Rajd „Na szprychach”
Pojezierze Drawskie 04–07.06.2015

Kilka słów o…
Pojezierze i Puszcza Drawska to malownicza kraina na granicy województw
zachodniopomorskiego, lubuskiego i wielkopolskiego. Rzeka Drawa wypływa ze źródeł
w okolicy wsi Zdroje niedaleko Połczyna Zdroju, a kończy swój bieg uchodząc do Noteci
niedaleko Krzyża Wielkopolskiego. Rejon ten znany jest przede wszystkim
z Drawieńskiego Parku Narodowego obejmującego dolny bieg Drawy oraz największego
w Europie poligonu wojskowego, który znajduje się w okolicach Drawska Pomorskiego.
Trasa czterodniowa namiotowa
Dzień 1 (czwartek 04.06.2015)
Trasa krótka (około 50km)
Dojazd:
Jedziemy pociągiem. Zbiórka na dworcu PKP Poznań Główny – przed budynkiem starego
dworca (ten obok wielkiego chlebaka ;) ) o godzinie 7:15. Odjazd pociągu o godzinie
7:50 (pociąg REGIO relacji Poznań – Koszalin). Wysiadamy na stacji Szczecinek o godzinie
11:00.
Trasa:
Ruszamy szlakiem czarnym ze Szczecinka wzdłuż Jeziora Trzesiecko. Dojeżdżamy do
Mosiny i skręcamy na południe. Przez parę kilometrów jedziemy szlakiem zielonym,
a następnie znów czarnym do Jelenia. W Jeleniu szlak skręca na zachód ale my trzymamy
się drogi dopóki nie dojedziemy do miejscowości Krągi. W Krągach skręcamy na zachód
na szlak czarny i wzdłuż Jeziora Lipie (Pile wg Google maps) dojeżdżamy do Piławy, a
następnie do Strzeszyna. W Strzeszynie by uniknąć uciążliwej z sakwami jazdy terenowej
skręcamy na południe znów zostawiając czarny szlak. Udajemy się do miejscowości
Łubowo i Rakowo. Następnie szlakiem czerwonym objeżdżamy od północy Jezioro
Komorze. W miejscowości Sikory opuszczamy szlak czerwony i drogą asfaltową udajemy
się do Czaplinka.

Trasa długa (około 80km)
Dojazd:
Jedziemy pociągiem. Zbiórka na dworcu PKP Poznań Główny – przed budynkiem starego
dworca (ten obok wielkiego chlebaka ;) ) o godzinie 4:45. Odjazd pociągu o godzinie
5:23 (pociąg REGIO relacji Poznań – Kołobrzeg). Wysiadamy na stacji Szczecinek
o godzinie 8:36.
Trasa:
Początek trasy patrz trasa krótka. Po dojechaniu do Sikor kontynuujemy czerwonym
szlakiem do Starego Drawska, następnie udajemy się na północ drogą asfaltową do
Kluczewa i Bolęgorzyna. Znów wjeżdżamy na czerwony szlak. Przez Jaźwiny, Warniłęg,
Rzepowo i Piaseczno dojeżdżamy do Siemczyna skąd drogą krajową numer 20 jedziemy
do Czaplinka.
Nocleg:
Camping Czaplinek. Drahimska 79, 8-550 Czaplinek. Tel: 94 375 51 68. Pole namiotowe
położone jest na skraju miejscowości Czaplinek nad Jeziorem Drawno. Nocleg
w namiotach. Na miejscu sanitariaty, miejsce do zmywania naczyń, możliwość
podładowania telefonu. Do centrum Czaplinka około 5–10 min rowerem – nie jest to duża
miejscowość, ale można znaleźć w niej kilka sklepów spożywczych i lokali
gastronomicznych.
Dzień 2 (piątek 05.06.2015)
Trasa krótka (około 60km)
Z Czaplinka udajemy się drogą wojewódzką nr 177 do Sośnicy, następnie skręcamy na
zachód i jedziemy do Wierzchowa. Z Wierzchowa skręcamy na południowy zachód. Przez
Sienicę i Starą Studnicę udajemy się do Kalisza Pomorskiego, skąd drogą wojewódzką nr
175 dojeżdżamy do Drawna.
Trasa długa (około 85km)
Z Czaplinka jedziemy zielonym szlakiem do Starego Kaleńska, następnie czerwonym
szlakiem udajemy się do Złocieńca. Ze Złocieńca drogą krajową nr 20 udajemy się do
Suliszewa, gdzie skręcamy na południe do Gudowa (szlak żółty). Następnie czerwonym
szlakiem, wzdłuż północnego brzegu Jeziora Lubie jedziemy do Sienicy. Po drugiej stronie
jeziora widzimy Poligon Drawsko. Z Sienicy dojeżdżamy do Drawna tak jak trasa krótka.

Nocleg:
Stanica Wodna PTTK, Drawno. Kolejowa 9, 73-220 Drawno. Tel 603 630 836. Stanica
położona nad Jeziorem Dubie w miejscowości Drawno. Nocleg w namiotach. Dostępne
sanitariaty, kuchnia turystyczna, stołówka, boiska.

Dzień 3 (sobota 06.06.2015)
Trasa krótka (około 50km)
Wyjeżdżamy Drawna i kierujemy się na południe czerwonym szlakiem przez Zatom,
Moczele, do Głuska. Z Głuska jedziemy dalej na południe do Starego Osieczna, gdzie
skręcamy na wschód i drogą krajową nr 22 dojeżdżamy do Przesiek. W Przesiekach znów
skręcamy na południe na drogę wojewódzką nr 123, a następnie przez Piławę, Kuźnicę
Żelichowską i Hutę Szklaną dojeżdżamy do Krzyża Wielkopolskiego.
Trasa specjalna (około 70km)
Więcej szczegółów na miejscu ;)
Nocleg:
Ośrodek Wypoczynkowy „Świderek”. Mickiewicza 36, 64-761 Krzyż Wielkopolski. Tel: 517
228 513. Pole namiotowe znajduje się w Krzyżu Wielkopolskim nad Jeziorem Łokacz.
Nocleg w namiotach. Dostępne sanitariaty, wiata, mały lokal gastronomiczny, gdzie
można zamówić coś do jedzenia.
Dzień 4 (niedziela 07.06.2015)
Pociągiem (około 50km)
Z Krzyża Wielkopolski udajemy się na południe do Drawska. Następnie drogą wojewódzką
nr 181 przez Drawski Młyn i Wrzeszczynę udajemy się do Roska. W Rosku skręcamy na
południe by w Gniewomierzy dojechać do drogi wojewódzkiej nr 140, którą udajemy się
prosto do Wronek.
Powrót:
Pociągiem PKP z Wronek. Zbiórka o 17:15 przed dworcem we Wronkach. Odjazd pociągu
o 17:43 (pociąg REGIO relacji Szczecin – Poznań). Przyjazd do Poznania o godzinie 18:41.
Powrót rowerem (około 90km)
Do Wronek udajemy się taką samą trasą jak trasa krótka. Z Wronek jedziemy do
Obrzycka i dalej przez Szamotuły, Pamiątkowo do Kiekrza, skąd szlakiem zielonym
dojeżdżamy do centrum Poznania. A gdyby komuś było za mało… można też z Wronek do
Poznania dojechać Nadwarciańskim Szlakiem Rowerowym.

Co należy zabrać:
– sprawny rower z bagażnikiem (koniecznie sprawdź stan roweru przed rajdem)
– oświetlenie do roweru
– sakwy i/lub plecak
– kask
– zapasową dętkę, łatki
– zapięcie do roweru
– łyżki do opon, pompkę (wystarczy 1 na kilka osób)
– zestaw podstawowych narzędzi i smar do łańcucha (wystarczy 1 na kilka osób)
– śpiwór, karimata do spania
– namiot
– latarka lub czołówka
– wygodne ciuchy na ciepłą i chłodną pogodę pakowane do sakw w workach foliowych
– kurtkę przeciwdeszczową
– kąpielówki/strój kąpielowy – jeśli planujesz kąpiele w jeziorze
– mapy
– jedzenie – w wielu miejscach po drodze będzie możliwość zrobienia zakupów, więc nie
trzeba brać jedzenia na całe 4 dni. Pamiętajcie tylko, że w Boże Ciało może być problem
ze znalezieniem otwartego sklepu.
Mapy:
– Pojezierze Drawskie wyd. Galileos (obejmuje północną część trasy rajdu)
– wyd. Wojskowe Zakłady Kartograficzne arkusze: Złocieniec, Piła, Choszczno, Chodzież
– Pojezierze Drawskie Przewodnik rowerowy + atlas turystyczny wyd. Eko-map
– Drawieński Park Narodowy Mapa turystyczna wyd. WZKart
(polecamy odwiedzić sklep Globeo w Pasażu Apollo, na hasło
„Halny” macie rabat 10%)

Zapisy:
Zapisy odbywają się:
– poprzez formularz dostępny na stronie halny.org,
– na spotkaniach klubowych w dniach 26 maja i 2 czerwca.
Osoby jadące z nami po raz pierwszy proszone są o zapisywanie się osobiście na
spotkaniach klubowych.
Przy zapisach podajemy: imię, nazwisko, numer telefonu, e-mail, wybór wariantu – trasa
krótka/długa, powrót rowerem/pociągiem, sposób rozliczenia – przelew/gotówka, fakt
bycia lub nie bycia studentem tudzież członkiem „Halnego”.
Ostatnim dniem zapisów jest wtorek 2 czerwca.
Osoby, które dojeżdżają we własnym zakresie proszone są o poinformowanie o tym fakcie
organizatora. W przypadku wybrania tras, które nie zostały zaplanowane prosimy
o informację o jej przebiegu oraz podanie planowanej godziny dojazdu na pole
namiotowe.
Liczba miejsc jest ograniczona.
Koszty:
Powrót pociągiem

Powrót rowerem

Studenci

90zł

75zł

Niestudenci

110zł

90zł

Halniacy studenci

75zł

64zł

Halniacy niestudenci

93zł

75zł

Podane ceny pokrywają koszty dojazdu, noclegów, znaczka rajdowego i innych
materiałów. Uczestnicy biorą udział w rajdzie na własne ryzyko i odpowiedzialność.
Organizatorzy i Klub nie zapewniają usług przewodnickich. Cena nie zawiera
ubezpieczenia, radzimy ubezpieczyć się we własnym zakresie.
Kontakt do organizatora:
Grzegorz Pasieka

rajdnaszprychach@gmail.com 798731180

