Tekst & foto: Bifrost
Vi ville prøve at gentage turen til Polen helt
op til Stettin, der hvor man tager mast af for
at sejle ad floden op mod Berlin.
Da vi i 1998 skulle ind i Polsk farvand sejlede
man hen til toldbåden ved den gule bøje nr.
17 og fortalte hvor og hvornår man ville være
i havn.
Sådan er det ikke mere, nu sejler
man bare .
Vi sejlede fra Gedser til Stralsund, fin tur god
vind og ingen problemer med at krydse
Kadetrenden.
Nyt var den store vindmøllepark ved
Darsser Ort. Så havde vi følgeskab af
toldbåden ind til Stralsund
Der var mange både inde i den nordlige
marina, men vi fik en god plads i den del, der
tilhører sejlklubben. Da vi før har været en del
her i byen, viste vi at der kun er et lille
supermarked oppe midt i byen, købt det, vi
skulle bruge de næste par dage.
Her i byen er masser af underholdning, så man
keder sig ikke.

Nu skulle vi have broernes åbningstider, dem
får man ved havnefogeden og der er 3 vi skal
passerer, inden vi er fremme.

Næste stop var Wolgast med den flotte blå
klapbro. Her kan man vælge at blive i
marinaen nord for broen, eller hvis broen er
åben sejle om i den, der er i industrihavnen,
den er også fin.
Vi blev i den første, der var vi også sidste
gang.
En tur op i byen for at se lidt og måske købe
lidt godt til aften, pæn by med lidt historie og
en pæn kirke, men med megen trafik.
Rimelige havnepenge og gratis bad, gode
forhold.
Næste dag afsted om morgenen, for hvis man
vil nå til Polen samme dag, skal Zecheriner
brücke passeres ved middagstid.
Efter at have passeret broen kommer man til
resterne af en gammel elevatorbro.
Følg afmærkningerne ved passage, de er dog
blevet meget bedre siden 98.
Her er også en ny marina, Karnin, hvis man
har fået nok for denne dag, men der mangler
nogle bøjer til at vise indsejlingen, men det
gik nu fint. Her er lidt historie og en lille butik.

Trzebiez

Vi skulle over Stettiner Haff til de gule bøjer,
det er grænsen til Polen, ingen vind men en
masse grønne alger i vandet.
Fra den gule bøjer nr. 17 og ind mod Ziegenort,
(Trzebiez) en lille havne by hvor der før var
toldsted, skal man holde fri af de mange
bundgarn, så følg rute afmærkningen.
Inde i havnen, som ligger i flodmundingen
bag en lille ø, var der fin plads.
Først kommer man til sejlklubben, og lidt
længere fremme er den gamle toldkaj, her er
nu havnekontor og billigt! 5€ for en
overnatning med strøm, ok men toilet
forholdene var ikke så gode.
Hvis vi havde valgt sejlklubben så var det lidt
dyrere, men meget flottere.
Byen er lille, her er ikke meget at købe, men
inde i bunden af fiskerihavnen er der en
tankstation med billig diesel på kajen.

Jo tættere vi kommer på Stettin bliver der
mere og mere industri. Noget er nyt, men
meget er gammelt og forfaldet.
Det er ikke unormalt, at på en gammel
havnekaj er man i gang med et ½ nyt skib.
Når det er klart, kommer der bare en
flydekran og en pram, og så sejler de det til et
værft i Tyskland eller Skandinavien.
Den modsatte bred er som en jungle,
her er naturen fredet
og man kan se ørne og storke.
I træerne er der rigtig
mange mistelten.

Næste dag var det Oder floden. Her kommer
meget store skibe og nogle der sejler stærkt,
men det er en flot sejlads, hvor motoren er
rar at have ved hånden, da vinden springer en
del.

Marina Goclaw havde vi været i før. Her var
normal god service og så gik sporvognen ind
til centrum lige uden for døren. Vi fik en plads
med god udsigt over aktiviteterne i havnen,
og her sker der noget hele tiden. Berlinerne
skal enten have masten af eller på.

Marina Goclaw
Her lå en motorbåd fra Fåborg, det var den
første danske båd vi mødte i Polen.
De skulle have besøg af deres børn
hjemmefra, som kom med campingvogn, og
den fik en plads på marinaens område.
At tage sporvognen er ikke et problem, men
det er meget svært at finde det sted, hvor
man køber billet, det ligner en ruin med
tremmer for, men ét sted er der et meget lille
vindue, hvor det kan lade sig gøre.
Første gang fandt vi det ikke tog bare med.
Man skal putte billetten ind i en automat,
men der var kun én der gjorde det, på hele
turen
resten af de rejsende var ligeglade.
Vi fandt ud af senere, at hvis man bliver taget
uden billet, koster det flere hundrede Zloty.
Inde i byen er der meget at opleve.
men husk at veksle penge i en bank,
så bliver man ikke snydt.
Der er mange flotte bygninger, få et kort på
turistkontoret, der er en rød streg og numre
på fortovet som viser rundt i Stettin.

Stettin er en stor by med mange gode steder
at spise og more sig, indkøbsmulighederne er
store, og midt i det hele, er der et meget flot
indkøbscenter. Lige ved siden af er der en
markedsplads med alt muligt, som man
kender det sydfra. Sidst vi var her, var pladsen
en 3 - 4 gange større, men da var der heller
ikke noget center.
Man bliver lidt overrasket over forskellen, for
der er stadig mange fattige folk i Polen.
Nogle sad på fortovet og prøvede at sælge
noget hjemme fra haven.

Kvarteret uden for marinaen er fattigt. Det er
ikke noget rart sted at gå tur i, så vil man
undgå dette skal man sejle helt op til Stettin
og ind til bagbord mod sydenden af den
store sø Dabie. Her er der 2-3 marinaer.
Herfra til byen er der ikke så langt hen over
broen, der spærrer vejen til Berlin.

Efter nogen tid i Stettin sejlede vi tilbage ad
Oder floden.
Sidste gang vi var her sejlede vi op igennem
søen Dabie. Her er mange bundgarn, ellers er
det et flot naturområde, husk at have et godt
kort, vanddybden skifter en del.
Vi har oplevet en X37, der gik på grund flere
gange, når han lige skulle prøve at skære et
hjørne. Vi skulle ind og tanke i Trzebiez og så
op ad Piastkanalen (Kaiserfahrt) til
Swinóujscie (Swinemünde) der er ikke så langt
men en flot tur.

Her kan man møde hydrofoil båden, som
sejler fra Szczecin til Swinóujscie, de ligner
dem som sejlede på Øresund engang.

Piastkanalen
Før i tiden skulle man lægge til ved kajen
foran toldbygningen. Her var meget uroligt
vand og kajen forfalden.
Nu er alt nyt og man skal ikke længere lægge
til, man er jo i EU.
Havnen bagved er en helt ny marina, med alt
hvad man har brug for.
Der er flydebroer med hækbøjer at fortøje til.
Havnen var næsten færdig, og for første gang
så vi en Politibåd, som sejlede stille rundt og
skrev alle ikke Polske både op - og det var
det.
Der er dog en del som er anderledes, også
når man betaler havnepenge, men beløbet
var stadig billigt, I en anden marina blev vi
skrevet på en liste, som told/politi skulle have.
Her i marinaen mødte vi andre danske både,
og en af dem fulgtes vi med et par dage.

Vores ide var at sejle nordud i Østersøen,
Den vej giver flere muligheder
bl.a. til Bornholm eller op til Rügen igen, men
vejret var os imod, så vi sejlede tilbage til
Stettiner Haff og bag ved øerne, op til
Stralsund.

Alt i alt en god sommertur og trækker vi de
2 døgn fra, hvor vi var blæst inde
og det regnede, så var det en flot og billig tur.
Det meste vi betalte i havnepenge
den sommer var de 14€.

Swinóujscie er pæn, og her er gode
handelsmuligheder, nok også fordi der er
færgefart og turister hertil.
Det var varmt den uge, med megen sol, men
om aftenen blev vi overfaldet af myg, så
mange, at det kunne rydde en fortovscafe.
Lidt ærgerligt for der var billig øl og god
stemning, så vi blev, men rykkede inden døre.

