
 

XXXI Ogólnopolski Rajd Leśników 

 „Śląsk nie taki czarny – kopalnia przygody” 

 

1. Trasa nr 8  „My leśnicy przy granicy na otwartej przepustnicy” 
2. Rodzaj trasy: motocyklowa 
3. Jednostka: Nadleśnictwo Prudnik / RDLP Katowice 
4. Koszt uczestnictwa: 990 zł. 
5. Koordynator trasy: Krzysztof Majsterkiewicz 693 134 149 
6. Baza noclegowa: Hotel Carina, Pokrzywna 76, 48-267 Jarnołtówek, 

  https://www.gorzelanny.pl/hotel-gorzelanny/ 
7. Liczba miejsc: 50 
8. Opis trasy: 

Dzień Opis 

12.06.2019 Przyjazd do miejsca zakwaterowania po godzinie 1600. 
1800 – 2000 kolacja  

13.06.2019 „U sąsiadów na południu” 
godz. 7:00 - Śniadanie 
godz. 8:00 - Wyjazd z parkingu przed hotelem  
Trasa ok. 250km w programie m.in.: 

 muzeum motocykli Jesenik  (http://www.jeseniky.net/muzeum-veteranu) 

 bardzo fajne zakrętasy  

 Zamek Bruntal (http://www.mubr.cz/) 

 Obiad w pobliżu zamku Bruntal 

 Arboretum Nowy Dwór (http://www.szm.cz/rubrika/16/expozicni-arealy/arboretum-novy-dvur.html) 

 Głogówek  zamek (https://zamki.res.pl/glogowek.php) 
Godz. 19.00 - Wieczór integracyjny z kolacją w hotelu 
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14.06.2019 „Opolszczyzna na dwóch kołach” 
godz. 7:00 - Śniadanie 
godz. 8:00 - Wyjazd z parkingu przed hotelem  
Trasa ok. 200km w programie m.in.: 

 Zamek Moszna (http://www.moszna-zamek.pl) 

 Góra Św. Anny 

 Tor wyścigowy w Kamieniu Śląskim (http://silesiaring.pl) 

 Obiad na obrzeżach Opola 

 Zamek w Niemodlinie (http://niemodlinzamek.pl) 

 Muzeum w Łambinowicach (http://www.cmjw.pl) 
 Godz. 19:00 - Wieczór integracyjny z kolacją w hotelu 

 
 
15.06.2019 

Zakończenie Rajdu Leśnika 2019  
 
- 8.00 – 9.30 – śniadanie,  
- do 11:00 – wykwaterowanie 
 
Przejazd na zakończenie Rajdu  (ok. 170 km drogami krajowymi przez Tarnowskie Góry) 
do Ogrodzieniec Podzamcze 42-440  Zamkowa 28  
https://www.zamek-ogrodzieniec.pl/ 

 
 

Uwagi dodatkowe: 

1. Pobyt w bazach zakończy się śniadaniem w dniu 15 czerwca 2019 r., po czym uczestnicy (drużyna) własnym 
transportem wyjadą do miejsca zakończenia rajdu, tj. zamek w Ogrodzieńcu. 

2. Ewentualny nocleg z 15 na 16 czerwca 2019 r. każda z drużyn uzgadniać będzie indywidualnie – kosztu tego 
noclegu nie są ujęte w kosztach uczestnictwa. 
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