
1. 2018-12-02 (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

2. 2018-12-04 (wt) Prelekcja i pokaz przeźroczy "Parki narodowe zachodniej części USA" ; Sławomir Bosiak klub - al. Wyzwolenia 41 - godz. 17.00

3. 2018-12-08 (sob)
Rajd na Raty "Z Poznania do 

Szczecina" - etap IV 

Szamotuły - Szczuczyn - szlak zielony (Puszcza Notecka) - 

leśniczówka Żurawiniec - Kobylniki (pałac) - Słopanowo (drewniany 

kościół z XVII w.) - szlak zielony - Obrzycko (kościół XVIII w., rynek z 

ratuszem) - Dobrogostowo - Pęckowo (26 km). O godz. 16.54 

pociągiem do Szczecina (przyjazd - godz.19.30)

dworzec PKP Szczecin Główny godz.5.45 

(odjazd pociagu o godz. 6.00). Przed zbiórką 

należy kupić bilet kolejowy do Szamotuł (pociag 

Przewozów Regionalnych) .

4. 2018-12-15 (sob) Pożegnanie jesieni Puszcza Bukowa (rajd organizowany wspólnie z SKKT "Gryphus) według regulaminu

5. 2018-12-18 (wt) Wieczór klubowy Wigilia klubowa klub - al. Wyzwolenia 41 - godz. 17.00

6. 2018-12-22 (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

7. 2019-01-05 (sob) 202 Rajd Promienisty
Tanowo - Komorze Góry - Siedlice (skraj wsi) - dąb Bogusława X - 

Pilchowo (12 km)

Przystanek autobusowy linii 103 "Tanowo" - 

godz.10.15 (możliwość dojazdu z pętli Głębokie 

autobusem odjeżdżającym o godz. 9.55)

8. 2019-01-13 (niedz) Rajd Rocznicowy
Pomnik Czynu Polaków - ruiny wieży Quistorpa - Goplana - Polana 

Harcerska - Głębokie; 6 km
Pomnik Czynu Polaków - godz.10.00

9. 2019-01-15 (wt) Prelekcja i pokaz przeźroczy "64 lata historii klubu" (Mirosław Dudziński) klub - al. Wyzwolenia 41 - godz. 17.00

10. 2019-01-26 (sob)
Rajd na Raty "Z Poznania do 

Szczecina" - etap V 

Pęckowo - Ordzin - Oporowo (pałac) - droga św.Jakuba - Nowa Wieś 

(pałac) - Wronki (17 km). Spacer po zabytkach Wronek. W godzinach 

wieczornych powrót pociągiem do Szczecina.

dworzec PKP Szczecin Główny godz. 06.10 

(odjazd pociagu o godz. 6.35). Przed zbiórką 

należy kupić bilet kolejowy do Pęckowa (pociag 

Przewozów Regionalnych).                                                 
Ze względu na zmianę rozkładu jazdy prosimy o 

upewnienie się w styczniu na stronie internetowej klubu 

co do godziny odjazdu.

11. 2019-02-03 (niedz) 203 Rajd Promienisty

Osiedle Bukowe - głaz Grońskiego - głaz Serce - Siodło Zielawy - 

Bukowiec - głaz Serce Puszczy - głaz Krajoznawców - dęby 

Krzywoustego - Klęskowo (10 km)

pętla autobusowa na osiedlu Bukowym - godz.10.15 

(możliwośc dojazdu z przystanku "Jaśminowa ZUS" 

autobusem nr 65 odjeżdżającym o godz. 9.59  lub 

autobusem A z placu Rodła)

12. 2019-02-05 (wt) Wieczór klubowy Dolomity - Brenta (Włochy); Sławomir Bosiak Szczegóły w grudniu na stronie internetowej klubu

13. 2019-02-16 (sob)
Rajd na Raty "Z Poznania do 

Szczecina" - etap VI 

Wronki - szlak czerwony (Puszcza Notecka) - Mokrz - Żelazko - Miały  

(25 km). W godzinach wieczornych powrót pociągiem do Szczecina

dworzec PKP Szczecin Główny godz. 06.10 

(odjazd pociagu o godz. 6.35). Przed zbiórką 

należy kupić bilet kolejowy do Wronek (pociag 

Przewozów Regionalnych).                                                 
Ze względu na zmianę rozkładu jazdy prosimy o 

upewnienie się w lutym na stronie internetowej klubu co 

do godziny odjazdu.

14. 2019-02-19 (wt) Prelekcja i pokaz przeźroczy
"Szczecin okresu PRL-u na starych widokówkach" (Mirosław 

Dudziński)
Szczegóły w grudniu na stronie internetowej klubu
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