
              

 

               

        

             

 

Wiadomości krajoznawcze 

 Trasa rajdu prowadzi przez lasy ciągnące się równolegle do Wisły, od Otwocka aż do 

Maciejowic. Są to głównie ubogie bory sosnowe. Lasy są pozostałością historycznej Puszczy 

Osieckiej, kniei łowieckiej książąt mazowieckich. Dzisiaj noszą nazwę Lasów Otwockich, 

Celestynowskich, Osieckich i Garwolińskich. Miejscami szlak dużej urody ze względu na 

urozmaicony pejzaż kulturowy, zagajniki, pola i łąki, pofałdowany teren. Można tutaj zobaczyć 

Mazowsze mało znane, często wiejskie i pełne rzadko spotykanego uroku. Trasa najładniejsza przy 

pełnym słońcu, a długoterminowa prognoza pogody na 7-9 września br. jest optymistyczna – 

temperatura do ok.  23-24°C i słonecznie. 

 

Drogi 

Trasę zaplanowano ze szczególnym uwzględnieniem bezpieczeństwa rowerzystów. Prawie 

cała trasa rajdu przebiega drogami asfaltowymi o dobrej nawierzchni, ale małym i bardzo małym 

natężeniu ruchu – są to drogi lokalne. Nieliczne odcinki stanowią drogi  o gorszej nawierzchni – 

utwardzone, gruntowe – polne i leśne. Nie ma trudnych odcinków wymagających większego 

wysiłku fizycznego. 

 

Dzień 1 

 Zbiórka przed LO Nr III im. J. Słowackiego 7.IX.2022 r. o godz. 8.45, odjazd (po przedstawieniu 

spraw organizacyjnych i porządkowych, w tym przegląd rowerów) o godz. 9.15. 

 Przejazd do Jabłonowca trasą (w nawiasach umieszczono odległości od szkoły do kolejnych 

punktów trasy): Anielin [4 km], Kamień Leśnika [7 km], Tabor [12 km], Podbiel [15 km], Osieck 

[22 km], Wójtowizna [25 km], Czarnowiec [27 km], Natolin [30 km], Uśniaki [34 km], Cyganówka 

[37 km], Trzcianka [40 km], Nowy Żabieniec [42 km], Stary Żabieniec [45 km], Dąbrowa [50 km], 

Wola Łaskarzewska [53 km], Łaskarzew [56 km], Celinów [60 km], Pogorzelec [63 km], Polik [65 

km], Podzamcze [67 km], Jabłonowiec [75 km]. 



 Około godz. 16.00 przyjazd do Ośrodka Wypoczynkowego „Tęcza” w Jabłonowcu 

jablonowiec.pl, zakwaterowanie w pawilonach (pokoje trzyosobowe z łazienkami), 

obiadokolacja ok. godz. 17.00-18.00. Ośrodek posiada ogrodzony teren leśny, jeziorka, dobrze 

utrzymane korty tenisowe, boiska do piłki nożnej, sklepik. 

 Trasa pierwszego dnia dostępna jest pod adresem https://goo.gl/maps/WDGuX 

 

   
                                    Okolice Osiecka                                                       Okolice wsi Uśniaki 

 

Dzień 2 

 Pobudka o godz. 8.00, gimnastyka – prowadzi p. Łuniewski, poranna toaleta, śniadanie                        

o godz. 9.00. Przed godz. 10.00 wyjazd na trasę po pograniczu województw mazowieckiego                 

i lubelskiego – dojazd do Dęblina i zwiedzanie Muzeum Sił Powietrznych. Ostateczny przebieg 

trasy do uzgodnienia, w zależności od dyspozycji uczestników rajdu – do przejechania 

planowane jest ok. 50 km. Drogi asfaltowe, głównie lokalne o małym natężeniu ruchu, biegnące 

w rolniczym krajobrazie kulturowym. Powrót do ośrodka ok. godz. 15.00-16.00. Kolacja ok. 

godz. 17.00. Dla chętnych możliwość odwiedzenia „Farmy Iluzji” niedaleko ośrodka                               

w Jabłonowcu (szczegóły na stronie http://farmailuzji.pl/pol). Atrakcje bardziej dla młodszych 

dzieci i niestety wstęp płatny ok. 75 zł, które nie są wliczone w cenę wycieczki. 

 Trasa drugiego dnia dostępna jest pod adresem https://goo.gl/maps/M6VQ62pEVQwmAAJz5 

   
      Na pograniczu woj. lubelskiego i mazowieckiego                                     We wsi Więcków 

 

https://goo.gl/maps/WDGuX
http://farmailuzji.pl/pol
https://goo.gl/maps/M6VQ62pEVQwmAAJz5


Dzień 3 

 Pobudka o godz. 8.00, poranna toaleta, śniadanie  o godz. 9.00. Ok. godz. 10.00 wyjazd. 

Przebieg trasy  początkowo identyczny jak pierwszego dnia. Od Łaskarzewa przesunięty bardziej 

na wschód do linii kolejowej Warszawa – Lublin – Dorohusk. Powrót do Otwocka przed godz. 

17.00. 

 Trasa trzeciego dnia dostępna jest pod adresem https://goo.gl/maps/SuxrNaYd53crvd3H6 

   
W ośrodku „Tęcza” w Jabłonowcu 

 

Informacje praktyczne 

 Cena 290 zł obejmuje: dwa noclegi, dwa śniadania, dwie obiadokolacje, wstęp do Muzeum Sił 

Powietrznych w Dęblinie, drewno i artykuły spożywcze na ognisko. 

 Bezwzględnie należy posiadać: sprawny rower – trzeba dokonać przeglądu przed wyjazdem, 

kask, zapasową dętkę, przybory toaletowe, ciepłą odzież na wieczór, okrycie 

przeciwdeszczowe, pisemną zgodę rodziców na udział w rajdzie i kartę rowerową (nie dotyczy 

uczniów pełnoletnich), legitymację szkolną (niezbędna do muzeum i w przypadku pogody 

uniemożliwiającej jazdę rowerem do powrotu pociągiem Kolei Mazowieckich ze stacji Mika), 

kondycję i dobry humor. 

 Podczas rajdu obowiązują przepisy dotyczące właściwego zachowania się na wycieczkach 

zawarte w regulaminie wycieczek szkolnych dostępnym w BIP na stronie internetowej szkoły 

www.slowacki.eu . Dodatkowo wprowadza się kary finansowe za mówienie do kolegów po 

nazwisku (2 zł), używanie słów wulgarnych (5 zł), ryzykowną lub nieprzepisową jazdę (5 zł), 

oddalenie się od grupy bez zgody opiekuna (5 zł) - każdorazowo. Zebrane w ten sposób 

pieniądze przekazane zostaną najsympatyczniejszemu uczestnikowi rajdu wyłonionemu                   

w drodze konkursu. 

 Szczególną uwagę zwracamy na: kulturę zachowania, wzajemną życzliwość, pomoc tracącym 

kondycję, zasady dobrego współżycia w grupie rówieśniczej, stosowanie się do poleceń 

opiekunów, bezpieczne poruszanie się po drogach. 

https://goo.gl/maps/SuxrNaYd53crvd3H6
http://www.slowacki.eu/

