Stowarzyszenie Ekologiczne “ŁARPIA” w Policach
POLICKI KLUB CYKLISTÓW “SAMA RAMA”
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XXIX WYCIECZKA ROWEREM W NIEZNANE
W piękny, niedzielny poranek 3 kwietnia 2011 r. po raz pierwszy w tym roku spotkaliśmy
się z rowerami by zainicjować coroczne wyprawy rowerowe. XXIX wycieczka w
nieznane połączona była tym razem z inauguracją sezonu rowerowego. Po zebraniu się
prawie 25 osób najmłodsi uczestnicy rajdu zapalili znicz pod pomnikiem Jana Pawła II z
okazji szóstej rocznicy jego śmierci. Po wykonaniu „rodzinnego” zdjęcia członkowie
PKC „Sama Rama” dosiedli swoich „stalowych rumaków” i ścieżka rowerową udaliśmy
się do Jasienicy. Przy pomniku poświęconym Niemcom i Polakom, mieszkańcom
dawnego Duchowa wysłuchano historii osady, a także dokładnie obejrzano miniaturową
replikę nadgunickiego Młyna Sttefena. W dalszej części wycieczki, w Jasienicy
zwiedzano ruiny klasztoru augustiańskiego na Wzgórzu Maryjnym, szukając jak głosi
legenda ukrytych tu przed wiekami, przez zakonników tajemniczych beczek.
Wędrując po Jasienicy odwiedziliśmy też
pracownię artystyczno-rzeźbiarską Czesława
Piekarskiego, w której aktualnie trwają prace
wykończeniowe przy miniaturze Kościoła
Mariackiego stojącego od XV w. do 1896 r.
na polickim rynku. Z zaciekawieniem
oglądano też i inne budowle stojące na placu,
a prezentujące polskie zamki obronne Podola,
z okresu I Rzeczypospolitej. Pożegnano
gościnne podwórze przy ul. św. Anny i jego
gospodarza, a cała kawalkada rowerzystów
ruszyła przez Tatynię do miejscowości
Witorza. Tu czekały na nas Polickie Morsy i członkowie Klubu Kolarskiego PTTK
„Jantarowe Szlaki” ze Szczecina.
Zapłonęło ognisko, w którym pieczono kiełbaski, a ludzie-morsy dokonały zbiorowego
zanurzenia w wodach Gunicy.
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Na przestronnej polanie rozegrano konkurs „leśnej koszykówki”, w którym najlepiej
trafiały do celu Joanna Słowińska, Weronika i Rozalka Olszewskie oraz Wiktor Załucha.
Zwycięzców konkursu obdarowano drobnymi upominkami a wszyscy uczestnicy
otrzymali pamiątkowe dyplomiki ukończenia tej imprezy.
50 RAJD „SZLAKIEM WALK O SZCZECIN”
Jak w każdą niedzielę spotkaliśmy się rankiem 10 kwietnia 2011 roku, by już po raz drugi
w tym roku wybrać się na rowerową eskapadę. Tym razem trasa naszej wędrówki wiodła
przez Siedlice do Leśna Górnego, gdzie młodszej generacji naszego klubu mogliśmy choć
z daleka zaprezentować elektrownię wiatrową i pałac eklektyczny z poł. XIX w. położony
nieopodal centrum wsi. Kolejnym miejscem
postoju było Pilchowo tu zwiedziliśmy
neoromański kościół p.w. Wniebowzięcia
NMP, a którego początki sięgają przełomu
XIII/XIV w. oraz dzwonnicę – przykład
ludowej ciesiołki z poł. XIX w. W Pilchowie
przed jednym z ogródków leśnych udało się
nam odnaleźć posąg żubra o naturalnych
rozmiarach. Mimo, że został wykonany z
plastiku doskonale nadawał się do wykonania
serii zdjęć. Ruszyliśmy dalej, by po kilku
minutach jazdy znaleźć się w bramie do
wejścia chyba na wszystkie szlaki turystyczne Puszczy Wkrzańskiej.
Stąd tylko „żabi skok” i już gościliśmy na jednej z polan rekreacyjnych wspomnianego
kompleksu leśnego. Znaleźliśmy się tu w gronie ok. 600 uczestników, piechurów,
rowerzystów i zmotoryzowanych. Oprócz naszej grupy Police reprezentowane były przez
wychowanków SOSW nr 1 dla Dzieci Niepełnosprawnych Ruchowo.
Na mecie uczestnikom tego jubileuszowego
rajdu zaproponowano posiłek turystyczny,
okolicznościowe znaczki rajdowe i udział w
rozlicznych konkursach sprawnościowych.
Tym razem impreza połączona była z
jubileuszem Placówki Straży Granicznej w
Szczecinie. Miłe panie w stopniu chorążego
dwoiły się i troiły aby każdemu chętnemu
zrobić
odcisk linii
papilarnych
na
pamiątkowym dokumencie, zademonstrować
sprzęt używany przy ochronie granic, a
panowie pogranicznicy pokazali tresurę psa.
Tuż przed godz. 13:00 wybraliśmy się w drogę powrotną przez Osowo. Trudny podjazd
leśną ścieżką dał się ostro we znaki. Po kilku przerwach w podjeździe dotarliśmy na plac
neogotyckiego kościoła p.w. Matki Bożej Bolesnej. Jego pierwowzór został zbudowany w
1283 r. przez ks. Barnima I, jednak w XIX w. rozebrano go, a w jego miejscu w roku 1900
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wzniesiono obecną budowlę. Wewnątrz kościoła zachował się barokowy ołtarz z 1700 r.
oraz piękne witraże. Przy kościele znajduje się wolno stojąca drewniana dzwonnica z
trzema dzwonami, a w pobliżu głaz pamiątkowy poświęcony poległym w I wojnie
światowej. Po zwiedzeniu świątyni jedziemy pod pomnik szczecińskich sportowców,
którzy zginęli w trakcie I wojny światowej na wielu frontach świata. Malowniczą trasą
powstałą w wyniku ścinki drzew docieramy do Dębu Bogusława X, a potem dość długim
szusem ze Wzgórz Warszewskich docieramy do Polic. Kolejna nasza wyprawa pod
hasłem „Rok 2011 – Rokiem Turystyki Rodzinnej” odbędzie się w sobotę 16 kwietnia
pod nazwą „X Rodzinny Rajd Rowerowy”. Zbiórka uczestników o godz. 9:30 na terenie
OSiR w Policach przy ul. Piaskowej.
X RODZINNY RAJD ROWEROWY
W sobotni poranek, 16 kwietnia 2011 roku
spotkaliśmy się przy mogile Jerzego
Noskiewicza ekologa i kierownika Stacji
Ornitologicznej „Świdwie” by złożyć
wiązankę kwiatów i zapalić znicze. Jurek był
za życia propagatorem „Dnia Ziemi” w
naszym regionie, a który to Dzień zbiega się z
rocznicą jego śmierci. Następnie udaliśmy się
pod Ośrodek Sportu i Rekreacji w Policach,
który przy współudziale trzonu PKC „Sama
Rama” i SE „Łarpia” zorganizował X
Rodzinny Rajd Rowerowy. Blisko 70
osobowa grupa uczestników spotkała się tu przed godziną 10:00. Po przywitaniu przez
organizatorów i wykonaniu „rodzinnej fotografii” uczestnicy Rajdu wyruszyli na trasę
prowadzącą ścieżka rowerową do Siedlic a następnie leśnymi duktami Puszczy
Wkrzańskiej. Trasa Rajdu wiodła obok Dębu Bogusława X, jeziora Goślickiego przez
Przęsocin (kościół z XV w.) potem brzegiem jeziora Przesocińskiego, przez wąwozy i
rzeczki Bogdankę i Grzepnicę do mety.
W trakcie rajdu organizatorzy przewidzieli
krótkie przerwy na odpoczynek i wysłuchanie
legend związanych z Bogusławem X i historią
kościoła w Przęsocinie. Jedną dłuższą nad jez.
Goślickim, przeznaczono na tradycyjny
„Dzień Ziemi” i posprzątano brzegi jeziora
zbierając ok. 3 m3 śmieci. Poznano też
informację o zatopionym w 1944 r., w
jeziorku angielskim bombowcu, którego dwaj
piloci ponieśli śmierć i zostali pochowani na
cmentarzu w Przęsocinie. Wprawdzie prochy
pilotów przewieziono do Anglii, ale mogiła
istnieje do dziś.
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Po trzygodzinnych zmaganiach w terenie, uczestnicy rajdu, cali, zdrowi, w komplecie i w
znakomitych nastrojach dotarli do miejsca skąd wyruszali. W kompleksie rekreacyjno sportowym OSiR na wszystkich uczestników czekał gorący posiłek w postaci kiełbasek z
grilla oraz gorącej herbatki.
Po chwili wytchnienia i posiłku organizatorzy zaprosili wszystkich zebranych do udziału
w losowaniu nagród dla najaktywniejszych uczestników imprezy. Na zakończenie
imprezy wszyscy otrzymali pamiątkowe znaczki. Podsumowując imprezę organizatorzy
zgodnie stwierdzili, że co roku w imprezie uczestniczą coraz młodsi rowerzyści. W 10
edycji należeli do najmłodszych miłośników rajdu – 8-letni Oliwier Prus i 6-letni Daniel
Pirecki (obaj pokonali cała trasę) i 1-roczna Oliwia Cholińska, która przyjechała na metę
rowerkiem z babcią powitać swoich rodziców uczestników imprezy.
DZIEŃ ZIEMI 2011
Podobnie jak w roku ubiegłym tak i w tym 28 kwietnia z okazji Dnia Ziemi 2011, na
działce nr 44 ROD „Nad Grzepnicą” odbyła się niecodzienna lekcja ekologii. Program
spotkań z dziećmi w tym ogródku został zainaugurowany sześć lat przez nauczycielkę
Annę Zwierzchowską. Przez te lata wspólnie z działaczami SE "Łarpia" i PKC "Sama
Rama" dzieci z najmłodszych klas poznają tajniki uprawy roślin czy tajemnice świata
zwierzęcego egzystującego w sadach i ogrodach.
Na teren ogrodów sąsiadujących ze Szkołą
Podstawową nr 8 przyszły dzieci z klasy 0
"a" właśnie tej szkoły ze swoimi
nauczycielkami. Lekcja zawierała nie tylko
demonstracje prac ziemnych związanych z
uprawą roślin i służących do tego celu
narzędzi ale również posiadała elementy
zajęć poznawczych. Dzieci mogły zobaczyć z
bliska w stanie naturalnym budowę
poszczególnych kwiatów m.in. magnolię,
bratki, tulipany, narcyze czy sasanki.
Największe zainteresowanie wśród dzieci wzbudzało urządzenie odstraszające krety oraz
konstrukcje budek lęgowych dla sikorek i szpaków. Na zakończenie odbył się konkurs na
temat poznanego na tej lekcji materiału. Wszyscy otrzymali drobne upominki.
FESTYN W RIETH 2011
Na zaproszenie organizatorów Polsko – Niemieckiego Festynu w Rieth “Sama Rama”
jako przedstawiciel Gminy Police razem z Panem Janem Maturą, uczestniczyła jako
ekspert w spotkaniu, dyskusji dotyczącej turystyki wokół Zalewu Szczecińskiego. Wśród
prelegentów znaleźli się Nicole Spittel z Stowarzyszenia Turystycznego Vorpommern,
Klaus Wils – przewodniczący Towarzystwa Polsko – Niemieckiego Meklemburgii
Pomorza Przedniego, Władysław Kiraga - Burmistrz Gminy Nowe Warpno, Jan Matura –
Galeria Historyczna Polic oraz Michał Olszewski – wiceprzewodniczący Stowarzyszenia
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Ekologicznego “Łarpia”, w ramach którego działa również Policki Klub Cyklistów “Sama
Rama”. Wśród zaproszonych gości pojawiło się wielu przedstawicieli gmin, w osobach
burmistrzów, rad gminnych i powiatowych, wicestarostów z powiatów Uecker Randow i
polickiego, przedstawicieli nadleśnictwa, policji, straży pożarnych oraz wielu innych osób
bezpośrednio związanych z kształtowaniem turystyki nad Zalewem Szczecińskim.
Dyskusja dotyczyła spraw związanych z aktywnym wypoczynkiem nad wodami zalewu, a
w głównej mierze projektu Tow. Pol-N MV,
związanego z rozwojem infrastruktury
turystycznej wokół Zalewu Szczecińskiego,
wytyczania szlaków rowerowych łączących
tereny nadgraniczne, szerokiej współpracy
polsko niemieckiej na poziomie organizacji
pozarządowych oraz problemów związanych
z
infrastrukturą
turystyczną.
Miłym
zaskoczeniem dla wszystkich była obietnica
Burmistrza Kiragi, w której zapewnił
wszystkich o budowie ścieżki rowerowej
łączącej Nowe Warpno z Rieth. Niestety
przenikliwe zimno (dyskusja odbyła się w namiocie na plaży w Rieth) oraz niewielkie
opóźnienie, nie pozwoliły na szerszą wymianę zdań i opinii. Widać było jednak wyraźnie
potrzebę dalszych spotkań i polsko niemieckiego dialogu. Mamy nadzieję, że takie
spotkania i współpraca obydwu państw na poziomie stowarzyszeń, powoli przełamią
stereotypy oraz wciąż jeszcze wiele dzielących nas barier, a samorządom pozwolą na
sprawniejsze i aktywniejsze działania, tak abyśmy w przyszłości bezpiecznie i wygodnie
mogli podróżować wokół Zalewu Szczecińskiego.
ZLOT POJAZDÓW MILITARNYCH – TRZEBIEŻ 2011
W niedzielny poranek postanowiliśmy
pojechać do Trzebieży by zobaczyć te
jeżdżące zabytki. Kiedy minęliśmy Nową
Jasienicę, na obrzeżach lasu tuż przed
Drogoradzem
natchnęliśmy
się
na
pozostałości poniemieckiego cmentarza oraz
nieczynny już polski cmentarzyk, po krótkim
rekonesansie ruszyliśmy dalej. I jakież było
nasze zdziwienie i rozczarowanie gdy po
przybyciu na miejsce zastaliśmy tylko trzy
wojskowe ciężarówki i dwa „gaziki”. W
krótkiej
rozmowie
komendant
zlotu
serdecznie nas przepraszał za zaistniałą sytuację i wyjawił, iż z wiadomego powodu cała
impreza została przeniesiona na poniedziałek - dla większości normalny dzień pracy! Po
odpoczynku i małym posiłku wróciliśmy do Polic.
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WYPRAWA ROWEROWA „NYSA – ODRA”
To już druga w historii PKC „Sama Rama”
taka wędrówka rowerowa. Pierwszą w roku
2008 odbyli Małgosia i Leszek Guczowie.
Tym razem samotnie wybrał się na nią Marek
Ziemniewicz. Pociągiem wyruszył 25
kwietnia 2011 r. do Liberca, a stamtąd już na
rowerze ruszył na szlak prezentując m.in.
naszą koszulkę klubową. 26 kwietnia, po
przejechaniu 39 km stanął w miejscu gdzie
zbiegają się trzy granice – Polski, Niemiec i
Czech, a po paru minutach był już w Zittau zwiedzając piękny rynek. Mimo padającego
deszczu dalsza trasa wiodła przez Ostritz / St. Marienthhal gdzie można było zobaczyć nie
tylko piękny rynek i pałac ale też udało się znaleźć pomnik Jana Pawła II i to przy
zabytkowych spichrzach. Po pokonaniu 76 km trasy Marek zameldował się na noclegu w
Zgorzelcu.
Kolejny dzień rozpoczął od przejażdżki po
bliźniaczym mieście Görlitz z piękną katedrą
św. Jakuba i „wyspą kultury” z parkiem
pełnym drewnianych budowli. Jadąc na
zachód Marek odwiedził miejscowość Löbau
a później Bautzen (Budyšin) z pięknym
ratuszem by potem znów powrócić na nocleg
do Zgorzelca. Długość pokonanej w tym dniu
trasy wynosiła 69 km. 28 kwietnia, po
śniadaniu zwiedzanie Zgorzelca łącznie ze
śluzą, mostem i wiaduktem kolejowym a
potem w drogę. Po pokonaniu 64 km przy
pięknej pogodzie na trasie pojawiła się kolejna perełka architektury miasta zdrojowego
Bad Muskau jaką jest park dziedzictwa kulturowego i pałac księcia Pücklera. Na nocleg
Marek melduje się w Łęknicy. Następny dzień to kolejne 62 km trasy do Gubina.
Sprawujący się dotąd bez zarzutu rower zaczyna odmawiać współpracy. Łatanie dętki
(zapasową Marek pozostawił na gorszy
moment wyprawy) zajmuje wbrew pozorom
trochę czasu. Potem zwiedzanie miasta Forst
/ Lausitz , wreszcie Gubin i nocleg w Domu
Turysty PTTK. 30 kwietnia Marek znów
jedzie przed Ratzdorf
gdzie nieopodal
połączenia Nysy i Odry spotyka usytuowaną
tu malowniczą przeprawę promową, a
później obelisk upamiętniający dzieło Unii
Europejskiej. Po pokonaniu 62 km Marek
znalazł się przy dworcu w Frankfurcie. Tu
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czekają na niego, z rowerami studiujące w tym mieście Kasia i Joasia Kołodziejskie –
członkinie „Samej Ramy”. Na nocleg Marek przejeżdża przez most graniczny do
bliźniaczych Słubic.
Rankiem 1 maja nasz rowerzysta znów pedałuje przez Lebus w stronę Kostrzynia.
Niestety po minięciu tej miejscowości „łapie” dwie dętki. Łatanie zajmuje ponad godzinę.
Rusza dalej, przed Kostrzyniem „łaty” puszczają. Jest święto, wszystkie zakłady
wulkanizacyjne są zamknięte. Marek zrezygnowany, po pokonaniu tego dnia zaledwie 31
km prowadzi rower na dworzec kolejowy by pociągiem wrócić do Szczecina. W
rozmowie telefonicznej przypomniał, że w roku 2009 przejechał na rowerze trasę
Świnoujście – Kostrzyn i uważa, że szlak Nysa – Odra osobiście ma „zaliczony”.
Technika i okoliczności mają swoje prawa, a Marek na pewno zostawił swój ślad na tym
szlaku więc uważamy, że zadanie zostało wykonane. Gratulujemy.
IV ZLOT MIŁOŚNIKÓW QUADÓW
Na zaproszenie ATV Team Police w dniach 30
kwietnia – 3 maja 2011 r. pawie 40 amatorów
turystyki motorowej przebywało w rejonie
Pojezierza Drawskiego na
IV Zlocie
Miłośników Quadów, a wśród nich
członkowie PKC „Sama Rama”. Na bazę
imprezy wynajęto ośrodek wypoczynkowy
WAJK w Piasecznie nad jeziorem Drawsko.
Uczestnicy zlotu zostali rozlokowani w
domkach typu Brda i Las a także w pawilonie
mieszkalnym. Już 30 kwietnia wyruszyliśmy na szlaki aby poznać najbardziej popularne
miejsca w Drawskim Parku Krajobrazowym. Pierwszym poznanym obiektem, położonym
na terenie Czaplinka był „Słwaogród”. Pod koniec lat 90-tych zaczął powstawać budowla
"Sławogród". Jest to współczesna rekonstrukcja średniowiecznego grodu zbudowana
przez mieszkańca Czaplinka, pana Michała Ulińskiego. Odbywają się tu pokazy dawnych
rzemiosł i pojedynki rycerskie, można szyć z łuku do celu i rzucać włócznią, chodzić na
szczudłach czy wybić sobie monetę. Potem
udaliśmy się do miejscowości Żerdno by
wspiąć się na Spyczyną Górę. Jest to też
nazwa ścieżki przyrodniczej. Atrakcją ścieżki
jest wieża widokowa w formie ambony,
zbudowana na wzgórzu o wysokości 195 m
n.p.m. obok Spyczynej Góry (203 m n.p.m.) i
stanowi jedno z najwyższych wzniesień na
Pojezierzu Drawskim. Z wieży roztacza się
panorama środkowej części Drawskiego
Parku Krajobrazowego. Obok ambony
zlokalizowano altanę wypoczynkową oraz

- 7-

miejsce na ognisko. Wracamy w stronę Czaplinka, po drodze w Starym Drawsku
odwiedzamy zamek Drahim. Został on zbudowany przez zakon joanitów w latach 13601366 na miejscu wczesnośredniowiecznego grodu. Od 1366 r. warownia pełniła funkcję
siedziby baliwatu, gdyż dotychczasowa siedziba - zamek w Czaplinku - została przejęta
przez Polskę. Ten sam los spotkał Stare Drawsko, gdy w 1368 r. Kazimierz Wielki
włączył je do Korony. Joanici zachowali jednak zamek jako lenno. W 1407 r. Władysław
Jagiełło odebrał zakonowi warownię za prowadzenie własnej polityki. Odtąd zamek pełnił
funkcję siedziby starostwa i był przebudowywany. W 1657 r. warownię oddano w zastaw
elektorom brandenburskim, a w 1758 r. zamek został zniszczony przez pożar i odtąd
popadał w ruinę. Stare Drawsko stało się ponownie własnością Polski po II wojnie
światowej, a zamek zabezpieczono w latach 1963-1968 urządzając w jego murach
muzeum.
Spod zamku kierujemy się nad jezioro, by złożyć wiązankę kwiatów pod pomnikiem Jana
Pawła II z okazji Jego beatyfikacji. W 2005 r., w 50. rocznicę pierwszego spływu
kajakowego, w którym uczestniczył Karola Wojtyła, właśnie w Czaplinku odsłonięto
pomnik upamiętniający to wydarzenie. Pomnik stoi nad brzegami jeziora Drawsko, przy
promenadzie, tuż obok zabytkowego budynku nadleśnictwa. Wróciliśmy do bazy w
Piasecznie, a po kolacji na terenie ośrodka zapłonęło ognisko.
1 maja to dzień zawodów sprawnościowych. Wystartowało 11 dwuosobowych zespołów.
W ośmiu konkurencjach (jazda na quadzie, strzelanie z wiatrówki, z łuku, cellotka, rzuty
kółeczkami i piłką lekarską) po czterech godzinach zmagań wyłoniły zwycięzców.
Ogłoszenie wyników przełożono na godziny wieczorne. Niektórzy uczestnicy zlotu od
zmagań woleli rozgrywki szachowe w terenie. Po obiedzie dla amatorów przygód wodnobłotnych zorganizowano wyjazd na teren nieczynnego poligonu wojskowego. To była
frajda chyba głównie dla fotoreporterów. Po kolacji odbyło się kolejne ognisko przy
muzyce połączone z wręczeniem nagród dla zwycięzców porannych zawodów. Jak się
okazało zawody wygrała załoga Dariusza Brody przed zespołem Damiana Dobosza.
Główny sponsor imprezy Imperium Moto Poland był na tyle hojny, że wszystkie
startujące ekipy otrzymały upominki rzeczowe i dyplomy. W trakcie ogniska producent
odzieży turystycznej „Vent” prezentował swoje wyroby.
Kolejny dzień, 2 maja to wyprawa do Mirosławca. Chcemy złożyć pod pomnikiem
lotników wiązankę kwiatów. Jedziemy nie
tylko ruadami ale i samochodem. Po drodze
odwiedzamy rynek w Czaplinku z dużych
rozmiarów rowerem, hotel Galerię w
Mirosławcu i wreszcie udajemy się pod
pomnik. Jest on ulokowany w pobliżu lotniska
wojskowego, tuż przy szlaku rowerowym
Mirosławiec Górny – Toporzyk. Zbudowany
w formie obelisku został poświęcony 20
polskim lotnikom, którzy w tym miejscu 23
stycznia 2008 r. zginęli w katastrofie
samolotu CASA C-295 M. Robi się coraz zimniej składamy wiązankę, zapalamy znicz i
wracamy do Piaseczna.
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3 maja robimy wypad rowerowy do
Siemczyna by zwiedzić pałac. Został on
wzniesiony w latach 1722-26 przez Henryka
Bernarda von Goltza. Baron von Goltz,
generał w służbie króla polskiego, zbudował
pałac dla swej licznej rodziny. W 1793 r.
zadłużoną posiadłość w Siemczynie kupił
Henryk August von Arnim. Z rodziną von
Arnim wiąże się rozbudowa pałacu w 1796 r.
o dwa skrzydła boczne, dostawione pod
koniec XIX w. Po 1945 roku pałac przez długi czas użytkowany był przez PGR, które
przeprowadzało jedynie bieżące remonty. Od kilku lat obiekt wraz z budynkami
gospodarczymi jest własnością prywatną. W ramach odbudowy w części zabudowań
funkcjonuje już hotel.
Po powrocie z wycieczki i załadunku quadów na przyczepy wracamy w drogę powrotną
do Polic. IV Zlot Miłośników Quadów przechodzi do historii. Na pewno zostaną po nim
miłe wrażenia i pamiątkowy znaczek z tej ciekawej imprezy. Specjalne podziękowania za
znakomitą organizację zlotu należą się Jackowi i Mariuszowi Gaweł.

RUSZAJ SIĘ BO ZARDZEWIEJESZ
Pod hasłem „Ruszaj się bo zardzewiejesz”
został zorganizowany w dniu 8 maja 2011 r.
kolejny
rajd
rowerowy.
Głównym
organizatorem był SKTK PTTK „88”
Szczecin. Toteż po spotkaniu w Policach
pojechaliśmy pod pomnik martyrologii w
Trzeszczynie by tam zapalić znicz z okazji
Dnia Zwycięstwa czyli podpisania Pokoju
Poczdamskiego w dniu 8 maja 1945 roku.
Potem udaliśmy się na nowobudowaną
ścieżkę rowerową Tanowo – Bartoszewo by
sprawdzić
ułożenie
jej
nawierzchni,
przejazdy brukowe na drogi leśne itp.
W Bartoszewie spotkaliśmy się z rowerzystami ze szczecińskich klubów turystycznych i
po wymianie zdań pojechaliśmy przez Płochocin i Sławoszewo by dotrzeć do Dobrej
Szczecińskiej. Przy kościele pw. Matki Bożej Królowej Świata trochę odpoczęliśmy i
ruszyliśmy dalej w stronę Wołczkowa, gdzie zlokalizowana była meta rajdu. Tu na polanie
rekreacyjnej spotkało się ok. 70 rowerzystów reprezentujących różne kluby. Przy
płonącym ognisku można było upiec kiełbaski, wziąć udział w konkursach
sprawnościowych czy uzyskać okolicznościowe stemple do książeczek wycieczek
kolarskich.
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Ok. godz. 13:00 rozpoczęliśmy wędrówkę w
stronę Polic. Po drodze zwiedziliśmy
otoczenie kościoła pw. Matki Bożej
Szkaplerznej w Wołczkowie, a następnie
mijając od zachodu jez. Głębokie potem
Pilchowo i Leśno Górne dotarliśmy do domu.
Kolejny „antykorozyjny” rajd po Puszczy
Wkrzańskiej przeszedł do historii. Za tydzień
czeka nas wyprawa do Puszczy Bukowej, na
którą zapraszamy wszystkich miłośników lasu
i rowerowego wędrowania.

--------------------------------------------------------------------------------

PROPOZYCJE IMPREZ "SAMA RAMA"
i SE "ŁARPIA" W MAJU 2011 r.
DATA

NAZWA

START

08.05 Rowerem w nieznane
Ruszaj
się
zardzewiejesz
15.05 Wyprawa
Bukowej

do

Police, pomnik
bo godz.10:00

ZAKOŃCZENIE
JP

II Trzebież, ognisko –
godz. 13:00
(kiełbaski własne)

Puszczy Police, pomnik JP II godz. Szczecin 09:00
Szmaragdowe
godz. 14:00

22.05 Wycieczka autokarowa do Police ul. Siedlecka Basen Police ul. Siedlecka
Przelewic
godz. 9:00
Basen godz.
18:00
29.05 Rowerem w nieznane
Rajd IVV – „Police 11”

Police, pomnik
godz.10:00

JP

II Police, ul.
Piaskowa
godz. 14:00

Uwaga ! Propozycje imprez i ich terminy mogą ulec zmianie.
BIULETYN INFORMACYJNY – redakcja: Wiesław Gaweł, Michał Olszewski,
72-010 Police, ul. Wróblewskiego 13/49, tel. (91) 3-175-671 lub 504 13 87 49,
e-mail: wgaw@wp.pl
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