
CENTRALNY ZARZĄD SŁUŻBY WIĘZIENNEJ        Warszawa, dnia 2013.03.11                             
BIURO KADR I SZKOLENIA  

               ul. Rakowiecka 37 A 
                02-521 Warszawa   

 
L.dz. BKS -161/1/12 – 991 
 

        
 

        
Pani/Pan  

          Dyrektor Okręgowy 
       Służby Więziennej 

Komendant 
       Ośrodka Szkolenia SW  
       Centralnego Ośrodka Szkolenia SW 
       Ośrodka Doskonalenia Kadr SW 

Przewodniczący  
Zarządu Głównego NSZZFiPW  
Przewodniczący Zarządu  
Okręgowego NSZZFiPW  

 
 

W związku ze zbliżającym się sezonem letniego wypoczynku dzieci i młodzieży 
uprzejmie informuję, iż Zarząd Okręgowy NSZZFiPW w Opolu wzorem roku ubiegłego 
przystąpił do organizacji n/w form wypoczynku letniego dzieci i młodzieży tj: 

 
a) Kolonia letnia w Ośrodku Szkoleniowo-Wypoczynkowym „Krokus” w miejscowości  

Mielno-Unieście.   
 

Ośrodek Wypoczynkowy „KROKUS” przylega bezpośrednio do morza. 

Niewątpliwym atutem miejsca jest czysta drobnoziarnista plaża o szerokości 35 – 45 
m. Jednocześnie usytuowanie ośrodka, który posiada własne zejście do morza  

pozwala na bardzo dobrą izolację od sezonowego gwaru turystycznego, przy 
zachowaniu bliskości do wszystkich atrakcji miejscowości Mielno i Unieście. Na 

terenie ośrodka znajdują się boiska do piłki siatkowej, koszykówki, kort tenisowy, 
dwa trawiaste place zabaw,  stoły do ping-ponga, siłownia itp.   
 

T.  Termin turnusu 
  Ilość dni 
   turnusu 

    Opłata 
   za pobyt 

     Limity 
  wiekowe 

Pojemność 

turnusu 

 I. 

 
  
   22-31.07.2013r. 
 

 
10 

 
800zł. 

           8-15 lat 48 

II. 
 
 01-14.08.2013r.  
 

14 1 120zł. 

           8-15 lat  
 
 
 

 

       48 

 

 

III. 16-27.08.2013r.  12 960zł. 
           8-15 lat  
 

48 

http://www.mielno.de/
http://www.uniescie.nad.morzem.net/


 

Cena zawiera: 

 Zakwaterowanie w ośrodku, 

 Wyżywienie (3 posiłki), 

 Opiekę kadry wychowawczej, 

 Opieka lekarska na miejscu, 

 Ubezpieczenie NNW, 

 Zajęcia zawarte w programie. 

Program: 

 Gry zespołowe,  
 Gry i zabawy na kąpielisku pod okiem ratownika, 
 Ognisko z pieczeniem kiełbasek, 
 Dwie wycieczki,  
 Konkursy z nagrodami,  
 Gry terenowe.   

 

 
b) Spływ kajakowy  

 
 

T.  Termin turnusu 
  Ilość dni 
   turnusu 

    Opłata 
   za pobyt 

     Limity 
  wiekowe 

Pojemność 

turnusu 

I. 

 
30.06-08.07.2013r. 

 
 

         9 
936zł. 

 
    14-16 lat            30 

II. 07.07-15.07.2013r.           9 
936zł. 

 
     16-18 lat 

 

          30 

 

 
 

Oferta obejmuje: 
 

 korzystanie ze sprzętu pływającego (dwuosobowego kajaku z wyposażeniem 
tj. wiosło, kamizelka asekuracyjna, "miękkie siedzisko", fartuch 
przeciwdeszczowy), 

 nocleg w namiotach (materace, karimaty i śpiwory jako przedmioty osobiste 
we własnym zakresie), 

 całodzienne pełne wyżywienie (3 posiłki dziennie + zaopatrzenie do ogniska),  

 transport bagaży na trasie spływu,  

 opłatę pól biwakowych,  

 opłatę za korzystanie z prysznicy, 

 opłatę za śluzowanie kajaków, 

 opiekę ratownika/ów WOPR – przewodnika (1 ratownik / 10 osób), 

 bilety wstępu do Wigierskiego Parku Narodowego,  

 ubezpieczenie NNW. 
 



c) kolonia letnia na Mazurach „Przygoda na Mazurach”. 
 
Ośrodek Wypoczynkowy „BĘSIA” położony jest w miejscowości Bęsia 

k/Biskupca, na szlaku turystycznym między Świętą Lipką, Gierłożą i Mrągowem,            
45 km od Olsztyna i 10 km od Biskupca. Usytuowany bezpośrednio nad jeziorem 
Bęskim w starym parku.  

Do dyspozycji sala kinowa, świetlica, sala gier, własna plaża, boiska sportowe 
(do siatkówki, koszykówki, dwa do piłki nożnej), plac zabaw, stołówka z bardzo 
smacznym  jedzeniem, strzeżone kąpielisko. 

 
 

T.  Termin turnusu 
  Ilość dni 
   turnusu 

      Opłata 
    za pobyt 

     Limity 
   wiekowe 

Pojemność 

turnusu 

 I. 
 

  30.06 -11.07.2013r. 

 

 
12 
 

 1490zł. 

 
           8-12 lat           15 

II 
   11.07- 22.07.2013r. 

 
12 . 1100zł.            8-12 lat 

30 

 

IIII 22.07 - 03.08.2013r. 13 1200zł.            8-12 lat 30 

 

Cena zawiera: 

 zakwaterowanie w ośrodku, 

 wyżywienie (4 posiłki), 

 opiekę kadry,  

 opieka lekarska na miejscu, 

 ubezpieczenie NNW, 

 zajęcia zawarte w programie, 

Program: 

 gry zespołowe: piłka nożna, siatkówka, koszykówka,  

 zajęcia sportowe na wodzie: kajaki, rowery wodne, łódki wiosłowe,  

 gry i zabawy na kąpielisku pod okiem ratownika, 

 ognisko z pieczeniem kiełbasek, 

 wycieczka do Mikołajek i zabawa w parku wodnym w Hotelu 

Gołębiewski, 

 wycieczka do Kadzidłowa, 

 konkursy z nagrodami,  

 olimpiada Sportowa, 

 bal przebierańców – wybory Miss i Mistera obozu,   

 wirtualne gry zręcznościowe, 

 gry terenowe,   

 zajęcia na macie-nauka bezpiecznego upadania, 

 przejażdżki bryczką, 
 wieczory kinowe. 

Zakwaterowanie: Pokoje 3, 4 i 5 osobowych z łazienkami.  

 



 
 

 

Mając na uwadze powyższe uprzejmie proszę o zebranie zapotrzebowania na 
miejsca wypoczynku dla jednostek podległych, w rozbiciu na poszczególne turnusy 
kolonijne i przekazanie do Biura Kadr i Szkolenia CZSW w terminie do dnia 5 kwietnia 
2013r.  zapotrzebowania -  wg wzoru stanowiącego zał. nr 1 do niniejszego pisma. 
 
 
 

                              Podpisał: 
 
        
                  Zastępca Dyrektora Biura Kadr i Szkolenia  

       Centralnego Zarządu Służby Więziennej  
 
                ppłk Tomasz Raczyk  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Wysłano pocztą elektroniczną ES     
- wg rozdzielnika        

 


