XXX Jubileuszowy Ogólnopolski Rajd Leśników
„Na Pokładzie Przygody”
Trasa nr 10 „Piotrków Trybunalski w historii i krajobrazie”
Rodzaj trasy: autokarowo-kajakowa
Jednostka: Nadleśnictwo Piotrków
Koszt uczestnictwa: 890 zł/osoba
Koordynator trasy: Anna Święcicka-Kujawiak, tel. 694 408 897
Baza noclegowa: Kompleks Hotelowo Rekreacyjny Zielony Gościniec
(pokoje dwu i trzyosobowe z łazienkami)
Włodzimierzów ul. Zdrowie 43 97-330 Sulejów,
http://www.zielony-gosciniec.pl/
Liczba miejsc: 100 (dwie grupy po 50 osób)
Opis trasy: Wsiadaj z nami do kajaka, Pilica poprowadzi nas do serca Puszczy
Pilickiej, tam przy Róży Wiatrów przywita nas Zalew Sulejowski. W piotrkowskim
grodzie „popłyniemy” Szlakiem Wielu Kultur, zacumujemy w przystani, po której
oprowadzi nas mistrz browarnictwa, później w porcie Koło posłuchamy opowieści
naszych podopiecznych, przy okazji Ty także zrehabilitujesz swoje siły i wzmocnisz się
sutym jadłem … .
Uczestnicy zostaną podzieleni na dwie grupy po około 50 osób, trasy będą
realizowane naprzemiennie. Po całych dniach atrakcji turystycznych, na uczestników
będzie czekała prawdziwa integracja.
Dzień
29.08.2018
Grupa 1
30.08.2018
/
Grupa 2
31.08.2018

Opis
Zakwaterowanie od godziny 17ºº. Kolacja
1 dzień
Śniadanie 8ºº – 9ºº
9:30 Wyjazd busami do miejscowości Trzy Morgi.
W trakcie spływu 13³º -15ºº - plenerowy posiłek w okolicach
miejscowości Kurnędz.
Spływ rzeką Pilicą. Stopień trudności – średni (kajaki jedno
i dwuosobowe, turystyczne). Odcinek: miejscowość Trzy Morgi –
Barkowice. Początek trasy to rzeka Pilica, a zakończenie Zalew
Sulejowski przy Restauracji Róża Wiatrów. Po drodze mijamy
miejscowość Sulejów z pięknym Opactwem Ojców Cystersów,
którego początki sięgają XIII w.
17³º - przejazd do Ośrodka
do 19ºº – obiadokolacja

19ºº – prezentacja filmu „ Łowiecki Testament”. Jednym z autorów
filmu jest nasz pracownik Paweł Kowalski. Film otrzymał 1-sze
miejsce w ogólnopolskim konkursie organizowanym z okazji 90 lecia PZŁ
20ºº - taneczna zabawa integracyjna w plenerze
Grupa 1
31.08.2018
/
Grupa 2
30.08.2018

1.09.2018

2 dzień
8³º – 9ºº - śniadanie
9³º - wyjazd autokarem do Piotrkowa Trybunalskiego
10ºº - 15ºº - realizowanie programu dnia, a w tym:
1015 - złożenie kwiatów w miejscu pamięci (miejsce dawnej
leśniczówki ukrywającej partyzantów)
Zwiedzanie Piotrkowa - kolebki polskiego prawa, demokracji oraz
parlamentaryzmu.
Spacer miejski – piotrkowskim szlakiem filmowym oprowadzi nas
Agnieszka Warchulińska, dziennikarka, autorka książki „Piotrków
filmowy”. Drugi przewodnik zapozna uczestników z „Traktem Wielu
Kultur”. Na trasie znajdują się między innymi Zamek, w którym swój
wolny czas spędzała Królowa Bona, dworzec Kolei WarszawskoWiedeńskiej, wieża ciśnień, sanktuaria maryjne czy cerkiew
prawosławna. Zgodnie ze swoją nazwą, Trakt Wielu Kultur
prezentuje poszczególne kultury: rosyjską, żydowską, luterańską
współtworzące dzisiejszy Piotrków.
Ponadto zwiedzanie Muzeum Browarnictwa wraz z obecnie
działającym „niszowym” browarem. Całość połączona z degustacją
piwa
oraz
możliwością
zakupu
wielu
produktów
https://centrumedukacjibrowarniczej.pl
15ºº – przejazd do Osady Leśnej w Kole
15³º – 17ºº - poczęstunek z lokalnych produktów, spacer po Leśnej
Osadzie Rehabilitacyjnej
17ºº – przejazd do Ośrodka
18ºº - 19ºº – obiadokolacja
20ºº - kolacja, muzyka DJ
8ºº - 10ºº – śniadanie
Przyjazd do COS w Spale www.spala.cos.pl/
1200 - 2200 - podsumowanie Rajdu

