
XVIII Przechadzka w SMS-ach…

SMS-y podane wg godziny ich odbioru.

06.05.2022 (piątek)

18:08: Hej, hej! Z przyjemnością przypominam Wam, że podczas Przechadzki będę wysyłał do wszystkich
SMS’y organizacyjne (poprzedzone słowem „all”), nie wymagające odpowiedzi.  W tym pierwszym
zapraszam nocujących w Wisełce do wyjścia na autobus jutro o godz. 6:40, a wszystkich - na godz.
8:00 na odprawę w Świnoujściu (na dworcu PKP). 

21:04: Napisałem niejednoznacznie,  więc precyzuję:  autobus odjeżdża o 6:50, a na 6:40 zapraszam do
wyjścia sprzed kwatery. 

07.05.2022 (sobota), Świnoujście – Wisełka

13:12: Dawnych schodów do Wisełki nie ma. Wejście kilkaset metrów za zieloną budką.

17:01: Zapraszam na wieczorną odprawę integracyjną: Godz. 19:00, w kuchni, na I piętrze. Będę wdzięczny
za  odliczone  kwoty  za  nocleg  w Wisełce  i  dwa następne:  180  zł  (lub  250  zł  –  od  osób,  które
nocowały tutaj dwukrotnie). Plus 5 zł od osób, które jechały stąd na start autobusem. 

08.05.2022 (niedziela), Wisełka – Pobierowo

11:14: Jeżeli ktoś z Was jest akurat w Międzywodziu, to Przemkowi, który idzie plażą, zależy na widokówce
stamtąd dla Mamy… 

13:58: Dla zainteresowanych: dom Ewy Braun stoi na początku Pobierowa, na wysokości słupka 379 km
(ok. 400 metrów za „Gołębiewskim”). Blisko morza, ok. 60 metrów od plaży.

15:54: Optymalne  wejście  do  Pobierowa:  przy  dmuchanej  trampolinie.  „Nasz”  sklep  „SANDRA”,  przy
Grunwaldzkiej czynny (do 18:00) i dobrze zaopatrzony. Ekspedientki pamiętają nas i zapraszają. 
Ale  pieczywa  jest  więcej  w  „Lewiatanie”,  przy  Mickiewicza  4  (przy  wejściu  do  Pobierowa,
równoległa do Grunwaldzkiej).

17:18: Jutro dłuższy odcinek, więc na odprawę zapraszam o godz. 7:00.

20:41: Uwagi i uzupełnienia do wczorajszej odprawy. 1. Na kalendarzykach, poza moim, jest też numer
telefonu,  pod  którym  można  zgłaszać  spotkane  foki,  a  jest  ich  w  tym  roku  wyjątkowo  dużo
(rozglądajcie się). 2. Basia przywiezie Błękitne Poradniki, dla chętnych, którym zabrakło (proszę o
zgłoszenia).  3.  Dziękuję  Marcie  za  słodycze.   4.  Dziękuję  Sylwii  za  miłe  zwrócenie  uwagi  na
niekomercyjność Przechadzek;  organizuję  je  bo lubię być z  Wami nad morzem.   5.  Chrapania
współlokatora nie słychać przez zatyczki do uszu…   Można je kupić w każdej aptece, a zbędną
parę ma Jasiek.

09.05.2022 (poniedziałek), Pobierowo – Dźwirzyno

6:44: Wstawaj Przechadzko żwawa, bo już za kwadrans odprawa! 

8:35: Uzupełnienie  odprawy.  Warto  zobaczyć:  Rewal  –  makiety  wielorybów,  Aleja  Zakochanych,
Niechorze – miniatury latarni morskich (między latarnią a miejscowością).

9:17: Pomnik foki Depki. Niechorze, ul. Nadmorska.

9:36: Ujście kanału Liwia – Łuża niedrożne, można przejść bez wchodzenia w głąb lądu. 
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12:57: Budowa falochronu w Mrzeżynie zagradza przejście bez możliwości legalnego obejścia. Trzeba albo
zejść z plaży wcześniej, albo „na dziko”.

13:00: Smażalnia „U rybaka Mariana” w Mrzeżynie (przy nabrzeżu, przedostatnia) czynna, zaprasza. Zupa
rybna, krokiety z dorsza, tatar i cała reszta menu – prima sorta. 

17:22: Jutro najdłuższy etap Przechadzki, więc zapraszam na odprawę o godz. 7:00. A na wszelki wypadek
już dzisiaj uprzedzam, że we „Fregacie” (pojutrze) będzie można odpłatnie (10 zł) zrobić pranie w
pralce… 

10.05.2022 (wtorek), Dźwirzyno – Sarbinowo

6:45: Wstawaj Przechadzko łaskawie, by stawić się na odprawie. 

8:49: Dla idących do Kołobrzegu plażą, a przez miasto po przekątnej: optymalne wejście schodami przy
koszach plażowych i dalej czerwonym szlakiem.

9:21: Dla planujących dojść do ujścia Parsęty: warto, bo to nowy odcinek i inne spojrzenie na latarnię, ale
przejścia nie ma, trzeba sporo wrócić…

13:33: Ujście Czerwonej drożne, trzeba zejść do mostu; dalej plaża wygodna i piękna. 

18:36: Fitness  park  w Sarbinowie  czynny,  zaprasza  gdyby  ktoś  chciał  się  rozruszać… A ja  zapraszam z
rozliczeniem (200 zł) na godz. 19:00 do kuchni na parterze naszej kwatery (lub – gdyby komuś nie
pasował ten termin – jutro wieczorem). Zapraszam też na odprawę jutro, o godz. 8:00. 

20:09: Kaloryfery grzeją; sprawdźcie proszę, czy regulatory w Waszych pokojach są odkręcone. 

11.05.2022 (środa), Sarbinowo – Dąbki

7:00: Czy wszyscy wrócili do formy po wczorajszym maratonie? Idziemy dalej w komplecie?

10:52: Pingwiny  na  falochronie  jeszcze  całkiem  nie  wypłowiały.   Za  mostem  plaża  piękna,  piasek
wygodny.

11:36: Aby wejść do Łazów na początku miejscowości, najlepiej jest zejść z plaży przy gwiazdoblokach, 300
metrów za radarem.

13:35: Gdyby ktoś z Was chciał wejść do Dąbkowic, to jedyne gminne zejście (za schodami) jest od strony
lądu  zablokowane.  Możliwe  jest  wejście  wcześniej,  przez  teren  Urzędu  Morskiego.  Brama
wyjściowa stamtąd jest tylko pozornie zamknięta... Aby ją otworzyć należy podnieść skobel u dołu i
delikatnie popchnąć, a po wyjściu starannie zamknąć za sobą. Nie mówcie nikomu, że zdradziłem
Wam ten „myk”.  Legalnie i wygodnie schodzi się 2 km dalej – do mostu przy ujściu kanału.

15:33: Klucze od pokoi w Albatrosie są u mnie, „pod telefonem”, a od pokoi we Fregacie – w drzwiach.
Fregata i Albatros znajdują się w tym samym budynku (ul. Darłowska 36), mają osobne wejścia, ale
są połączone wspólną kuchnią na pierwszym piętrze.

18:22: Zbiórka osób zainteresowanych wspólnym praniem w pralce o godz. 19:00 w kuchni na I piętrze
Fregaty.

19:31: Zapraszam Was serdecznie na jutrzejszą odprawę… dzisiaj  o godz. 21:00, na parterze „Fregaty”.
Zapraszam też do udziału w konkursie, w którym nagrodą jest znany Wam kubeczek „Błękitnego
Patrolu WWF”. Otrzyma go osoba, która jako pierwsza poda mi SMS’em nazwy trzech gatunków fok
występujących na naszym wybrzeżu. 

12.05.2022 (czwartek), Dąbki – Jarosławiec

8:47: Plaża do Darłówka zaskakująco wygodna, fale jeszcze niskie, więc da się iść po ubitym piasku wzdłuż
linii przyboju, nie brnąc w grząskim. Uzupełnienie odprawy: ciekawostka – latarnia w Darłówku z
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laterną osłoniętą od strony lądu, aby nie oślepiać mieszkańców. Optymalne wejście na groblę: na
końcu Darłówka, za ostatnimi apartamentowcami w lewo, przy tabliczce „do zejścia nr 10”. 

10:51: W Wiciach znajduje się obelisk „środek wybrzeża”. A gdzie naprawdę znajduje się środek naszego
wybrzeża? Trudno powiedzieć, lecz z pewnością nie w Wiciach… Zapraszam do lektury w wolnej
chwili: https://popiasku.pl/?s=srodek-wybrzeza

11:27: Za Wiciami plaża jak marzenie. 

13:45: Już można się kwaterować.  O.  W. „Marysieńka”,  ul.  Bałtycka 1,  budynek „Napoleon” (po lewej
stronie, za recepcją i domkami).

18:46: Proszę o informację osoby, które planują objechać poligon (odjazd sprzed „Marysieńki” o godz.
8:29).  Wszystkich  zapraszam  na  odprawę  o  godz.  8:00.  I  z  przykrością  zawiadamiam  Was,  że
Staszek, z powodu wypadku żony, musiał zrezygnować z udziału w Przechadzce.

21:07: SMS od gospodarza Fregaty: „Dzień dobry.  Mam nadzieję,  że podróżnicy zadowoleni  z  noclegu.
Wypoczęci lekko przebyli trasę do Jarosławca. Czy pogoda sprzyjała? Poprawiło się chyba o 10:00.
Twardego piasku pod stopami, wiatru w plecy. Czekam na pozytywne opinie w internecie np. mapa
googla. Do zobaczenia następnym razem. Fregata otwarta cały rok.  www.fregata-dabki.pl Patryk
Makarewicz”

13.05.2022 (piątek), Jarosławiec – Ustka

9:22: Jeszcze gwoli wyjaśnienia pytania Ryszarda. W czasach mniej licznych Przechadzek nocowaliśmy w
Jarosławcu  na  mniejszej,  wygodniejszej  kwaterze.  Teraz  jednak  nie  udało  mi  się  znaleźć  innej,
skłonnej przyjąć tak dużą grupę, na jedną noc, za rozsądną cenę.

13:48: Przed nami weekend. Ostatnie zakupy będzie można zrobić w sobotę rano, w Rowach (po drodze
do  Smołdzińskiego  Lasu),  następne  (zapewne  ograniczone)  –  w  niedzielę  popołudniu  w  Łebie.
Rozważcie proszę, czy nie warto kupić też zawczasu coś lżejszego w Ustce? Trattoria Riccardo w
Smołdzińskim Lesie otwarta jest tylko do godz. 17:00. Niektórzy mogą nie zdążyć.

16:05: Planujemy przyjść do Łeby w niedzielę popołudniu. Żabka i  Lewiatan będą czynne (Lewiatan do
18:00),  ale  pieczywa może już  nie  być.  Gospodarz  naszej  kwatery  jest  skłonny kupić  nam kilka
bochenków zwykłego, krojonego chleba. Czy ktoś zamawia?

18:02: Zapraszam  z  rozliczeniem  za  trzy  kolejne  noclegi  do  kuchni  na  I  piętrze,  o  godz.  20:00.  Będę
wdzięczny za odliczoną kwotę 190 zł (lub 200 zł teraz i o 10 zł mniej następnym razem). Gdyby
komuś bardzo nie odpowiadał dzisiejszy termin, to alternatywny będzie w Łebie. Zapraszam też na
odprawę jutro o godz. 7:00.

14.05.2022 (sobota), Ustka – Las Smołdziński

5:52: Jest chłodno i wieje, więc na odprawę zapraszam do pokoju nr 9 (godz. 6:55). Bez plecaków. 

10:38: Szczególnie  debiutantom  przypominam,  że  od  Rowów  do  Łeby  nie  będzie  się  dało  uzupełnić
zapasów.

12:17: Uwaga! Za Rowami plaża dla nudystów. Przejście tylko bez garderoby…

15:51: Dla idących plażą: wejście na 205 km bez oznaczeń, wszystkie tablice i drogowskazy zabrane przez
sztorm. Śledźcie nawigację. Na nawigacji zejście pierwszym niebieskim szlakiem „Światło Latarni”.
Bez nawigacji: około kilometr przed linią lasu, przy konarach z zawieszoną metalową listwą. Tuż za
wydmą Czerwona Szopa.

19:57: Odprawa o godz. 8:30, na parkingu przy Wydmie Czołpińskiej. Zapraszam. 

15.05.2022 (niedziela), Las Smołdziński – Łeba
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7:04: Adam ostrzega: UWAGA! Bardzo dużo piasku na plaży!

18:01: 1. Właśnie utworzyłem i udostępniłem nasz przechadzkowy album, zapraszam do dodawania zdjęć:
https://photos.app.goo.gl/QoywWn5E1hXxRR8B7 2. Gdyby ktoś z Was chciał kupić bilet wstępu do
Słowińskiego  Parku  Narodowego,  przez  który  przeszliśmy,  to  zapraszam  na  stronę
www.slowinskipn.pl 3. Odprawa o godz. 8:00, przed „Gracją” (ul. Szkolna 12), zapraszam. 

20:35: Przypominam, że krótkie raporty z Osiemnastej Przechadzki są publikowane codziennie w Serwisie
Bałtyckich  Długodystansowców  –  www.PoPiasku.pl,  na  fanpage’u  www.facebook.com/PoPiasku
oraz w „fejsbukowych” profilach kilku uczestników Przechadzek. 

16.05.2022 (poniedziałek), Łeba – Białogóra

11:34: Lubiatowo 44: czynne dwa lokale. Nie ma już tylko ławeczek, na których usiedliśmy po raz pierwszy
w roku 2012. Taka gra słów, bo te ławki stały tu wcześniej i siadywaliśmy na nich wcześniej, ale
podczas  Sylwestrowego  Spaceru  północ  złapała  nas  za  Stilo  i  po  raz  pierwszy  w  nowym  roku
usiedliśmy właśnie na nich… Ale jest mnóstwo innych ławek… 

13:27: Przeprawa przez Bezimienną możliwa bez pomocy Mariusza. Ewentualna pomoc świadczona jest
bezpłatnie, w uzgodnionym terminie. Optymalne wejścia do Białogóry: 35 (i w lewo na skos w głąb
lądu), 34, lub 33 (i promenadą).

16:14: 1. Rozliczenie o godz. 19:30, na parterze, zapraszam. Będę wdzięczny za odliczone kwoty (190/180
zł).  Termin  alternatywny:  jutro  wieczorem.  2.  Jutro  odprawa  o  godz.  8:00,  pod  napisem
„BIAŁOGÓRA  WITA”,  też  zapraszam.  3.  Wi-fi  na  naszej  kwaterze:  sieć  „KOTWICA”,  hasło
„malgosia20”.

17.05.2022 (wtorek), Białogóra – Jastrzębia Góra

8:52: Potwierdzam:  latarnia  morska  Rozewie  II  jest  już  udostępniona  do  zwiedzania.  Natomiast
bezpłatnie  można ją  było  odwiedzić  tylko w dniu  otwarcia,  obecnie  bilet  wstępu kosztuje  9 zł.
Czynna jest od godz. 9:30 do 14:00 i od 15:00 do 18:00.

9:14: Uzupełnienie  do  odprawy:  na  kwaterze  jest  duża,  wspólna  kuchnia;  można  coś  odgrzać  lub
ugotować w razie potrzeby.

10:05: Wiadomość  od  Magdy.  Ratunku!  Wy  jutro  idziecie  do  Jastarni,  a  ja  do  dentysty.  Może  się
zamienimy?

13:20: Robert uprzedza: wejście nr 24 do Jastrzębiej Góry (schody) zamknięte. Optymalne wejście: nr 25.

18:05: Przypominam, że  na  jutrzejszą  odprawę zapraszam dzisiaj,  o godz.  20:00,  w jadalni.  Gospodarz
zapali w kominku, ale i tak ubierzcie się ciepło, bo tam jest chłodno.

18.05.2022 (środa), Jastrzębia Góra – Jastarnia

6:35: Wstawaj Przechadzko zaspana, ruszamy z samego rana! Fotka i  wymarsz o siódmej,  bo pięknej
szmat drogi, lecz trudnej.

9:01: Limeryk od Adama. Pewien Adam raz w Jastarni zrobił siku przy latarni. I tu pewna jest nauczka, bo
to część mgłowego buczka. I zagadka: tuż przed chwilą był w Jastarni czy przy Stilo?

10:03: Plaża do wejścia „Chałupy 14” miejscami trudna. Dalej – na razie – wygodna.

10:25: Kuźnica 25. Plaża nadal wygodna i piękna. Porzućcie ścieżkę rowerową…

13:40: Optymalne  dojście  na  kwaterę:  Krupówkami  (ul.  Sychty)  przez  prawie  całą  Jastarnię  do
skrzyżowania z ul. Wydmową i dalej prosto Sychty do przejścia między domami nr 24 i 22 (wzdłuż
żywopłotu). Na końcu w prawo i drugi dom po prawej. Dzwońcie do mnie gdyby drzwi wejściowe
były zamknięte, bo z zewnątrz otwiera je czujnik, który jest przy kluczu od pokoju.
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18:03: 1. Uzupełnienie wczorajszej  odprawy – mój limeryk o Adamie: Pewna kasjerka z Władysławowa
przed Adamem już się chowa. Chałwy chwaląc smak wspaniały wykupił jej zapas cały i promocji
chce od nowa…  2. Na jutrzejszą odprawę zapraszam dzisiaj, na godz. 20:00, do sali na parterze.

19.05.2022 (czwartek), Jastarnia – Hel

17:33: Dziękuję Wam bardzo za udział w Przechadzce. Dziękuję za to jak dobrze było mi z Wami. Cieszę się,
że mogłem przejść nasze wybrzeże z tak znakomitą ekipą. 
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