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XXXII OGÓLNOPOLSKI RAJD LEŚNIKÓW 

„Szumi Bałtyk, szumi las – Pomorze Zachodnie woła Was!” 

 

TRASA NR 12 - „Atrakcje wokół Stepnicy” oraz „Brzegiem 

Zalewu Szczecińskiego” 
1. Rodzaj trasy - autokarowa, wodna, piesza. 

2. Jednostka - Nadleśnictwo Goleniów. 

3. Koszt uczestnictwa – 1200 zł. 

4. Koordynator trasy - Tomasz Zarakowski, tel: 794 944 025. 

5. Baza noclegowa –  

 

Hotel 
Ilość 

miejsc 
WIilla Mikadel, ul. Dąbrówki 5, 72-500 Międzyzdroje, 

http://mikadell.fajnewczasy.com , 
       * kolacja 03.06.2020 oraz śniadania 4-6.06.2020 - Korab, ul. 

Dąbrówki 3, 72-500 Międzyzdroje, http://www.rezydencjakorab.pl/. 
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Willa Bałtyk, ul. Polna 6, 72-500 Międzyzdroje, 
https://willabaltyk.com.pl , 

       * kolacja 03.06.2020 oraz śniadania 4-6.06.2020 - Korab, ul. 
Dąbrówki 3, 72-500 Międzyzdroje, http://www.rezydencjakorab.pl/. 
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6. Liczba miejsc – 100, dwie grupy po 50 osób naprzemiennie  

7. Opis trasy: 

 

Dzień Opis 

03.06.2020 r. Od 16:00 przyjazd uczestników, zakwaterowanie w jednym z powyższych 
hoteli  
18:00 – 20:00 kolacja zgodnie z miejscem zakwaterowania* 

04.06.2020 r. 
05.06.2020 r. 
po 50 osób 
naprzemiennie 
opiekun grupy 
Tomasz 
Zarakowski  
- tel: 794 944 025 

07:00-7:45 śniadanie zgodnie z miejscem zakwaterowania* 
08.00-11.00 Przejazd autokarem z Międzyzdrojów do Szczecina 
11.00-12.30 Zwiedzanie Szczecina: Wałów Chrobrego i okolicy 
Wały Chrobrego i zabytki w ich okolicy są wizytówka Szczecina. Mają 500m 
długości i leżą 19m nad poziomem brzegu Odry. Powstały z inicjatywy 
Nadburmistrza Hermanna Hakena w latach 1902-1921. Na Wałach 
zlokalizowane są siedziby Akademii Morskiej Muzeum Narodowego i Teatru 
Współczesnego oraz znajduje się fontanna zdobiona figurami Jana z Kolna i 
Jana Wyszaka. 
12.30 -16.30 Rejs statkiem do Stepnicy. 
Podczas 4 godzinnego rejsu statkiem po Zalewie Szczecińskim będzie można 
obejrzeć największe atrakcje „wodne” o znaczeniu przyrodniczym, 
gospodarczym i historycznym: 
 

1. Elewator Zbożowy – wybudowany na początku XX wieku elewator 
gigant. Największy tego typu obiekt w Polsce. Kubatura budynku to 
75 000m3. 

2. Przekop Mieleński – zwany także Nowym Przekopem. Do 1949 roku 
znany jako Molln Fahrt. To żeglowny kanał w Dolinie Dolnej Odry o 
długości ok. 5km. 

3. Jezioro Dąbie – 4-te co do wielkości Jezioro w Polsce o pow. 56km2. 
Wyróżnia się tym, że jako jedyne może gościć statki pełnomorskie. 
Historycznie jezioro stanowiło część Zalewu Szczecińskiego, do 
rozłamu doszło przez rozrastająca się deltę rzeki Iny. 

4. Rzeka Święta – to jeden z największych nurtów Międzyodrza. 
Niezwykle malownicze tereny, które upodobały sobie rozmaite gatunki 
ptaków, w tym bieliki. Wzdłuż rzeki usytuowane są zakątki wodne dla 
kajakarzy, żeglarzy oraz miłośników wędkowania. 

5. Marina Gocław – przystań z widokiem na zabytkową wieżę Bismarcka i 
leśne Uroczysko Kupały. Cumują tu zarówno małe jednostki jak i duże 
jachty czy łodzie motorowe.  

6. Iński nurt w Betonowcem – wielki żelbetowy wrak, który tkwi na 
mieliźnie na jeziorze Dąbie. To kadłub byłego tankowca przewożącego 
benzynę syntetyczną z fabryki w Policach do Świnoujścia. Pochodzi z 
lat 40 XX wieku. 

7. Port Morski Police – położony w Dolinie Dolnej Odry. Składa się z 4-ech 
terminali: Morskiego, Mijanka, Barkowego i Jasienica. To piąty pod 

Willa Donna, ul. Polna 6A, 72-500 Międzyzdroje, http://www.willa-
donna.pl, 

       * kolacja 03.06.2020 oraz śniadania 4-6.06.2020 - Korab, ul. 
Dąbrówki 3, 72-500 Międzyzdroje, http://www.rezydencjakorab.pl/. 
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względem wielkości przeładunku port w Polsce. Głównie przerzucane 
są tu towary masowe: fosforyty i nawozy mineralne. 

8. Stepnica – miasto usytuowane nad Roztoka Odrzańską, tuż przy ujściu 
rzeki Gowienicy. Na miłośników żeglarstwa czeka w nim urokliwa 
marina na Kanale Młyńskim, zdolna pomieścić aż 250 jednostek. 
Stepnica przyciąga też turystów czystą plażą z kąpieliskiem, której 
atrakcją jest 160-metrowe molo w kształcie litery T, z altaną na jednym 
z końców.   

16.30 - 17.30 Obiad w Stepnicy. 
17-30 -19.00 Powrót do Międzyzdrojów 
19:00 – 23:00 Kolacja z wieczorem integracyjnym w Amfiteatrze Międzyzdroje 
na ul. Bohaterów Warszawy 18 a, 72-500 Międzyzdroje. 
 

04.06.2020 r. 
05.06.2020 r. 
po 50 osób 
naprzemiennie 
opiekun grupy 
Bartosz 
Racławski - tel. 
794 944 050 
 

07:00-7:45 śniadanie zgodnie z miejscem zakwaterowania* 
08.00-09.30 Przejazd autokarem z Międzyzdrojów do Wieży Zielonczyn 
9.30-10.45 - Wejście na Wieżę Zielonczyn, widok na Szczecin ze stanowiska 
dokumentacyjnego. 
Tego dnia będzie można zobaczyć drzewostany bukowe rosnące na Górze 
Zielonczyn, na której znajduje się stanowisko dokumentacyjne o pow. 1,32ha. 
Celem ochrony jest zachowanie w formie odsłoniętego w wyniku eksploatacji 
kopalnianej zbocza "Góry Zielonczyn" z widocznymi w profilu piaskami 
pochodzenia morenowego oraz kemami fluwioglacjalnymi stadiału 
pomorskiego zlodowacenia bałtyckiego. 
Ponadto, po wejściu na wieżę p-poż, która znajduje się na szczycie Góry 
można podziwiać okolicę (tereny leśne Nadleśnictwa Goleniów oraz 
panoramę Szczecina i Zalewu Szczecińskiego). 
10.45-11.00 - II śniadanie 
11.00-14.00 Zwiedzanie Parku Natury Zalewu Szczecińskiego w Czarnocinie 
Szczegóły dot. Parku można znaleźć poniżej 

http://narzeczwybrzeza.eu/park-natury-zalewu-szczecinskiego/ 
14.00-15.00 - Obiad w Czarnocinie 
15.00 - 17.30 – Trasa piesza wzdłuż wybrzeża Zalewu Szczecińskiego do 
Zespołu Przyrodniczego "Krzewina"/możliwość wypoczynku na 
niestrzeżonej plaży nad Zalewem Szczecińskim. 
Przewidziany jest do wyboru: 
a) spacer wzdłuż wybrzeża Zalewu Szczecińskiego przez tereny leśn 
e do Zespołu przyrodniczo-krajobrazowego „Krzewina” o pow. 20,78ha. 
Zespół ten położony na zachód od drogi Stepnica-Czarnocin, pomiędzy 
miejscowościami Kopice i Czarnocin. 
Celem ochrony jest zachowanie fragmentu krajobrazu, wzniesień 
wydmowych pokrytych lasem dębowo-sosnowym, a także fragmentów 
fitocenoz murawowych i zbiorowisk pionerskich, zasługujących na ochronę 
ze względu  na walory widokowe i estetyczne. 
b) wypoczynek na niestrzeżonej plaży nad Zalewem Szczecińskim 
17-30-19.00 Powrót do Międzyzdrojów 
19:00 – 23:00 Kolacja z wieczorem integracyjnym w Amfiteatrze Międzyzdroje 
na ul. Bohaterów Warszawy 18 a, 72-500 Międzyzdroje. 

http://narzeczwybrzeza.eu/park-natury-zalewu-szczecinskiego/
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06.06.2020 r. 08:00 – 09:00 śniadanie zgodnie z miejscem zakwaterowania 
 
Wykwaterowanie i przejście/przejazd do Amfiteatru Międzyzdroje 
na ul. Bohaterów Warszawy 18 a, 72-500 Międzyzdroje. (transport własny) – 
godz. 12:00 impreza kończąca XXXII Ogólnopolski Rajd Leśników. 
12:00 – 24:00 Impreza podsumowująca XXXII Ogólnopolski Rajd Leśników. 

 

Uwagi dodatkowe: 

1. Pobyt w bazach noclegowych kończy się śniadaniem w dniu 06.06.2020 r., po czym 

uczestnicy (drużyna) przejdą/przejadą własnym transportem do miejsca zakończenia 

rajdu, tj. Amfiteatr Międzyzdroje na ul. Bohaterów Warszawy 18 a, 72-500 Międzyzdroje.  

2. Ewentualny nocleg z 06 na 07 czerwca 2020 r. każdy z uczestników (drużyna) uzgadniać 

będzie indywidualnie – koszty tego noclegu nie są ujęte w kosztach uczestnictwa. 


