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Gmina Malechowo to malowniczo położona kraina, której północna część należy do Rów-

niny Słupskiej, południowa zaś to fragmenty Wysoczyzny Polanowskiej przypadającej na 
wzgórza morenowe. Idealne położenie, przy drodze krajowej Nr 6 ze Szczecina do Gdańska , 
niespełna 20 kilometrów od Koszalina, oraz czyste, nieskażone powietrze sprawiają, iż każde-
go roku przybywają tu większe rzesze turystów . Ich uwagę zwraca zabytkowa XVIII-IX wiecz-
na zabudowa, którą charakteryzują domy kryte strzechą i często spotykane jeszcze domostwa 
konstrukcji szachulcowej, stare kościoły /XV w./ i niezwykle zadbane przydrożne kapliczki. 
Atrakcją gminy jest przepiękna Pradolina rzeki Grabowej, której górny bieg urozmaicony jest 
zakolami, dopływami i obszarami źródliskowymi. Ta jej część przebiega głównie przez zalesio-
ne tereny Wysoczyzny Polanowskiej i jest atrakcją dla wprawionych kajakarzy. Urozmaicona 
rzeźba terenu, bogata sieć ścieżek leśnych, duża ilość zabytkowych pałaców i parków zachęca 
do rowerowych i pieszych wędrówek. Doskonałą bazą noclegową w gminie Malechowo mogą 
stać się kwatery agroturystyczne, które proponują całoroczną bogatą ofertę wypoczynku. 
Gmina Malechowo posiada również dobrze rozwiniętą bazę gastronomiczną, gdzie skoszto-
wać można tradycyjnych, regionalnych potraw. 
Portal Gminy Malechowo 

 
Gmina Sianów znajduje się w północnej części województwa zachodniopomorskiego,  

w północno-wschodniej części powiatu koszalińskiego. Gmina leży na Równinie Słupskiej. 
Na obszarze gminy znajdują się 3 rezerwaty: Jodły Karnieszewickie, Arboretum Karnieszewic-
kie i Unieskie Moczary. Tereny leśne zajmują 44% powierzchni gminy, a użytki rolne 47%. 
Przez teren gminy przebiega kilka szlaków turystycznych: 
1.  Pieszy Szlak im. Józefa Chrząszczyńskiego, upamiętniający pierwszego koszalińskiego prze-
wodnika turystycznego, wiedzie od Góry Chełmskiej do Kurozwęcza przez Maszkowo.  
2.  Pieszy Szlak Porwanego Księcia wiedzie od Sianowa do Góry Chełmskiej. 
3.  Rowerowy szlak nadmorski przebiega pasem nadmorskim od Pleśnej do Mielna, następnie 
skręca w południową stronę jeziora Jamno, przechodząc przez Osieki – Rzepkowo – Iwięcino – 
Bielkowo. 
4.  Rzeką Polnicą, Uniestą i jeziorem Jamno przebiega szlak kajakowy z Sianowa do Osiek lub 
Mielna. 
Wikipedia 
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I. ORGANIZATOR: 
• Oddział Koszaliński PTTK 

II. WSPÓŁORGANIZATOR: 
• Gmina Sianów i Gmina Malechowo 

III. KIEROWNICTWO RAJDU: 
1. Komendant Rajdu             –   Marcin Kruszczyński 
2. Przodownicy trasy pieszej –  Józef Tokarz, Roman Jacewicz 
3. Konkurs krajoznawczy       –  Kazimierz Raczyński 
4. Konkurs plastyczny            –                Emilia Raczyńska 
5. Meta, sekretariat               –   Krystyna Karpowicz, Radosław Brzeziński 
 

IV. CELE RAJDU: 
1. Poznanie uroków przyrodniczych gminy Sianów i gminy Malechowo. 
2. Zdobywanie punktów na odznaki turystyczne – Odznaka Turystyki Pieszej, Tury-

sta Przyrodnik oraz regionalnych. 
3. Upowszechnianie aktywnego wypoczynku po szkole i pracy. 
 

V. TERMIN I MIEJSCE RAJDU: 
03.02.2018 r. –  Gmina Sianów i Gmina Malechowo 
godz. 8.45     –   Zbiórka uczestników na parkingu przy Dworcu PKP w Koszalinie. Wy-

jazd uczestników trasy pieszej autokarami. 
godz. 9.30     –  Start trasy pieszej. 
godz. 12.30   – Posiłek turystyczny, konkurs krajoznawczy. 

(prosimy słuchać informacji krajoznawczej na trasie rajdu). 
godz. 14.30   – Zakończenie rajdu, powrót do Koszalina autokarem. 
 

VI. TRASY RAJDU: 
– PIESZA        –  gdzie nogi poniosą  
 
VII. ZGŁOSZENIA: 
Zgłoszenia przyjmuje do dnia 31.01.2018 r. do godz. 12.00 biuro Oddziału w Koszali-
nie 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 (29.01.2018). Ze względu na ograniczoną ilość miejsc decyduje kolej-
ność 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   

7,00 zł 17,00 zł 15,00 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 posiada-

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

31.01.2018 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 wpiso-

wego. 
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 ubez-
pieczenie obowiązuje również w czasie wolnym od zajęć. Pozostałe osoby ubezpie-
czają się na własny koszt. Za szkody wyrządzone wobec uczestników Rajdu przez 
osoby trzecie jak i odwrotnie Organizator nie odpowiada. 
 

Chcesz być informowany na bieżąco? Zapisz się do newslettera. 
Zachęcamy do przesyłania do nas zdjęć z naszych imprez. 

  



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: XXVI Zimowy Rajd Pieszy „W NIEZNANE 2018” 

DATA: 03.02.2018 TRASA: 
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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 

 


