POLSKIE TOWARZYSTWO TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZE
REGIONALNY ODDZIAŁ SZCZECIŃSKI
im. Stefana Kaczmarka w Szczecinie
ul. Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 10
70-201 Szczecin
tel./fax 91/434-56-24
e-mail: rospttk@poczta.onet.pl
http: //ros.pttk.pl/

Autor planu mety: Janusz Wesołek®

Turysto pamiętaj!!!
 Nie dewastujmy urządzeń turystycznych, bo być może jutro ktoś z naszej
rodziny nie będzie miał gdzie odpocząć.
 Nie niszczmy drzew, krzewów i runa - dajmy szansę poznać naszą przyrodę
dzieciom i wnukom.
 Nie wjeżdżajmy samochodem do lasu - uwierzmy w możliwości swoich nóg.
 Nie śmiećmy, aby potem nie narzekać, że żyjemy w brudnym środowisku.
 Mając psa na smyczy, dbamy o jego bezpieczeństwo i bezpieczeństwo
otoczenia.
 Nie płoszmy zwierzyny - las to w końcu jej dom, my jesteśmy tylko gośćmi.

20 III 2021 r.
META: Polana nad Płonią,
Szczecin Dąbie, ul. Tczewska, czynna 1230 – 1430.

Rajd jest współfinansowany ze środków
Urzędu Marszałkowskiego w Szczecinie

Zespół organizacyjny:
Komandor Rajdu: Roman Przybyłowicz
Obsługa mety: Małgorzata Mania, Iwona
Walińska,
Krystyna
Wolniak,
Jarosław
Korenkiewicz
Konferansjer: Józef Smolański
Projekt znaczka rajdowego: Agnieszka
Korenkiewicz
Regulamin: Waldemar Hejza i Janusz Wesołek
Wsparcie medialne: Kurier Szczeciński
Wpisowe:
 członkowie PTTK z aktualnie opłaconą składką – 5 zł
 opiekunowie grup szkolnych - bezpłatnie
 pozostali uczestnicy – 7 zł
Opłatę można uiścić w siedzibie PTTK ROS do 16.03.2021 (od wtorku do piątku, w
godzinach 14.30-16.30) lub wpłacając na konto (dopisek „Koronowana wiosna”)
PEKAO S.A. I O/Szczecin 03124038131111000043756810, z jednoczesnym
powiadomieniem telefonicznym tel. 914345624 lub e-mail.
Dokonanie opłaty po 16.03.2021 r. nie zapewnia wszystkich świadczeń!!!
Zgłoszenie obejmuje imienną listę uczestników!!!
Zgłoszenia po terminie nie gwarantują otrzymanie pełnych świadczeń.
Ilość miej sc ograniczona, możliwość pr zesunięcia na inne trasy.
Wpisow e jest przeznaczone na samorealizację imprezy!!!
Uczestnicy rajdu zobowiązani są do:
1. Przestrzegania regulaminu zlotu.
2. Przestrzegania Karty Turysty.
3. Przestrzegania Kodeksu Drogowego.
4. Przestrzegania przepisów ppoż.
5. Przestrzegania przepisów o ochronie przyrody.
6. Ubezpieczenia się na czas trwania rajdu.
(nie dotyczy członków PTTK z aktualnie opłaconą składką członkowską).
7. Przestrzegania aktualnych obostrzeń wynikających z zagrożenia
epidemiologicznego w kraju.

Karta turysty PTTK
• Turystyka odradza Twe siły, pomaga każdemu, szczególnie młodzieży,
poznawać swoją ojczyznę.
• Przyroda i dorobek kultury są własnością całego narodu - i Ty jesteś za nie
odpowiedzialny.
• Turysta Twój przyjaciel - służ mu radą i pomocą.
• Zwiedź to, o czym czytałeś - przeczytaj o tym, co masz zwiedzić.
• Dopuść naturę do głosu - nie hałasuj.
• Zostaw miejsce pobytu w takim stanie, w jakim chciałbyś je zastać.
• Ogień i szkło źródłem niebezpieczeństw - uważaj.
• Alkohol wrogiem turystyki - unikaj go na wycieczce.
• Zachowaj ostrożność - Twoja lekkomyślność zagraża Tobie i innym.
• Turysta wszędzie gościem - pozostawiaj po sobie dobre wspomnienie.
• Nie bądź obojętny wobec niewłaściwego zachowania innych.
• Dobry humor pomaga turyście w każdej sytuacji - uśmiechnij się.
Świadczenia:
 znaczek rajdowy
 odcisk okolicznościowej pieczęci
 punkty na odznaki turystyki kwalifikowanej
 opiekę przodowników turystyki kwalifikowanej
 posiłek turystyczny

Organizacja konkursów na mecie (w godzinach 1230- 1330)
Nazwa konkursu

Prowadzący

Wędka
Rzut do celu
Dętka
Konkurs Marzann
(przygotowanych i przyniesionych
przez uczestników Rajdu)

SKTKol. „Neptun”
KTP „Wiercipięty”
STKKol. „88”
RKTK PTTK w Szczecinie

Ostateczna interpretacja Regulaminu należy do Organizatorów imprezy.

Trasy piesze
Trasa 1 Start: godz. 09.30; zbiórka - przystanek autobusowy „Przylesie nż”
(dojazd autobusem linii 73, odjeżdżającym z Basenu Górniczego o godz. 9.01).
TRASA: Przylesie – szlak niebieski – Dolina Płoni (Zespół przyrodniczokrajobrazowy „Park Leśny w Strudze”) – Leśniczówka „Przylesie” – bez szlaków
– ul. Wiklinowa – ul. Stary Szlak (Sławociesze) – most na Chełszczącej – ul. Stary
Szlak – Dolina Płoni (przy autostradzie) – Most na Płoni (na szlaku cysterskim) –
droga leśna (Park Leśny Dąbie) – Zakłady Animex Fodds Oddział w Szczecinie –
ul. Miła – ul. Pomorska (przejazd kolejowy) – ścieżka wzdłuż Płoni – Stanica
kajakowa „Pod Gruszą” (most) – ścieżka wzdłuż Płoni i torowiska – ul. Pucka – ul.
Tczewska (przejazd kolejowy) – droga wzdłuż torowiska – Polana „Nad
Płonią”(około 10 km). Prowadzenie: Janusz Wesołek.
Trasa 2 Start: godz. 09.45; zbiórka – przystanek
autobusowy „Borsucza” (dojazd autobusem linii 93,
odjeżdżającym z Basenu Górniczego o godz. 9.21). TRASA:
Przystanek autobusowy „Borsucza” – ul. Urodzajna – ul.
Azaliowa – droga Pod Lasem – Osada Leśna – mostek na
Chełszczącej – przystanek autobusowy „Osada Leśna” – skraj
lasu i las na południe od ul. Tczewskiej – wiadukt nad
autostradą – Rogownik – Polana „Nad Płonią” (około 9 km).
Prowadzenie: Mirosław Dudziński.
Trasa 3 Start: godz.
Prowadzenie: Roman Dłużyński.
Trasa 4 Dowolna - według regulaminu OTP.
Opracowanie: Mirosław Dudziński, Roman Przybyłowicz i Waldemar Hejza
(OKTP PTTK ROS w Szczecinie).

Trasy rowerowe
Trasa nr 1
Start, godz. 10.00
Plac Lotników – most Długi – Energetyków – Przestrzenna – Dąbie – Tczewska –
Polana nad Płonią; ok. 17 km + powrót. Prowadzenie: STKKol. „88”.

Trasa nr 2
Start, godz. 10.00
Osiedle Słoneczne Rondo Reagana (przy Netto) –
Wilcze Bagno – Sławociesze – Wielgowo Tczewska – Polana nad Płonią; ok. 18 km +
powrót. Prowadzenie: SKTKol. „Neptun”
Trasa nr 3
Trasa dowolna według regulaminu KOT
Opracowanie: Kazimierz Matuszak i Jarosław Korenkiewicz RKTK PTTK w Szczecinie.

Uwaga! Młodzież do lat 18 obowiązuje posiadanie karty rowerowej oraz
obowiązek uczestnictwa z opiekunem (osoba dorosła).
Naplotkowała sosna
Że już się zbliża wiosna.
Kret skrzywił się ponuro:
-Przyjedzie pewno furą…
Jeż się najeżył srodze:
-Raczej na hulajnodze.
Wąż syknął :-Ja nie wierzę,
Przyjedzie na rowerze.
Kos gwizdnął: -Wiem coś o tym,
Przyleci samolotem.
-Skąd znowu –rzekła srokaJa z niej nie spuszczam oka
I w zeszłym roku w maju
Widziałam ją w tramwaju.
-nieprawda! Wiosna zwykle
Przyjeżdża motocyklem.

-A ja wam dowiodę,
Że właśnie samochodem.
-Nieprawda bo w karecie!
W karecie? Cóż pan plecie?
Oświadczyć mogę krótko,
Że płynie właśnie łódką!

A wiosna przyszła pieszo.
Już kwiatki za nią spieszą,
Już trawy przed nią rosną
I szumią –Witaj wiosno.
Jan Brzechwa
„Przyjście wiosny”

