
 

 

 
 
 

 
 

Zielona Przystań w Szczecinie Jezierzycach 

 

 

 
 

 

 
Założony 15.01.1955 r. 

Regionalny Oddział Szczeciński PTTK 
im.   Stefana Kaczmarka 

 

Klub Turystów Pieszych 
„Wiercipięty” 

 

Strażnicy Dębu 

zapraszają  na  

 

 

26.05.2018 r. (sobota)                                                          

Puszcza Bukowa – Szczecin Jezierzyce 

 

Rajd Upiora 
 



 
TRASA PIESZA : Kijewo – Kiełpiński Staw – Staw Wilcze Bagno – 
dolina Leszczyńca - Staw Ugoszcz – Struga – dolina Płoni – Jezierzyce 
(lipa Walpurga) ; 10 km.  
Start o godz. 9.30  – pętla autobusowa w Kijewie.  
Możliwości dojazdu : 

 autobusem nr 54  
odjeżdżającym z pętli przy ul. Turkusowej o godz. 9.18, 

 autobusem nr 73 
odjeżdżającym z Basenu Górniczego o godz. 9.01 (należy wysiąść 
na przystanku „Kijewo”), 

 autobusem nr 79  
odjeżdżającym z przystanku „Jaśminowa ZUS” o godz.9.16 

 
 
KRÓTKI SPACER KRAJOZNAWCZY PO JEZIERZYCACH  - 
przewidziany jest  dla osób nie biorących udziału w trasie pieszej.  
Start o godz. 10.00 przy ul.Topolowej (końcowy przystanek autobusu            
nr 79). Możliwość dojazdu autobusem nr 79 odjeżdżającym z przystanku 
„Jaśminowa ZUS”  o godz. 9.16) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Godz. 12.00 - Spotkanie wszystkich 
uczestników przy Lipie Walpurga                   
(ul. Topolowa) i spacer do Dębu Upiora.  
Spacer prowadzi szczeciński 
legendziarz – Mirosław Wacewicz. 
 
TRASA : 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. 2,5 km) 
 

                                                                  
Rys. Marcin „Yperyt” Przydatek 
(ilustracja do legendy o lipie w 
Okowach) 
 

 



 
 
Godzina 13.00-14.30 - zakończenie rajdu na terenie Zielonej 
Przystani  w Jezierzycach (ul.Mostowa 1) 
 
Na mecie :  
- mini wystawka fotograficzna pt. „Jezierzyce dawniej i dziś” 
- możliwość nabycia znaczków rajdowych (2 zł za szt.; projekt graficzny   
  znaczka – Marcin „Yperyt” Przydatek), 
- możliwość potwierdzenia punktów do odznak turystycznych, 
- odcisk pieczątki rajdowej 
- ognisko, konkursy i niespodzianki. 
 

Rys. Marcin „Yperyt” Przydatek 

Uczestnicy zobowiązani są do: 
•    przestrzegania przepisów o ochronie przyrody, przeciwpożarowych                        
oraz ogólnie przyjętych zasad zachowania,  
•    uczestnicy ubezpieczają się we własnym zakresie na czas trwania 
imprezy,  
•    osoby niepełnoletnie mogą brać udział w rajdzie tylko pod opieką 
osób dorosłych i na ich odpowiedzialność.. 


