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XXXII OGÓLNOPOLSKI RAJD LEŚNIKÓW 

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

 

TRASA NR 9 - „Dzikie sekrety Międzyodrza” / 

”Golfowe potyczki” 
1. Rodzaj trasy – łączona - autokarowa, piesza, kajakowa. 

2. Jednostka - Nadleśnictwo Gryfino. 

3. Koszt uczestnictwa – 1200 zł. 

4. Koordynator trasy – Lidia Kmiecińska, tel: 505 001 041. 

5. Baza noclegowa –  

 

6. Liczba miejsc – 100, dwie grupy po 50 osób naprzemiennie.  

7. Opis trasy: 

Hotel 
Ilość 

miejsc 

Korab, ul. Dąbrówki 3, 72-500 Międzyzdroje, 
http://www.rezydencjakorab.pl/ 

70 

AMW Rewita, ul. Adama Mickiewicza 5, 72-500 Międzyzdroje,  
https://www.rewita.pl/miedzyzdroje/ 

30 

http://www.rezydencjakorab.pl/
https://www.rewita.pl/miedzyzdroje/
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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 
Daniel 
Pogorzelec – 
tel: 505 001 024 

Dzikie sekrety Międzyodrza 
07:00 - 8:00 - Śniadanie zgodnie z miejscem zakwaterowania 
8.00-10.00 – wyjazd z Międzyzdrojów i przejazd do Gryfina 
10.30-13.00 – zaprowiantowanie i kajakowa wyprawa na Międzyodrze. Miło 
będzie wspólnie zanurzyć pagaje w wodach tej unikatowej krainy rozlewisk i 
mokradeł, zamkniętej między dwoma ramionami Odry – Wschodnią i Zachodnią. 
Tutejsze rozlewiska, poprzecinane krętą siecią kanałów to w dużej mierze efekt 
działalności człowieka. Ogromne wrażenie robią pozostałości po prowadzonych 
tu pracach regulacyjnych z początku XIX wieku: zapomniane śluzy, 
przepompownie, wały, itd. Dzikość przyrodnicza w najczystszej postaci. 

Wpływając tu z pewnością poczujesz się jak Tom Hanks w „Cast away” 😊 A tak 

obcuje tu z naturą nasz Staszek z działu administracji 😉 Obejrzyj klip - 
www.youtube.com/watch?v=nOSgeqaqAiM 
13.00-14.00 – obiad w restauracji „Atol” w Gryfinie (www.atol-gryfino.pl) 
14.00 – 16.00 – a teraz czas na błogie lenistwo w saunach, basenach, jacuzzi 
Centrum Wodnego Laguna w Gryfinie (www.cwlaguna.pl)  
16.00 – 16.45 – odwiedziny w mistycznym, owianym tysiącami legend, 
zaskakującym pod wieloma względami „Krzywym Lesie” koło Gryfina. 
Inspirująco posnujemy hipotezy, które odpowiedzą na odwieczne pytanie „skąd 
to się do diaska tu wzięło” �  

16.45 – 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 
Lidia 
Kmiecińska - 
tel: 505 001 041 

Golfowe potyczki 
07:00 - 8:00 - Śniadanie zgodnie z miejscem zakwaterowania 
8.00 – 10.00 – wyjazd z Międzyzdrojów i przejazd do Puszczy Bukowej (nie ma 
chyba nikogo kto nie słyszał lub nie czytał o niej choć raz) 
10.00-13.30 – odwiedziny w Ogrodzie Dendrologicznym w Glinnej – jednym z 
najciekawszych arboretów w Polsce słynącym z bogatej kolekcji egzotycznych 
drzew i krzewów oraz wycieczka autokarowa do Puszczy Bukowej (z posiłkiem 
regeneracyjnym).  W jej trakcie pospacerujemy w cieniu monolitu bukowego 
opowiadając o historii i krajobrazie tutejszych Wzgórz Bukowych, które porasta. 
Wdrapiemy się na dostrzegalnię pożarową zlokalizowaną na Bukowcu – 
najwyższym wzniesieniu wzgórz, aby podziwiać panoramę puszczy „z lotu 
trzmiela”. Chwaląc się kunsztem naszych liderów edukacji zabawiamy się w 
leśne quizy. 
13.30-17.00 – dyskretny urok burżuazji czyli wizyta na polu golfowym Binowo 
Park (www.binowopark.pl),  na którym czekają na nas golfowe potyczki i grillowa 
biesiada 
17.00 – 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://www.youtube.com/watch?v=nOSgeqaqAiM
http://www.atol-gryfino.pl/
http://www.cwlaguna.pl/
http://www.binowopark.pl/
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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. 


