
Piesze jednodniowe
1. Scherza b-moll
Antonin (trasa niebieskim i czarnym szlakiem pieszym) – 
staw Goszczyn – Antonin-Tartak – pomnik F. Radziwi³³a – 
Kociemba – rezerwat Wydymacz – Antonin (10 km) 

Dojazd z Ostrowa do Antonina (stacja kolejowa) poci¹giem 
Kolei Wielkopolskich o godz. 8.24

2. Sonaty h-moll
Spacerkiem po Antonin (niebieskim i zielonym szlakiem 
pieszym) – rezerwat Wydymacz – Antonin (5 km) 

Dojazd z Ostrowa do Antonina (stacja kolejowa) poci¹giem 
Kolei Wielkopolskich o godz. 8.24

3. Ballady g-moll
Przygodzice (stacja kolejowa) – skrzy¿owanie dróg 
Przygodzice/Antonin i Dêbica/Chynowa (szlak niebieski 
pieszy) – Tarchalskie – pomnik F. Radziwi³³a – rezerwat  
Wydymacz – Antonin (10 km)

Dojazd z Ostrowa do Przygodzic (stacja kolejowa) 
poci¹giem Kolei Wielkopolskich o godz. 8.24.

4. Poloneza As-dur
Przygodzice (stacja kolejowa) – skrzy¿owanie dróg 
Przygodzice/Antonin i Dêbica/Chynowa (szlakiem 
niebieskim pieszym) – wiadukt nad drog¹ S11 – staw 
Goszczyn – Antonin-tartak – pomnik F. Radziwi³³a – 
Kociemba – rezerwat Wydymacz – Antonin (11 km) 

Dojazd z Ostrowa do Przygodzic (stacja kolejowa) 
poci¹giem Kolei Wielkopolskich o godz. 8.24.

R
5. Nokturnu Es-dur
Ostrów Wlkp. – Gorzyce Wielkie – Odolanów – Garki – 
Granowiec – Soœnie – Moja Wola 
oœrodku Bia³y Daniel w Mojej Woli) – wycieczka 
indywidualna uczestników pod opiek¹ PTK PTTK po 
Parku Krajobrazowym „Dolina Baryczy” i po³udniowej 
Wielkopolsce – Moja Wola (oko³o 60 km, obiad i nocleg w 
oœrodku Bia³y Daniel) – Soœnie – Surmin – Ka³kowskie – 
Czarnylas – Ludwików – Antonin  (25 km)

Start w pi¹tek 11 wrzeœnia o godz. 15.00 na parkingu przy 
Urzêdzie Skarbowym, ul. Ch³apowskiego

Rowerowe jednodniowe

6. Etiudy c-moll 
Ostrów Wlkp. (trasa szlakiem niebieskim rowerowym) – 
Wysocko Ma³e (szlak rpwerowy zielony) – Janków Przygodzki 
– punkt widokowy w Trzcielinach na Stawy Przygodzickie – 
Nadstawki – Dêbnica – Ludwików – Kociemba –  Antonin (26 
km)

7. Walca cis-moll

Ostrów Wlkp. (trasa szlakiem niebieskim rowerowym) – 
Wysocko Ma³e – Dolina Baryczy – Chynowa – Przygodziczki 
– Kêdziory (czerwony szlak pieszy) – Kot³ów (¿ó³ty szlak 
rowerowy) – Mikstat – Mikstat-Las –  Antonin (32 km)

Dowolne piesze, rowerowe i konne
po uprzednim zg³oszeniu trasy u organizatora rajdu

owerowa dwuipó³dniowa

(35 km, nocleg w 

Trasy rajdowe
Propozycje tras dla turystów pieszych i rowerowych

ostrow-wielkopolski.pttk.pl

Z powodu pandemii trasy nie bêd¹ prowadzone 
przez organizatorów. Zapewniamy serwis rowe-
rowy i pierwsz¹ pomoc w miarê swoich umiejê-
tnoœci.



Organizator rajdu
Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze 
Oddzia³ w Ostrowie Wielkopolskim 
przy wspó³udziale:
— Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski
— Starostwa Powiatowego w Ostrowie Wielkopolskim
— Gminy Przygodzice
— Ko³a PTTK nr 3 „Mila” przy ZT NSZZP Komendy Pow. Policji

Kierownictwo
Komandor — JÓZEF FIEREK
Wicekomandor — RYSZARD PLUCIÑSKI
Sekretarz — MARIA SZUBERT-KORNASZEWSKA
Skarbnik — MARIA LEPAKOWSKA
Kierownik mety — JANUSZ BURZA£A

Cele rajdu
—  uczczenie 100 rocznicy Bitwy Warszawskiej w 1920 roku
— upamiêtnienie pobytu Fryderyka Chopina w Antoninie
— rozpowszechnienie walorów turystyczno-krajoznawczych 

po³udniowej Wielkopolski, a w szczególnoœci okolic Ostro-
wa Wlkp. i  Parku Krajobrazowego „Dolina Baryczy”

— stworzenie uczestnikom warunków czynnego wypoczynku 
i rekreacji

— realizacja has³a „Turystyka ³¹czy pokolenia”

Uczestnictwo
Ze wzglêdu na obostrzenia zwi¹zane z koronawirusem w rajdzie 
mo¿e wzi¹æ udzia³ tylko 150 osób w³¹cznie z organizatorami rajdu. 
W zwi¹zku z pandemi¹, w trosce o wspólne bezpieczeñstwo 
zdrowotne, organizatorzy informuj¹ o koniecznoœci przestrzegania 
zaleceñ Pañstwowej Inspekcji Sanitarnej i stosowania siê do 
wytycznych s³u¿b sanitarnych. Rajd odbêdzie siê w warunkach 
szczególnych i zostanie przeprowadzony zgodnie z mo¿liwoœ-
ciami na dany czas. Wszelkie ustalenia co do przebiegu rajdu, tras, 
obiektów zwiedzanych i formy przeprowadzania rajdu mog¹ siê 
zmieniaæ w jego trakcie. Preferowany bêdzie samodzielny dojazd 
do atrakcji krajoznawczych na trasach. Za ³amanie przepisów i 
zaleceñ sanitarnych uczestnik mo¿e byæ usuniêty z rajdu w trybie 
natychmiastowym. Zaleca siê, aby ka¿dy uczestnik posiada³ 
maseczkê i indywidualne œrodki dezynfekcji. Ka¿dy bierze udzia³ w 
rajdzie na w³asn¹ odpowiedzialnoœæ. M³odzie¿ do lat 18 mo¿e 
uczestniczyæ w rajdzie tylko pod opiek¹ osoby doros³ej.

Zg³oszenie uczestnictwa na trasach dowolnych nale¿y dokonaæ na 
„karcie uczestnictwa” w biurze Oddzia³u PTTK, 63-400 Ostrów 
Wielkopolski, ul. Starotargowa 5 (skrytka poczt. nr 9, tel. 62-300-
0074) — osobiœcie w godzinach otwarcia biura (od poniedzia³ku do 
czwartku 10.00–16.00) lub za poœrednictwem poczty, równie¿ 
elektronicznej (pttkostrow@interia.pl).

Cz³onkowie PTTK wpisuj¹ na karcie numer legitymacji (legitymacja 
jest wa¿na z op³acon¹ sk³adk¹ za rok 2020). Przy zg³oszeniach 
korespondencyjnych nale¿y do³¹czyæ potwierdzenie dokonania 
wp³aty wpisowego.

Zg³oszenia bêd¹ przyjmowane
— na trasy jednodniowe do dnia 10 wrzeœnia
— na trasy wielodniowe do dnia 9 wrzeœnia
O przyjêciu na trasê decyduje kolejnoœæ zg³oszeñ, op³acenie 
wpisowego i przekazanie karty zg³oszenia.

Wpisowe
Przy zg³oszeniach korespondencyjnych nale¿y wp³aciæ wpisowe na 
konto Oddzia³u PTTK – Santander Bank Polska SA Oddzia³ w 
Ostrowie Wlkp. nr 56-1090-1160-0000-0000-1600-9520, z 
dopiskiem „59 Jesieñ Chopinowska”. Dowód wp³aty nale¿y okazaæ 
na starcie. Przy zg³oszeniach osobistych wpisowe nale¿y wp³acaæ 
bezpoœrednio w biurze Oddzia³u PTTK.

Wysokoœæ wpisowego

Trasy      1-dniowe            2,5-dniowe
             z w³asnym z poœciel¹

    œpiworem
     i materacem

– m³odzie¿ szkolna zrzeszona 
w PTTK,  12,00 80,00 100,00
– m³odzie¿ szkolna nie zrzeszona 14,00 90,00 120,00
– doroœli cz³onkowie PTTK, 

15,00 100,00 130,00
– inni uczestnicy nie zrzeszeni 
w PTTK    20,00 120,00 150,00

Liczba miejsc w oœrodku jest ograniczona i pierwszeñstwo maj¹ 
osoby kortzystaj¹ce z 2 noclegów. Dostêpnoœæ noclegu nale¿y 
uzgodniæ z organizatorem rajdu. Jesteœmy partnerami programu: 
„Ostrowska Karta Rodziny 3+”, „Karta Du¿ej Rodziny” i „Ostrowska 
Karta Seniora”.

Organizator zapewnia
— znaczek rajdowy
— posi³ek turystyczny na trasach wielodniowych (sobota) oraz na 
mecie rajdu
— noclegi na trasach wielodniowych w stanicy „Bia³y Daniel” w 
Mojej Woli z u¿yciem w³asnych œpiworów i materacy lub poœcieli 
oœrodka
— potwierdzenie punktów na odznaki turystyczne
— udzia³ w konkursach krajoznawczo-turystycznych z nagrodami 
— ubezpieczenie NNW uczestników bêd¹cych cz³onkami PTTK 
(wa¿ne legitymacje).

opie-
kunowie, przodownicy, przewodnicy

Obowi¹zki uczestników
— Przestrzegania „Karty Turysty”
— Posiadanie apteczki przez dru¿ynê i udzielania sobie 

wzajemnej pomocy
— Przestrzegania przepisów o ruchu drogowym, ochronie 

przyrody i zabytków oraz przeciwpo¿arowych
— Respektowania zarz¹dzeñ organizatora

Zakoñczenie rajdu
Meta rajdu bêdzie czynna przed pa³acem myœliwskim w Antoninie 
w godzinach od 10.00 do 13.00. Dru¿yny winny zg³osiæ siê na 
mecie w godzinach od 11.30 do 12.30.
W godzinach od 11.15 do 11.45 istnieje mo¿liwoœæ zwiedzenia 
koœcio³a z przewodnikiem. 
Zakoñczenia rajdu nast¹pi o godzinie 13.00.

Postanowienia koñcowe
Obowi¹zek ubezpieczenia i zwi¹zane z tym koszty uczestników nie 
bêd¹cych cz³onkami PTTK ponosz¹ uczestnicy lub organizacje 
zg³aszaj¹ce. Odpowiedzialnoœæ za ewentualne szkody wyrz¹-
dzone przez uczestników ponosz¹ winni ich spowodowania lub 
organizacje zg³aszaj¹ce. Kierownictwo rajdu mo¿e zdyskwalifi-
kowaæ dru¿ynê, której cz³onkowie postêpuj¹ niezgodnie z niniej-
szym regulaminem. W przypadku rezygnacji z udzia³u w rajdzie 
uczestnik traci prawo do œwiadczeñ i zwrotu wpisowego. Nagrody 
dla zwyciêzców konkursów bêd¹ wrêczane wy³¹cznie podczas 
uroczystoœci zakoñczenia rajdu, nie odebrane przepadaj¹. 

Powrót  uczestników rajdu we w³asnym zakresie i na w³asny 
koszt.

Kierownictwo rajdu zastrzega sobie prawo interpretacji 
regulaminu. Ewentualne w¹tpliwoœci bêd¹ wyjaœnione w 
sekretariacie rajdu lub przez Zarz¹d Oddzia³u PTTK w Ostrowie 
Wielkopolskim w przypadku odwo³ania pisemnego.

Do zobaczenia na trasach rajdu!


