
 

Bractwo Drezynowe zaprasza na 

Przejazd drezyną linią Nidzica - Wielbark  

W dniu 31.05 około godz. 9:00 wyruszamy na przejazd linią 225 z Nidzicy do Wielbarka. 

Przejazd będzie miał charakter techniczny, a 

jego głównym celem jest zapoznanie się ze 

stanem linii i jej udrożnienie na potrzeby 

drezyn. Zapraszamy więc WYŁĄCZNIE osoby, 

które wezmą aktywny udział w pracach 

fizycznych. Zakres przewidzianych do wykonania 

prac przewiduje wycinkę roślinności, usuwanie 

wiatrołomów, odkopywanie przejazdów i inne 

działania zmierzające do zapewnienia 

przejezdności dla drezyn. Uczestnicy mogą 

przybyć z własnymi narzędziami. 

 
Ekipa Drezyniarze.pl wyrusza z Warszawy ok. 3:00 w sobotę, 31.05. 
Wyjazd na szlak z Nidzicy planowany jest na ok. 9:00 31.05 ze dworca kolejowego. 
Powrót do Nidzicy planowany jest na 1.06 ok. godz. 13:00. 
Środek transportu: Żuk z przyczepą. 
Tabor: Drezyna spalinowa „Pomarańcza” + wózek torowy z miejscami siedzącymi. 
Liczba miejsc siedzących: 8 na drezynie, 10 na wózku. 
Zakres prac: udrażnianie szlaku Nidzica - Wielbark. 
 
Nocleg będzie improwizowany w możliwie najlepszych warunkach: być może uda się znaleźć go w 
poczekalni w Puchałowie, w opuszczonej nastawni Wielbark Las lub pod namiotami. Konieczna więc będzie 
karimata i śpiwór. Nocleg oraz wyżywienie każdy uczestnik organizuje sobie we własnym 
zakresie. 
Zapewniamy niezapomniane wrażenia, ewentualny transport z Warszawy, miejsce na drezynie, ognisko, 
grill, wrzątek na herbatę i kawę, gniazdko ~230V pod prądem, dokumentację filmową i fotograficzną. 
 
Koszty uczestnictwa dla niezrzeszonych:  
- sama jazda drezyną - 50 zł/sobota + niedziela, 50 zł/ tylko sobota, 20 zł/ tylko niedziela 
- "Pakiet leszcza" - obejmujący transport z W-wy do Nidzicy i z powrotem oraz jazdę drezyną - 120zł 
 
Istnieje możliwość wzięcia udziału jedynie w jednym dniu jazd i bez nocowania, jednak w tym wypadku 

uczestnik sam organizuje sobie transport z miejsca nocowania (nie określone na dzisiaj). 

W imprezie każdy uczestnik bierze udział na własne ryzyko. 

Informacja będzie aktualizowana zgodnie z najlepszym stanem aktualnej wiedzy i planów Organizatora, co 

oznacza, że nie jest ostateczna i może ulec zmianie w zakresie szczegółów. 

Zapisy i informacje: +48602205804 lub: info@drezyniarze.pl 

Liczba miejsc ograniczona. 
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