RK KR

O WS

LI M

Gmina Rawa Mazowiecka

O

Lokalna Grupa Działania

Gmina Miasto Rawa Mazowiecka

B

Y

B RA ZO W

KRAINA
RAWKI

A
JO

KI

PA

Lokalna Grupa Działania „Kraina Rawki”
Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Łódzkiego
Oddział Terenowy Bolimowskiego Parku Krajobrazowego
Gmina Miasto Rawa Mazowiecka
Gmina Rawa Mazowiecka

Zapraszają
12-14 czerwca 2015 r.
Na rajd rowerowy i otwarcie szlaku rowerowego „Grodzisk Piastów
Mazowieckich”
oraz
akcję sprzątania rezerwatu przyrody „Sprzątanie Rawki w Krainie Rawki”

Zadanie pt. „I rajd Rowerowy Szlakiem Grodzisk Piastów Mazowieckich – sprzątanie Rawki w Krainie
Rawki” współfinansowane jest ze środków Województwa Łódzkiego

Program rajdu rowerowego:
12 czerwca (piątek)
godz.16.00- 16.30 - zbiórka i zapisy na rajd. Rynek Skierniewice,
docelowa liczba uczestników 15 osób.
godz. 16.35 - wyjazd na trasę rajdu. Trasa – Skierniewice, Dębowa Góra,
Rzeczków

(grodzisko),

Rzędków,

Kwasowiec,

Zglinna

Duża,

Stara

Rossocha, Janolin, Wałowice, Rawa Mazowiecka.
godz.20.00 - przyjazd do Rawy. Zakwaterowanie w hotelu „Tatar”.
13 czerwca (sobota)
godz.8.00-9.00 – śniadanie
godz. 10.00 – zbiórka i omówienie akcji sprzątania
godz.11.00 – uroczyste otwarcie szlaku rowerowego i akcji sprzątania
godz.11.30–14.00 - sprzątanie terenów wokół zbiornika „Tatar Górny” i
„Tatar Dolny”
godz.14.00-16.30 – wycieczka na rowerach wokół Rawy Mazowieckiej
szlakiem „Grodzisk Piastów Mazowieckich” (Anielska Góra – grodzisko).
godz.16.30 – przyjazd do hotelu „Tatar”.
godz.17.00 – uroczyste zakończenie rajdu i akcji sprzątania, obiad.
godz.18.00 – konkurs wiedzy turystyczno- przyrodniczej,
godz.19.30 – ognisko i wręczenie nagród w konkursie. Nocleg w hotelu.
14 czerwca (niedziela)
godz. 7.00-8.00 – pobudka i śniadanie
godz. 9.00 – wyjazd na trasę rajdu. Powrót do Skierniewic szlakiem
„Grodzisk

Piastów

Mazowieckich”:

Kurzeszyn

Stary(grodzisko),

Nowy

Rawa
Dwór,

Mazowiecka,
Stara

Rawa

Żydomice,
(grodzisko),

Trzcianna, Rawiczów, Skierniewice. Zakończenie rajdu.

Zadanie pt. „I rajd Rowerowy Szlakiem Grodzisk Piastów Mazowieckich – sprzątanie Rawki w Krainie
Rawki” współfinansowane jest ze środków Województwa Łódzkiego

Program kajakowej akcji sprzątania:
13 czerwca (sobota)
godz. 9.00 – przyjazd kajaków i kajakarzy do hotelu „Tatar” w Rawie
Mazowieckiej, zakwaterowanie.
godz.9.30 – zapisy i podział odcinków rzeki do sprzątania.
godz. 11.00 – uroczyste otwarcie akcji sprzątania
godz.11.30

–

rozwiezienie

uczestników

akcji

sprzątania

na

rzekę.

godz.16.30- zakończenie akcji sprzątania, powrót do hotelu.
godz. 17.00 – uroczyste zakończenie akcji, obiad.
godz.18.00 – konkurs wiedzy turystyczno- przyrodniczej,
godz.19.30 – ognisko i wręczenie nagród w konkursie. Nocleg w hotelu.
14 czerwca (niedziela)
godz.7.00-8.00 – pobudka i śniadanie
godz. 9.00 – wycieczka piesza po Rawie Mazowieckiej
godz.11.00 – powrót do Skierniewic.
Zapisy i opłaty: opłata za udział zarówno w rajdzie rowerowym jak
i sprzątaniu rzeki 35 zł (w tym: okolicznościowe koszulki, kajaki,
ubezpieczenie, noclegi, wyżywienie, nagrody w konkursach).
Serdecznie zapraszamy
Kontakt: Henryk Bałut - gł. specjalista ds. turystyki i rekreacji
tel: 46 833 37 77; kom. 500 356 142; e-mail:h.balut@parkilodzkie.pl
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