..:: Informacja turystyczna ::..
ŚWIATOWY DZIEŃ TURYSTYKI to święto turystyki obchodzone corocznie 27 września od 1979 roku, ustanowione przez organizację
branżową, jaką jest Światowa Organizacja Turystyki (UNWTO), do
której Polska należy od 1975 roku. Celem tego dnia jest podniesienie
świadomości na temat roli, jaką odgrywa turystyka w ramach społeczności międzynarodowej i pokazania, jak wpływa na społeczne,
kulturowe, polityczne i ekonomiczne wartości na całym świecie.
IX Międzypokoleniowa Sztafeta Turystyczna to ogólnopolska akcja organizowana przez Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze. W dniu 24 września 2022 r. w całej Polsce wyruszamy na
szlaki piesze (nizinne i górskie), rowerowe, kajakowe, konne. W tym
roku przy okazji organizacji wydarzeń zachęcamy do zapoznania
uczestników z polskimi Parkami Narodowymi, do odwiedzenia okolicznych pomników przyrody oraz Drzew Dziedzictwa PTTK nasadzonych w 2020 roku w ramach obchodów 70-lecia powołania Towarzystwa. Nasze drzewo rosnące w Parku Leśników im. Jana Łobodżca
w Osetnie odwiedziliśmy w czerwcu na rajdzie „Zdobywamy siedmiomilowe buty”. Z hasłem „Kolej na PTTK” pokażmy jak miło, ciekawie, radośnie można spędzać czas wśród ludzi pełnych pasji i ciekawości świata. Tych bardziej i mnie sprawnych. Wspólnie chcemy pokazać, że turystyka jest dla wszystkich i wspaniale łączy pokolenia
na turystycznym szlaku.
Manowo – miejscowość gminna nad Dzierżęcinką, założona w XV w.
W 1552 r. wieś liczyła 23 domy. W 1898 r. wybudowaną linię wąskotorową do Koszalina, a 7 lat później dworzec kolejowy. Warto zobaczyć park pałacowy z XIX w. oraz ścieżkę edukacyjną „Czapla Góra”
o charakterze parku leśnego – miejsce lęgowe czapli siwej. Do Manowa można dojechać koleją wąskotorową. Znajduje się tu także siedziba Nadleśnictwa Manowo i Ośrodek Edukacji Ekologicznej Polskiego Związku Łowieckiego.
Rzeka Radew – prawobrzeżny i jednocześnie największy dopływ
Parsęty ma długości 85 km i powierzchnię zlewni równą 1058 km2 co
stanowi około 34% całej powierzchni zlewni Parsęty. Spadek rzeki
wynosi 69 m. Ma ona bogato rozwiniętą sieć dopływów, a jej górne
odcinki znajdują się na terenach wodonośnych, z których pobierana
jest woda pitna studniami głębinowymi dla miasta Koszalina. Jako
początek Radwi przyjmuje się jej wypływ z jeziora Kwiecko. Radew
uchodzi do Parsęty w Karlinie trzema odnogami. Radew stanowi
szlak turystyki kajakowej (trudny w górnym i środkowym biegu –
głazy, szypoty). Dolina rzeki została objęta obszarem chronionego
krajobrazu "Dolina Radwi" oraz obszarem sieci Natura 2000 – Dolina
Radwi, Cho-cieli i Chotli. Nazwę Radew wprowadzono urzędowo
w 1948 roku, zmieniając poprzednią niemiecką nazwę rzeki – Radüe.
Niedalino – wieś położona nad rzeką Radew, przy trasie drogi wojewódzkiej nr 167. Bezpośrednio graniczy ze Strzekęcinem i jest jedną
z najstarszych wsi w Gminie Świeszyno. O Niedalinie wzmiankowano
już w roku 1227 jako o własności premonstrantek z Trzebiatowa. Po
reformacji wieś stała się własnością szlachecką, jednak do dziś nie
zachowały się dawne zabudowania pałacowe. Dynamiczny rozwój
Niedalina nastąpił na początku XX wieku – wówczas wybudowano

nad Radwią potężny młyn zbożowy (na wschód od wsi, obecnie nieczynny) oraz malowniczo położoną elektrownię wodną Hajka (zbudowaną na przełomie 1911 i 1912 roku). W celu uzyskania odpowiedniej
różnicy poziomów spiętrzono wówczas Radew, tworząc sztuczne jezioro.

..:: KARTA TURYSTY ::..
Turystyka odradza Twe siły, pomaga każdemu, szczególnie
młodzieży, poznawać Ojczyznę.
2. Przyroda i dorobek kulturalny są własnością całego narodu –
i Ty jesteś za nie odpowiedzialny.
3. Turysta - Twój przyjaciel, służ mu radą i pomocą.
4. Zwiedź to, o czym czytałeś - przeczytaj o tym, co masz zwiedzić.
5. Dopuść naturę do głosu - nie hałasuj.
6. Zostaw miejsce pobytu w takim stanie, w jakim chciałbyś je zastać.
7. Ogień i szkło źródłem niebezpieczeństwa - uważaj!
8. Alkohol wrogiem turystyki - unikaj go na wycieczce.
9. Zachowaj ostrożność - Twoja lekkomyślność zagraża Tobie i innym.
10. Turysta wszędzie gościem - pozostawiaj po sobie dobre wspomnienie.
11. Nie bądź obojętny wobec niewłaściwego zachowania innych.
12. Dobry humor pomaga turystyce w każdej sytuacji - uśmiechnij
się!
1.

43. Zlot Oddziału Koszalińskiego
PTTK z okazji

ŚWIATOWEGO DNIA
TURYSTYKI

..:: Odznaka Przyrodniczo-Krajoznawcza
„Miłośnik Doliny Radwi, Chocieli i Chotli” ::..
Odznaka Przyrodniczo-Krajoznawcza ustanowiona została przez Starostwo Powiatowe
w Koszalinie oraz Zarząd Oddziału Koszalińskiego PTTK w ramach realizacji projektu
Ekologiczny Festyn Rodzinny „Radew –
energia życia” dofinansowanego przez
WFOŚiGW w Szczecinie.
Celem ustanowienia odznaki jest popularyzacja walorów przyrodniczych, krajoznawczych i turystycznych obszaru Natura 2000 doliny
Radwi, Chocieli i Chotli oraz zwrócenie uwagi na ochronę środowiska. Odznaka posiada jeden stopień. Odznakę może zdobywać
każdy turysta, który ukończył 5 rok życia, indywidualnie lub grupowo.

Na rajdzie będziemy zdobywać odznakę.
Każdy uczestnik rajdu będzie miał możliwość zakupu
odznaki w specjalnej cenie 15 zł.

..:: Zapraszamy na następne rajdy ::..
22 października 2022 r.
X Jesienny Rajd Pieszy

Manowo - Niedalino
24 września 2022 r.

ZAPRASZAMY NA SZLAK
www.koszalin.pttk.pl

..:: Cele rajdu ::..
• Poznanie uroków przyrodniczych i turystycznych Koszalina
i okolic – gminy Manowo i Świeszyno.
• Zdobywanie punktów na odznaki turystyczne – Odznaka
„Miłośnik Doliny Radwi, Chotli i Chocieli”, Odznaka Turystyki Pieszej, Turysta Przyrodnik oraz regionalnych.
• Upowszechnianie turystyki kwalifikowanej jako aktywnego
wypoczynku po szkole i pracy.

..:: Organizator ::..
Oddział
Koszaliński
PTTK,
ul.
Dworcowa
tel. 94 342-46-41, oddzial@koszalin.pttk.pl

Telefony awaryjne (poza godzinami pracy biura):
4/4,

..:: Współorganizator ::..
• Gmina Miasto Koszalin

..:: Kierownictwo ::..
Komendant:
Prowadzenie trasy:
Konkurs krajoznawczy:
Konkurs sprawnościowy:
Sekretariat:
Meta:

samorealizacji imprezy. Grupy szkolne prosimy o rezerwację
telefoniczną miejsc do 19.09.2022. Zgłoszenia i wpłaty
można dokonać osobiście w biurze Oddziału w Koszalinie
przy ul. Dworcowej 4/4, tel. 94 342-46-41 (biuro czynne: poniedziałek (11.00-16.00), wtorek (15.30-18.00), środa
(12.00-17.00).).
lub
przelewem
na
konto:
20-2030-0045-1110-0000-0315-5640 BNP Paribas Bank
Polska S.A, jednocześnie należy przesłać potwierdzenie
wpłaty na email: oddzial@koszalin.pttk.pl

Roman Jacewicz
Ewa Kubiak, Marek Kubiak
kadra PTTK
Ewa Kubiak
Marek Kubiak
Radosław Brzeziński

..:: Termin i trasa rajdu ::..
Rajd odbędzie się w sobotę 24 września 2022 r. na trasie
pieszej Manowo – Niedalino, ok. 12 km. Na rajdzie zdobywamy Odznakę „Miłośnik Doliny Radwi, Chotli i Chocieli”.

..:: Ramowy program ::..
godz. 8.50 – zbiórka uczestników w Koszalinie na parkingu
przy Szkole Muzycznej w Koszalinie
godz. 9.00 – Wyjazd autokarami na start trasy. Wyjście na
trasę pieszą. Na mecie gorący posiłek (zupa), konkursy. Zostanie rozpalone ognisko turystyczne.
KIEŁBASKI NA OGNISKO WE WŁASNYM ZAKRESIE.
godz. 14.30 – podsumowanie i zakończenie rajdu, wręczenie
odznak, nagród i dyplomów. Powrót autokarami do Koszalina
– parking przy Szkole Muzycznej – przyjazd ok. godz. 15.00

..:: Zgłoszenia ::..
Zgłoszenia należy dokonać do dnia 21.09.2022 r. do godz.
17.00. Warunkiem udziału w imprezie jest wpłata na rzecz

..:: Warunki uczestnictwa ::..
1.

2.

3.

607 353-182, 510 155-516 lub email
pozostali uczestnicy

członkowie PTTK
z opłaconą składką

20,00 zł

17,00 zł

Uczestnicy z własnym
transportem

członkowie PTTK
z własnym transportem

11,00 zł

8,00 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 !!!
Grupy zgłaszają się na załączonej karcie zgłoszeniowej. Ze
względu na ograniczoną ilość miejsc decyduje kolejność
zgłoszeń.

..:: Świadczenia ::..
Uczestnicy w ramach wpisowego otrzymują:
• realizację programu i opiekę kadry PTTK,
• plakietkę rajdową i odcisk pamiątkowej pieczęci,
• transport autokarowy w obie strony w zależności do wariantu,
• słodki poczęstunek i napój na mecie,
• potwierdzenie punktów na odznaki turystyki kwalifikowanej
i regionalne, w tym możliwość zdobycia i zakupu odznaki
„Miłośnik Doliny Radwi, Chotli i Chocieli” w promocyjnej cenie 15,00 zł
• dyplomy i nagrody dla najlepszych uczestników konkursów,
• inne świadczenia w miarę pozyskania.

4.

Rajd jest imprezą turystyki kwalifikowanej wymagającej
od uczestników posiadania odpowiedniego sprzętu i wyposażenia.
Uczestnikiem Rajdu może zostać turysta, który bezwzględnie w terminie do dnia 21.09.2022 r. wpisze się na
listę uczestników i wniesie opłatę. Po terminie nie gwarantujemy wszystkich świadczeń (w przypadku wolnych
miejsc).
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.
Każda grupa powinna posiadać własną apteczkę.

..:: Obowiązki uczestników ::..
1. Rajd odbędzie się bez względu na pogodę.
2. Uczestnik Rajdu wyraża zgodę na przetwarzanie danych
osobowych w celu zamieszczania, udostępniania i rozpowszechniania wizerunku w związku z udziałem w Rajdzie.
3. Uczestnicy zobowiązani są:
• stawić się na start w oznaczonym terminie i czasie,
• przestrzegać postanowień: Karty Turysty, bhp, p.poż,
regulaminu i Kierownictwa rajdu,
• posiadać niezbędny turyście sprzęt i ekwipunek umożliwiający wędrówkę w rożnych warunkach atmosferycznych,
4. Uczestnicy Rajdu sami odpowiadają za szkody przez siebie wyrządzone.

..:: Ubezpieczenie ::..
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.

..:: PTTK ::..

Zapraszamy do grona członków
Oddziału Koszalińskiego PTTK.

KARTA
ZGŁOSZENIA
instytucja zgłaszająca

IMPREZA: 43.

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

Zlot Oddziału Koszalińskiego PTTK z okazji Światowego Dnia Turystyki

DATA: 24.09.2022
NAZWISKO I IMIĘ

L.P.

TRASA:

piesza

PRZEBIEG: Manowo
ADRES ZAMIESZKANIA

- Niedalino
ROK UR.
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OPIEKUN – KIEROWNIK GRUPY:

TEL:

1
ADRES:

E-MAIL:

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

[Wpisz tytuł dokumentu]

REGULAMIN
Odznaki Przyrodniczo-Krajoznawczej
„Miłośnik Doliny Radwi, Chocieli i Chotli”

I. Postanowienia ogólne
1. Odznaka Przyrodniczo-Krajoznawcza ustanowiona została przez Starostwo
Powiatowe w Koszalinie oraz Zarząd Oddziału Koszalińskiego PTTK w ramach
realizacji projektu pt. IV Ekologiczny Festyn Rodzinny „Radew – energia życia”
Niedalino 2012 dofinansowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie.
2. Celem ustanowienia odznaki jest popularyzacja walorów przyrodniczych,
krajoznawczych i turystycznych obszaru Natura 2000 doliny Radwi, Chocieli i Chotli
oraz zwrócenie uwagi na ochronę środowiska.
3. Odznaka Przyrodniczo-Krajoznawcza „Miłośnik Doliny Radwi, Chocieli i Chotli”
posiada jeden stopień.
II. Warunki zdobywania odznaki
1. Odznakę może zdobywać każdy turysta, który ukończył 5 rok życia.
2. Odznakę można zdobyć indywidualnie lub grupowo.
3. Odznakę można zdobywać równolegle z innymi odznakami turystycznokrajoznawczymi.
4. Czas zdobywania odznaki jest nieograniczony.
5. Każdy ubiegający się o odznakę musi zdobyć 15 obiektów i wydarzeń.
6. Ubiegający się o odznakę zobowiązany jest do:
a) samodzielnego prowadzenia kroniki (dzienniczka), w której zawarte zostaną
następujące dane:


dane osobowe ubiegającego się o odznakę: nazwisko i imię, data urodzenia,
adres zamieszkania,



nazwa i data zwiedzanego obiektu lub wydarzenia,



podanie lokalizacji zwiedzanego obiektu lub wydarzenia,

 krótki opis zwiedzanego obiektu lub wydarzenia,

Oddział Koszaliński Polskiego Towarzystwa Turystyczno–Krajoznawczego
75-201 Koszalin, Dworcowa 4/4, tel./fax 94 342 46 41
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b) zwiedzenia obiektu lub udziału w wydarzeniu może być potwierdzone
alternatywnie w zależności od sytuacji:
 pieczęcią i podpisem przedstawiciela organizatora wyprawy, imprezy lub akcji
i/lub
 fotografią/fotografiami obiektu, w miarę możliwości z osobą ubiegającą się
o odznakę (materiał fotograficzny do weryfikacji może być dostarczony w formie
papierowej lub elektronicznej, która powinna być odpowiednio opisana).
c) dopuszcza się przedstawienie do weryfikacji elektronicznej wersji kroniki.
7. Odznaka zostanie przyznana w przeciągu 1 miesiąca od daty złożenia kroniki.
III. Weryfikacja
1. Weryfikacja odznaki prowadzona jest na podstawie przedłożonej kroniki.
2. Kronikę należy przesłać do Zespołu Weryfikacyjnego Komisji Krajoznawczej na
adres: Komisja Krajoznawcza, Oddział Koszaliński PTTK, ul. Dworcowej 4/4,
75-201 Koszalin.
3. Do przesyłki należy dołączyć zaadresowaną kopertę zwrotną wraz ze znaczkiem
pocztowym na list polecony.
4. Zweryfikowana kronika wraz z załączoną legitymacją uprawnia do nabycia
i noszenia odznaki.
5. Pierwsze 300 osób otrzyma odznakę bezpłatnie. Kolejne osoby pokrywają koszty
odznaki.
IV. Postanowienia końcowe
1. Regulamin Odznaki został uchwalony przez Zarząd Oddziału Koszalińskiego PTTK
przy udziale przedstawiciela Starostwa Powiatowego w Koszalinie, Uchwałą
nr 8/2012 i wchodzi w życie z dniem 13.12.2012 r .
2. Zespół Weryfikacyjny Odznaki Komisji Krajoznawczej może przyznać odznakę
z pominięciem wymogów niniejszego regulaminu w szczególnie uzasadnionych
przypadkach osobom szczególnie zasłużonym w działalności na rzecz przyrody,
turystyki i krajoznawstwa.
3. Interpretacja niniejszego regulaminu należy wyłącznie do Starostwa Powiatowego
w Koszalinie oraz Zarządu Oddziału Koszalińskiego PTTK.
Załączniki:
1. Kanon przyrodniczy obiektów i wydarzeń do zdobycia odznaki „Miłośnik Doliny
Radwi, Chocieli i Chotli.
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Załącznik do regulaminu

Kanon przyrodniczy obiektów i wydarzeń do
Odznaki Przyrodniczo-Krajoznawczej „Miłośnik Doliny Radwi, Chocieli i Chotli”
Lp.
1

2
3
4

5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

Obiekty i wydarzenia
Źródliskowe dopływy jeziora Kwiecko – do wyboru:
 rzeka Łęczna,
 rzeka Debrzyca,
 jezioro Szczawno koło Zarzewia.
Punkt widokowy, obok kanału, na jezioro Kwiecko i elektrownię szczytowo-pompową
w Żydowie.
Początek rzeki Radwi w Żydowie.
Jedno z niżej wymienionych jezior lobeliowych:
 jezioro Karpiowskie,
 jezioro Morskie Oko,
 jezioro Czerwone.
Łąki pełnikowe w Bobolicach, znajdujące się w zespole przyrodniczo-krajobrazowy „Dolina
rzeki Chociel”.
Dolina Chocieli w okolicach Ubiedrza (wzniesienia morenowe).
Jezioro Niecemino.
Park Leśnika im. Jana Łobodźca w Osetnie.
Jedno ze sztucznych zbiorników zaporowych na rzece Radwi położone w obszarze
chronionego krajobrazu „Dolina Radwi”:
 Jezioro Rosnowskie z elektrownią wodną w Rosnowie,
 Jezioro Hajka z elektrownią wodną w Niedalinie.
Przemierzenie na odcinku ok. 10 km szlaku pieszego Doliny Radwi im. Tadeusza Brzezińskiego
w obszarze doliny Radwi.
Przemierzenie na odcinku ok. 10 km szlaku rowerowego Pełnika Europejskiego.
Przemierzenie na odcinku ok. 10 km Szlaku Pałaców na trasie Mostowo – Parsowo.
Odbycie na odcinku ok. 10 km spływu kajakowego na wybranej rzece:
 Radwi,
 Chocieli,
 Chotli.
Rzeka Chotla w okolicach Bukówka.
Odcinek rzeki Chotli przy ujściu do Radwi.
Ujście rzeki Radwi do Parsęty w Karlinie.
Zaobserwowanie i utrwalenie aparatem fotograficznym lub kamerą określonego gatunku roślin
i zwierząt, występującego na obszarze Doliny Radwi, Chocieli i Chotli.
Udział w Ekologicznym Festynie Rodzinnym „Radew – energia życia” lub w imprezach
towarzyszących projektowi, np. organizowanych przez PTTK.
Udział w Regionalnej Akcji „Sprzątamy wokół naszych jezior i rzek” organizowanej przez
Starostwo Powiatowe w Koszalinie lub przez inne podmioty na terenie Doliny Radwi, Chocieli
i Chotli.
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