
Oddział PTTK Ochota w Warszawie

oraz Szkolne Koło Krajoznawczo-Turystyczne

z Zespołu Szkół Publicznych w Lesznowoli

zapraszają na RAJD OCHOTY 

19 września 2015 r. (sobota)

Rajd  odbywa się  na  terenie  Piaseczna  i  najbliższych  okolic.  Organizowany  jest  przede
wszystkim  dla  uczniów  szkół  podstawowych  i  gimnazjów.  Impreza  jest  spotkaniem  osób
fizycznych, nie ma charakteru komercyjnego. Rajd odbywa się na trasach: pieszej oraz rowerowej. 

CELE  RAJDU:  poznanie  miejsca  i  przebiegu  mało  znanej  bitwy  z  okresu  powstania
kościuszkowskiego, określanej jako bitwa pod Gołkowem oraz zabytków i walorów przyrodniczych
Zalesia  Dolnego,  kształtowanie  szacunku  do  przyrody,  upowszechnianie  form  aktywnego
wypoczynku,  popularyzacja  turystyki  pieszej  i  rowerowej,  integracja  poprzez  turystykę,
propagowanie zdrowego stylu życia. 

PRZEBIEG RAJDU: 
-  TRASA  PIESZA: Spotkanie  grup  rajdowych  o  godzinie 9.00  na  kładce  nad  peronem
kolejowym  na  stacji  w  Piasecznie.  Dojazd  z  Warszawy  pociągiem  odjeżdżającym  ze  stacji
Warszawa Ochota  o 8.18. Trasę prowadzić będzie Małgorzata Grudzińska.
Przejście: Piaseczno PKP – Zalesie Dolne (cmentarz żydowski, willa „Siedziba”, dom „Zośki” oraz
głaz  upamiętniający  poległych  w  bitwie pod  Gołkowem)  –  Wólka  Kozodawska  -  Górki
Szymona – Piaseczno PKP – łącznie 9 km.
-  TRASA ROWEROWA: Spotkanie grup rajdowych o godzinie 9.30 przed ZSP w Lesznowoli,
ul. Szkolna 6. Trasę poprowadzi Kamil Strzałkowski. 
Przejazd:  Lesznowola  –  Władysławów  – Bobrowiec  –  Jazgarzewszczyzna  –  Zalesie  Dolne
(cmentarz żydowski, willa „Siedziba”, dom „Zośki” oraz głaz upamiętniający poległych w bitwie
pod Gołkowem) - Górki Szymona – Zalesie Dolne – Łoziska – Lesznowola – łącznie 17 km 
Uwaga! W imprezie mogą także  uczestniczyć grupy rowerzystów na innych niż proponowana trasa, zorganizowane
i prowadzone przez swoich opiekunów (warunek: uwzględnienie na trasie dwóch wymienionych niżej miejsc i dotarcie
do nich o ustalonych godzinach). 

Około  godz.  11.00-11.15  przy  głazie  upamiętniającym  poległych  w  bitwie  pod  Gołkowem
(u  zbiegu  ulic  Zagłoby  i  11  Listopada)  nastąpi  spotkanie  uczestników  wszystkich  tras.  Tu
zapoznają  się  z  przebiegiem bitwy  z  1794  roku,  a  następnie  uczczą  minutą  ciszy  walczących
w powstaniu kościuszkowskim. 

META RAJDU: 
Ponowne spotkanie wszystkich biorących udział w rajdzie nastąpi około godz. 12.30 na terenie
zespołu przyrodniczo-krajobrazowego Górki Szymona. Tu odbędzie się konkurs krajoznawczy,
a  następnie  odpoczynek,  m.in.  na  piaszczystej  plaży  i  placu  zabaw. Na  Górkach  Szymona  są
wyznaczone miejsca na ogniska. Możliwe jest skorzystanie z nich, ewentualnie trzeba będzie na to



trochę poczekać,  gdyż nie  są prowadzone rezerwacje.  Organizatorzy przygotują  drewno i  kijki,
amatorzy kiełbasek proszeni są o zabranie ich i pieczywa ze sobą. 
Około godz. 14.00 planowane jest podsumowanie konkursu i zakończenie rajdu. Warto przewidzieć
czas na samodzielny spacer grup po terenie.

POWRÓT:  
Piechurzy: Małgorzata Grudzińska wyruszy do Piaseczna około godz. 14.40. W drodze powrotnej
planowane  jest  obejrzenie  kilku  pomnikowych  drzew (przy  ul.  Wiązowej,  Kalin,  Mickiewicza,
Dworcowej). Do dworca kolejowego jest z Górek Szymona około 2,5 km –  droga zajmie godzinę.
Pociąg do Warszawy odjeżdża o godzinie 15.36 (wcześniejszy 14.38, późniejszy 16.38 -  możliwy jest
samodzielny powrót z Górek Szymona do Piaseczna każdej z grup - mapkę będzie można otrzymać od kierownika trasy

pieszej).  Rowerzyści: Trasa  rowerowa  Kamila  Strzałkowskiego  -  przewidywany  powrót  do
Lesznowoli ok. 15.00.  Ewentualne inne trasy rowerowe – zgodnie z decyzją opiekunów grup rowerowych.

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 poniedziałek 14.09. (w godz. 16.00–
18.00).  Uczniowie dokonują wpłat w wysokości 10 zł. Są one w całości przeznaczone na pokrycie
kosztów organizacyjnych i  nie będą zwracane w przypadku nieobecności na rajdzie.  W ramach
wpłaty  zapewniamy:  okolicznościowy  znaczek  rajdowy,  nagrody  dla  uczestników  konkursu,
potwierdzenia przejścia trasy na odznaki: OTP i Turysta Przyrodnik oraz dyplomy i proporczyki
Oddziału PTTK Ochota dla szkół. 

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

pieszej lub jazdy na rowerze, długopis oraz dobry humor,
- 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 w dniu 19.09. 2015 podano w oparciu o rozkład z końca
sierpnia. Prosimy przed rajdem o sprawdzenie, czy nie uległy zmianie.

DO ZOBACZENIA NA IMPREZIE !
 

Zapraszamy do odwiedzania strony internetowej Oddziału  http://ochota.pttk.pl/

http://ochota.pttk.pl/
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