
DZIEŃ ZIEMI 
organizowany przez JĘDRKOWE ZAKOLE  

 

termin: 23.04.2016r  
  

UWAGA!!! Wszyscy, którym nie jest obojętny stan ochrony otaczającego nas środowiska 
naturalnego - przyłączcie się do naszej akcji oczyszczania Drawy i pieszych szlaków turystycznych! 

Zapraszamy serdecznie wszystkich miłośników natury i aktywnego wypoczynku na naszej 
ZIEMI DRAWSKIEJ. Tym razem wybieramy na oczyszczanie kolejny z najbardziej zaniedbanych 
odcinek Drawy oraz wybranych pieszych szlaków turystycznych i po drodze zamierzamy sprzątnąć 
jak największą ilość nagromadzonych śmieci. Jednak pomimo posiadanego sprzętu i środków nie 
uda to nam się bez Waszej pomocy.  

 
Akcja w zależności od ilości uczestników będzie przeprowadzona jednocześnie na kilku 

kierunkach równolegle, planowane odcinki: 
1. Spływ ekologiczny Drawą na trasie: Dalewo – Jędrkowa Przystań w Drawsku Pom. 
2. Sprzątanie pieszych szlaków turystycznych:  

a. Od Jędrkowej Przystani do m.Młynowo. 
b. Promenada (ścieżka zdrowia) 

3. Sprzątanie terenu wybranego odcinka terenu nadbrzeżnego w Parku Chopina do 
Jędrkowej Przystani wraz ze strzelnicą.  

 
ORGANIZATORZY AKCJI: 

 

JĘDRKOWE ZAKOLE 
 

Patronat medialny akcji: Drawskie Strony Internetowe / www.dsi.net.pl 

PROGRAM  SPŁYWU ECOLOGICZNEGO DRAWĄ: 

 godz. 9.15 - zbiórka na przystanku przy ul. Kupieckiej, 
 godz. 9.30 - start pojazdów na miejsce startu spływu w m.Dalewo  (most na rzece przed 

m.Dalewo) 
 godz. 10.00 - instruktaż BHP, podział zadań, rozdanie worków, rękawic, podbieraków, 

przydział sprzętu pływającego itp. 
 godz. 10.30 - wodowanie - początek spływu 
 godz. 13.00 - zakończenie spływu w Drawsku Pomorskiem na Jędrkowej Przystani (odbiór 

grupy i zgromadzenie na wyznaczonym miejscu zebranych śmieci)  
 godz. 13.30 – gorący poczęstunek w DZIUPLI NAD DRAWĄ (duża wiata na Jędrkowej 

Przystani.  

PROGRAM  SPRZĄTANIA SZLAKÓW PIESZYCH: 

 godz. 10.50 - zbiórka na Jędrkowej Przystani, 
 godz. 11.00 – podział uczestników na grupy, wyznaczenie starszych grup, instruktaż BHP, 

podział zadań, rozdanie worków, rękawic i wskazanie punktów gromadzenia śmieci na 
wyznaczonych trasach. 

 godz. 11.15 – start grup na trasy sprzątania 
 godz. 13.30 - zakończenie sprzątania na Jędrkowej Przystani  
 godz. 13.30 – gorący poczęstunek w DZIUPLI NAD DRAWĄ (duża wiata na Jędrkowej 

Przystani.  
 

http://www.dsi.net.pl/


Zapewniamy:  
 transport z miejsca zbiórki na miejsce startu, sprzęt pływający, worki na śmieci, rękawice, 

gorący poczęstunek po zakończeniu akcji oraz objęcie ubezpieczeniem NNW (warunek 
podanie do zgłoszenia danych – imię, nazwisko, PESEL): Dane do ubezpieczenia proszę 
przesyłać na email: strzelec.dpta@vp.pl 

 
UWAGA!!! Nie ponosisz żadnych kosztów poza dojazdem na miejsce zbiórki/startu!  

a dla najbardziej zaangażowanych jak zawsze mamy atrakcyjne nagrody  
 

Pamiętajcie !!! - na trasie czeka nas zapewne wiele niespodzianek, zabierzcie ze sobą coś do 
wytarcia i na przebranie w przypadku skąpania – na tym odcinku brak jest możliwości dotarcia do 
grupy na trasie. Zapewniamy gorącą kawę, herbatę i możliwość ogrzania się przy ognisku zaraz po 
dotarciu do miejsca zakończenia spływu. Zapowiada się świetna zabawa, na której nie może 
zabraknąć Ciebie i Twoich przyjaciół !!! Powiadom swoich znajomych. Ilość  miejsc ograniczona, 
zgłoszenia przyjmujemy telefonicznie i mailowo.  
 
Zapraszamy wszystkich chętnych do przyłączenia się do naszej akcji. Zgłoszenia pod nr: 

 Jędrkowe Zakole    kontakt: strzelec.dpta@vp.pl  &  607 630 605 
 Więcej aktualności na: www.facebook.com/pages/Jędrkowe-Zakole   

oraz www.jedrkowezakole.pl 
 
W przypadku bardzo niekorzystnych warunków atmosferycznych w planowanym terminie, 
organizatorzy zastrzegają sobie prawo do przeplanowania akcji na inny termin, o czym powiadomią 
wszystkich zgłoszonych uczestników. 
 
 

SERDECZNIE ZAPRASZAM,  
                                                                                                                   Jędrek :) 
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