INFORMACJA KRAJOZNAWCZA
Łazy – Nadmorska miejscowość wypoczynkowa i kąpielisko z szeroką plażą położone na Wybrzeżu Słowińskim, w gm. Mielno, u wschodniego krańca jez. Jamno. Wokół Łaz rozciąga się
obszar chronionego krajobrazu, zwanego Koszalińskim Pasem Nadmorskim oraz Natura 2000
Jezioro Bukowo.
Jezioro Jamno - Jego średnia głębokość wynosi 1,4 m, a maksymalna 3,9 m. o pow 22,40 km².
Jezioro powstało z dawnej zatoki morskiej, uchodzą do niego dwie rzeki: Dzierżęcinka oraz
Uniesta. Jamno jest połączone z Morzem Bałtyckim poprzez kanał zwany Jamieńskim Nurtem,
który znajduje się ok. 2 km za Unieściem. Na kanale zbudowane są tzw. wrota sztormowe, czyli
4 pary specjalnych "drzwi", które automatycznie zamykają się przy stanie morza 6 stopni w skali
Beauforta, odcinając tym samym dopływ wód z Bałtyku do jeziora Jamno. Po ustaniu falowania
morza wrota otwierają pod naporem wody z jeziora.
Mielno - miasto i siedziba gminy Mielno. Położone nad Morzem Bałtyckim i jeziorem Jamno,
na Wybrzeżu Słowińskim. Mieszka tu ok. 3000 mieszkańców. Wraz z Mielenkiem stanowi jeden
z wielu kompleksów wypoczynkowych polskiego wybrzeża. W miejscowości znajdują się cztery
zabytki: kościół pw. Przemienienia Pańskiego z XV wieku, przebudowany w XIX wieku, park
dworski z przełomu XVIII/XIX wieku, willa przy ul. T. Kościuszki 11, budynek szachulcowy z początku XX wieku. Zwyczajowo Mielno podzielone jest na trzy części: osiedle przykościelne, Stare
Mielno i Osiedle Lechitów. Osiedle przykościelne jest historycznie najstarszą częścią Mielna.
Mieszczą się tam relikty grodziska wczesnosłowiańskiego z przełomu IX i X wieku oraz kościół
parafialny z XV wieku. Część ta ma obecnie charakter peryferyjny, oddzielona jest od plaży lasem. Stare Mielno to największa, granicząca z osiedlem Unieście część miasta. Powstała ona w
połowie XIX wieku jako typowo turystyczna. Licznie występują w niej domy i pensjonaty z przełomu XIX i XX wieku oraz duże ośrodki wczasowe.
Poniemieckie bunkry - w lesie między plażą a drogą prowadzącą w stronę Mielenka znajdują
dwa poniemieckie bunkry, wybudowane w 1940 roku. Oddalone są od siebie o ok. 200 m. Powstały w celu obrony wybrzeża, prawdopodobnie służyły za skład amunicji. Wymiary schronów
to 11 m x 7 m, ściany są grubości pół metra. Każdy z bunkrów posiada dwa okna, ale za to
brakuje wejścia do nich.

XX Zimowy Rajd Pieszy
„SZLAKIEM NADMORSKIM ”

1 marca Narodowym Dniem Pamięci Żołnierzy Wyklętych.
Żołnierze wyklęci to polskie powojenne podziemie niepodległościowe i antykomunistyczne –
antykomunistyczny, niepodległościowy ruch partyzancki, stawiający opór sowietyzacji Polski
i podporządkowaniu jej ZSRR, toczący walkę ze służbami bezpieczeństwa ZSRR i podporządkowanymi im służbami w Polsce. Liczbę członków wszystkich organizacji i grup konspiracyjnych
szacuje się na 120-180 tysięcy osób. W ostatnich dniach wojny na terenie Polski działało 80
tysięcy partyzantów antykomunistycznych.
Jednym z żołnierzy wyklętych był Witold Pilecki. Urodził się 13 maja 1901 roku w Ołońcu,
zmarł 25 maja 1948 w Warszawie. Był rotmistrzem kawalerii Wojska Polskiego, a także współzałożycielem Tajnej Armii Polskiej oraz żołnierzem Armii Krajowej. Swego czasu był również
więźniem i organizatorem ruchu oporu w obozie koncentracyjnym w Oświęcimiu. Został skazany na karę śmierci przez władze komunistyczne Polski ludowej. Zabito go 1948, a 1990 ten
wyrok anulowano. Został kawalerem Orderu Orła Białego. Jako jeden z pierwszych tworzył raporty o Holokauście, zwane dalej Raportami Pileckiego.

29 lutego 2020 r.
Koszalin - Mielno
www.koszalin.pttk.pl

I. ORGANIZATOR:
• Oddział Koszaliński PTTK
III. KIEROWNICTWO RAJDU:
1. Komendant Rajdu
2. Przodownicy trasy pieszej
3. Konkurs krajoznawczy
4. Konkurs plastyczny
5. Meta, sekretariat

II. WSPÓŁORGANIZATOR:
• Gmina Miasto Koszalin
• Gmina Mielno
– Marcin Kruszczyński
– Marcin Kruszczyński, Radosław Siegieda
– Kazimierz Raczyński
– Emilia Raczyńska
– Radosław Brzeziński, Marek Kubiak

IV. CELE RAJDU:
1. Poznanie uroków krajoznawczo-przyrodniczych pasa nadmorskiego
2. Udział w manifestacji patriotycznej z okazji Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych.
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:
29.02.2020 r. – Koszalin, Gmina Mielno.
godz. 8.45 – Zbiórka uczestników na parkingu przy Netto, ul. Pileckiego w Koszalinie. Prelekcja historyczna przy pomniku Rotmistrza Witolda Pileckiego. Następnie przejazd uczestników autokarami do Łaz.
godz. 9.45 – Start trasy pieszej.
godz. 13.30-– Posiłek turystyczny, konkursy w zależności od możliwości czasowych.
godz. 14.45 – Zakończenie i powrót autokarem na parking przy Szkole Muzycznej
ok. godz. 15.00.
VI. TRASY RAJDU
– PIESZA – Łazy – Mielno (11 km).
VII. ZGŁOSZENIA:
Zgłoszenia przyjmuje do dnia 26.02.2020 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 wtorku do godz. 17.00
(25.02.2020). Ze względu na ograniczoną ilość miejsc decyduje kolejność zgłoszeń.
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

14,00 zł

2 zł mniej

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
26.02.2020 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 odpowiedzialność 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. Uczestnik Rajdu wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu zamieszczania, udostępniania i rozpowszechniania wizerunku w związku z udziałem
w Rajdzie.
4. Uczestnicy zobowiązani są do przestrzegania Karty Turysty, regulaminu i zaleceń
organizatorów.
5. Uczestnicy Rajdu sami odpowiadają za szkody przez siebie wyrządzone.
6. Opłacenie wpisowego wiąże się z akceptacją regulaminu
7. 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 odpowiada.

Zapraszamy w szeregi Oddziału Koszalińskiego PTTK.
Informacje jak zostać członkiem PTTK, na rajdzie
lub na stronie www.koszalin.pttk.pl

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

KARTA
ZGŁOSZENIA
instytucja zgłaszająca
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KARTĘ PROSZĘ WYPEŁNIAĆ DRUKOWANYMI LITERAMI.
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Wszyscy uczestnicy zobowiązani są do przestrzegania regulaminu imprezy, zarządzeń organizatora i Karty Turysty. Uczestnicy Rajdu wyrażają
zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu zamieszczania, udostępniania i rozpowszechniania wizerunku w mat. Promocyjnych PTTK.

data zgłoszenia

podpis kierownika grupy

pieczątka i podpis zgłaszającego

