo PKP ok. 3 km, a następnie jednym z pociągów
Kolei Mazowieckich (symbole linii: KLM lub KM9):
KML o 15.45 (kurs przyspieszony) do W-wy Centralnej 16.14, Zachodniej 16.19, Rakowiec 16.26 
KM9 o 15.55 przez W-wę Gdańską do W-wy Zachodniej (16.30)
lub Szybkiej Kolei Miejskich (symbol linii S3): o 16.11 do W-wy Centralnej 16.45, Zachodniej
16.54, Rakowiec 17.01.

ZGŁOSZENIE I WARUNKI UCZESTNICTWA: Zgłoszenia przyjmujemy pocztą elektroniczną:
poczta@ochota.pttk.pl,  telefonicznie 781 984 281 (można wysłać wiadomość sms) lub osobiście
podczas  dyżuru  członków  zarządu  w  siedzibie  oddziału  w  poniedziałki  27.04.2015
i  4.05.2015  (w  godz.  16.00–18.00).   Uczniowie  dokonują  wpłat  w  wysokości  8  zł.  Są  one
w całości przeznaczone na pokrycie kosztów organizacyjnych i nie będą zwracane w przypadku
nieobecności na rajdzie. W ramach wpłaty zapewniamy: znaczek rajdowy, 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 !
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