
 

 Komunikat Rajdowy 

XXXII Ogólnopolskiego Rajdu Leśników  

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

 

 

 

 

 

 

 

 

Już niebawem 8 września, późnym popołudniem, spotkamy się w Międzyzdrojach na XXXII Ogólnopolskim 

Rajdzie Leśników pn. „Szumi Bałtyk, szumi las – Pomorze Zachodnie woła Was!”, gdzie oczekiwać na 

Wasz przyjazd będą Koordynatorzy poszczególnych tras rajdowych wraz z członkami Zespołu 

Organizacyjnego Rajdu.  

 



Nr 
trasy 

Rodzaj trasy Nazwa trasy Jednostka Koordynator Zdjęcie 

1 
autokarowa, 

rowerowa 

„Wrota czasu – 
historia i kultura 

osadzona w 
przyrodzie ziemi 

dolickiej i 
barlineckiej” 

Nadleśnictwo 
Choszczno 

Marek Szczerba,                                             
tel. 691-726-179. 

marek.szczerba@szczecin.lasy.gov.pl 

 

2 

autokarowa, 
piesza, 

rekreacje 
wodne i 
golfowe 

„Miejskie uciechy – 
sportowe 

Choszczno i 
zabytkowy 
Stargard” 

Nadleśnictwo 
Choszczno 

Dagmara Haręźlak,                                         
tel. 662-041-807. 

dagmara.harezlak@szczecin.lasy.gov.pl 

  

3 
autokarowa, 

piesza, zawody 
wędkarskie 

„Taaaaka Ryba na 
Szlaku Wikingów” 

Nadleśnictwo 
Rokita 

Krzysztof Klażyński,                                            
tel. 606-871-787. 

krzysztof.klazynski@szczecin.lasy.gov.pl 

  

4 
kajakowa, 

piesza 

„Meandry Iny”, 
„Szczecin-miasto 

tajemnic” 

Nadleśnictwo 
Kliniska 

Ryszard Siarkiewicz-Hoszowski,             
tel. 606-802-816. 

ryszard.siarkiewicz@szczecin.lasy.gov.pl 

  

5 
autokarowa, 

piesza 

„Wokół 
nadleśnictwa, 

historycznie doliną 
Krąpieli” 

Nadleśnictwo 
Dobrzany 

Robert Kawa,                                                    
tel.  516-009-305. 

robert.kawa@szczecin.lasy.gov.pl 

  

6 
autokarowa, 

piesza 

„Ciekawe zakątki 
Puszczy 

Wkrzańskiej, 
Puszcza Wkrzańska 
od strony Zalewu” 

Nadleśnictwo 
Trzebież 

Agata Cyrus,                                                     
tel.   694-416-718. 

agata.cyrus@szczecin.lasy.gov.pl 

  

7 
autokarowa, 

piesza 

„Wyspa Wolin – 
morze, jeziora i 

Park” 

Woliński Park 
Narodowy 

Konrad Świątek,                                               
tel. 91-386-49-77, 696-730-480. 

k.swiatek@wolinpn.pl 

  

8 
piesza, 

kajakowa 
„Pojezierze Ińskie i 
spływ rzeką Rega” 

Nadleśnictwo 
Łobez 

Paweł Puziarski,                                                    
tel. 664-464-619. 

pawel.puziarski@szczecin.lasy.gov.pl 

  

9 

autokarowa, 
piesza, 

kajakowa, 
rekreacje przy 

golfie 

„Dzikie sekrety 
Międzyodrza” 

/”Golfowe 
potyczki” 

Nadleśnictwo 
Gryfino 

Lidia Kmiecińska,                                                    
tel. 505-001-041. 

lidia.kmiecinska@szczecin.lasy.gov.pl 

  



10 
autokarowa, 

kolejowa, 
piesza 

„Koleją przez 
wybrzeże Bałtyku” 

Nadleśnictwo 
Gryfice 

Marek Łatacz,                                                    
tel. 697-520-014. 

marek.latacz@szczecin.lasy.gov.pl 

  

11 konna „Konno po Plaży” 
Nadleśnictwo 

Gryfice 

Anna Grabarczyk,                                                    
tel. 697-777-190. 

anna.grabczyk@szczecin.lasy.gov.pl 

  

13 
autokarowa, 

piesza 

„Wybrzeżem 
Bałtyku”,„Sąsiedzka 

wizyta” 

Nadleśnictwo 
Międzyzdroje 

Konrad Fortulański,                                                    
tel. 606-955-364. 

konrad.fortulanski@szczecin.lasy.gov.pl 

  

14 
autokarowa, 

piesza 

„Szlakiem 
umocnień Wyspy 

Wolin”, „Ahoj 
przygodo!” 

Nadleśnictwo 
Międzyzdroje 

Ariel Rydlewicz,                                                     
tel. 516-262-428 

ariel.rydlewicz@szczecin.lasy.gov.pl 

  

15 
autokarowa, 

kajakowa 
„Szczecin nie leży 

nad morzem” 
Nadleśnictwo 

Resko 

Iwona Guz,                                                               
tel. 600-491-665 

iwona.guz@szczecin.lasy.gov.pl 

  

16 

autokarowa, 
piesza, 

kajakowa, 
zawody 

orienteringowa 

„Szczecińska 
Wenecja” 

/”Zorientuj się na 
Puszczę” 

Nadleśnictwo 
Gryfino 

Lidia Kmiecińska,                                                    
tel. 505-001-041. 

lidia.kmiecinska@szczecin.lasy.gov.pl 

  

17 
autokarowa, 
piesza, rejs 

„Zielone wzgórza 
WPN”, „Świnoujście 

– wyspiarskie 
miasto” 

Nadleśnictwo 
Międzyzdroje 

Bartłomiej Szyszczakiewicz,                                                    
tel. 797-993-808. 

b.szyszczakiewicz@szczecin.lasy.gov.pl 

  

18 autokarowa 

"Operacja 
integracja z 

szachownicą w tle - 
śladami prastarej 

historii" 

Nadleśnictwo 
Nowogard 

Tomasz Kamiński,                                                    
tel. 887-037-104. 

tomasz.kaminski@szczecin.lasy.gov.pl 

  

 

W uzgodnieniu z Koordynatorami zapewniamy miejsca parkingowe dla autobusów i samochodów przy 

ul. Komunalnej 3 w Międzyzdrojach (przy LIDL-u) oraz w niektórych bazach hotelowych (wzór 

identyfikatora do wydrukowania i zamieszczenia za szybą pojazdu – w załączeniu). 

 



Czwartek i piątek (9-10 września): 

posiłki:  
➢ śniadania i kolacje w miejscach zakwaterowania 
➢ obiady na trasach rajdowych 
➢ wieczorem w Amfiteatrze napoje i przekąska niespodzianka 

 

Wyjazd na trasy rajdowe autokarami wraz z Koordynatorami tras (dane w załączonej tabeli) 

Spotkania wieczorne (godz. 20:00 – 23:00): 

Miejsce: AMFITEATR, przy ul. Bohaterów Warszawy 20 

➢ 9 września  - wieczorek taneczny 

➢ 10 września  - koncert utworów szantowych w wykonaniu zespołu „STARY SZMUGLER” 

                              i uczestnika rajdu (niespodzianka)  

 

Sobota (11 września) 

posiłki: 

➢ śniadanie w miejscu zakwaterowania 

➢ od godz. 12:00 zaprowiantowanie uczestników Rajdu na OW „Darz Bór” w Międzyzdrojach 

  

Po śniadaniu wykwaterowanie z baz noclegowych (dotyczy uczestników, którzy nie zostają do niedzieli)  

i przejście na Ośrodek Wczasowy „DARZ BÓR”, ul. Gryfa Pomorskiego 80A, gdzie rozpocznie się 

podsumowanie XXXII Ogólnopolskiego Rajdu Leśników pn. „Szumi Bałtyk, szumi las – Pomorze Zachodnie 

woła Was!”.  

Będziemy próbowali smacznych potraw przygotowanych przez fundację „LAS i WODA” w scenerii, o którą 

zadba firma „EVENT FACTORY”. Niewątpliwą niespodzianką będzie część oficjalna wraz z koncertami 

(zespół TARAKA – twórca i wykonawca piosenki rajdowej oraz zespół BREVKI z naszym kolegą leśnikiem)  

i konkursami. To wszystko odbywać się będzie na scenie głównej zlokalizowanej na plaży przy OW „DARZ 

BÓR” (wyjście na plażę L) – według poniższego harmonogramu. 

➢ 12:00   – Zebranie uczestników 
➢ 13:00   – Rozpoczęcie uroczystości i część oficjalna  
➢ 14:00   – Występ zespołu „TARAKA” 
➢ 15:00   – Rozstrzygnięcie konkursów rajdowych 
➢ 18:00   – Występ zespołu „BREVKI” 
➢ 19:30 - 24:00  – Muzyka do słuchania i tańczenia (plaża przy scenie głównej na plaży) 

 

Bieżące informacje dotyczące Rajdu można śledzić na rajdowym fanpage’u pod linkiem: 

https://www.facebook.com/XXXII-Og%C3%B3lnopolski-Rajd-Le%C5%9Bnik%C3%B3w-

Mi%C4%99dzyzdroje-2021-105014528586723  

https://www.facebook.com/XXXII-Og%C3%B3lnopolski-Rajd-Le%C5%9Bnik%C3%B3w-Mi%C4%99dzyzdroje-2021-105014528586723
https://www.facebook.com/XXXII-Og%C3%B3lnopolski-Rajd-Le%C5%9Bnik%C3%B3w-Mi%C4%99dzyzdroje-2021-105014528586723

