
..:: Informacja turystyczna ::.. 

Powiat Sławieński leży w północno-wschodniej części woje-

wództwa zachodniopomorskiego na tzw. Wysoczyźnie Sła-

wieńskiej, która jest częścią Równiny Słupskiej. Obejmuje 

swoimi granicami odcinek 44 kilometrów wybrzeża Bałtyku. 

Zajmuje powierzchnię 1.043 km² i jest tym samym 11 pod 

względem wielkości powiatem w województwie zachodniopo-

morskim. Na Powiat Sławieński składa się 6 gmin: Miasto 

Sławno, Miasto Darłowo, Gmina Sławno, Gmina Darłowo, 

Gmina Malechowo, Gmina Postomino. W Powiecie są 2 mia-

sta, 101 sołectw oraz 155 miejscowości wiejskich. 

Gmina wiejska Darłowo leży w północno-zachodniej części 

powiatu sławieńskiego na Równinie Słupskiej i Wybrzeżu 

Słowińskim nad Morzem Bałtyckim. Siedzibą gminy jest mia-

sto Darłowo, które nie wchodzi w skład gminy. Tereny leśne 

zajmują 22% powierzchni gminy, a użytki rolne 58%.  

Na obszarze Gminy Darłowo znajdują się następujące 

obiekty objęte ochroną: 

◼ Rezerwat "Słowińskie Błota", położony jest na północ od 

wsi Słowino i obejmuje obszar około 145 ha. Jest to naj-

lepiej zachowane w Polsce torfowisko wysokie typu bał-

tyckiego. Na terenie tym występuje 37 gatunków roślin 

naczyniowych, 41 gatunków mszaków oraz 45 gatunków 

porostów. 

◼ Obszar Chronionego Krajobrazu "Koszaliński Pas Nad-

morski" obejmuje wąski pas nadmorskich borów i lasów 

mieszanych oraz jezior przymorskich. Charakteryzuje się 

różnorodnością ekosystemów nadmorskich, bogactwem 

gniazdowania ptactwa wodnego, licznymi gatunkami 

rzadkich zespołów roślin oraz ostojami awifauny (m.in.: 

bąki, bociany białe, kanie rdzawe, błotniaki, derkacze, 

żurawie, rybitwy, łabędzie, kaczki). 

◼ 13 drzew o statusie pomników przyrody. 

◼ kościoły gotyckie w Barzowicach pw. św. Franciszka 

z Asyżu i w Bukowie Morskim pw. Najświętszego Serca 

Pana Jezusa (polskokatolicki), kościoły w Cisowie z go-

tycką wieżą (XV w.), w Dobiesławiu (XV w.), Domasławi-

cach, Jeżycach, Kowalewicach, Starym Jarosławiu XIX 

w., Słowinie, Krupach (2. połowa XVII w.), park dworski 

w Palczewicach. 

Nadmorskie miejscowości Bobolin, Dąbki ze statusem uzdro-

wiska, Kopań i Wicie zapewniają wspaniałe warunki wypo-

czynku. Dla aktywnych przymorskie jeziora Bukowo i Kopań 

stanowią idealną bazę do uprawiania windsurfingu czy 

żeglarstwa, jak również są rajem dla wędkarzy. Malowniczo 

wijące się rzeki Wieprza i Grabowa to idealne szlaki kaja-

kowe. 

Ze względu na bardzo korzystne warunki wietrzne znajduje 

się tu wiele farm wiatrowych zlokalizowanych w miejscowo-

ściach: Barzowice, Boryszewo, Cisowo, Kowalewice, Porze-

cze, Stary Jarosław, Słowino i Wiekowo.  

..::Odznaka Turystyki Pieszej PTTK::.. 

 
Odznaka Turystyki Pieszej (zwana w skrócie OTP) jest od-

znaką ustanowioną w 1952 roku i nadawaną przez Polskie 

Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze (PTTK) w celu za-

chęcania społeczeństwa do uprawiania turystyki pieszej ni-

zinnej, poznawania kraju ojczystego, jego przeszłości, współ-

czesnego dorobku, kultury, piękna krajobrazu i przyrody. OTP 

można zdobywać jedynie na obszarze Rzeczypospolitej Pol-

skiej. Można ją zdobywać od 6 roku życia na wycieczkach 

pieszych – zaliczając 1 punkt za 1 km, jak również zaliczając 

punkty dodatkowe za zwiedzanie miejscowości określonych 

w regulaminie. Trasa wycieczki (rajdu) powinna być szczegó-

łowo wpisana do Książeczki Wycieczek Pieszych z podzia-

łem na odcinki dzienne i poświadczona przez, np. Przodow-

nika Turystyki Pieszej PTTK, przewodnika turystycznego, na-

uczyciela lub instruktora harcerskiego czy kierownika wy-

cieczki. 

Odznaka posiada kilka kategorii i stopni: 

• Siedmiomilowe Buty: srebrne i złote – odznaka dla 

dzieci do 10 lat, 

• popularną, 

• małą: brązową, srebrną i złotą, 

• dużą: srebrną i złotą, 

• „Za wytrwałość w Turystyce Pieszej” w trzech stopniach, 

• OTP „Dla Najwytrwalszych” w trzech stopniach. 

..:: Zapraszamy na następne rajdy ::.. 

4 lutego 2023 r. 
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WĘDRUJ Z NAMI OJCZYSTYMI SZLAKAMI 



..:: Cele rajdu ::.. 

• Poznanie uroków przyrodniczych i turystycznych gminy 

Darłowo. 

• Zdobywanie punktów na odznaki turystyczne: Odznaka Tu-

rystyki Pieszej, Turysta Przyrodnik oraz regionalnych. 

• Upowszechnianie turystyki kwalifikowanej jako aktywnego 

wypoczynku po szkole i pracy. 

..:: Organizator ::.. 

• Oddział Koszaliński PTTK, ul. Dworcowa 4/4, 

tel. 94 342-46-41, oddzial@koszalin.pttk.pl 

 

..:: Kierownictwo ::..  

Komendant rajdu: Roman Jacewicz 

Prowadzenie trasy: Marek Kubiak, Roman Jacewicz 

Konkurs krajoznawczy: Agata Kunc 

Sekretariat:   Marek Kubiak 

Meta:    Radosław Brzeziński 

 

..:: Termin i trasa rajdu ::.. 

Rajd odbędzie się w sobotę 14 stycznia 2023 r. na trasie pie-

szej w nieznane w gminie Darłowo - ok. 10 km. 

..:: Ramowy program ::..  

godz. 8.45 – zbiórka uczestników w Koszalinie na parkingu 

przy Szkole Muzycznej w Koszalinie 

godz. 9.00 – Wyjazd autokarami na start trasy. Wyjście na 

trasę pieszą.  

godz. 13.00 –  Na mecie gorący posiłek (zupa), konkursy. 

godz. 14.45 – podsumowanie i zakończenie rajdu, wręczenie 

odznak, nagród i dyplomów. Powrót autokarami do Koszalina 

– parking przy Szkole Muzycznej – przyjazd ok. godz. 15.15. 

 

 

 

 

..:: Zgłoszenia ::..  

Zgłoszenia należy dokonać do dnia 12.01.2023 r. do godz. 

17.00. Warunkiem udziału w imprezie jest wpłata na rzecz sa-

morealizacji imprezy. Grupy szkolne prosimy o rezerwację te-

lefoniczną miejsc do wtorku 11.01.2023. Zgłoszenia i wpłat 

można dokonać w biurze Oddziału w Koszalinie przy 

ul. Dworcowej 4/4, tel. 94 342-46-41 - poniedziałek (12.00-

16.00), wtorek (16.15-17.30), środa (12.00-17.00).) lub prze-

lewem na konto: 20-2030-0045-1110-0000-0315-5640  BNP 

Paribas Bank Polska S.A, jednocześnie należy przesłać po-

twierdzenie wpłaty na email: oddzial@koszalin.pttk.pl 

Telefony, smsy poza godzinami pracy biura: 

607 353-182, 510 155-516 lub email 

pozostali uczestnicy 
członkowie PTTK  

z opłaconą składką 

32,00 zł 27,00 zł 

Uczestnicy z własnym 
transportem 

członkowie PTTK  
z własnym transportem 

16,00 zł 11,00 zł 

jeden rodzic, który przyjdzie z dwójką dzieci,  
płaci 5 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 kolej-

ność 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, 

• gorący posiłek (zupa) na mecie, 

• potwierdzenie punktów na odznaki turystyki kwalifikowanej 

i regionalne, 

• dyplomy i nagrody dla najlepszych uczestników konkursów, 

• inne świadczenia w miarę pozyskania. 

..:: Warunki uczestnictwa ::..  

1. Rajd jest imprezą turystyki kwalifikowanej wymagającej 

od uczestników posiadania odpowiedniego sprzętu i wy-

posażenia.  

2. Uczestnikiem Rajdu może zostać turysta, który bez-

względnie w terminie do dnia 12.01.2023 r. wpisze się na 

listę uczestników i wniesie opłatę. Po terminie nie gwa-

rantujemy wszystkich świadczeń (w przypadku wolnych 

miejsc). 

3. Grupy szkolne biorą udział w drużynach, w których 

1 opiekun przypada na 10 uczestników. Osoby niepełno-

letnie mogą brać udział tylko pod opieką i na odpowie-

dzialność osób dorosłych. 

4. 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 rozpo-

wszechniania 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 umoż-

liwiający wędrówkę w rożnych warunkach atmosferycz-

nych,  

4. Uczestnicy Rajdu sami odpowiadają za szkody przez sie-

bie wyrządzone. 

..:: Ubezpieczenie ::..  

Członkowie PTTK z opłaconą składką są ubezpieczeni przez 

ZG PTTK - polisa zbiorowa. Uczniowie szkół posiadający wy-

kupioną 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. 

www.koszalin.pttk.pl  

mailto:oddzial@koszalin.pttk.pl


 

KARTA 
ZGŁOSZENIA 

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

instytucja zgłaszająca 

IMPREZA:   XXX Zimowy Rajd Pieszy „W NIEZNANE” 

DATA:  14.01.2023 TRASA: 
X  piesza 
 rowerowa 

PRZEBIEG:    W NIEZNANE 

KARTĘ PROSZĘ WYPEŁNIAĆ DRUKOWANYMI LITERAMI. PODAĆ TELEFONY OPIEKUNÓW 

1 
OPIEKUN – KIEROWNIK GRUPY:   
E-MAIL: 

TEL: 

2 OPIEKUN: E-MAIL: TEL: 

3 OPIEKUN:   E-MAIL: TEL: 
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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 

 



2023
14 stycznia

XXII Zimowy Rajd Pieszy 

XXX Zimowy Rajd Pieszy 

„ ”SZLAKIEM NADMORSKIM

„ ”W NIEZNANE

4 lutego

14 października

XI JESIENNY RAJD PIESZY

XVII CHOINKOWY RAJD PIESZY
9 grudnia

Zapraszamy na rajdy piesze 

18 marca XXXV Rajd Pieszy 
„ ”NA TOPIENIE MARZANNY

22 kwietniaXXXI Rajd Młodzieży 
„ ”WIOSNA 2023

23 września 44. Zlot Oddziału Koszalińskiego PTTK
z okazji SWIATOWEGO DNIA TURYSTYKI

18 listopada XXXI Rajd Pieszy
„ ”ANDRZEJKI 2023

17 czerwcaXXXIV Rajd Pieszy 
„ ”Z WIZYTA U POMNIKOW PRZYRODY

lipiec WAKACYJNY RAJD PIESZY

13 maja 42. Rajd Pieszy 
„ ”ZDOBYWAMY SIEDMIOMILOWE BUTY

27 maja 53. Rajd Pieszy 
„ ”W PUSZUKIWANIU KWITNACEGO ZARNOWCA

sierpieńWAKACYJNY RAJD PIESZY

koszalin.pttk.pl
fb.com/koszalin.pttk

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


