
                    INFORMACJA KRAJOZNAWCZA 
 

          27 WRZEŚNIA - ŚWIATOWY DZIEŃ TURYSTYKI 

Święto zostało ustanowione w 1979 roku z inicjatywy Światowej Organizacji 
Turystyki działającej z ramienia ONZ. Obchody mają kształtować społeczną 
świadomość dotyczącą znaczenia i roli turystyki we współczesnym świecie, za-
równo w aspekcie kulturowym, politycznym i gospodarczym. Co roku organiza-
torom towarzyszy inne hasło przewodnie, na przykład: „Turystyka wzbogaca” 
(2006) czy też „Turystyka odpowiedzią na wyzwanie zmian klimatycznych i glo-
balnego ocieplenia” (2008). Z kolei od 1998 roku inne państwo zobowiązuje się 
do przewodniczenia obchodom. 
       „Żołnierze! Spotkał was ten zaszczyt, że pierwsi pójdziecie do Królestwa i 
przestąpicie granicę rosyjskiego zaboru, jako czołowa kolumna wojska polskie-
go, idącego walczyć za oswobodzenie ojczyzny" – pisał w rozkazie z 3 sierpnia 
1914 Józef Piłsudski. 
      3 sierpnia 1914 Józef Piłsudski powołał do istnienia Pierwszą Kompanię Ka-
drową, formację, która trzy dni później, rozpoczęła historyczny marsz ku wolno-
ści. Utworzona z oddziałów strzeleckich stała się zalążkiem Legionów Polskich 
      .Szlak kamieni granicznych 
 Opisywany szlak należy do szlaków dość łatwych. Teren należy do zróżnicowa-
nych (górki jak i tereny zabagnione) z malowniczymi widokami. Szlak prowadzi 
wokół kamieni granicznych jak sama nazwa wskazuje. ‘Kamienie graniczne’ wy-
znaczały terytorialny zasięg własności. Dlatego na pierwszym z kamieni na szla-
ku wykuto dawny znak Koszalina (pochylona w lewo litera "Z" z dwoma krop-
kami po bokach), który wyznaczał granicę miasta. Wsie znajdujące się obrębie 
miasta stanowiły zaplecze. Ten sam kamień oznaczony znakiem krzyża wskazy-
wał zasięg dóbr klasztornych, sąsiadujących z miejskimi. 
       Szlak im. Józefa Chrząszczyńskiego 
Szlak czerwony długości 50,2 km bierze swój początek na Górze Chełmskiej i 
prowadzi przez Maszkowo, Lubiatowo, Manowo, Rosnowo, Pobądź, Bukowo do 
Tychowa. Drogę biegnącą w większości przez tereny leśne można przemierzyć 
pieszo lub na rowerze. Na przebycie tego szlaku warto zaplanować cały dzień. 
Upamiętnia Józefa Chrząszczyńskiego, pioniera ruchu turystycznego w Koszali-
nie i autora pierwszego przewodnika po tym mieście.
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OKOLICE KOSZALINA 

 

www.koszalin.pttk.pl 



I. ORGANIZATOR: 
• Oddział Koszaliński PTTK 

 
 

III. KIEROWNICTWO RAJDU: 
1. Komendant Rajdu                -      Józef Tokarz 
2. Przodownicy trasy pieszej   -      Józef Tokarz, Radosław Siegieda 
3. Trasa rowerowa                    -                Marcin Kruszczyński 
4. Konkurs krajoznawczy          -                Kazimierz Raczyński 
5. Konkurs  plastyczny               -                Emilia Raczyńska 
6. Meta, sekretariat                  -      Krystyna Karpowicz 
 

IV. CELE RAJDU: 
1. Poznanie uroków przyrodniczych okolic Koszalina. 
2. Uczczenie 150 rocznicy urodzin Józefa Piłsudskiego.  
3. Zdobywanie punktów na odznaki turystyczne – Odznaka Turystyki Pieszej, Turysta 

Przyrodnik oraz regionalnych. 
4. Upowszechnianie aktywnego wypoczynku po szkole i pracy. 
 

V. TERMIN I MIEJSCE RAJDU: 
23.09.2017 r.              –  Koszalin i okolice 
godz. 8.45                  –  Zbiórka uczestników na cmentarzu komunalnym przy pomniku 
                                         wdzięczności (pomnik z żołnierzem)                                        
godz. 9.30                  –  Wyjazd i start trasy pieszej i rowerowej. 
godz. 12.30 – 13.00 –  Posiłek turystyczny, konkurs krajoznawczy  i plastyczny. 

                                   (prosimy słuchać informacji krajoznawczej na trasie rajdu). 
godz. 14.30                –  Zakończenie rajdu, powrót do Koszalina autokarem ( przyjazd na 
                                       parking przy szkole muzycznej)             
 

VI. TRASY RAJDU: 
– PIESZA            – Maszkowo – Koszalin – Dzierżęcino ,ul. Lubiatowska                                       

(tereny sportowe) -   8 km 
- ROWEROWA  - Koszalin – Bonin – Wiewiórowo – Dęborogi – Policko – plac przy  
                               ul. Lubiatowskiej -  ok. 15 km 
 
VII. ZGŁOSZENIA: 
Zgłoszenia przyjmuje do dnia 20.09.2017 r. do godz. 12.00 biuro Oddziału w Koszalinie 
przy ul. Dworcowej 4/4, tel. 94 342-46-41. Biuro czynne poniedziałek, wtorek (12-17), 
środa (11-16). Grupy szkolne prosimy o rezerwację miejsc do poniedziałku do godz. 
17.00 (18.09.2017). Ze względu na ograniczoną ilość miejsc decyduje kolejność zgło-
szeń. Grupy zgłaszają się na załączonej karcie zgłoszeniowej. 
 
 
 

 
Warunkiem udziału w imprezie jest wpłata na rzecz samorealizacji imprezy: 

z własnym transportem pozostali 
członkowie PTTK  

z opłaconą składką   

8,00 zł 18,00 zł 16,00 zł 
jeden rodzic, który przyjdzie z dwójką dzieci, płaci 2 zł mniej 

W grupach szkolnych zwolniony z opłaty jest 1 (jeden) opiekun przypadający  
na każde pełne 10 zgłoszonych osób, np. 10+1, 20+2 !!! 

 
VIII. WARUNKI UCZESTNICTWA 
1. Rajd jest imprezą turystyki kwalifikowanej wymagającej od uczestników posiadania 

odpowiedniego sprzętu i wyposażenia. 
2. Uczestnikiem Rajdu może zostać turysta, który bezwzględnie w terminie do dnia 

20.09.2017 r. wpisze się na listę uczestników oraz wniesie opłatę. Po terminie nie 
gwarantujemy wszystkich świadczeń (w przypadku wolnych miejsc). 

3. Grupy szkolne biorą udział w drużynach, w których 1 opiekun przypada na 
10 uczestników. Osoby niepełnoletnie mogą brać udział tylko pod opieką i na od-
powiedzialność osób dorosłych. 

4. Każda grupa powinna posiadać własną apteczkę. 
 
IX. ŚWIADCZENIA 
1. Okolicznościowa plakietka i stempel rajdowy. 
2. Ciepły posiłek na mecie rajdu. 
3. Dyplomy i nagrody dla najlepszych uczestników konkursów. 
4. Fachowa i troskliwa opieka na trasie turystycznej ze strony organizatorów. 
5. Potwierdzenie punktów na odznaki turystyczne. 
6. Transport autokarowy w obie strony dla uczestników (w zależności od opcji). 
7. Inne świadczenia w miarę pozyskania. 
 
X. POSTANOWIENIA KOŃCOWE: 
1. Rajd odbędzie się bez względu na pogodę. 
2. Osoby, które nie zgłoszą się na Rajd, tracą prawo do świadczeń i zwrotu wpisowego. 
3. Uczestnicy zobowiązani są do przestrzegania Karty Turysty, regulaminu  

i zaleceń organizatorów. 
4. Uczestnicy Rajdu sami odpowiadają za szkody przez siebie wyrządzone. 
5. Organizator zastrzega sobie prawo ostatecznej interpretacji regulaminu. 

UWAGA: 
Członkowie PTTK z opłaconą składką są ubezpieczeni przez ZG PTTK - polisa zbiorowa. Uczniowie 
szkół posiadający wykupioną polisę szkolną – należy sprawdzić czy ubezpieczenie obowiązuje 
również w czasie wolnym od zajęć. Pozostałe osoby ubezpieczają się na własny koszt. Za szkody 
wyrządzone wobec uczestników Rajdu przez osoby trzecie jak i odwrotnie Organizator nie od-
powiada.



instytucja zgłaszająca 

KARTA 
ZGŁOSZENIA 

Oddział Koszaliński 
Polskiego Towarzystwa  
Turystyczno-Krajoznawczego 
75-201 Koszalin , ul. Dworcowa 4/4  
tel. 94 342-46-41 • poczta@koszalin.pttk.pl 

IMPREZA: XXXVIII Wielodyscyplinowy Zlot Oddziału Koszalińskiego PTTK z okazji Światowego 

Dnia Turystyki 
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OPIEKUN – KIEROWNIK GRUPY: 

ADRES:      E-MAIL: 

TEL: 

 

2 OPIEKUN:      E-MAIL: TEL: 

3 OPIEKUN:      E-MAIL: TEL: 

Wszyscy uczestnicy zobowiązani są do przestrzegania regulaminu imprezy, zarządzeń organizatora i Karty Turysty. 

data zgłoszenia podpis kierownika grupy pieczątka i podpis zgłaszającego 

 


