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XXXII OGÓLNOPOLSKI RAJD LEŚNIKÓW 

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

 

TRASA NR 4 - „Meandry Iny”, „Szczecin-miasto tajemnic” 
1. Rodzaj trasy - kajakowa, piesza. 

2. Jednostka - Nadleśnictwo Kliniska. 

3. Koszt uczestnictwa – 1200 zł.  

4. Koordynator trasy – Ryszard Siarkiewicz-Hoszowski, tel: 606 802 816. 

5. Baza noclegowa –  

6.  

Hotel 
Ilość 

miejsc 
Domki Aleja Róż, ul. Aleja Róż 14. 72-500 Międzyzdroje, 

http://domkialejaroz.com/pl 
       * kolacja 08.09.2021 oraz śniadania 09-11.09.2021 – Golden 

Tulip, ul. Gryfa Pomorskiego 79, 72-500 Międzyzdroje, 
https://miedzyzdroje.goldentulip.com/pl/?arrival=2020-01-

22T00:00:00&departure=2020-01-
23T00:00:00&rooms[0][adult]=1&rooms[0][child]=0&location= 

 

60 

http://domkialejaroz.com/pl
https://miedzyzdroje.goldentulip.com/pl/?arrival=2020-01-22T00:00:00&departure=2020-01-23T00:00:00&rooms%5b0%5d%5badult%5d=1&rooms%5b0%5d%5bchild%5d=0&location=
https://miedzyzdroje.goldentulip.com/pl/?arrival=2020-01-22T00:00:00&departure=2020-01-23T00:00:00&rooms%5b0%5d%5badult%5d=1&rooms%5b0%5d%5bchild%5d=0&location=
https://miedzyzdroje.goldentulip.com/pl/?arrival=2020-01-22T00:00:00&departure=2020-01-23T00:00:00&rooms%5b0%5d%5badult%5d=1&rooms%5b0%5d%5bchild%5d=0&location=
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7. Liczba miejsc – 100. 

8. Opis trasy: 

Dzień Opis 

08.09.2021 r. Od 16:00 przyjazd uczestników, zakwaterowanie w jednym z powyższych hoteli  
 
18:00 – 20:00 kolacja zgodnie z miejscem zakwaterowania* 

09.09.2021 r. 07:00 - 8:00 - Śniadanie zgodnie z miejscem zakwaterowania* 
08:00 wyjazd z Międzyzdrojów 
09:00- przyjazd do Nadleśnictwa Kliniska, wizyta w Zagrodzie pokazowej 
konika polskiego (informacja o Hodowli Rezerwatowej) 
10:30-11:00 – II śniadanie przy drewnianej wieży widokowej nad rzeką Iną  
11:00- 16:30 spływ kajakowy od miejscowości Bącznik do Goleniowa szlakiem 
kajakowym „Meandry rzeki Iny” (malownicza rzeka Ina przepływająca przez lasy 
Puszczy Goleniowskiej, jedna z najpiękniejszych rzek na Pomorzu Zachodnim) 
Trasa spływu liczy ok. 10 km. 
https://pomorzezachodnie.travel/Poznawaj-Przyroda-
Rzeki_i_kanaly/a,6638/Ina 
http://www.kajaki-ina.pl/lesko-goleniow/ 
16:30-17:30 obiad w restauracji Duet 
17:30 - 18:00 zwiedzanie Goleniowa,  
Goleniów to miasto w województwie zachodniopomorskim, znajdujące się na 
skraju Puszczy Goleniowskiej, 35 km na północny-zachód od Szczecina. Przez 
miejscowość przepływa rzeka Ina oraz wpadające do niej Wiśniówka oraz Struga 
Goleniowska. Miasto leży zaledwie 15 km od Odry, z którą jest połączone właśnie 
rzeką Iną. 
- Brama Wolińska, ul. Grunwaldzka - zabytek z XIV wieku, zbudowany w stylu 
gotyckim, jedyna ocalała z czterech bram wjazdowych do miasta 
- Mury miejskie z XIV wieku nad rzeką Iną z okrągłą wysmukłą basztą Prochową 
(Więzienną) i ośmioboczną Menniczą oraz Furtą Wodną - najlepiej zachowany 
fragment średniowiecznego miasta 
- Spichlerz - budowla z XVIII wieku stanowiąca przykład zabudowy ryglowej, w 
XIV wieku stały tu dwa budynki składowe, które w 1553 roku zastąpiono jednym. 
W 1749 roku na jego miejscu wybudowano spichlerz stojący do chwili obecnej 
- Kościół Św. Katarzyny - dawny kościół farny z XV wieku w stylu gotyckim na 
fundamentach kościoła romańskiego, po zniszczeniach w 1945 roku odbudowano 
farę w latach 1957-59, starając się przywrócić jej średniowieczny wygląd 
- Fundamenty kościoła Św. Jerzego - fundamenty ośmiobocznej kaplicy 
najprawdopodobniej z XIII-XIV wieku oraz kościoła Św. Jerzego wybudowanego 
w wieku XVIII. Kościół został zniszczony po II wojnie światowej, w ramach 
projektu „Historie w kamieniach zapisane" odkryte zostały wspomniane 
fundamenty, a miejsce zagospodarowane i udostępnione do zwiedzania. 

Aleja Róż - Apartamenty, ul. Aleja Róż 14 A, 72-500 Międzyzdroje 
https://alejaroz-miedzyzdroje.pl/ 

       * kolacja 08.09.2021 oraz śniadania 09-11.09.2021 – Golden Tulip, ul. 
Gryfa Pomorskiego 79, 72-500 Międzyzdroje, 

https://miedzyzdroje.goldentulip.com/pl/?arrival=2020-01-
22T00:00:00&departure=2020-01-

23T00:00:00&rooms[0][adult]=1&rooms[0][child]=0&location= 

40 

https://pomorzezachodnie.travel/Poznawaj-Przyroda-Rzeki_i_kanaly/a,6638/Ina
https://pomorzezachodnie.travel/Poznawaj-Przyroda-Rzeki_i_kanaly/a,6638/Ina
https://alejaroz-miedzyzdroje.pl/
https://miedzyzdroje.goldentulip.com/pl/?arrival=2020-01-22T00:00:00&departure=2020-01-23T00:00:00&rooms%5b0%5d%5badult%5d=1&rooms%5b0%5d%5bchild%5d=0&location=
https://miedzyzdroje.goldentulip.com/pl/?arrival=2020-01-22T00:00:00&departure=2020-01-23T00:00:00&rooms%5b0%5d%5badult%5d=1&rooms%5b0%5d%5bchild%5d=0&location=
https://miedzyzdroje.goldentulip.com/pl/?arrival=2020-01-22T00:00:00&departure=2020-01-23T00:00:00&rooms%5b0%5d%5badult%5d=1&rooms%5b0%5d%5bchild%5d=0&location=
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18:00- 19:00 - powrót do Międzyzdrojów 
19:00 – 23:00 Kolacja z wieczorem integracyjnym w ośrodku LP „Darz Bór”, ul. 
Gryfa Pomorskiego 80a, 72-500 Międzyzdroje. 
 

10.09.2021 r. 07:00 - 8:00 - Śniadanie zgodnie z miejscem zakwaterowania* 
8:30 wyjazd z Międzyzdrojów 
10:30-12:00 - zwiedzanie podziemnych tras Szczecina;                                
Trasa "II Wojna Światowa" -to rekonstrukcja schronu przeciwlotniczego (LSR - 
Luftschutz Räume) z okresu II Wojny Światowej, nalotów RAF na Szczecin.                                                                                                             
Trasa "Zimna Wojna- życie w PRL-u"- życie w PRL-u  to czasy 1950-1992 -ta 
trasa prezentuje historię schronu podczas Zimnej Wojny. 
http://schron.szczecin.pl/trasyroutesrouten 
12:00-13:30 - zwiedzanie Szczecina z przewodnikiem: 

• Bazylika Archikatedralna świętego Jakuba Apostoła – główny kościół 
rzymskokatolicki Szczecina. Zlokalizowany na Starym Mieście; 
http://katedra.szczecin.pl/historia(2) 

• Zamek Książąt Pomorskich - renesansowy zamek usytuowany na 
Wzgórzu Zamkowym w Szczecinie, w sąsiedztwie Odry, historyczna 
siedziba rodu Gryfitów, władców Księstwa Pomorskiego 
https://zamek.szczecin.pl/ 

• Wały Chrobrego - Jedno z najpiękniejszych miejsc w Europie - Wały 
Chrobrego, dawniej Tarasy Hakena. Stąd można obserwować rozległą 
panoramę na Odrę i port. Tarasy widokowe mają 500 metrów długości i 
leżą 19 metrów nad poziomem brzegu odrzańskiego. W południowej części 
Wałów Chrobrego zlokalizowana jest siedziba Akademii Morskiej oraz 
budynek, w którym mieści się Teatr Współczesny i Muzeum Narodowe 
http://stmkm.szczecin.pl/waly.html 

13:40-15:00 - obiad w Nowym Browarze - znajduje się w samym centrum miasta 
nieopodal Bramy Portowej, w trakcie obiadu degustacja świeżego,    
niepasteryzowanego, naturalnego piwa warzonego na miejscu przez jednego z 
najlepszych polskich piwowarów- Michała Grossmmana na niemieckich 
urządzeniach firmy Kaspar- Schulz. Warzone przez Browar piwo jest zgodnie z 
bawarskim prawem czystości (Reinheitsgebot) z 1516 roku 
15:30-17:30 - rejs statkiem po szczecińskim porcie (z przewodnikiem): Wały 
Chrobrego-Stare Miasto -Elewator Ewa-Kanał Grabowski – Przekop Mieleński-
Morska Stocznia Remontowa ”Gryfia”- Rzeka Święta-Jezioro Dąbie-Iński Nurt z 
Betonowcem-Nabrzeże Snop i Huk-Marina Gocław-Wały Chrobrego 
17:30-19:00 - powrót do Międzyzdrojów 
19:00 – 23:00 Kolacja z wieczorem integracyjnym w ośrodku LP „Darz Bór”, ul. 
Gryfa Pomorskiego 80a, 72-500 Międzyzdroje. 
 

11.09.2021 r. 08:00 – 09:00 Śniadanie zgodnie z miejscem zakwaterowania* 
 
Wykwaterowanie i przejście/przejazd do ośrodka LP „Darz Bór”, ul. Gryfa 
Pomorskiego 80a, 72-500 Międzyzdroje (transport własny) – godz. 12:00 
impreza kończąca XXXII Ogólnopolski Rajd Leśników. 
12:00 – 24:00 Impreza podsumowująca XXXII Ogólnopolski Rajd Leśników. 
 

 

 

 

 

http://schron.szczecin.pl/trasyroutesrouten
http://katedra.szczecin.pl/historia(2)
https://zamek.szczecin.pl/
http://stmkm.szczecin.pl/waly.html
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Uwagi dodatkowe: 

1. Pobyt w bazach noclegowych kończy się śniadaniem w dniu 11.09.2021 r., po czym 

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

rajdu, tj. do ośrodka LP „Darz Bór”, ul. Gryfa Pomorskiego 80a, 72-500 Międzyzdroje. 

2. Ewentualny nocleg z 11 na 12 września 2021 r. każdy z uczestników (drużyna) 

uzgadniać będzie indywidualnie – koszty tego noclegu nie są ujęte w kosztach 

uczestnictwa. 

3. Opiekun grupy – Ryszard Siarkiewicz-Hoszowski tel. 606 802 816 

4. Opiekun grupy – Wojciech Balewski tel. 606 802 093 


