INFORMACJA KRAJOZNAWCZA
Trasę tegorocznego „nadmorskiego” uzależniamy od kierunku wiania wiatru. Przy wietrze
zachodnim lub północno-zachodnim rozpoczniemy w Ustroniu Morskim. Jeśli powieje ze
wschodu lub północy to wyruszymy z Sarbinowa. Decyzja zapadnie w dniu rajdu. Na pewno
pójdziemy przez dwie gminy: Ustronie Morskie i Będzino, albo Mielno i Będzino.
Sarbinowo to wieś wymieniana w dokumentach już na początku XIV wieku (obecnie ok.
600 stałych mieszkańców). Przez długie wieki z Sarbinowa do morskiego brzegu trzeba było
iść ponad kilometr. Dopiero w XIX stuleciu Bałtyk tak głęboko podmył ląd, że zagroził istnieniu
wsi. Wtedy zbudowano z ciosanych głazów narzutowych mur oporowy, który zatrzymał
erozję brzegu. Falochrony pełnią tę samą funkcję – chronią linię brzegową przed niszczącym
działaniem fal. Dzięki nim mamy tu piękne, szerokie i czyste plaże, chętnie odwiedzane przez
turystów. Nad Sarbinowem góruje iglica neogotyckiego kościoła z 1856 roku.
Wieża latarni morskiej w Gąskach ma prawie 50 metrów wysokości, a zbudowano ją
w 1878 roku. Ośmiokątna podstawa ma średnicę ponad 11 metrów, a mur gruby na
2,3 metra. Przeszło 200 kamiennych schodów wiedzie nas na galerię widokową, skąd można
zobaczyć Kołobrzeg, Białogard, Koszalin, a nawet odległe Darłowo. Aby wznieść latarnię,
trzeba było dostarczyć dużo czerwonej cegły, której lokalne cegielnie nie były w stanie
wyprodukować. Przywieziono ją drogą morską, a rozładowano na specjalnie w tym celu
zbudowanym pomoście. Przez pierwsze 50 lat jej pracy źródłem światła były lampy naftowe.
Obecnie jest to żarówka o mocy 1500 watów, przed którą umieszczono soczewkę Fresnela
o średnicy 1,4 m, co przy dobrej widoczności daje światło widzialne do 40 km w głąb Bałtyku.
Niestety latarnia ma problemy. Widać je w postaci podłużnych pęknięć na kolumnie wieży.
Materiał nie wytrzymuje próby czasu. Gwałtowne sztormy zabierają co roku kolejne metry
lądu tworząc urwiska na klifowym brzegu (erozja – niszczące działanie wody, wymywanie
podłoża). Zawód latarnika powoli odchodzi do historii. Urząd Morski w Słupsku, który jest
właścicielem latarni, przeprowadził jej pełną automatyzację.
Z Gąsek idziemy ok. 2 km na południe do Śmiechowa, gdzie zobaczymy kościół pw. Matki
Boskiej Królowej Polski. To prawdziwa perełka architektury gotyckiej w naszej okolicy. Bryła
nawy głównej (jest tylko jedna nawa) datowana jest na XIII wiek i ma jeszcze cechy budowli
romańskich (sporo kamienia). W XV wieku dobudowano wieżę. Mimo remontów
i przebudów prowadzonych w XVII – XIX wieku, kościół w Śmiechowie zachował surową,
harmonijną sylwetkę i proporcje właściwe gotyckim budowlom sakralnym. Jest piękny!
W środku znajdziemy malowidła zdobiące drewniane sklepienie (polichromia), wykonane
w 1691 roku. Wokół kościoła od XIII wieku chowano zmarłych, a cały teren obsadzony jest
ponad stuletnimi jesionami.
Od 2006 roku Tymień znany jest z parku 25 turbin wiatrowych o mocy 2 MW każda.
Zbudowano je na 100. metrowych stalowych nogach, a każda łopata śmigła ma 40 metrów
długości. Na naszym wybrzeżu są doskonałe warunki wiatrowe, dlatego planowano budowę
podobnych obiektów, ale obecny rząd wstrzymał te projekty. Na wysokości 100 metrów wiatr
wieje przeciętnie 7,5 metrów na sekundę, a turbina osiąga maksymalną moc przy wietrze
o prędkości 12 m/s. Czysty interes, dosłownie i w przenośni.
Rajd zakończymy w Szkole Podstawowej w Tymieniu. Na konkursie na pewno pojawi się
pytanie o patrona szkoły – bądźcie czujni!
Opracowanie: Radosław Siegieda
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I. ORGANIZATOR:
• Oddział Koszaliński PTTK

III. KIEROWNICTWO RAJDU:
1. Komendant Rajdu
2. Przodownicy trasy pieszej
3. Konkurs krajoznawczy
4. Konkurs plastyczny
5. Meta, sekretariat

II. WSPÓŁORGANIZATOR:
• Gmina Miasto Koszalin
• Szkoła Podstawowa w Tymieniu
• Przewodniczący Rady Gminy Będzino
– Radosław Siegieda
– Radosław Siegieda
– Radosław Siegieda, Marcin Kruszczyński
– Emilia Raczyńska
– Radosław Brzeziński, Marek Kubiak

IV. CELE RAJDU:
1. Poznanie uroków przyrodniczych okolic Koszalina, gmin: Ustronie Morskie oraz
Mielna i Będzina.
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:
23.02. 2019 r. – Gmina Ustronie Morskie, Mielno, Będzino.
godz. 8.45 – Zbiórka uczestników na parkingu przy Dworcu PKP w Koszalinie.
godz. 9.30 – Start trasy pieszej.
godz. 12.30-14.00 – Posiłek turystyczny, konkursy.
godz. 14.00-14.30 – Zakończenie i powrót do Koszalina autokarem. Przyjazd ok. godz.
15.00 na parking przy dworcu PKP w Koszalinie.
VI. TRASY RAJDU
– PIESZA – Ustronie Morskie lub Gąski – Tymień (10 km).
VII. ZGŁOSZENIA:
Zgłoszenia przyjmuje do dnia 20.02.2019 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 (18.02.2019). 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

8,00 zł

13,00 zł

2 zł mniej

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
20.02.2019 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. Uczestnik Rajdu wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu zamieszczania, udostępniania i rozpowszechniania wizerunku w związku z udziałem
w Rajdzie.
4. Uczestnicy zobowiązani są do przestrzegania Karty Turysty, regulaminu i zaleceń
organizatorów.
5. Uczestnicy Rajdu sami odpowiadają za szkody przez siebie wyrządzone.
6. Opłacenie wpisowego wiąże się z akceptacją regulaminu
7. 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.

Zapraszamy w szeregi Oddziału Koszalińskiego PTTK.
Informacje jak zostać członkiem PTTK na rajdzie lub na stronie
www.koszalin.pttk.pl
Przypominamy, że 31 marca 2019 mija ważność składki członkowskiej
za rok 2018.

KARTA
ZGŁOSZENIA
instytucja zgłaszająca
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Wszyscy uczestnicy zobowiązani są do przestrzegania regulaminu imprezy, zarządzeń organizatora i Karty Turysty.

data zgłoszenia

podpis kierownika grupy

pieczątka i podpis zgłaszającego

