XXX Jubileuszowy Ogólnopolski Rajd Leśników
„Na Pokładzie Przygody”
Trasa nr 12 „Warciańskie szlaki Poddębic i Uniejowa”
Rodzaj trasy: autokarowo- pieszo-kajakowa
Jednostka: Nadleśnictwo Poddębice
Koszt uczestnictwa: 990 zł/ osoba
Koordynator trasy: Sylwester Lisek, tel. 795 131 427
Baza noclegowa: Gościniec „Nad Wartą” www.gosciniecuniejow.pl
Liczba miejsc: 108 (dwie grupy po 54 osoby)
Opis trasy: Zmysłami pod dębem, w ciepłej kąpieli, spłyniemy Wartą do uniejowskiej
kniei. Renesansowe zabytki, łowiecki kościółek, klubowe klimaty i leśników tłumek.
Uczestnicy zostaną podzieleni na dwie grupy po 54 osoby, trasy będą realizowane
naprzemiennie. Po całych dniach atrakcji turystycznych, na uczestników będzie
czekała prawdziwa integracja.
Dzień

Opis

29.08.2018

Przyjazd do miejsca zakwaterowania po godzinie 1600.
Kolacja

30.08.2018
1 grupa
/
31.08.2018
2 grupa

800 - 930 – śniadanie
1000 wyjazd autokarem, a w programie:
Poddębice – zwiedzanie parku z atrakcjami: Ogrodem Zmysłów,
renesansowym pałacem z XVII w., Pijalnią Wód Geotermalnych
w kościele ewangelicko – augsburskim
http://naweekendzik.pl/polska/lodzkie/ogrod-zmyslow-i-palacgrudzinskich-w-poddebicach/
Ogród Zmysłów – w parku z XIX w. rozlokowano urządzenia
i wykonano rozwiązania aktywujące ludzkie zmysły: wzroku, słuchu,
węchu, dotyku i orientacji przestrzennej. Ogród to niezwykłe miejsce
odpoczynku, zabawy, rekreacji i rehabilitacji na świeżym powietrzu
z wodnymi kaskadami, gniazdami muzycznymi, siedziskami
zapachowymi, świecącymi na kolorowo fontannami, bujanymi
ławkami, dotykowym murem, wiszącymi mostkami, ścianami
wodnymi, grotą luster, itp. Park dostosowany jest do potrzeb osób
niepełnosprawnych.
Pałac Grudzińskich – perełka Poddębic, zdaniem niektórych
najpiękniejszy pałac renesansowy w Polsce centralnej.
Pijalnia Wód Geotermalnych – zlokalizowana w czynnym kościele
z XIX w., który w sezonie letnim pełni także rolę kina. Możliwość
darmowego napicia się wody mającej 27 tysięcy lat. Woda ma

charakter wodorowęglanowo – sodowo – wapniowy. Jest
hipertermalna i niskozmineralizowana.
W pobliżu parku znajduje się Geotermia Poddębice z ujęciem wód
www.geotermia.poddebice.pl/
Czas zwiedzania – ok. 3 godz.
1430 obiad przy zbiorniku Jeziorsko, Sumex Pęczniew
Zbiornik Jeziorsko, sztuczne morze w centrum kraju o powierzchni
ok. 42 km2. Punkty widokowe na tamach głównej (dł. ok. 3 km)
i bocznej w Siedlątkowie.
Wizyta w kościele w Siedlątkowie, najmniejszej parafii w Polsce
(łowiecki wystrój kościoła, w pobliżu granitowy obelisk powstały
z okazji 80-lecia PZŁ). Niezapomniane spotkanie z ks. Grzegorzem
Czają, który znany jest z tego, że podczas odwiedzin parafii wita
turystów „Balladą o Szczęściu”. Donośny głos w małej przestrzeni
kościoła połączony z tekstem piosenki robią duże wrażenie na
słuchaczach
https:// pl.wikipedia.org/wiki/Siedlątków
1730 powrót do Uniejowa
1830 uroczysta kolacja dla wszystkich uczestników
2000-100 spotkanie integracyjne uczestników w Klubie Nautilus (na
wyłączność dyskoteka i kręgielnia z czterema torami, darmowy pakiet
napojów)
31.08.2018
1 grupa
/
30.08.2018
2 grupa

800 - 930 – śniadanie
1000 przejazd autokarem w okolice wsi Księże Młyny
Spływ rzeką Wartą do Uniejowa, dł. ok. 14 km. Trasa łatwa, bez
przeszkód, dla początkujących i zaawansowanych. Szeroka,
naturalnie ukształtowana rzeka porośnięta bujną roślinnością
zapewni relaks na świeżym powietrzu. Czas spływu – ok. 3 godz.
1400 obiad w Uniejowie
Uniejów:
Popołudnie w kompleksie termalnym (przewidziano darmowy ok.
dwugodzinny wstęp na baseny i sauny).
Opcja dla osób niezainteresowanych basenem:
Zwiedzanie z przewodnikiem: baszta zamkowa z XIV w., Zagroda
Młynarska, park.

Zamek Arcybiskupów Gnieźnieńskich – murowana gotycka
budowla powstała z inicjatywy współpracownika króla Kazimierza
Wielkiego. Wielokrotnie przebudowywana obecnie wykorzystywana
jest na potrzeby hotelu i infrastruktury turystycznej. Rozległy park
oraz bliskość rzeki Warty sprzyjają spacerom i zachęcają do
zwiedzania.
Zagroda Młynarska – zespół muzealno-noclegowy z 5 zabytkowymi
obiektami przeniesionymi z terenu województwa łódzkiego. Są to:
dwór z miejscowości Nagórki, dwa wiatraki – koźlaki z Chorzepina
i ze Zbylczyc, budynek inwentarski z Uniejowa, chałupa ze Skotnik
oraz kopia stodoły z Besiekier.
http://www.zamekuniejow.pl/
1830 zwiedzanie siedziby nadleśnictwa dla wszystkich uczestników
1900 kolacja pod wiatą w osadzie Rodrysin przy siedzibie
nadleśnictwa
1.09.2018

800 - 930 – śniadanie
Przyjazd do COS w Spale www.spala.cos.pl/
1200 - 2200 - podsumowanie Rajdu.

Uwagi dodatkowe:
1. Do czasu pobytu na basenie nie wlicza się czasu spędzonego
w restauracji. Koszty poniesione w restauracji pozostaną do
indywidualnego pokrycia przy wyjściu.
2. W przypadku niesprzyjającej spływowi pogody spędzamy (za dopłatą)
cały dzień na basenach oraz zwiedzając Uniejów.

