
1. 02.01.2018 (wt) Wieczór klubowy Spotkanie noworoczne klub - al. Wyzwolenia 41 - godz. 17.00

2. 07.01.2018 (niedz) 192 Rajd Promienisty

Osów - Szczecińska Gubałówka - Wielecka Góra - dąb Bogusława X - 

most Meyera - dolina Siedmiu Młynów - dąb przy Ustroniu  - Głębokie 

(11 km)

pętla autobusowa na Osowie - godz.10.00

3. 13.01.2018 (sob) Zwiedzanie z przewodnikiem

Zwiedzanie wystawy "Złoty Wiek Pomorza Zachodniego" (muzeum 

przy ul.Staromłyńskiej 27  (oprowadza przewodnik PTTK - Weronika 

Ryba)

przed wejściem do Muzeum Narodowego - gmach 

przy ul.Staromłyńskiej (Muzeum Tradycji 

Regionalnych) - godz.11.00 

4. 14.01.2018 (niedz)
Rajd na Raty - "Wiercipięty" dla 

Niepodległej - etap I  

Pomnik Czynu Polaków - Park Kasprowicza - Teatr Letni - Wyższe 

Arcybiskupie Seminarium Duchowne - Różanka - były Ogród 

Botaniczny-  pętla tramwajowa "Las Arkoński" (3 km). 

PKP Szczecin Turzyn - godz.10.00  (prowadzenie - 

Irena Kozibura)

5. 14.01.2018 (niedz)
Rajd Rocznicowy (63 rocznica 

powstania klubu). 

Pętla tramwajowa "Las Arkoński" - ruiny wieży Quistorpa - ruiny 

restauracji Eckerhaus - jez. Goplana - Głębokie (5 km). 
Pętla tramwajowa "Las Arkoński" - godz. 11.30

6. 16.01.2018 (wt) Prelekcja i pokaz przeźroczy "Madagaskar" (Mirosław Dudziński) klub - al. Wyzwolenia 41 - godz. 17.00

7. 21.01.2018 (niedz)
Rajd Na Raty Wokół Szczecina  

etap V

Spacer po Stargardzie : dworzec PKP - miejsce po Pomniku Wdzięczności - 

pomnik Jana Pawła II - cerkiew -  kościół św.Jana - brama Wodna - rynek i 

ratusz - kościół NMP - brama Pyrzycka - kościół św.Ducha). Przejazd 

autobusem miejskim do Kluczewa . Trasa piesza :  Kluczewo (pętla MZK) - 

dawny przystanek PKP Kluczewo - pomnik ku czci Armii Radzieckiej - 

Kluczewo (wnętrze kościoła) - cukrownia - dawny młyn (rzeźby) - 

Witkowo Drugie (kościół) - Osiedle Pyrzyckie  -  Strachocin (kościół) - 

PKP Ulikowo ; 23 km

dworzec PKP Szczecin Glówny (koło kas 

biletowych) - godz.7.30 (odjazd pociągu o 

godz.7.45). Przed zbiorką należy zakupić  bilet kolejowy 

do Stargardu.

8. 27.01.2018 (sob)
Rajd Na Raty Wokół Szczecina  

etap V BIS

Spacer po Stargardzie : dworzec PKP - miejsce po Pomniku Wdzięczności - 

pomnik Jana Pawła II - cerkiew -  kościół św.Jana - brama Wodna - rynek i 

ratusz - kościół NMP - brama Pyrzycka - kościół św.Ducha). Przejazd 

autobusem miejskim do Kluczewa . Trasa piesza :  Kluczewo (pętla MZK) - 

dawny przystanek PKP Kluczewo - cukrownia - dawny młyn (rzeźby) - 

Witkowo Drugie (kościół) - Witkowo Pierwsze (kościół, agrofirma, 

tablice ku czci prezesa spółdzielni) - PKP Witkowo - Święte (kościół) - 

Strachocin (kościół) - PKP Ulikowo; 19 km

dworzec PKP Szczecin Glówny (koło kas 

biletowych) - godz.7.30 (odjazd pociągu o 

godz.7.45). Przed zbiorką należy zakupić  bilet kolejowy 

do Stargardu.

9. 28.01.2018 (niedz)
VIII Wycieczka 

Okołominimaratonowa
Krzekowo - Puszcza Wkrzańska - Głębokie (33 km)

pętla tramwajowa Krzekowo - godz. 8.00 

(prowadzenie - Marcin Kanciała)

10. 04.02.2018 (niedz) 193 Rajd Promienisty

Osiedle Bukowe - głaz Grońskiego  - podnóże grodziska Chojna - 

droga Chojnowska - Szwedzki Młyn - Zielawa - głaz Omszały - siodło 

Zielawy - glaz Słupi - droga Dolinna - dęby Krzywoustego - osiedle 

Bukowe  (9 km) 

pętla autobusowa na Osiedlu Bukowym - 

godz.10.00

Założony 15 stycznia 1955 r.

2018 r.

Kalendarz imprez Klubu Turystów Pieszych "Wiercipięty"    



11. 06.02.2018 (wt) Prelekcja i pokaz przeźroczy "Uzdrowiska w Beskidzie Sądeckim" (Antoni Adamczak) klub - al. Wyzwolenia 41 - godz. 17.00

12. 10.02.2018 (sob) Zwiedzanie z przewodnikiem
Zwiedzanie schronu pod dworcem PKP Szczecin Główny 

(prowadzenie - Weronika Ryba)

przed wejściem do nowej części dworca - 

godz.11.30  (koszt wstępu do obiektu - 14 zł)

13. 10.02.2018 (sob)
Rajd Na Raty Wokół Szczecina  

etap VI

PKP Ulikowo - Ozy Kiczarowskie - kolonia Kiczarowo - jez. Bliźniaki -

Kiczarowo - jez.Czyste - Grabowo -  Klępino (kościół) - Lubowo (dawny 

wiadukt kolejowy, kościół)) - Żarowo (kościół, pomnik ku czci ofiar I 

wojny św. na cmentarzu, była huta szkła) - Grzędzice (wnętrze kościoła 

z zabytkowymi freskami) - Grzedzice PKP; 21 km

dworzec PKP Szczecin Glówny (koło kas 

biletowych) - godz.8.30 (odjazd pociągu o godz.08.44). 

Przed zbiorką uczestnicy kupują bilet kolejowy do Ulikowa we 

własnym zakresie.

14. 11.02.2018 (niedz)
Rajd Na Raty Wokół Szczecina  

etap VI BIS

PKP Ulikowo - Ozy Kiczarowskie - kolonia Kiczarowo - jez. Bliźniaki -

Kiczarowo - jez.Czyste - Grabowo (park dworski, kościół i lapidarium 

przy kosciele) -  Klępino (kościół) - Lubowo (dawny wiadukt kolejowy, 

kościół)) - Żarowo (kościół, pomnik ku czci ofiar I wojny św. na 

cmentarzu) - Grzędzice- Grzedzice PKP; 22 km

dworzec PKP Szczecin Glówny (koło kas 

biletowych) - godz.8.30 (odjazd pociągu o godz.08.44). 

Przed zbiorką uczestnicy kupują bilet kolejowy do Ulikowa we 

własnym zakresie.

15. 11.02.2018 (niedz)
Rajd na Raty - "Wiercipięty" dla 

Niepodległej - etap II  

PKP Szczecin Turzyn - os.Przyjaźni - os.Kaliny - jez.Słoneczne - 

os.Somosierry - Krzekowo (8 km)

PKP Szczecin Turzyn - godz.10.00  (prowadzenie - 

Irena Kozibura)

16. 20.02.2018 (wt) Prelekcja i pokaz przeźroczy "W górach Sikkimu - Himalaje indyjskie"  (Sławomir Bosiak) klub - al. Wyzwolenia 41 - godz. 17.00

17. 24.02.2018 (sob)
Rajd Na Raty Wokół Szczecina  

etap VII 

PKP Grzędzice  - Grzędzice (wnętrze kościoła z zabytkowymi freskami; 

oprowadza proboszcz - ks. mgr Mirosław Oliwiak)  - Podlesie - Sowno 

(wnętrze kościoła z płytą nagrobną ku czci błazna książęcego) - 

Strumiany (dawny dom Joanny Kulmowej)  - Kliniska (22 km)

dworzec PKP Szczecin Glówny (koło kas 

biletowych) - godz.8.30 (odjazd pociągu o godz.08.44). 

Przed zbiorką uczestnicy kupują bilet kolejowy do Grzędzic we 

własnym zakresie.

18. 25.02.2018 (niedz)
Rajd Na Raty Wokół Szczecina  

etap VII BIS

PKP Grzędzice  - Grzędzice - Podlesie - Sowno (wnętrze kościoła z 

płytą nagrobną ku czci błazna książęcego) - Strumiany (dawny dom 

Joanny Kulmowej)  - Kliniska (22 km)

dworzec PKP Szczecin Glówny (koło kas 

biletowych) - godz.8.30 (odjazd pociągu o godz.08.44). 

Przed zbiorką uczestnicy kupują bilet kolejowy do Grzędzic we 

własnym zakresie.

19. 04.03.2018 (niedz) 194 Rajd Promienisty

Szczecin Głębokie (pętla ZDiTM) – bez szlaków – ul. Emila 

Zegadłowicza – Ścieżka przyrodnicza „Wokół Jeziora Głębokiego” – 

dąb i buk pomnikowy „Stróże” – Dęby Brytyjczycy – Buki Upiory – 

Polana „Bagienna Olszyna” – szlak czerwony – Leśniczówka Owczary 

– szlak czarny – ul. Wołczkowska – Pilchowo (kościół pw. 

Wniebowzięcia NMP; wnętrze) – szlak niebieski – ul. Szczecińska – ul. 

Staroleśna – bez szlaków – dojazd pożarowy 38 – Stare Leśno – szlak 

czarny – Komorze Góry – Tanowo – ul. Wkrzańska – ul. Pocztowa – ul. 

Szczecińska (przystanek ZDiTM). 12 km

pętla tramwajowa Głębokie - godz.10.05

20. 03.03.2018 (sob) Spacer Szlakiem Rodła
Stare Miasto i Cmentarz Centralny (prowadzenie : przewodnik PTTK - 

Antoni Adamczak)

przy wieży katedry, koło tablicy z prawdami Polaków 

- godz.10.00

21. 04.03.2018 (niedz) Spacer Szlakiem Rodła BIS
Stare Miasto i Cmentarz Centralny (prowadzenie : przewodnik PTTK - 

Antoni Adamczak)

przed wejściem do katedry pw. św.Jakuba Apostoła  

- godz. 10.00

22. 06.03.2018 (wt) Prelekcja i pokaz przeźroczy
"Ku niepodległości - rok 2018 Rokiem Prawd Polaków spod Znaku 

Rodła" (Antoni Adamczak)
klub - al. Wyzwolenia 41 - godz. 17.00

23. 11.03.2018 (niedz)
Rajd na Raty - "Wiercipięty" dla 

Niepodległej - etap III 

Spacer krajoznawczy po Szczecinie Dąbiu (ok.5 km); prowadzi 

przewodnik PTTK - Ryszard Kotla

Pomnik "Poległym w walce o wyzwolenie Dąbia" - 

godz.10.00 



24. 17.03.2018 (sob) Powitanie Wiosny

Trasa nr 1 (ok. 4 km) - zbiórka godz. 10,30 ŻYDOWCE przystanek 

autobusowy TRANSPORTOWA [A 64]; Przystanek Transportowa – bez 

szlaku: Kanał Ceglany – Niżawka – stacja pomp – PKP Klucz – ul. Perkuna – 

ul. Sucha – ul. Pasieczna – meta

Trasa nr 2  (ok. 8 km) zbiórka godz. 9,30 PODJUCHY przystanek 

autobusowy PODJUCHY DWORZEC PKP [A 64];  Podjuchy Dworzec PKP 

’szlak czarny – Dęby Wartownicy – strzelnica ’szlak czerwony – Uroczysko 

Mosty – Polana Głucha – ul. Tlenowa – meta

Trasa nr 3 (ok. 10 km) zbiórka godz. 9,00 brzeg JEZIORA 

SZMARAGDOWEGO [A 64 i 66]; Jezioro Szmaragdowe – szlak niebieski: 

autostrada – Psie Pole – Dęby Wartownicy – strzelnica – Uroczysko Mosty – 

meta

Trasa nr 4  (ok. 12 km) zbiórka godz. 8,00 BUKOWE pętla autobusowa 

OSIEDLE BUKOWE [A 55, 65, 66, 84, A];  Osiedle Bukowe ’szlak czarny – 

Głaz Grońskiego – Głaz Serce – Bukowiec ’szlak czerwony – pomnik 

Rudelsdorff’a (katastrofa lotnicza JU 52 z roku 1936) – Przełęcz Trzech Braci 

– Droga Klucka – meta

Rajd organizowany wspólnie z SKKT "Gryphus". 

Prowadzenie tras :  nr 1 - Janusz Wesołek, nr 2 - 

Sławomir Bosiak, nr 3 - Roman Urbaniak, nr 4 - 

Waldemar Hejza, Meta : boisko szkolne Zespołu 

Szkół Nr 7 SP 24 i GM 33 ul. Rymarska 22a

25. 20.03.2018 (wt) Prelekcja i pokaz przeźroczy "Wyjazd klubowy - Pieniny i okolice - 2017 r."  (Mirosław Dudziński) klub - al. Wyzwolenia 41 - godz. 17.00

26. 24.03.2018 (sob)
XXXVII Rajd Szlakiem 

Artylerzystów Polskich

Trasa nr 1 - Start o godz. 10.10 - pętla autobusowa na Osiedlu 

Bukowym : Osiedle Bukowe (pętla autobusowa) – głaz Grońskiego – 

głaz Serce – siodło Zielawy – Zielawa – Szwedzki Młyn – Polana 

Słoneczna (ok. 7,5 km); Trasa nr 2 - Start o godz. 10.00 – koło 

przystanku PKP Szczecin Podjuchy : PKP Szczecin Podjuchy – tablica 

sapera Walczaka – dęby Wartownicy – dolina Jeziorny - Psie Pole – 

Ganek – Szwedzki Młyn – podnóże grodziska Chojna – Polana 

Słoneczna (ok. 8 km)

Prowadzenie tras : trasa nr 1 - Waldemar Hejza, 

trasa nr 2 - Janusz Wesołek. Meta rajdu na Polanie 

Słonecznej w Parku Leśnym Zdroje. Na mecie 

przewidziano ognisko, konkursy oraz możliwość 

zakupu znaczków rajdowych.

27. 03.04.2018 (wt) Wieczór klubowy Wielkanocne jajo, czyli spotkanie świąteczne klub - al. Wyzwolenia 41 - godz. 17.00

28. 04.04.2018 (śr) XIII Wieczorny Rajd Papieski 

Pilchowo kościół (tablica ku czci Jana Pawła II) - Owczary - jez. 

Głębokie - Las Arkoński - Jasne Błonia (pomnik papieża; zakończenie 

o godz. 21.37); 12 km

Pilchowo (koło kościoła) - godz. 18.20 (dojazd 

autobusem nr 103 odjeżdżajacym z pętli 

tramwajowej "Głebokie" o godz. 18.11)

29. 07.04.2018 (sob)
Rajd Na Raty Wokół Szczecina  

etap VIII 

PKP Kliniska - Pucie - Łęsko - góra Lotnika - Goleniów (18 km); Spacer 

po zabytkach Goleniowa (2 km)

dworzec PKP Szczecin Glówny (koło kas 

biletowych) - godz.8.15 (odjazd pociągu o 

godz.08.25). Przed zbiorką uczestnicy kupują bilet 

kolejowy do Klinisk we własnym zakresie.

30. 08.04.2018 (niedz)
Rajd na Raty - "Wiercipięty" dla 

Niepodległej - etap IV 
Cmentarz Centralny - trasa historyczna i kwatera wojenna

brama główna Cmentarza Centralnego - godz.10.00 

(prowadzenie - Irena Kozibura)

31. 08.04.2018 (niedz) 195 Rajd Promienisty                 

Osiedle Bukowe -dęby Krzywoustego -  Droga Górska - Głaz 

Krajoznawców - Lipa Pokoju - Kołówko - głaz Serce Puszczy - Lisica - 

droga Odyniecka - pomnik Gene - Zbójny Trakt - Kijewko - Kijewo (13 

km)

pętla autobusowa na Osiedlu Bukowym - 

godz.10.00



13.04.2018 (sob)

14.04.2018 (niedz)

15.04.2018 (pon) Rano przyjazd pociągiem do Szczecina

33. 17.04.2018 (wt) Prelekcja i pokaz przeźroczy
"Barbara i Stefan Kaczmarkowie - "Mama' i "Tata" na rowerowych 

szlakach" (Antoni Adamczak)
klub - al. Wyzwolenia 41 - godz. 17.00

34. 29.04.2018 (niedz)
Rajd Na Raty Wokół Szczecina  

etap VIII BIS

PKP Kliniska - lipa Anna - Łęsko - góra Lotnika - Goleniów; spacer po 

zabytkach miasta (19 km)

dworzec PKP Szczecin Glówny (koło kas 

biletowych) - godz.8.15 (odjazd pociągu o 

godz.08.25). Przed zbiorką uczestnicy kupują bilet 

kolejowy do Klinisk we własnym zakresie.

35. 06.05.2018 (niedz) 196 Rajd Promienisty
Mścięcino - Góra Słowiańskich Bogów - Komarzy Młyn - dąb Samotnik - 

Przęsocin - Warszewo (12 km)

przystanek autobusów 101,107 "Police Palmowa" 

(Mścięcino) - godz. 10.25  (dojazd z placu Rodła 

autobusem nr 101 odjeżdżajacym o godz.9.45 lub 107 

odjerżdżającym o godz.9.50)

36. 13.05.2018 (niedz)
Rajd na Raty - "Wiercipięty" dla 

Niepodległej - etap V  
Złotym szlakiem w kierunku Różanki i Lasku Arkońskiego

przed informacją turystyczną na Zamku Książąt 

Pomorskich (Mały Dziedziniec) - godz.10.00 ;  

prowadzenie - Irena Kozibura

11.05.2018 piątek

12.05.2018 sobota

32.
Wyjazd Klubowy - "Wrocław i 

góra Ślęża"

O godz. 4.45 zbiórka uczestników na dworcu PKP Szczecin Główny. Godz. 05.08 - odjazd pociągu do Wroclawia. Godz. 

10.23 - przyjazd do Wrocławia. Przejazd do Wrocławskiego Ośrodka Szkoleniowego (ul. Sztabowa 100) gdzie 

zakwaterowanie. Przejazd do Panoramy Racławickiej - ok. godz. 12.30 spotkanie z przewodnikiem miejskim - Violettą 

Szczepańską. Spacer z przewodnikiem po Wrocławiu : Panorama Racławicka - Dolnośląski Urząd Wojewódzki -  Most 

Pokoju - kolumna Chrystusa - katedra św.Jana Chrzciciela - kościól św.Krzyża i św.Bartłomieja - most Tumski - most 

Piaskowy - Panorama Racławicka. Godz. 14.00-14.30 - zwiedzanie Panoramy Racławickiej. Godz. 15.00 - rejs statkiem z 

Przystani Kardynalskiej do Przystani ZOO.  Czas wolny na obiad oraz zwiedzanie Hali Stulecia i Ogrodu Japońskiego. 

Godz. 17.00 - zwiedzanie ZOO (wraz z Afrykarium).  Powrót komunikacją miejską do Wrocławskiego Kompleksu 

Szkoleniowego.

37.
Klubowy wyjazd w góry -  Góry 

Stołowe (Czechy, Polska)

W nocy wyjazd pociągiem do Wrocławia. Z powodu wykolejenia we Wronkach pociąg na odcinku do Poznania jedzie trasą 

okrężną przez Rzepin.

Przyjazd pociągiem do Wrocławia, skąd pociągiem do Kłodzka Głównego. Busem zastępczym (za pociąg) do Kudowy PKP. 

Busem do przejścia granicznego, skąd koleją ze stacji kolei czeskich Nachod Beloves do przystanku Police nad Metuji. 

Autobusem do centrum Polic nad Metują.  Zakwaterowanie na cztery noce - Pensjonat "Adler" (ulica Ledhujska). SPACER : 

Police n.M. (pensjonat Adler) - rynek -  szlak czerwony (Jiráskova cesta) - przełęcz pod górą Klůček (552 mnpm) - szlak żółty 

- Čertova Skála (Czartowa Skała) - U kapličky (kaplica Marii Panny Różańcowej; 550 mnpm) - Brama Sądowa - Ochoz (487 

mnpm) - Police nad Metuji (pensjonat Adler) ;  5 km, 170 m podejść , 7 pkt GOT

Przejazd tramwajem do dworca autobusowego. Godz.10.00 - wyjazd autobusem nr 522 do Sobótki.Ok. godz.10.50 przyjazd 

do Sobótki. TRASA PIESZA : Sobótka (184 mnpm) - szlak czerwony - góra Ślęża (718 mnpm) - szlak niebieski przez Skalną 

Perć - rozdroże przy Kazalnicy - bez szlaków do szlaku czarnego - Rozdroże Holtei'a (472 mnpm) - Pod Stolną (357 mnpm) - 

Dom Turysty pod Wieżycą (288 mnpm) - Sobótka (17 km, 600 m podejść, 23 pkt GOT) . Ok. godz.18.00 zwiedzanie 

zabytkowej gazowni oraz winiarni w Sobótce (ul.Czysta 1; oprowadza Przemysław Demków). Przejazd autobusem nr 522 

do Wrocławia. Ok. godz. 23.32 wyjazd pociągiem do Szczecina 



13.05.2018 niedz.

14.05.2018 pon.

15.05.2018 wtorek

16.05.2018 środa

17.05.2018 czw.

Rano zwiedzanie Muzeum Zabawek Merkur w Policach nad Metuji. Busem z Polic nad Metuji do Hlavnova.  TRASA 

PIESZA : Hlavňov (504 mnpm) - szlak czerwony (Hrubá rokle) - kaplica Panny Marii Śnieżnej - schronisko Hvĕzda (666 

mnpm)  - Supi hnizdo (702 mnpm) - Pánova vĕž - Nad Hájkovou roklí, hlavní rozc.(650 mnpm)  - Nad Slavnẏm (630 mnpm) - 

Slavny (597 mnpm); 7 km, 290 m podejść, 10 pkt GOT.  Busem ze Slavnego do Polic nad Metuji. Po krótkim odpoczynku 

autobusem z Polic nad Metui do Nachodu Beloves. Busem z Nachodu Beloves do willi Jagoda w Krynicy Zdrój (tutaj 

zakwaterowanie na trzy noce) . Wieczorem pokaz przeźroczy z Tanzanii.

37.
Klubowy wyjazd w góry -  Góry 

Stołowe (Czechy, Polska)

Busem spod willi Jagoda w Krynicy do zamku w Nachodzie . Zwiedzanie zamku w Nachodzie (wieża, taras, piwnice). 

TRASA PIESZA : zamek w Nachodzie - rynek w Nachodzie (353 mnpm) - browar w Nachodzie - szlak niebieski do zielonego 

- szlak zielony - schron Březinka (472 mnpm) - schron Lom - Polsko (581 mnpm) - grupa warowna Dobrošov (604 mnpm) - 

szlak żółty - granica państwa przy drodze do wsi Česká Čermná (477 mnpm) - Brzozowie (kościół św.św.Piotra i Pawła) - 

szlak niebieski - kaplica MB Bolesnej - szlak niebieski - kościół św.Katarzyny - Kudowa Zdrój (willa Jagoda); 14 km, 420 m 

podejść; 18 pkt GOT. Wieczorem pokaz przeźroczy z Wietnamu i Laosu.

Busem z Polic n.M. do przystanku Teplice n.M - Na Rybárně. TRASA PIESZA : Teplice nad Metuji (Pension Na rybárně, 467 

mnpm) ) - szlak żółty rowerowy - szlak niebieski - Nad Kamencem (581 mnpm) - szlak zielony - Skalní útvar Lokomotiva 

(624 mnpm) - szlak zielony - Kravi Hora (734 mnpm) -  Pod Bludištĕm (679 mnpm) - szlak żółty - U sekery (633 mnpm) - 

Horolezecká chata, rozc.(658 mnpm) - Teplicke skalni mĕsto (szlak niebieski) - Chramove Namesti - Krápník, rozc.(669 

mnpm) - Anenske Udoli - Goethova deska - Ozvĕna - Teplické skály, rozc.(546 mnpm) - szlak żółty - Vlči rokle - Střibrny 

pramen - Pod sedmi schody, rozc.(559 mnpm) - Adrspašske jezirko - Adršpašske skalni mĕsto - Maly vdp. - U  trpaslíka, 

rozc. (550 mnpm) - szlak zielony - Vyhlídka Velké panoráma (551 mnpm) - U cukrové homole (528 mnpm) - Homole Cukru - 

przystanek kolejowy Adršpach; 16,5 km, 620 m podejść, 23 pkt GOT.  Pociągiem do przystanku  Žd'ár (z przesiadką w 

Teplicach nad Metuji).  PIESZO z przystanku kolejowego Žd'ár do Polic nad Metują (pensjonat Adler); 3,5 km. Wieczorem 

pokaz przeźroczy z Madagaskaru.

Busem z Polic nad Metuji do Mahovskiej Lhoty. TRASA PIESZA : Machovská Lhota, rozc.(492 mnpm) - szlak czerwony  

(Stražni stezka) - Řeřišnẏ (503 mnpm) - Černy důl - U zabiteho (578 mnpm) - Machovskẏ křiž (669 mnpm) - szlak czerwony - 

Pánuv křiž (735 mnpm) - Božanovský Špičák, vyhlídkové místo (749 mnpm; żółty szlak okrężny) - szlak zielony - U Zeleného 

hájku (722 mnpm) - Koruna, odbočka (749 mnpm) - Koruna (769,3 mnpm) - szlak żółty - Kamenná brána, vyhlídka odbočka 

(699 mnpm) - Kamenná brána - Slavenské skály - Zaječi rokle - Slavny (597 mnpm) - szlak żółty - Ringlův křiž - Cihlařův křiž 

- Suchẏ Důl (496 mnpm) - Police nad Metuji (pensjonat Adler); 17 km, 520 m podejścia, 22 pkt GOT. Wieczorem pokaz 

przeźroczy z Omanu.

Busem z Polic n.M. do przystanku kolei czeskich Žd' ár. TRASA PIESZA : przystanek kolejowy Žd'ár (ok. 446 mnpm)  - 

szlak niebieski rowerowy - U Malika - szlak niebieski - Bludiště - Horni Labyrint - Krtičkova vyhladka - Ostaš (700 mnpm) - 

zachodnia krawędź góry Ostaš -  Viři brána - U Malika - szlak czerwony - Pohlova louka - Kočiči skály (wschodnie podnóże i 

północna część) - Na drahách - Bukovice - Police nad Metuji - pensjonat Adler; 12 km , 335 m podejść,  15 pkt GOT



18.05.2018 piątek

19.05.2018 sobota

20.05.2018 niedz.

38. 15.05.2018 (wt) Prezentacja i spacer
"Szczecin - miasto Oriona" (prowadzenie : przewodnik PTTK - 

Weronika Ryba)
klub - al. Wyzwolenia 41 - godz. 17.00

39. 26.05.2018 (sob) Rajd Upiora

1. TRASA PIESZA : Kijewo – Kiełpiński Staw - Kijewko - ul. Trzcinowa - 

ul. Uczniowska - kościół przy ul.Abrahama - ul.Relaksowa – Jezierzyce 

(lipa Walpurga) ; 10 km. 2. SPACER KRAJOZNAWCZY PO 

JEZIERZYCACH  - przewidziany jest  dla osób nie biorących udziału w 

trasie pieszej. 3. SPACER DO DĘBU UPIORA  (prowadzi szczeciński 

legendziarz – Mirosław Wacewicz) : Lipa Walpurga – dawny cmentarz - 

rez. przyrody  „Aleja Dębu Czerwonego”  - Dąb Upiora (umieszczenie 

tabliczki  z nazwą drzewa; zapoznanie uczestników z historią i legendą 

tego miejsca) - ul. Wiewiórcza - Zielona Przystań  (ok. 4,5 km)

Współorganizatorzy - Zielona Przystań w 

Jezierzycach oraz Strażnicy Dębu. Punkt 1 - pętla 

autobusów nr 54 w Kijewie  - godz.9.30. Punkt 2 - 

przystanek końcowy autobusów nr 79 w 

Jezierzycach - godz. 10.00. Punkt 3 -  Lipa 

Walpurga w Jezierzycach (w pobliżu przystanku 

końcowego autobusów nr 79) - godz. 12.00

40. 26.05.2018 (sob) Spacer krajoznawczy
"Od gen. Dezyderego Chłapowskiego do gen. Aleksandra 

Litwinowicza" (230 rocznica urodzin gen. Chłapowskiego) 

przed Bramą Królewską (plac Hołdu Pruskiego) - 

godz.10.00; prowadzenie - przewodnik PTTK Antoni 

Adamczak

41. 27.05.2018 (niedz)
Wycieczka Szlakiem Stanisława 

Pawelskiego

Płonia  - lipa św.Otton - ul.Klonowa - Zbójna Smuga - leśniczówka 

Kołowo - Ogród Dendrologiczny w Glinnej - Dobropole - Droga 

Dobropolska - Osetne Pole - Śmierdnica (19 km)

Przystanek autobusów nr 79 - "Uczniowska" - godz. 

9.30 (możliwość dojazdu autobusem nr 79 

odjeżdżajacym z przystanku "Jaśminowa ZUS" o godz. 

9.13)

42. 02.06.2018 (sob)
Rajd Na Raty Wokół Szczecina  

etap IX 

Goleniów - Żdżary - Puszcza Goleniowska - Świbno - Stepnica (23 

km). Przeprawa wodą ze Stepnicy do Trzebieży, skąd autobusem linii 

samorządowej do Polic i dalej komunikacją miejską do Szczecina.

dworzec PKP Szczecin Glówny (koło kas 

biletowych) - godz.8.10 (odjazd pociągu o 

godz.8.25). Przed zbiorką należy zakupić  bilet 

kolejowy w jedną stronę do Goleniowa.

43. 03.06.2018 (niedz) 197 Rajd Promienisty
PKP Szczecin Podjuchy - głaz Przy Autostradzie - strzelnica - 

Radziszewo - Klucz Autostrada (10 km)

PKP Szczecin Podjuchy (przystanek autobusowy 

"Podjuchy dworzec") - godz.10.15 (możliwość 

dojazdu autobusem nr 64 odjeżdżającym z 

przystanku "Jaśminowa ZUS o godz.9.59)

37.
Klubowy wyjazd w góry -  Góry 

Stołowe (Czechy, Polska)

Busem spod willi Jagoda w Krynicy do parkingu przy żółtym szlaku pomiędzy Pasterką a Szczelińcem Wielkim. TRASA 

PIESZA : Parking (784 mnpm) - szlak żółty - Szczeliniec Wielki (919 mnpm; labirynt skalny,szlak okrężny) - Karłów - szlak 

czerwony - Fort Karola - Lisi Grzbiet - szlak czerwony - Błędne Skały (labirynt skalny, szlak okrężny) - szlak zielony - 

Bukowina Kłodzka - skrzyżowanie szlaku zielonego z drogą do Pstrążnej; 11,5 km , 450 m podejścia , 16 pkt GOT.  Busem 

do willi Jagoda w Krynicy. Wieczorem pokaz przeźroczy z Etiopii.

Busem spod willi Jagoda do parkingu przy skrzyżowania drogi Karłów-Radków ze szlakiem czerwonym. TRASA PIESZA : 

Parking przy Radkowskich Skałach (689 mnpm) - szlak czerwony - Skalne Wrota - szlak żółty - Skalne Grzyby - Studzienno - 

Wambierzyce; 10,5 km, 130 m podejścia, 12 pkt GOT. Zwiedzanie bazyliki w Wambierzycach oraz ruchomej szopki i 

wzgórza Kalwarii. Busem z Wambierzyc do Kudowy Zdrój . Zwiedzanie pijalni wód mineralnych oraz Parku Zdrojowego. 

Odebranie bagaży z willi Jagoda i przejazd busem do dworca PKP w Kudowie. Przejazd pociągiem z Kudowy Zdrój do 

Wrocławia. O godz. 23.32 odjazd pociągiem do Szczecina.

Rano przyjazd pociągiem do Szczecina



44. 05.06.2018 (wt) Wieczór klubowy Zwiedzanie Muzeum Szczecińskiej Pocztówki
al. Wojska Polskiego - przystanek tramwajów nr 1 

"Unii Lubelskiej" - godz.17.45

45. 09.06.2018 (sob) Rajd Klubowy

Trasa: Warnowo - żywotnik (największy okaz tego gatunku w Polsce) - 

jez. Czajcze (grodzisko) - Wydrzy Głaz - Wisełka - Międzyzdroje [ok. 

21 km]

dworzec PKP Szczecin Główny - godzina 10.00 

(odjazd pociągu o godz.10.17). Powrót pociągiem 

odjeżdżającym z Międzyzdrojów o godz.17.53 

(przyjazd do Szczecina o godz. 19.22)

46. 10.06.2018 (niedz)
Rajd na Raty - "Wiercipięty" dla 

Niepodległej - etap VI  
Północne dzielnice Szczecina

przed Szczecińską Stocznią Remontową Gryfia 

(przystanek autobusów nr 67 "Stocznia 

Remontowa") - godz.10.00;  prowadzenie - Irena 

Kozibura

47. 16.06.2018 (sob) Spacer pt. "Energia drzew"
Prowadzi radiesteta Idzi Krzyżaniak (poznajemy właściwości 

poszczególnych gatunkow drzew); ok. 5 km
pętla tramwajowa na Głębokim - godz.10.00

48. 17.06.2018 (niedz)
Rajd Na Raty Wokół Szczecina  

etap IX  BIS

Goleniów - Żdżary - Puszcza Goleniowska - Świbno - leśniczówka 

Stepnica -Stepnica (24 km). Przeprawa wodą ze Stepnicy do 

Trzebieży, skąd autobusem linii samorządowej do Polic i dalej 

komunikacją miejską do Szczecina.

dworzec PKP Szczecin Glówny (koło kas 

biletowych) - godz.8.00 (odjazd pociągu o 

godz.8.20). Przed zbiorką należy zakupić  bilet 

kolejowy w jedną stronę do Goleniowa. 
49. 19.06.2018 (wt) Prelekcja i pokaz przeźroczy Turystyczne pogwarki przy herbacie klub - al. Wyzwolenia 41 - godz. 17.00

50. 23.06.2018 (sob
Rajd Na Raty Wokół Szczecina  

etap X
Trzebież - Uniemyśl - wał nad Roztoką Odrzańską - Jasienica (15 km)

przystanek koncowy autobusu nr 101 - pl. Rodła - 

godz. 8.00 (odjazd autobusu o godz.8.15). Przejazd 

autobusem  linii samorządowej z Jasienicy do 

Trzebieży.

51. 24.06.2018 (niedz)
Rajd Na Raty Wokół Szczecina  

etap X BIS

Trzebież - Drogoradz - Niekłończyca - wał nad Roztoką Odrzańską - 

Jasienica (18 km)

przystanek koncowy autobusu nr 101 - pl. Rodła - 

godz. 8.00 (odjazd autobusu o godz.8.15).  O godz. 

9.14 odjazd autobusu linii samorządowej do Trzebieży.

30.06.2018 (sob)

PKP Widuchowa - kolonia Krzywin - Krzywinek (zabytkowy 

cmentarzyk) - Ognica - brzeg Odry - Widuchowa (udział w imprezach 

Jarmarku Widuchowskiego) ; 20 km
Dla osób chętnych możliwość noclegu w warunkach turystycznych (konieczny 

własny śpiwór) lub powrót na pociąg do Szczecina (przejście ok. 5 km : 

Widuchowa - ul.Zielona - Lubiczyn - Widuchowa PKP).

Zbiórka uczestników o godz. 8.20 na dworcu PKP 

Szczecin Główny (koło kas biletowych); odjazd 

pociągu o godz. 8.42 - przed zbiórką należy zakupić 

we własnym zakresie bilet na pociąg ) lub na 

przystanku PKP Widuchowa o godz. 9.15 .  

01.07.2018 (niedz)

PKP Widuchowa - Lubicz - jez. Lipienko - jez. Kłodowskie - jez. 

Kiełbicze - Polesiny - Lisie Pole (pomnik żołnierza z I wojny św.) - Lisie 

Pole PKP  (19 km)      

 

 


Zbiórka uczestników: o godz. 8.00 koło kościoła w 

Widuchowej lub  o godz. 9.15 na przystanku PKP 

Widuchowa (po przyjeździe pociągu odjeżdżającego 

ze Szczecina Głównego o godz. 8.42)  

52. Rajd Świętojański 



53. 03.07.2018 (wt) Prelekcja i pokaz przeźroczy
Wyjazd klubowy -  Góry Stołowe (Czechy, Polska)  - 2018 (Mirosław 

Dudziński)
klub - al. Wyzwolenia 41 - godz. 17.00

54. 07.07.2018 (sob)
106 Wycieczka Szlakami 

Przodków

PKP Miedwiecko - Morzyczyn (Park Pamięci; lapidarium) - jez.Miedwie - 

Jęczydół (Park Pamięci; lapidarium) - trasa dawnej wojskowej bocznicy 

kolejowej - Jezierzyce (Lipa Walpurga); 15 km

dworzec PKP Szczecin Glówny (koło kas 

biletowych) - godz.9.00 (odjazd pociągu do 

Miedwiecka o godz.9.17). Przed zbiorką należy 

zakupić  bilet kolejowy we własnym zakresie.

55. 08.07.2018 (niedz)
Rajd na Raty - "Wiercipięty" dla 

Niepodległej - etap VII  
Spacer po Pomorzanach

pętla tramwajowa Pomorzany - godz.10.00 

(prowadzenie - Irena Kozibura)

56. 14.07.2018 (sob)
107 Wycieczka Szlakami 

Przodków

Przejazd autobusem miejskim nr 5 do Kołobrzegu Podczele . Trasa 

piesza : Podczele - lotnisko - Bagicz (pozostałości cmentarza) - 

miejsce po dębie Bolesław - Kołobrzeski Las - dąb Warcisław - 

pozostałości cmentarza na skraju Kołobrzeskiego Lasu - Stramniczka 

rezerwat "Stramniczka" - PKP Stramnica (ok. 16,5 km). O godz. 16.08 

pociągiem ze Stramnicy do Kołobrzegu (przyjazd ok.godz.16.16). 

Spacer po Kołobrzegu. O godz. 17.25 odjazd pociągiem do Szczecina 

(przyjazd ok.godz. 19.54)

dworzec PKP Szczecin Glówny (koło kas 

biletowych) - godz.8.00 (odjazd pociągu o 

godz.8.20). Przed zbiorką należy zakupić  bilet 

kolejowy do Kołobrzegu we własnym zakresie.

57. 17.07.2018 (wt) Prelekcja i pokaz przeźroczy Wyjazd klubowy -  Wrocław i góra Ślęża - 2018 (Mirosław Dudziński) klub - al. Wyzwolenia 41 - godz. 17.00

58. 28.07.2018 (sob)
108 Wycieczka Szlakami 

Przodków

Niemieńsko (zamek) - Międzybór - Zatom - Barminie - Drawnik - 

Drawno (ok. 24 km). 

dworzec PKP Szczecin Główny (koło kas 

biletowych) - godz. 07.40 (odjazd pociągu o godz. 

07.59). Przed zbiórką należy zakupić bilety w relacji 

Szczecin-Żółwino (najlepiej tam/powrót). UWAGA : 

Na odcinkach Żółwino - Niemieńsko oraz Drawno - 

Żółwino przejazdy busem.  Prowadzenie - 

Waldemar Hejza

59. 04.08.2018 (sob)
109 Wycieczka Szlakami 

Przodków

PKP Wyszomierz - Węgorzyce - jez.Węgorzyce - Maciejewo (pałac) - 

Mosty (pałac) - PKP Mosty (21 km); o godz.18.57 wyjazd pociągiem z 

Mostów (przyjazd do Szczecina Głównego o godz.19.54

dworzec PKP Szczecin Glówny (koło kas 

biletowych) - godz.10.15 (odjazd pociągu o 

godz.10.36). Przed zbiorką należy zakupić  bilet 

kolejowy do Wyszomierza we własnym zakresie.

60. 07.08.2018 (wt) Wieczór klubowy
Spacer pt. "Poznajemy roślinność Parku Kasprowicza" (Wojciech 

Kral)
Pomnik Czynu Polaków - godz.17.30

61. 11.08.2018 (sob)
110 Wycieczka Szlakami 

Przodków

Drawno (spichlerz) – Kamień Pojednania – cmentarz parafialny (grób 

Ewy Kołogórskiej) – Bagnica – Sitna – jez. Krzywy Róg – Drawnik – 

Kośnik – Drawno (ul. Polna, ul. Kolejowa i ul. Kaliska) – Drewniany 

Most –  jez. Płytkie – Rościn – Mąkowarka – Prostynia PKP (około 23,5 

km); o godz.17.47 wyjazd pociągiem z Prostyni (przyjazd do Szczecina 

Głównego o godz.19.33).

dworzec PKP Szczecin Główny (koło kas 

biletowych) - godz. 07.40 (odjazd pociągu o godz. 

07.59). Prowadzenie - Waldemar Hejza

62. 12.08.2018 (niedz)
Rajd na Raty - "Wiercipięty" dla 

Niepodległej - etap VIII  
Łasztownia, Port

Bulwar przy Urzędzie Celnym - godz.10.00 

(prowadzenie - Irena Kozibura)



63. 18.08.2018 (sob)
111 Wycieczka Szlakami 

Przodków

Cieszyno Łobeskie - Dłusko (ruina kościoła, pomnikowa lipa) - droga 

na pn-zach do połączenia szosy z Cieszyna z drogą krajową nr 20  - 

las w okolicach Sarnowa (ostoje bobrów) - użytek "Dłuska Węgorza" - 

użytek "Węgorzyński Derkacz" - Sątyrz - jezioro Sadlinskie - Kamienny 

Most (park pałacowy, pałac); 24 km. Przejazd autobusem z 

Kamiennego Mostu do Chociwla. Dla osób chętnych przejście pieszo z 

Kamiennego Mostu do Chociwla (+ 5 km). O godz. 17.53 wyjazd 

pociągiem z Chociwla (przyjazd do Szczecina Głównego o godz.18.59)

dworzec PKP Szczecin Glówny (koło kas 

biletowych) - godz.08.50 (odjazd pociągu o 

godz.09.17). Przed zbiorką należy zakupić  bilet 

kolejowy do Cieszyna Łobeskiego  we własnym 

zakresie.

64. 21.08.2018 (wt) Prelekcja i pokaz przeźroczy W górach Afryki  (Mirosław Dudziński) klub - al. Wyzwolenia 41 - godz. 17.00

25.08.2018 (sob)

26.08.2018 (niedz)

66. 04.09.2018 (wt) Prelekcja i pokaz przeźroczy W drodze na Dżabal Szams (Oman); Mirosław Dudziński klub - al. Wyzwolenia 41 - godz. 17.00

67. 09.09.2018 (niedz) 198 Rajd Promienisty Kliniska - Puszcza Goleniowska - Wielgowo (12 km)

dworzec PKP Szczecin Glówny (koło kas 

biletowych) - godz.08.35 (odjazd pociągu o 

godz.08.53). Przed zbiorką należy zakupić  bilet 

kolejowy do Klinisk we własnym zakresie.

68. 09.09.2018 (niedz)
Rajd na Raty - "Wiercipięty" dla 

Niepodległej - etap IX  
Okolice to Police

Przystanek koncowy autobusu nr 107 - pl. Rodła - 

godz. 9.00 lub wejście główne do Zakladów 

Chemicznych w Policach (Grupa Azoty S.A.) - 

godz.10.00 . Prowadzenie - Irena Kozibura.

Godz.5.40 - zbiórka uczestnikow na dworcu PKP Szczecin Główny. Godz. 5.57 - wyjazd pociągiem do Poznania. Ok.. 

Godz.9.00 - przyjazd pociągiem do Poznania. Zostawienie bagaży w przechowalni (Centrum Handlowe Avenida).  Przejście 

w okolice Parku Wilsona. Zwiedzanie z przewodnikiem  mini-schronu w dawnej willi Arthura Greisera (ul.Berwińskiego 

5). Zwiedzanie Palmiarni. Zwiedzanie z przewodnikiem schronu w Parku Wilsona. Przejazd tramwajem na plac 

Wielkopolski. Godz.12.00 - obserwacja koziołkow na rynku. Godz.12.05 - Spacer z przewodnikiem po historycznym 

centrum Poznania. Przejazd tramwajem z placu Wolności na Osiedle Sobieskiego. TRASA PIESZA : Osiedle Sobieskiego - 

szlak żółty (ul.Deszczowa) - Las Sucholeski - ul. Morenowa - ul. Poligonowa - głaz F.Jaśkowiaka - rezerwat Meteoryt 

Morasko (jezorka w kraterach pometeorytowych) - ul.Meteorytowa (przystanek autobusowy); 6 km.  Przejazd przez Osiedle 

Sobieskiego na plac Wielkopolski. Ok. godz.16.45 czas wolny, Godz.18.30 - odebranie bagaży z przechowalni. 

Zakwaterowanie i nocleg w apartamencie "Flat in Central" ul.Szamarzewskiego 26A/11

Zostawienie bagaży w skrytce na dworcu kolejowym. Godz. 9.07 - wyjazd pociągiem do Puszczykówka. TRASA PIESZA PO 

WIELKOPOLSKIM PARKU NARODOWYM  : PKP Puszczykówko - Muzeum-Pracownia Literacka Arkadego Fiedlera 

(zwiedzanie) - PKP Puszczykówko - mogiły powstańców z 1848 r. - Jeziory (zwiedzanie Muzeum Przyrodniczego WPN i 

zejście przy muzeum nad jezioro Góreckie) - głaz prof.I.Dąbskiej - jez. Góreckie - głaz F.Jaśkowiaka - góra Pożegowska - 

Mosina Rynek (godz.14.20 - czas wolny) - Mosina PKP (16,5 km).  Godz. 15.46 - wyjazd pociągiem z Mosiny do Poznania 

Głównego. Odebranie bagaży na dworcu. Godz. 16.40 - wyjazd pociągiem do Szczecina. Godz.19.49 - przyjazd pociągiem 

do Szczecina.

Wyjazd klubowy - Poznań i 

Wielkopolski Park Narodowy
65.



69. 15.09.2018 (sob)
Rajd na Raty "Z Poznania do 

Szczecina" - etap I 

PKP Poznań Główny - Stare Zoo (zwiedzanie) - Rynek Jeżycki - Park 

Sołacki - Ogród dendrologiczny (zwiedzanie)  - jez.Rusałka - 

jez.Strzęszyńskie - jez.Kierskie - Kiekrz (kościół z XVIII w.) ; 15 km. 

Odjazd z Kiekrza o godz.16.51, przyjazd do Szczecina Głównego o 

godz. 19.38. 

dworzec PKP Szczecin Główny godz.5.45 (odjazd 

pociagu o godz. 6.00). Przed zbiórką należy kupić 

bilet kolejowy do Poznania we własnym zakresie  

Przejazdy pociagami osobowymi Przewozów 

Regionalnych.

70. 15.09.2018 (sob)
Spacer po zabytkowych willach 

przy al. Wojska Polskiego

Zwiedzanie willi , ich historycznej architektury oraz osobliwości 

dendrologicznych (oprowadza przewodnik PTTK - Weronika Ryba

koło pomnika Józefa Piłsudskiego (plac Szarych 

Szeregów) - godz.10.00

71. 2018-09-17/23 pon -niedz Wyjazd Klubowy Beskid Śląski (6 dni) Zapisy i informacje w klubie

72. 18.09.2018 (wt) Prelekcja   "Energia wokół nas"  (radiesteta - Idzi Krzyżaniak)
Regionalna Pracownia Krajoznawcza -  

ul.Dworcowa 6 - godz.16.00

73. 29.09.2018 (sob)
112 Wycieczka Szlakami 

Przodków

Głusko (PKS) – bez szlaków – aleja dębowa (Rybakówka) – dawna 

huta szkła „Kamienna-Głusko” – szlak czerwony – dawna huta szkła 

„Głuska Sztolnia” – most na Płocicznej – Stare Osieczno (kościół p.w. 

Niepokalanego Poczęcia NMP – wzgórze zamkowe) – Kotlina 

Mierzęcińska – Mierzęcinka (Mierzęcka Struga) – szlak rowerowy 

(czerwony/czarny) – Dolina Mierzęckiej Strugi – Mierzęcin (pałac) – 

Mierzęcin (PKP); ok. 21 km

Zbiórka: Dworzec PKP Szczecin Główny (koło kas 

biletowych) o godz. 07.40 (odjazd pociągu o godz. 

07.55). Przed zbiórką należy zakupić bilet kolejowy 

do Żółwina (we własnym zakresie). Powrót z 

Mierzęcina pociągiem Regio o godz. 18.06 (przyjazd 

do Szczecina Głównego o godz. 19.38).  Ze 

względu na planowany przejazd busem (na 

trasie Żółwino-Głusko) liczba miejsc jest 

ograniczona!!!  Wymagane są zgłoszenia 

telefoniczne u organizatorów imprezy!  Tel. 

kontaktowe: 696623933 (Waldek) i 609902208 

(Mirek).

74. 02.10.2018 (wt) Prelekcja i pokaz przeźroczy Trawers Mount Everestu; Himalaje (Janusz Adamski) klub - al. Wyzwolenia 41 - godz. 17.00

75. 06.10.2018 (sob)
113 Wycieczka Szlakami 

Przodków
Wg osobnych informacji

Szczegóły w październiku na stronie internetowej 

klubu

76. 07.10.2018 (niedz) 199 Rajd Promienisty
Płonia - ul. Buczynowa - Jezierzyce - Rekowo -Kołbacz - Dobropole - 

szlak żółty - Śmierdnica; 17 km

Przystanek autobusów nr 79 - "Uczniowska" - godz. 

9.30 (możliwość dojazdu autobusem nr 79 

odjeżdżajacym z przystanku "Jaśminowa ZUS" o godz. 

9.13)

77. 13.10.2018 (sob)
Rajd na Raty "Z Poznania do 

Szczecina" - etap II 

Kiekrz - Pawłowice - Sobota (kościół XVIw.) - Rostworowo (zespół 

dworsko-folwarczny) - Krzyszkowo - jez.Pamiątkowskie - Pamiątkowo 

(21 km). Odjazd z Pamiatkowa o godz.16.47, przyjazd do Szczecina 

Głównego o godz. 19.23. 

dworzec PKP Szczecin Główny godz.5.45 (odjazd 

pociagu o godz. 6.00). Przed zbiórką należy kupić 

bilet kolejowy do Kiekrza we własnym zakresie  

Przejazdy pociagami osobowymi Przewozów 

Regionalnych.

78. 14.10.2018 (niedz)
Rajd na Raty - "Wiercipięty" dla 

Niepodległej - etap X  
Złota Polska Jesień w Zdrojach

PKP Szczecin Zdroje -godz.10.00 (prowadzenie - 

Irena Kozibura)

79. 16.10.2018 (wt) Wieczór klubowy
Podsumowanie "Rajdu na Raty" wokół Szczecina. Pokaz przeźroczy i 

wręczenie wyróżnień
klub - al. Wyzwolenia 41 - godz. 17.00



80. 27.10.2018 (sob)
XXXIV  Rajd "Od A do Z 

Patronów" im. Z.Maciejowskiego
Okolice Szczecina według regulaminu

81. 28.10.2018 (niedz) Spacer Żółtego Liścia Cmentarz Centralny w Szczecinie Brama główna Cmentarza Centralnego - godz.11.00

82. 06.11.2018 (wt) Wieczór klubowy Wg osobnych informacji klub - al. Wyzwolenia 41 - godz. 17.00

83. 10.11.2018 (sob)
114 Wycieczka Szlakami 

Przodków
Wg osobnych informacji

Szczegóły w listopadzie na stronie internetowej 

klubu

84. 11.11.2018 (niedz)
Rajd na Raty - "Wiercipięty" dla 

Niepodległej - etap XI (ostatni)  

Nasz Marsz Niepodległości (Westend, Bethania, MKS Pogoń, ulica 5 

lipca)

przed willą Westende przy ul.Wojska Polskiego 65 

(w pobliżu placu Szarych Szeregów)- godz.10.00 

(prowadzenie - Irena Kozibura)

85. 17.11.2018 (sob)
Rajd na Raty "Z Poznania do 

Szczecina" - etap III 

Pamiątkowo - droga św.Jakuba  - Gąsawy (zespół dworsko-folwarczny) 

- Szamotuły (ok. 13 km). Zwiedzanie Szamotuł  : historyczny układ 

urbanistyczny (XIV-XX wiek) , bazylika kolegiacka pod wezwaniem 

Matki Bożej Pocieszenia i św. Stanisława Biskupa (1423 rok), zespół 

klasztorny reformatów (obejmujący: kościół pod wezwaniem Świętego 

Krzyża oraz klasztor , zespół zamkowy – Górków ( obejmujący: wieżę 

mieszkalną „Baszta Halszki” , budynek na podzamczu, tzw. Zamek, 

oficynę (z końca XVIII w.) oraz park z fragmentami fosy i wałów), dom 

przy ul. Braci Czeskich 8, budynek dawnej poczty konnej , dom przy 

Rynku 10 (budynek dawnego Ogniska), budynek Poczty Polskiej 

(przełom XIX/XX w.), Pomniki przyrody  : grupa 3 cisów pospolitych 

na terenie szamotulskiego parku zamkowego oraz dąb Sienkiewicz –w 

parku Sienkiewicza

dworzec PKP Szczecin Główny godz.5.45 (odjazd 

pociagu o godz. 6.00). Przed zbiórką należy kupić 

bilet kolejowy do Pamiatkowa we własnym zakresie  

Przejazdy pociagami osobowymi Przewozów 

Regionalnych.Odjazd z Szamotuł o godz.17.10, 

przyjazd do Szczecina Głównego o godz.19:36 (dla 

osób spieszących się możliwość powrotu pociągiem 

o godz 14.10 - przyjazd do Szczecina Głównego o 

godz.16.48)

86. 18.11.2018 (niedz) 200 Rajd Promienisty

Podbórz - pomnik sportowców - dąb Bogusława X - Wzgórze Pokoju 

(głaz H.Lonse) - Leśno Górne - Pilchowo -Jasmundzka Struga - 

Głebokie (12 km)

pętla autobusów nr 87 "Podbórz" - godz.10.20 

(możliwość dojazdu autobusem odjeżdżającym  z 

Bramy Portowej  o godz.9.47)

87. 20.11.2018 (wt) Wieczór klubowy Wg osobnych informacji klub - al. Wyzwolenia 41 - godz. 17.00

88. 02.12.2018 (niedz) 201 Rajd Promienisty

pętla tramwajowa "Turkusowa" - PKP Szczecin Zdroje - jezioro 

Szmaragdowe - dąb Książęcy - Armatnie Wzgórze - droga Graniczna - 

Psie Pole (dąb Myśliwych) - dolina Jeziorny - PKP Szczecin Podjuchy 

(12 km)

pętla tramwajowa przy ul.Turkusowej - godz. 10.00

89. 04.12.2018 (wt) Wieczór klubowy Wg osobnych informacji klub - al. Wyzwolenia 41 - godz. 17.00

90. 08.12.2018 (sob)
Rajd na Raty "Z Poznania do 

Szczecina" - etap IV 
Wg osobnych informacji Szczegóły w grudniu na stronie internetowej klubu

91. 15.12.2018 (sob) Pożegnanie jesieni Puszcza Bukowa (rajd organizowany wspólnie z SKKT "Gryphus) według regulaminu

92. 18.12.2018 (wt) Wieczór klubowy Wigilia klubowa klub - al. Wyzwolenia 41 - godz. 17.00

93. 22.12.2018 (sob) XIX Spacer z Kolędą
Pomnik Czynu Polaków - Syrenie Stawy - Goplana - Głuszec - Polana 

Biała - Głębokie (uczestników prosimy o zabranie latarek) ; 6 km
Pomnik Czynu Polaków - godz.16.30

94.
wg osobnych 

informacji
(sob, niedz)

Wycieczki 

"Okołominimaratonowe"  

(prowadzenie - Marcin Kanciała)

Wg osobnych informacji Ziemia Szczecińska



zapraszamy do odwiedzania strony internetowej :   wiercipiety.ros.pttk.pl


