
 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

        

 

 

 
 
 
 
 
 

ORGANIZATOR RAJDU 
 

Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze  
Oddział w Suwałkach im. Jerzego Klimko 

 
 
 
 
 
 

PATRONAT MEDIALNY 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 CELE RAJDU 
 

 Poznanie walorów krajoznawczych, przyrodniczych i kulturowych Suwalszczyzny 

oraz Litwy.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

 Promocja turystyczna regionu w sezonie zimowym oraz wydłużenie sezonu 

turystycznego na Suwalszczyźnie.  

 Popularyzacja kwalifikowanej turystyki narciarskiej na terenach nizinnych.  

 Aktywny wypoczynek zimowy dzieci i młodzieży, seniorów oraz całych rodzin. 

 

 
 

 

 

 
 



 

 
 

TRASA I 

 

 
 
Kierownik trasy: Andrzej Stróżecki 
Miejsce zbiórki: Internat gimnazjum w Mońkach ul. Leśna 3 
Termin zbiórki: 24 stycznia 2015  
 

Przebieg trasy: 
 25.01.2015  Dojazd z Moniek do Osowca 

                  Osowiec-Olszowa Droga-Kulesze-Mońki 24km 
 
26.01.2015  Mońki-Dolistowo Stare 24km 
 
27.01.2015  Dolistowo-Tchórze Grzędy-Solistowska   
                  Góra-  G.Perewida- Dolistowo 30km 
 
28.01.2015  Dolistowo- Zabiele-Jagłowo-Dolistowo 26km 
 
29.01.2015  Dolistowo-Goniądz  17km 
 
30.01.2015  Goniądz-Wólka Piaseczna-Kapice- 
                  Osowiec-Goniądz 28km 
 
31.01.2015 Goniądz - Mońki 10km  
 

  
  

  

  

                                                              Cena: 
350 zł/członkowie PTTK  

 360 zł/pozostali uczestnicy 
 

Świadczenia: 
Opieka kierownika trasy, miejsca noclegowe w internacie i gospodarstwach agroturystycznych (z 
pościelą), ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW), transport bagaży z Moniek 
do Dolistowa 26.01  i z Dolistowa do Goniądza 29.01), znaczek rajdowy, odcisk pamiątkowej pieczęci.  

 
Informacje dodatkowe: 

Szczegółowy przebieg tras dziennych ustalany będzie w zależności od warunków 
pogodowych i śniegowych.  
Trasa zostanie odwołana w przypadku małej ilości osób.  
Trasa posiada ograniczoną ilość miejsc – 15 

 
 
 

TRASA II 
 

 
 

Kierownicy trasy: Beata Karwel, Tadeusz Rufiński, Beata Musiałowska 
Miejsce zbiórki: Budynek PTTK Oddział w Suwałkach, ul. T. Kościuszki 37 
Termin zbiórki: 24 stycznia 2015, godz. 9.00 
 

Przebieg trasy: 
24.01.2015 godz. 9.30 przejazd autokarem do Wisztyńca na Litwie. 

Przypomnienie technik narciarstwa biegowego.  
 

25.01-30.01.2015 wycieczki narciarskie po Wisztynieckim Parku Regionalnym 
oraz okolicach  
 

31.01.2015 godz. 8.30 (czasu polskiego) przejazd autokarem  
z Wisztyńca do Suwałk,  
godz. 10.00 spotkanie w Suwałkach w Oddziale PTTK przy 
ul. T. Kościuszki 37 podczas zakończenia rajdu 
 
 

 
Cena: 

450 zł/członkowie PTTK  
460 zł/pozostali uczestnicy 

 
 

Świadczenia: 
Opieka kierowników trasy, miejsca noclegowe (z pościelą) w Ośrodku, ubezpieczenie od następstw 
nieszczęśliwych wypadków (NNW) oraz koszty leczenia (KL), transport autokarowy, 1x sauna + kotły, 
znaczek rajdowy, odcisk pamiątkowej pieczęci, posiłek regionalny na zakończenie rajdu w Suwałkach. 

 
Informacje dodatkowe: 

W dniach 23/24 stycznia 2015 r. uczestnicy trasy mają zapewnione nieodpłatne 
noclegi w budynku Oddziału PTTK (potrzebny materac i śpiwór). 
Szczegółowy przebieg tras będzie ustalany na miejscu w zależności  
od warunków pogodowych.  
Przypominamy, że wszyscy uczestnicy trasy powinni posiadać Europejską Kartę 
Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ). 
Trasa posiada ograniczoną ilość miejsc – 50.  
 

 

 
 

 



 

 

Trasa Litewska - Nad granicznym akwenem. 

 
Kolejny raz nasze Wędrówki Północy odbędą się w miejscu,  

w którym większość z nas już była w 2003 roku. Wisztyniec (lit. Vištytis) 
miasteczko na Litwie położone w okręgu mariampolskim, w rejonie 
wyłkowyskim, nad Jeziorem Wisztynieckim. Liczba mieszkańców około 500 
osób.  

Od czasu, gdy granica pomiędzy Polską a Litwą została otwarta, 
wśród przygranicznych mieszkańców, bardzo popularne stały się 
jednodniowe wycieczki do Wisztynieckiego Parku Regionalnego,  
a dokładnie nad jezioro Wisztynieckie. 

Wisztyniecki Park Regionalny (lit. Vištyčio regioninis parkas) - na 

Litwie, położony w zachodniej części litewskiej Suwalszczyzny, Utworzony 
został w 1992 r. i obejmuje powierzchnię 10 833 ha. Na terenie Parku 
znajduje się 15 jezior i wiele bagien (największe – Pasirvintis – 45 ha).  
Do aktywnego spędzenia czasu, zachęca urozmaicona rzeźba terenu 
nieustępująca niczym hołubionym u nas krajobrazom z okolic Smolnik. 
Wysokość najwyższych wzgórz przekracza 285 m n.p.m., przewyższenie 
(różnica między najwyżej i najniżej położonymi punktami) wynosi ponad 
130 m. Wędrując po Wisztynieckim Parku Regionalnych spotykamy, co rusz 
ciekawe pomniki, przydrożne kapliczki, interesujące osady…  

Natomiast Jezioro Wisztynieckie (lit. Vištyčio ežeras; ros. 
Виштынецкое озеро) – które położone jest na granicy Litwy i Rosji,  

do II wojny światowej było jeziorem granicznym pomiędzy Niemcami  
a Litwą. O jego atrakcyjności decydują: niebagatelna powierzchnia (1820 
ha), bardzo czysta woda i piękne brzegi. 

Tym razem nasze noclegi są zarezerwowane w bardzo uroczym 
miejscu nad samym jeziorem Wisztynieckim. Ośrodek turystyczny 
urządzony w rustykalnym stylu z elementami etnograficznymi, w którym 
znajduje się 8 domów z bali z bardzo nowoczesnym wnętrzem. Sala 
bankietowa, sauna i mini siłownia. Oczywiście wszystko będzie do naszej 
dyspozycji. Domki są kilkuosobowe, w każdym znajduje się aneks 
kuchenny z całym wyposażeniem, łazienka i salon, pokoje są bardzo 
przestronne. Obiadokolację można zamówić w cenie 22 zł. (podobno bardzo 

dobre jedzenie i duże porcje) do tego kawa herbata i deser. Na terenie 
ośrodka dostęp do sieci bezprzewodowej WI-FI.  Wszystko brzmi bajkowo!!! 

Starosta z Wisztyńca obiecał nam przygotować mapkę regionu, 
która ma być dostępna dla wszystkich uczestników. 

Poniżej przedstawiam listę rzeczy najpotrzebniejszych  
i niezbędnych, które należy ze sobą zabrać na WP (wiem, że już znacie 
 to na pamięć, ale nie zaszkodzi jeszcze raz o tym wspomnieć): 
- oczywiście narty i strój narciarski, 
- rękawice, szalik, czapkę, okulary słoneczne, 
- buty turystyczne, kapcie i klapki, 
- bieliznę na zmianę, 

- strój kąpielowy (panowie kąpielówki), 
- apteczkę turystyczną i krem zimowy do twarzy, 
- „wdzianko” na spotkania wieczorne, 
- mały plecak, termos, kubek,  

- kosmetyki i przybory toaletowe, 
- paski na rzepy, które służą do łączenia ze sobą nart i kijków podczas   
transportu. 
- ogrzewacze chemiczne, 
- latarkę, kompas, telefon, aparat fotograficzny, ładowarki i czołówka, 
- dowód osobisty, legitymację PTTK,  
- Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ) !!! 

- mile widziany sprzęt muzyczny (np. gitara), śpiewniki i rozmówki litewskie 
- oraz, worek ….. Dobrego HUMORU!!!  
 

                                                                            Do zobaczenia!!! 
 

Link do strony ośrodka: http://www.poilsisvistytyje.lt/lt/apie-mus/ 
 
 

 
 
 
 
 
 
  
 
 

 
  

  

  

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://pl.wikipedia.org/wiki/Okr%C4%99g_mariampolski
http://pl.wikipedia.org/wiki/Rejon_wy%C5%82kowyski
http://pl.wikipedia.org/wiki/Rejon_wy%C5%82kowyski
http://pl.wikipedia.org/wiki/Jezioro_Wisztynieckie
http://pl.wikipedia.org/wiki/J%C4%99zyk_litewski
http://pl.wikipedia.org/wiki/Litwa
http://pl.wikipedia.org/wiki/Suwalszczyzna
http://pl.wikipedia.org/wiki/1992
http://pl.wikipedia.org/wiki/J%C4%99zyk_litewski
http://pl.wikipedia.org/wiki/J%C4%99zyk_rosyjski
http://pl.wikipedia.org/wiki/II_wojna_%C5%9Bwiatowa
http://pl.wikipedia.org/wiki/Niemcy


 
 

WARUNKI UCZESTNICTWA 
 

 Rajd jest imprezą kwalifikowaną, wymagającą od uczestników odpowiedniego 
sprzętu i wyposażenia oraz sprawności fizycznej. 
 W rajdzie mogą brać udział drużyny zorganizowane oraz turyści indywidualni. 
 Osoby niepełnoletnie biorą udział w rajdzie wyłącznie pod opieką i na 

odpowiedzialność rodziców lub prawnych opiekunów. 
 Ilość miejsc na poszczególnych trasach jest ograniczona, o przyjęciu decyduje 

kolejność kompletnych zgłoszeń. 
 

I. ZGŁOSZENIA 
 

Warunkiem przyjęcia na rajd jest nadesłanie do 31 grudnia 2014 roku 
włącznie (liczy się data wpływu do organizatora) następujących dokumentów: 
 karty zgłoszenia,  
 kserokopii legitymacji PTTK (z obu stron) z aktualnie opłaconymi składkami,  
 kserokopii Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego (trasa Litewska),  
 kserokopii wpłaty całości wpisowego. 
 
Zgłoszenie bez któregokolwiek z wymaganych dokumentów będzie nieważne. 
 
Zgłoszenia na rajd należy przesłać: 
na adres e-mail: poczta@suwalki.pttk.pl 
lub fax’em pod numer: 87 566 79 47  
albo na adres: Oddział PTTK w Suwałkach im. J. Klimko  
ul. T. Kościuszki 37, 16-400 Suwałki  
 
 

II. WPISOWE NA RAJD NALEŻY WPŁACIĆ NA KONTO: 
 

Bank Zachodni WBK S.A. 2 Oddział A. w Suwałkach 
nr 19 1500 1719 1217 1003 5192 0000 

z dopiskiem WP 2015 oraz numerem lub nazwą trasy 
 do 31.12.2014 r. 

 
 

 

OBOWIĄZKI UCZESTNIKA 
 

Przestrzeganie: 

 regulaminu rajdu oraz zarządzeń kierownictwa rajdu i trasy, 
 Karty Turysty, 
 przepisów dotyczących przebywania w strefie nadgranicznej oraz poza granicami Polski, 
 przepisów obiektów noclegowych oraz przepisów przeciwpożarowych, zasad 

bezpieczeństwa na drodze i ochrony przyrody, 
 przepisów dotyczących przebywania na terenie parków narodowych w Polsce i na Litwie, 
 zakazu poruszania się po zamarzniętych zbiornikach wodnych. 

 
 

 
Posiadanie: 

 ważnego dowodu osobistego lub legitymacji szkolnej (w przypadku trasy II osoby 
niepełnoletnie muszą mieć paszport), 

 legitymacji PTTK z opłaconymi składkami na bieżący rok (członkowie PTTK), 
 odpowiedniego ubioru dostosowanego do zmiennych warunków pogodowych, 
 odpowiedniego sprzętu turystycznego, 
 numeru PESEL, 
 ważnej Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ) - (trasa II), wydanej 

przez właściwy (ze względu na miejsce zamieszkania) oddział NFZ, uprawniającej do 
leczenia na terenie Unii Europejskiej. Uwaga: EKUZ nie pokrywa w całości kosztów 
leczenia oraz kosztów transportu medycznego do Polski.  

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
 

▪ Organizator nie pośredniczy w sprawach związanych z leczeniem uczestnika rajdu na 
Litwie oraz w sprawach związanych ze zwrotem kosztów leczenia na Litwie.  

▪ Rajd odbędzie się bez względu na pogodę. W przypadku braku śniegu rajd 
zorganizowany zostanie, jako pieszy. 

▪ O zakwalifikowaniu na trasę decyduje kolejność nadesłania kompletnych zgłoszeń (patrz: 
Warunki uczestnictwa) do 31 grudnia 2014 roku. 

▪ W przypadku małej ilości chętnych na trasę organizatorzy zastrzegają sobie prawo 
przesunięcia uczestnika na inną trasę. Powstała w ten sposób nadpłata wpisowego 
zostanie uczestnikowi zwrócona. Natomiast ewentualną dopłatę uczestnik będzie miał 
obowiązek uiścić do 10 stycznia 2015 roku.  

▪ W przypadku rezygnacji z trasy uczestnikowi zostanie zwrócone wpisowe potrącone o 
poniesione koszty organizacji wypoczynku. 

▪ Uczestnicy trasy dojeżdżają na miejsce zbiórki we własnym zakresie. 
▪ Uczestnicy ponoszą odpowiedzialność materialną za szkody powstałe z ich winy  

w miejscach noclegów oraz na trasach. 
▪ Uczestnicy sprzątają po sobie w miejscach noclegów. Za nieprzestrzeganie regulaminu 

oraz zasad kulturalnego zachowania się, uczestnik może zostać wykluczony z udziału  
w rajdzie (decyzję podejmuje kierownik trasy w porozumieniu z organizatorem). 

▪ Uzupełnieniem regulaminu będą komunikaty przekazywane uczestnikom w trakcie rajdu. 
▪ Interpretacja niniejszego regulaminu należy wyłącznie do organizatorów rajdu. 

 
Do zobaczenia na rajdzie! 

ORGANIZATORZY 
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