
   

Międzyzakładowy Związek Zawodowy 

Pracowników Kolei Mazowieckich 

zaprasza wszystkich pracowników 

oraz członków rodzin do wzięcia udziału w  
V RAJDZIE  

TURYSTYCZNYM 

PRACOWNIKÓW KOLEI MAZOWIECKICH 

który odbędzie się w dniach 6 - 7 maja 2017 roku 

  

 Całkowity koszt rajdu wynosi 300 zł. 
Możliwe dofinansowanie rajdu dla pracowników oraz członków rodzin  - w zależności od aprobaty  

ZFŚS Kolei Mazowieckich i Oddziału Usług Utrzymania – w wysokości 70 lub 80% w zależności 

od dochodu. 

  

W PROGRAMIE RAJDU: 

    Zwiedzanie zabytkowego centrum Radomia. Szlak przez mury miejskie: Rynek Miasta  

Kazimierzowskiego obok Zamku, barokowego kościoła i kolegium pijarów, pomnika Czynu  

Legionów, Kamienicy Oczarskiego oraz Gąski i Esterki, Ratusza, kościoła Ewangelicko  

Augsburskiego, kościoła i klasztoru ojców Bernardynów. 

Zwiedzanie Muzeum Wsi Radomskiej- skansenu, w którym zestawiono 80 obiektów 

dawnego budownictwa wiejskiego (chałupy, dwory, kościół, budynki gospodarcze, kuźnie, 

wiatraki i młyny wodne). Muzeum posiada również ponad 16 000 eksponatów ruchomych, 

wśród których na szczególną uwagę zasługują kolekcje: pojazdów, maszyn rolniczych, uli  

i narzędzi pszczelarskich, tkanin i sztuki ludowej.  

Przejazd kolejką wąskotorową na trasie z Iłży do Marcul. 

                  ,,Spotkanie'' z sołtysem w Wąchocku. 

Przejście pieszym szlakiem Sieradowickiego Parku Krajobrazowego z Wąchocka wzdłuż  

wijącej się rzeki Lubianki i partyzanckiej drogi krzyżowej do Rezerwatu Wykus  

z symbolicznym pomnikiem upamietniającym poległych w II Wojnie Światowej  

partyzantów Ponurego i Nurta. Dalej przez Polanę Langiewicza obok źródełka i obelisku  

              upamiętniającego wydarzenia Powstania Styczniowego do Starachowic. 

Zwiedzanie 43 komór w trzykondygnacyjnych podziemiach opatowskich oraz zapoznanie 

się z procesem powstawania krówki opatowskiej i posmakowaniem tego specjału. Przejście 

półtorakilometrową trasą w Krzemiomnkach Opatowskich prezentującą oryginalne 

wyrobiska neolitycznych kopalń, hałdy górnicze oraz zagłębienia poszybowe składające 

się na  wyjątkowy krajobraz przemysłowy sprzed 5000 lat z najciekawszym elementem, 

500-metrową trasą poziemną. Na trasie zwiedzania znajduje się  

również rekonstrukcja osady neolitycznej. 

Zwiedzanie Parku Jurajskiego w Bałtowie – szlaku nauki i przygody. Przejście ścieżką  

z dinozaurami, pobyt w Muzeum Jurajskim, Prehistorycznym Oceanarium i Gondwanie,  

przejazd schoolbusem po górnym zwierzyńcu, gdzie swobodnie biega ponad 400 zwierząt  

i piesza wędrówka po dolnym zwierzyńcu. 

  
W cenie: nocleg z obiadokolacją i śniadaniem,  impreza integracyjna, przewodnik  

turystyczny, transport autokarem, wstępy do zwiedzanych obiektów, ubezpieczenie  

NW, znaczek rajdowy. 
 

    Rezerwacje pod nr tel. 668 342 314 

 

Program może ulec zmianie ze względu na warunki 

pogodowe lub inne przyczyny niezależne od organizatora.  

Cena może ulec zmianie w wypadku zmian cen wstępów do zwiedzanych obiektów.  

Pracownicy ubiegający się o dofinansowanie rajdu powinni złożyć wnioski oraz 

zaświadczenia lub oświadczenia o dochodach w dziale socjalnym.  


