XXX Jubileuszowy Ogólnopolski Rajd Leśników
„Na Pokładzie Przygody”

Trasa nr 21 „Szlakiem Ziemi Wieluńskiej”
Rodzaj trasy: autokarowo - pieszo - kajakowa
Jednostka: Nadleśnictwo Wieluń
Koszt uczestnictwa: 910 zł/ osoba
Koordynator trasy: Mirosław Bednarek tel. 605 059 972
Baza noclegowa: Hotel i Sala Bankietowa Załęcze Małe – Stara Wieś, Załęcze Małe 103 A,
98-335 Pątnów http://www.starawies.com.pl/
Liczba miejsc: 90
Opis trasy: Poszukujecie ciekawych zabytków kultury i niezwykłych historii ? Chcielibyście
nasycić oczy wspaniałymi widokami ? A może marzycie o wypoczynku na łonie nieskażonej
przyrody okraszonego wspaniałą kuchnią? Wszystko to znajdziecie na naszej trasie rajdowej.
Dzień
29.08.2018

Opis
Przyjazd do miejsca zakwaterowania Hotel Stara Wieś – Załęcze
Małe po godzinie 1600
1800 – 1900 - kolacja
DZIEŃ CZERWONY – TEMAT PRZEWODNI HISTORIA
Uczestnicy rajdu będą mieli możliwość poznać miasto Wieluń i jego
historię. Miasto, które jest siedzibą powiatu i liczy około 24 tysięcy
mieszkańców. Posiada bardzo bogatą historię a w wieku XVI uchodziło
za jedno z najpiękniejszych polskich miast. Niestety późniejsze
wydarzenia historyczne a zwłaszcza wojny szwedzkiej spowodowały
utratę świetności.
Miasto, które dosięgły najtragiczniejsze wydarzenia związane
z wybuchem II Wojny Światowej, kiedy to zostało zbombardowane
i zniszczone w 75% a zginęło w wyniku bombardowania prawie 1200
osób (8% ludności).
Miasto, które posiada liczne zabytki z zachowanym układem
średniowiecznym starego miasta.
700 – 800 – śniadanie w miejscu zakwaterowania.
820 - 900 - wyjazd autokarem z pilotem na zwiedzanie miasta
Wielunia w programie m.in.:
900 - 1030 - przyjazd do kino – teatru „Syrena”:
- uroczyste przywitanie uczestników rajdu przez organizatorów trasy
oraz przez gości zaproszonych;
- projekcja filmu „Wieluń - miasto niepokonane”, w reżyserii
Bogusława Wołoszańskiego i Olgierda Michalaka, w roli głównej
Łukasz Nowicki; - komentarz do filmu – panel dyskusyjny
1030 – 1130 - śniadanie kawowe w restauracji „Amfiteatr”
1130 – 1330 - zwiedzanie z przewodnikiem w grupach 30 – osobowych
Miasta Wieluń
1330 - 1500 - zwiedzanie z przewodnikiem w grupach 30
osobowych Muzeum Ziemi Wieluńskiej.
00
00
15 – 16 - powrót do miejsca zakwaterowania Stara Wieś

1600 – 1700 - obiad
1700 – 1800 - czas wolny
1800 - spotkanie integracyjne uczestników/biesiada integracyjna
z muzyką (wyłonienie w trakcie zabawy najmłodszej i najstarszej
uczestniczki rajdu oraz najmłodszego i najstarszego uczestnika rajdu
– wręczenie okazjonalnych upominków
31.08.2018

01.09.2018

DZIEŃ ZIELONO – NIEBIESKI – TEMAT PRZEWODNI PRZYRODA
ZAŁĘCZAŃSKIEGO ŁUKU WARTY
W dniu tym uczestnicy rajdu będą mieli możliwość spłynąć kajakiem
dwu – osobowym rzeką Wartą. Typową trasą przeznaczoną dla
turystyki rodzinnej o małym stopniu trudności na odcinku o długości
około 30 km. Podczas spływu można podziwiać naturalne,
zróżnicowane koryto rzeki, liczne starorzecza i zarastające śródleśne
stawy, które są ostoją ptactwa wodno-błotnego ( czapli siwej, bociana
białego, tracza nurogęsia, piskliwca czy sieweczki rzecznej).
Charakterystyczną cechą tego odcinka rzeki są liczne wklęsłe formy
rzeźby polodowcowej. Dolina rzeki pocięta jest wieloma dolinkami
pobocznymi w postaci wąwozów, parowów i deberzy.
800 – 900 – śniadanie w miejscu zakwaterowania
Przejazd autokarem do miejscowości Działoszyn na punkt zborny
celem rozpoczęcia Spływu Kajakowego z miejscowości Działoszyn do
miejscowości Kamion. Spływ przeprowadzony zostanie w dwóch
grupach (kajaki 2 – osobowe firma TRIO – PLAST z Przywozu).
930 – 1000 - odprawa (instruktaż bezpieczeństwa) przed wypłynięciem
uczestników spływu. W ramach zabezpieczenia uczestników Spływu
Kajakowego nadzór nad nim będzie prowadziło dwóch ratowników
wodnych oraz ratownik medyczny
1330 - 1415 - przerwa w spływie, „popas” - posiłek oraz spotkanie
z przedstawicielami Stowarzyszenia Historycznego Batalionów
Obrony Narodowej
1800 – 1830 - powrót do miejsca zakwaterowania
1830 – uroczysta obiadokolacja
800 – 900 – śniadanie
900 – 1000 – podsumowanie Rajdu „Szlakiem Ziemi Wieluńskiej”
Przyjazd do COS w Spale www.spala.cos.pl/
1200 - 2200 - podsumowanie Rajdu

UWAGA:
1. W DNIU CZERWONYM LUB ZIELONO – NIEBIESKIM MOŻLIWOŚĆ ZORGANIZOWANIA POD NADZOREM
OPIEKUNA JAZDY NA KONIU (WARUNEK JAK POZWOLI CZAS I POGODA !!!).
2. W RAZIE TYLKO BARDZO ZŁEJ POGODY DZIEŃ ZIELONO – NIEBIESKI MOŻE BYĆ ZASTĄPIONY
PROGRAMEM OBJAZDU AUTOKAROWEGO SZLAKIEM KOŚCIOŁÓW DREWNIANYCH I ZWIEDZANIEM
DWORU STAROPOLSKIEGO W MIEJSCOWOŚCI OŻARÓW. JEST TO MAŁO PRAWDOPODOBNE BO W
WIELUNIU JEST TYLKO BARDZO DOBRA POGODA 
3. UCZESTNICY RAJDU „SZLAKIEM ZIEMI WIELUŃSKIEJ” MOGĄ LICZYĆ NA:
- spotkanie z bardzo wspaniałymi i życzliwymi ludźmi;
- wspaniałą atmosferę;
- kapitalne spotkanie z przyrodą i historią;
- niezapomniane doznania kulinarne.

Z pozdrowieniem Organizatorzy Trasy

