INFORMACJA KRAJOZNAWCZA
Pomników przyrody w Rusowie nie odwiedzaliśmy nigdy, a na pewno nie za
mojej pamięci. Niestety, nie da się tam dojść leśnymi drogami, bo dookoła
same pola. Rajd rozpoczniemy na granicy gminy Będzino i Ustronie Morskie.
Ostrożnie przejdziemy drogę krajową Koszalin – Kołobrzeg, linię kolejową
i zagłębimy się w jedyny na trasie las, a właściwie lasek. Dojdziemy do miejscowości Wiciąże Pierwsze (dwa domy mieszkalne, pięcioro mieszkańców) –
najdalej na zachód położonej osady gminy Będzino. Dalej już tylko pola, śpiew
skowronków, łany kwitnącego rzepaku i usypiający szum turbin wiatrowych.
Od 2006 roku Tymień znany jest z parku 25 turbin wiatrowych o mocy 2 MW
każda (1 MW = 1000 kilowatów). Zbudowano je na stumetrowych stalowych
nogach - kolumnach, a każda łopata śmigła ma 40 metrów długości. Na naszym wybrzeżu są doskonałe warunki wiatrowe. Na wysokości 100 metrów
nad ziemią wiatr wieje przeciętnie 7,5 m/sek. , a turbina osiąga maksymalną
moc przy wietrze 12 m/sek. Cały park wiatrowy zajmuje ok. 700 ha powierzchni, ale instalacja elektryczna położona jest pod ziemią, więc można
niemal cały teren wykorzystać rolniczo.
Kolejnym punktem na trasie rajdu będzie największa inwestycja drogowa Pomorza Środkowego wszechczasów – budowa drogi ekspresowej S6. Przejdziemy przez plac budowy odcinka Ustronie Morskie – Koszalin, którego długość wynosi 24,2 km a zakończenie prac planowane jest na jesień 2019 roku.
Wykonawcą drogi jest firma Strabag, a wartość robót to ok. 436 milionów
złotych. Z bliska zobaczymy powstającą konstrukcję wiaduktu oraz prace
ziemne przed ułożeniem nawierzchni. Cała droga ekspresowa S6 połączy
Szczecin z Gdańskiem, a jej budowa jest możliwa tylko dzięki funduszom
z Unii Europejskiej.
Następnie dotrzemy do Strachomina. Wieś wspomniana po raz pierwszy
w źródłach historycznych w 1301 roku, została 15 lat później kupiona przez
rycerza o imieniu Thessaurus. Rozwijała się pomyślnie, gdyż dokument kupna
wymienia karczmę, młyn i kurniki istniejące w Strachominie w początkach XIV
wieku. Następnie wieś przeszła na własność rodu von Kamecke (do 1788
roku), do których należały też inne okoliczne miejscowości. Od 1793 roku
Strachomino i Strzepowo przeszły w ręce rodziny von Blankenburg. Aż do
końca II wojny światowej we wsi istniał średniowieczny kościół pod
wezwaniem św. Wawrzyńca. Niektóre elementy jego wyposażenia można
oglądać w Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku. Nie zachowały się

zabudowania dworskie, natomiast można w Strachominie odszukać ślady
dawnego budownictwa szachulcowego.
U celu wędrówki znajdziemy się w Rusowie (gm. Ustronie Morskie). Najpierw
odwiedzimy gotycki, kamienno-ceglany kościół pw. Matki Boskiej Różańcowej.
Zbudowany w XIV wieku przetrwał do naszych czasów w niemal niezmienionej
formie, co podnosi jego wartość zabytkową. Wyposażenie wnętrza jest
skromne, ale wokół kościoła powstało niewielkie lapidarium, gdzie możemy
oglądać płyty nagrobne dawnych mieszkańców Rusowa. Ostatnim punktem na
trasie będzie wizyta „U pomników przyrody”; osiem pięknych drzew
w dawnym parku pałacowym z XIX wieku, którego ślady są jeszcze czytelne na
powierzchni ziemi. Najpiękniejszy jest „Antoni”, platan klonolistny. W jego
sąsiedztwie rosną jesiony – wyniosły i płaczący oraz drobnolistne lipy. Jeśli
wystarczy nam czasu, to poszukamy ruin dawnej pałacowej wieży. Później już
tylko zupa, konkurs, dyplomy, odznaki i … do domu!
Zapraszam na trasę!

Radosław Siegieda – komendant rajdu
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I. ORGANIZATOR:
• Oddział Koszaliński PTTK
III. KIEROWNICTWO RAJDU:
1. Komendant Rajdu
2. Przodownik trasy pieszej
3. Konkurs krajoznawczy
4. Meta, sekretariat

II. WSPÓŁORGANIZATOR:
• GOK Ustronie Morskie
• Gmina Miasto Koszalin
–
–
–
–

Radosław Siegieda
Radosław Siegieda, Hanna Siegieda
Radosław Siegieda
Krystyna Karpowicz, Radosław Brzeziński

IV. CELE RAJDU:
1. Poznanie uroków przyrodniczych okolic Koszalina, gminy Będzino i Ustronie Morskie.
2. Zdobywanie punktów na odznaki turystyczne – Odznaka Turystyki Pieszej, Turysta Przyrodnik oraz regionalnych.
3. Upowszechnianie aktywnego wypoczynku po szkole i pracy.
V. TERMIN I MIEJSCE RAJDU:
26.05.2018 r. – Gmina Będzino i Ustronie Morskie.
godz. 8.45 – Zbiórka uczestników na parkingu przy Dworcu PKP w Koszalinie.
Wyjazd uczestników trasy pieszej autokarami.
godz. 10.00 – Start trasy pieszej.
godz. 13.00 – Posiłek turystyczny, konkursy.
godz. 14.30 – Zakończenie rajdu, wyjazd do Koszalina. Przyjazd ok. godz. 15.15.
VI. TRASY RAJDU:
– PIESZA
– Wiciąże Pierwsze – Strachomino - Rusowo (8 - 10 km)
VII. ZGŁOSZENIA:
Zgłoszenia przyjmuje do dnia 23.05.2018 r. do godz. 12.00 biuro Oddziału w Koszalinie przy ul. Dworcowej 4/4, tel. 94 342-46-41. Biuro czynne poniedziałek, wtorek (1217), środa (11-16). Grupy szkolne prosimy o rezerwację miejsc do poniedziałku do
godz. 17.00 (23.05.2018). 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

5,00 zł

9,00 zł

7,00 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 posiadania odpowiedniego sprzętu i wyposażenia.
2. Uczestnikiem Rajdu może zostać turysta, który bezwzględnie w terminie do dnia
23.05.2018 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 wpisowego.
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 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.

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

KARTA
ZGŁOSZENIA
instytucja zgłaszająca

Oddział Koszaliński
Polskiego Towarzystwa
Turystyczno-Krajoznawczego
75-201 Koszalin , ul. Dworcowa 4/4
tel. 94 342-46-41 • poczta@koszalin.pttk.pl
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Wszyscy uczestnicy zobowiązani są do przestrzegania regulaminu imprezy, zarządzeń organizatora i Karty Turysty.
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