XXX Jubileuszowy Ogólnopolski Rajd Leśników
„Na Pokładzie Przygody”

Trasa nr 6 „Na dwóch i na czterech … kołach po ziemi łódzkiej”
Rodzaj trasy: motocyklowo-autokarowo-kajakowa
Jednostka: Nadleśnictwo Kolumna
Koszt uczestnictwa: 960 zł/osoba
Koordynator trasy: Tomasz Wdowiak, tel. 606 796 483
Baza noclegowa: Hotel Grzegorzewski u. 3-go Maja 59, 95 – 080 Tuszyn;
http://www.hotel-tuszyn.eu/pl/strona-glowna/ w kosztach noclegu uwzględnione jest
korzystanie z suchej sauny oraz 2 godziny kręgielni w dniu 30.08)
Liczba miejsc: 40
Opis trasy: Na motorach pojeździmy, bełchatowską dziurę w ziemi i Załęcze
odwiedzimy, a jak już się zmęczymy przy piwie pogwarzymy. W autokar wsiądziemy
i kajakiem popłyniemy. Przyjeździe do Łodzi, a zobaczycie jak nam się powodzi…
Dzień

Opis

29.08.2018 Przyjazd do miejsca zakwaterowania po godzinie 1600
1800 – 1900 kolacja
30.08.2018 730 – 830 – śniadanie
Wyjazd motocyklami na trasę liczącą około 200 km, w programie m.in.:
Łoś z dłutowskiego lasu – pełnowymiarowa makieta samolotu Łoś,
który lądował awaryjnie w lesie w okolicach Dłutowa.
Kopalnia węgla brunatnego Bełchatów – punkt widokowy w
Kleszczowie – punkt widokowy pozwala podziwiać ogrom bełchatowskiej
odkrywki w której głębokość wyrobiska sięga 300 metrów.
http://pgegigantymocy.pl/okoliczne_atrakcje/punkty-widokowe
Załęczański Park Krajobrazowy – utworzony w 1978 roku jako
pierwszy w centralnej Polsce w celu ochrony jurajskiego krajobrazu
Wyżyny Wieluńskiej. W Parku znajdują się między innymi zabytki
drewnianego budownictwa sakralnego, 3 rezerwaty oraz liczne jaskinie,
których długość korytarzy dochodzi do 110 metrów
https://pl.wikipedia.org/wiki/Za%C5%82%C4%99cza%C5%84ski_Park_Krajobrazowy

Wieluń –miejsce wybuchu II wojny światowej, nazywane niekiedy Polską
Guernicą w związku z bestialstwem Luftwaffe wobec ludności cywilnej
podczas nalotów bombowych 1 września 1939 roku.
https://pl.wikipedia.org/wiki/Wielu%C5%84

Muzeum Wnętrz Dworskich w Ożarowie – modrzewiowy dwór
zbudowany w 1757 roku i otoczony pięknym parkiem. We wnętrzach
urządzono między innymi: salon, gabinet oraz pokój myśliwski.
http://www.muzeum.wielun.pl/ozarow/01/index.html
1900 Spotkanie integracyjne uczestników – kolacja grillowa
31.08.2018 700 – 745 – śniadanie
Wyjazd na trasę autokarem, w programie:
Siedlątków – wieś po wschodniej stronie zbiornika Jeziorsko i spotkanie
z księdzem Grzegorzem Czają – proboszczem najmniejszej parafii
w Polsce liczącej około 180 osób i myśliwym.
https://pl.wikipedia.org/wiki/Siedl%C4%85tk%C3%B3w

Spływ kajakowy z miejscowości Księże Młyny do Uniejowa W Uniejowie posiłek, a następnie czas wolny ok1,5-2 godzin na
zwiedzanie Uniejowa lub skorzystanie z uniejowskich basenów
termalnych (Uwaga: bilet wstępu do term na własny koszt)
https://www.termyuniejow.pl/

Hodowla zagrodowa danieli w Nadleśnictwie Poddębice – zagroda
o powierzchni 38 ha, której celem jest wzbogacenie puli genowej
miejscowych dzikich populacji danieli. Na miejscu spotkamy się
z pracownikiem Nadleśnictwa, który opowie o zagrodzie.
1900 Spotkanie integracyjne uczestników – kolacja grillowa
800 – 1000 – śniadanie
01.09.2018 Przyjazd do COS w Spale www.spala.cos.pl/
1200 - 2200 - podsumowanie Rajdu

