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WYKAZ NAJWAŻNIEJSZYCH KOSZALIŃSKICH WYDARZEŃ 
KULTURALNYCH I SPORTOWYCH NA 2015 r.

l 17-19 kwietnia
      XII Ogólnopolski Festiwal 
      Piosenki Aktorskiej „REFLEKTOR”

l 20 czerwca  
 Lekkoatletyczny Mityng Integracyjny
 www.facebook.com/Klub.lekkoatletyczny/ 
	 timeline?	ref=page_internal

l 8-14 czerwca 
 6. Koszalińskie Konfrontacje Młodych  
 „m-teatr”
	 www.btd.koszalin.pl

l 22-27 czerwca
 34. Koszaliński Festiwal Debiutów   
 Filmowych „Młodzi i Film”
	 www.mlodziifilm.pl

l 28 czerwca – 7 lipca
 XI Międzynarodowy Festiwal Szachowy  
 „Perła Bałtyku”
	 www.hetman.man.koszalin.pl

l 3 lipca
  49. Międzynarodowy 
 Festiwal Organowy
 www.filharmoniakoszalinska.pl

l 4 lipca  
 Koszaliński Festiwal Kulinarny 
 na Ulicy Smaków
	 www.ck105.koszalin.pl

l 11 lipca  
 Kurs na Chełmską 2014
	 www.kurs.biegnijmy.pl

l 25 lipca 
 XXI Letni Festiwal Kabaretu Koszalin 2015
	 www.kabaretkonpolski.pl

l 12-20 sierpnia  
 XXV Międzynarodowy Memoriał   
 Szachowy im. Józefa Kochana
	 www.hetman.man.koszalin.pl

l 8-12 września
 12. Europejski Festiwal Filmowy 
 „Integracja Ty i Ja”
	 www.integracjatyija.pl

l 19-20 września 
 2. Pomerania Classic 
 - Międzynarodowy Rajd 
 Pojazdów Zabytkowych
	 www.ak-koszalinski.pl

l wrzesień
 XIV Festiwal Zespołowej Muzyki   
 Akordeonowej
	 www.ck105.koszalin.pl

l 21-24 października 
 XI Hanza Jazz Festiwal 2015
	 www.hanza.koszalin.pl

l 24-25 października 
 Maraton/Półmaraton 
 - Nocna Ściema 2015
	 www.nocnasciema.com

l 7-8 listopada  
 35. Festiwal Rockowy „Generacja”
	 www.ck105.koszalin.pl

Kalendarz	wydarzeń	kulturalnych	i	sportowych	na	2015	rok	dostępny	na	www.koszalin.pl
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REJSY TURYSTYCZNE
„KOSZAŁKIEM”

PO JEZIORZE JAMNO

KATEDRA GOTYCKA Z XIV W.
PW. NIEPOKALANEGO
POCZĘCIA N.M.P

PAŁAC MŁYNARZY I MŁYN Z XIX W.
OBECNIE SIEDZIBA MUZEUM

RYNEK STAROMIEJSKI

WIEŻA WIDOKOWA
NA GÓRZE CHEŁMSKIEJ FILHARMONIA KOSZALIŃSKA

ROWEREM PO KOSZALINIE I OKOLICACH

WODNA DOLINA

HALA WIDOWISKOWO-SPORTOWA

Koszalin urzeka niezwykłą atmosferą zarówno dzięki za-
bytkom gotyckim jak i licznym nowoczesnym rozwiązaniom 
architektonicznym. Wizytówką Koszalina są przyjaźni i otwar-
ci mieszkańcy oraz dbałość o naturalne walory miasta, parki 
i zieleńce. Ponad 40% powierzchni miasta zajmują tereny 
zielone, a wyjątkowego uroku nadaje położony w samym 
centrum Park Książąt Pomorskich. Dużą atrakcję turystyczną 
miasta jest również Góra Chełmska, miejsce pielgrzymowa-
nia oraz teren rekreacyjno – wypoczynkowy. Górę oplatają 
liczne szlaki piesze i rowerowe, a na szczycie znajduje się wie-
ża widokowa, z której podziwiać można panoramę Koszalina 
i okolic, a przy dobrej widoczności Morze Bałtyckie. 

Miasto leży nad jeziorem Jamno, zaledwie 5 km od Morza 
Bałtyckiego. Koszalin to także drugi co do wielkości ośrodek 
na Pomorzu Zachodnim o powierzchni 98 km kw. na której 
mieszka 108 tysięcy mieszkańców. Jest to miejsce znaczą-
cych wydarzeń kulturalnych o randze międzynarodowej, 
a zarazem ośrodek turystyki aktywnej i różnorodnych form 
rekreacji. 

W Koszalinie odbywają się liczne imprezy na które serdecz-
nie Państwa zapraszamy m.in.:
•  Koszalińskie Konfrontacje Młodych  „m-teatr”
•  Koszaliński Festiwal Debiutów Filmowych  „Młodzi i Film”
•  Koszaliński Festiwal Kulinarny na Ulicy Smaków
•  Ogólnopolski Festiwal Piosenki Aktorskiej  „Reflektor”
•  Maraton  „Nocna Ściema”
•  Hanza Jazz Festiwal
•  Europejski Festiwal Filmowy  „Integracja Ty i Ja”
•  XXI Letni Festiwal Kabaretu 
•  Festiwal Rokowy  „Generacja” 
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Urokliwe plaże, niezapomniane  
krajobrazy i czyste pojezierza

O walorach regionu zachodniopomorskiego roz-
mawiamy z Olgierdem Geblewiczem, Marszałek Woje-
wództwa Zachodniopomorskiego 

Czym zachodniopomorskie  
przyciąga turystów? 

Oczywiście pod względem turystycznym najmocniej Pomo-
rze Zachodnie kojarzy się z wakacjami nad morzem. Turyści z 
zagranicy i całego kraju przybywają co roku, by odpoczywać na 
naszych pięknych plażach. Ale coraz częściej jesteśmy postrze-
gani jako region ciekawy turystycznie nie tylko latem, i nie tylko 
w pasie nadmorskim. Badanie ruchu turystycznego w roku 2014 
pokazało, że największe znaczenie dla turystów odwiedzających 
zachodniopomorskie ma możliwość aktywnego wypoczynku, 
zwiedzania zabytków oraz walory przyrodnicze. Turystyka aktyw-
na w naszym regionie daje olbrzymie możliwości: od uprawiania 
sportów ekstremalnych takich jak kitesurfing, przez żeglarstwo, 
podróżowanie rowerem, grę w golfa, po spokojne spacery. Każ-
dy może znaleźć tu coś dla siebie. To jest nasz wielki argument 
w walce o turystów. A o tym, że jesteśmy w tym coraz bardziej 
skuteczni, najlepiej świadczą badania - aż 90 proc. turystów, któ-
rzy odwiedzili Pomorze Zachodnie w zeszłym roku, chce do nas 
wrócić. 

Jakie walory dają przewagę  
nad innymi regionami? 

Na pewno wyróżniamy się położeniem. Sąsiedztwo z Niem-
cami sprawia, że niemieccy turyści stanowią największą, bo aż 
56 - procentową grupę wśród zagranicznych turystów. Najważ-

niejsze jednak jest to, co mamy do zaoferowania, czyli z jednej 
strony piękno naszej przyrody: urokliwe plaże, niezapomniane 
krajobrazy i czyste pojezierza; z drugiej strony nowoczesną in-
frastrukturę oraz bazę noclegową. A już dziś jesteśmy liderem 
w Polsce pod względem ilości udzielanych noclegów. Wciąż roz-
wijamy infrastrukturę turystyczną i drogową. Możemy pochwalić 
się unikalnym w skali kraju Zachodniopomorskim Szlakiem Że-
glarskim, który stworzony został kosztem 270 mln zł. Powstała 
sieć portów i przystani jachtowych pozwalająca żeglować aż do 
morza. Trwają też prace nad zbudowaniem systemu tras rowero-
wych w regionie. Mamy ich coraz więcej, już wydaliśmy na ten cel 
50 mln zł unijnego wsparcia. 

Imprezy na które warto przyjechać? 
Zależy oczywiście kto czego szuka. Dla miłośników historii, tej 

w jak najbardziej żywym wydaniu, mamy fantastyczny Festiwal 
Słowian i Wikingów w Wolinie, cieszący się międzynarodową sła-
wą. Fanów nieco bardziej współczesnej historii i militariów z pew-
nością przyciągnie Zlot Pojazdów Militarnych w Bornym Sulino-
wie. Festiwal Gwiazd w Międzyzdrojach, Festiwal Media w Dar-
łowie i tenisowy turniej Baltic-Cup w Pogorzelicy to z kolei okazja 
do spotkania z gwiazdami z pierwszych stron gazet: artystami, 
dziennikarzami, celebrytami. Jak na nadmorski region przystało, 
jesteśmy polską mekką żeglarstwa. W tym roku po raz kolejny 
do Szczecina wpłyną największe żaglowce świata. A dla fanów 
żeglarstwa w bardziej sportowej formie gratką będą Mistrzostwa 
Świata Optimist, które odbędą się w naszym regionie na prze-
łomie sierpnia i września. Jak widać oferta imprez na Pomorzu 
Zachodnim jest nie tylko bogata, ale i różnorodna.
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10% rabatu 
przy 

rezerwacji telefonicznej 

do dnia 30.04.2015 r.

Gwarantujemy Państwu nasze usługi na najwyższym poziomie. W naszej ofercie znajdują 
się obiekty hotelowe i sanatoryjne zlokalizowane w najatrakcyjniejszej dzielnicy nadmor-
skiej tuż przy promenadzie. Zabiegi z wykorzystaniem naturalnych surowców: borowiny         
i solanki mają zbawienny wpływ zdrowotny i są gwarantem odzyskania utraconych sił 
witalnych.

Oferujemy naturalne kosmetyki wyprodukowane na bazie 
morskiej wody solankowej wydobywanej 
na terenie wyspy Uznam.

ul. Nowowiejskiego 2
tel. +48 91 321 44 52, +48 91 321 21 85

e-mail: rezerwacje@uzdrowisko.pl

Proponujemy:
Pobyty sanatoryjne 
z zabiegami

Turnusy dla seniorów

Pobyty hotelowe
Turnusy dla nauczycieli

Pobyty weekendowe
Pakiety dermatologiczne 
oraz kardiologiczne

Pobyty świąteczne 
i świąteczno-sylwestrowe

Organizujemy imprezy 
okolicznościowe i konferencje
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Wybrane imprezy w Zachodniopomorskiem
W naszym nadmorskim regionie przez cały rok od-

bywają się bardzo ciekawe festiwale, koncerty, spotka-
nia i imprezy, które tematycznie powinny zaciekawić 
turystów o różnych gustach i upodobaniach. Niektóre 
z nich przybliżamy.

Selekcja, Poligon Drawski, czerwiec, 
Na specjalistycznych torach i ośrodkach uczestnicy z całej 

Polski rywalizują pokonując rzeki, bagna i jeziora. 

Bałtyk Festiwal Media i Sztuka,  
Darłowo, 9-12 lipca, 

Festiwal ma na celu przybliżenie i pokazanie ich różnorodno-
ści sztuki. 

Festiwal Żubra, Miroslawiec, 4 lipca 
Wydarzenie jest alternatywą dla południowo-wschodniej czę-

ści Polski utożsamianej z terenem występowania wolno żyjących 
żubrów. 

Baltic Cup Turniej Tenisowy Aktorów i Arty-
stów, Pogorzelica, czerwiec - lipiec 

Amatorski turniej tenisa ziemnego Aktorów i Artystów Pol-
skich. 

Festiwal Gwiazd, Międzyzdroje, 1- 4 lipca 
Wyjątkowe wydarzenie na festiwalowej mapie Polski i niepo-

wtarzalną okazją spotkań publiczności z ulubionymi artystami. 

Eko Kite Tour 2015, Darłowo, Kołobrzeg, 
Mielno, Świnoujście, lipiec - sierpień 

Wydarzenie sportowo muzyczna w centrum sezonu letniego. 

Festiwal Słowian i Wikingów, Wolin,  
31 lipca - 2 sierpnia 

Coroczny zlot wojowników, rzemieślników, grajków oraz od-
twórców dawnych obrzędów z wielu krajów Europy.

Western Piknik Folk, Blues, Country  
& Bluegrass Festival, Sułomino, 16-19 lipca 

Zlot i festiwal miłośników Dzikiego Zachodu, muzyki country i 
tańców z tamtego okresu.

Ińskie Lato Filmowe, Ińsko, sierpień 
Jeden z najstarszych cyklicznych imprez filmowych w Polsce, 

propagująca filmy o wysokich wartościach artystycznych. 

Sacrum non Profanum, Trzęsacz,  
Świnoujście, sierpień 

Festiwal jest przedsięwzięciem mającym na celu popularyza-
cję muzyki wysokiej kompozytorów dawnych i współczesnych. 

Festiwal Gwiazd Sportu w Dziwnowie,  
Dziwnów, 13-15 sierpień  

W trakcie czterodniowego święta sportu Dziwnów tętni zaba-
wą, popularyzując ruch i zdrowy tryb życia.

Regaty Baltic Single& Double Polonez Cup 
Race 2015, Świnoujście, 10 -15 sierpnia 

W programie regat znajduje się szereg imprez towarzyszą-
cych głównym zawodom. 

Zlot Pojazdów Militarnym Borne Sulinowo, 
Sulinowo, sierpień 

Jedna z największych tego typu imprez w Polsce. W ubiegło-
rocznym zlocie udział wzięto 3 750 zarejestrowanych uczestni-
ków militarnych. 

Międzynarodowy Kampus Artystyczny Fama, 
Świnoujście, 15 -31 sierpnia 

Fama jest jednym z najstarszych, polskich festiwali i jedynym, 
który jest w całości poświęcony artystom młodym i debiutującym.

Cykl turniejów golfowych World Amateur 
Golfers Championship 2015, Binowo,  

26 - 29 sierpnia 
World Amateur Golfers Championship 2015 Poland jest to jed-

na z najbardziej prestiżowych wydarzeń środowiska golfowego. 

Nawigracje Rejs Kobiet, Goleniów, Stepnica, 
Wolin, Wapnica, Międzyzdroje,  

Nowe Warpno, 29 sierpnia - 5 września 
Rejs organizowany jest przez Kongres Kobiet po Zachodnio-

pomorskim Szlaku Żeglarskim
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www.folwarknapolwyspie.pl

[ 609-693-673
ORGANIZUJEMY:  
 wczasy  eventy  
  firmowe  wesela

150 km z Poznania!

Tel./fax:   +48 91 381 35 69
Tel. kom: +48 698 12 26 62
E-mail: campingkorab@onet.pl

www.campingkorab.com 

REKLAMA S01A5000884

Świętouść 65
72-514 Kołczewo
Tel./fax:    +48 91 321 26 62
Tel. kom.: +48 698 12 26 62
E-mail: campingtramp@onet.pl

www.campingtramp.com

Słowackiego 8
72-420 Dziwnów
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Szczecin - historia i nowoczesność
Stolica Pomorza Zachodniego, miasto niszczone 

przez wielu najeźdźców, dziś przywraca młodość zabyt-
kom i buduje nowoczesne obiekty kultury. 

Od morza miasto dzieli ponad 100 km, choć formalnie morska 
granica Polski przebiega przez położone wewnątrz aglomeracji 
Jezioro Dąbie, Trasę Zamkową i Wały Chrobrego. Stąd nierzadki 
przypadek przyjezdnych, którzy już na dworcu PKP pytają, którę-
dy można dojść do morza. 

Miasto przez wieki zmieniało właścicieli. Panowali tu Słowia-
nie, Polacy, Duńczycy, Szwedzi, Francuzi, Prusacy, Niemcy i po-
nownie Polacy. Przed I wojną światową w Szczecinie mieszkało 
sporo Polaków, w tym znani przedsiębiorcy i politycy. Wśród nich 
inż. Antoni Szuman, właściciel znanej szczecińskiej firmy budow-
lanej specjalizującej się w konstrukcjach żelbetowych, który jest 
twórcą wielu gmachów użyteczności publicznej. 

W mieście tworzyli też przed wojną artyści, w tym żydowskie-
go pochodzenia, jak Léon Jessel, twórca popularnych operetek, 
jak „Dwóch huzarów” czy „Kto się śmieje ostatni”, a także patrio-
tycznego „Hindenburg-Marsch”. Sławę na świecie przyniosła mu 
napisana Opera Komiczna „Das Schwarzwaldmädel” („Dziewczę 
ze Szwarcwaldu”) opowiadająca o życiu prostych ludzi na tle to-
czącej się wojny. 

W katedrze, w jednym z filarów można zobaczyć miejsce, 
gdzie zamurowano odnalezioną po wielu latach urnę Karla Lo-
ewe. Był znanym w Europie  twórcą solowej ballady romantycz-
nej. Swoją muzykę ilustrował m.in. wierszami Wolfganga Goethe-
go i Adama Mickiewicza. Urnę odnaleziono podczas remontu 
katedry w 2014 r.  

Inną znaną osobą była najsławniejsza „czarownica”, Sydonia 
von Bork. Ta pochodzącą ze znamienitego rodu kobietą nie miała 
szczęśliwego życia. Najpierw została odrzucona jako kandydatka 
na żonę pomorskiego księcia Ernesta Ludwika, a później posą-
dzono o czary, ścięto głowę, a ciało spalono. Miała rzucić czar 

na ród książęcy i życzyć męskim przedstawicielom bezpłodności 
i śmierci. Jak by nie było, książęta stali się bezpłodni i szybko 
umierali. Zatwierdzający wyrok książę Franciszek zmarł nagle 
trzy miesiące po wyroku, a ostatni z Gryfitów odszedł bezpotom-
nie, przeżywając Sydonię o 17 lat. 

Za czasów panowania dynastii Gryfitów powstał książęcy za-
mek, niegdyś jedna z najznamienitszych rezydencji w Europie, 
zniszczony przez Szwedów i Prusaków, od kilku lat odbudowywa-
ny (mieści się tu budowana najnowocześniejsza w Europie Opera 
na Zamku). W bliskim sąsiedztwie stoi nowo wzniesiona najpięk-
niejsza Filharmonia w Europie oraz jedyne w Polsce Centrum 
Dialogu Przełomy, opowiadające o nowożytnej historii miasta i 
przełomach, które go kształtowały.

Szczecin, to też miasto urodzenia dwóch najważniejszych ca-
ryc w dziejach Rosji. Budynek przy ul. Farnej 1 to miejsce urodze-
nia Sophie Friederike Auguste von Anhalt-Zerbst znanej później 
jako Katarzyna II Wielka. Natomiast w gmachu obecnej Akademii 
Sztuki przy pl. Orła Białego urodziła się księżniczka Sophie Do-
rothéa Augusta Luisa von Württemberg, która urodziła później-
szych carów Aleksandra I Romanowa i Mikołaja I Romanow. 

Miasto było po drugiej wojnie światowej źródłem buntów prze-
ciwko władzy komunistycznej. Prócz znanych strajków z 1970 r. i 
1980 r. był rok 1956, gdy mieszkańcy zdemolowali radziecki kon-
sulat, w którym dziś mieści się jedna z siedzib IPN. 

Warto odwiedzić siedziby Muzeum Narodowego (przy ul. 
Staromłyńskiej i Wały Chrobrego), w tym Muzeum Szczecina w 
średniowiecznym Ratuszu Staromiejskim (pl. Nowy Rynek na Po-
dzamczu), w którym mieści się Muzeum Historii Szczecina.

Miasto słynie z licznych podziemi powstałych w trakcie cieka-
wych dziejów. Można zwiedzić m.in. mieszczące się na szczeciń-
skim dworcu schron przeciwlotniczy z czasów II wojny światowej. 
Jego najniższe partie znajdują się na głębokości 5 pięter pod zie-
mią, a żelbetowy strop ma grubość 3 m (dwie trasy zwiedzania „II 
Wojna Światowa” i „Zimna Wojna”).

Na pierwszym planie nowo wybudowana Filharmonia Szczecińska, tuż obok (za drzewami) powstało pod ziemią Centrum 
Dialogu Przełomy, a na dalszym planie Zamek Książąt Pomorskich.
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76-270 Ustka, ul. Wczasowa 26
tel: +598147735
fax: +598145283

Ludzie sukcesu polecają Hotel Royal Baltic
Best Hotel Award 2014

I NAGRODA W KATEGORII NAJLEPSZE SPA

e-mail: recepcja@royal-baltic.pl
www.royal-baltic.pl

REKLAMA S015000685A

Agroturystyka Dąbki
Mirosław StaniszewskiMirosław Staniszewski

tel. 94/ 3148044
tel. kom. +48 602-65-69-75
76-156 Dąbki
ul. Polna 17

www.e-agro.pl/dabki

Wypocznij nad morzem 
w zielonej okolicy!

REKLAMA S015000802A

Pokoje Gościnne „Iwona”

Iwona Matejek, Ustronie Morskie, ul. Górna 6H,
kom. 660636541, tel. (94)3515804, e-mail: matejek@vp.pl
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Koszalin, czyste powietrze,  
ciekawe imprezy

To największe miasto Pomorza 
Środkowego położone jest z jednej 
strony pomiędzy Morzem Bałtyckim i 
jeziorami, a z drugiej przy wznoszącej 
się nad aglomeracją Górze Chełmskiej. 

To z jej szczytu, na którym znajduje się 
wieża widokowa, roztacza się zapierający w 
piersiach widok na miasto i wszechobecną 
zieleń oraz błękit Bałtyku. Ten niepowtarzal-
ny widok, położenie i przygotowana infra-
struktura kulturalno - turystyczna, stwarzają 
doskonałe warunki do aktywnego i cieka-
wego spędzenia wolnego czasu, właśnie w 
Koszalinie. 

W ostatnich latach wokół miasta powsta-
ła gęsta sieć znakowanych szlaków rowero-
wych, która ma na celu ułatwiać poznawanie 
walorów krajoznawczych najbliższej okolicy 
podczas rowerowych i pieszych eskapad. 
Bliskość Góry Chełmskiej sprzyja spacero-
wiczom oraz uprawiającym nordic walking.

Magnesem przyciągającym turystów są 
również piękne parki, czysta woda, bezpo-
średni dostęp do jeziora Jamno oraz specy-
ficzny mikroklimat. Tereny zielone zajmują 
ponad 38 proc. ogólnej powierzchni miasta, 
co zapewnia dobre warunki do rekreacji i 
wypoczynku. 

Brak wielkiego przemysłu, idący w pa-
rze z ekologiczną strategią rozwoju miasta i 
okolic, zapewnia nieskazitelną czystość śro-
dowiska przyrodniczego. Niezapomniane 
chwile wytchnienia odnajdziemy zarówno 
w centrum miasta, w cieniu zieleni parkowej 
jak i na plaży miejskiej (Wodna Dolina). 

Melomanom warto polecić w Koszalinie 
piękną Filharmonię w odnowionym Parku 
Książąt Pomorskich, a miłośnikom sztuki 
aktorskiej ciekawe spektakle w Bałtyckim 
Teatrze Dramatycznym. 

Wśród zabytków, które warto zobaczyć, 
wymieńmy kaplicę Świętej Gertrudy, Domek 
Kata, neogotyckie budynki Poczty Głównej 
i Archiwum Państwowego, średniowieczne 
mury obronne, budynek straży pożarnej i 
browaru z początku XX wieku i kościół pod 
wezwaniem MB Różańcowej z 1278 roku. 

W Koszalinie odbywają się liczne im-
prezy , na stałe zapisujące się na mapie 
ogólnopolskich imprez kulturalnych. W 
tym Międzynarodowy Festiwal Organowy, 
Koszaliński Festiwal Debiutów Filmowych 

„Młodzi i Film”, Europejski Festiwal Filmowy 
„Integracja Ty i Ja”, Hanza Jazz Festiwal, 
Festiwal Zespołowej Muzyki Akordeonowej 
„Koszalińskie Konfrontacje Młodych m-te-
atr”, Festiwal Pełni Życia z Festiwalem Kuli-
narnym na Ulicy Smaków, Ogólnopolski Fe-
stiwal Piosenki Aktorskiej „Reflektor”, Letni 
Festiwal Kabaretu i wiele innych wydarzeń 
kulturalnych. 

Jest to wreszcie miasto, w którym za-
wsze coś się dzieje gdzie każdy może cie-
szyć się pełnią życia.
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Płonące ptaki Władysława Hasiora, rzeźba przy zbiegu ulic Jana Pawła II, Ju-
liana Fałata i Gdańskiej.

Wodna Dolina w Koszalinie.

Góra Chełmska, wieża widokowa.
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www.hotelemocja.pl  recepcja@emocja.net.pl  
76-032 Mielno/ Unieście , ul. 6 Marca 16

Tel: 94 318 09 90, 94 316 60 70 

c Restauracja c Kawiarnia c Pizzeria c 

c SPA & Wellness c Konferencje c Taras widokowy c

Majówka
od 299 zł / os.

Wakacje First Minute PROMOCYJNE CENY 
tylko do końca kwietnia!
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Słupsk - Trakt Książęcy
Miasto młodnieje za sprawą zre-

witalizowanych obszarów, w tym 
Traktu Książęcego. Tym samym 
centrum miasta stało się jego praw-
dziwą wizytówką. 

Pozyskano na ten cel dofinansowanie 
ze środków Unii Europejskiej w wysokości 
36,6 mln zł, a jego całkowita wartość wy-
nosi 55,6 mln zł. Obok budowy tzw. drogo-
wego ringu miejskiego, czyli trasy obwo-
dowej, jest to najważniejszy słupski projekt 
współfinansowany ze środków UE. 

Oprócz tego został rozbudowany Te-
atr Rondo (ważny ośrodek kulturalny), 
powstało Słupskie Centrum Organizacji 
Pozarządowych i Ekonomii Społecznej. 
Powstała także hala sportowa. 

Odmłodniały też parki miejskie. Są 
dziś ważną częścią przestrzeni miejskiej. 
Park Kultury i Wypoczynku jest dziś na-
prawdę pięknym miejscem, podobnie jak 
skwery między ul. Sienkiewicza i Jagiełły 
- Jana Pawła II. 

Oczywiście Słupsk kojarzony jest z 
dziełami Stanisława Witkiewicza w zbio-
rach Muzeum Pomorza Środkowego. Hi-
storia największej w Polsce i na świecie 
kolekcji sięga roku 1965, w którym za-
kupiono 110 pastelowych prac od miesz-
kającego wówczas w Lęborku Michała 
Białynickiego-Biruli, syna Teodora - zako-
piańskiego lekarza i bliskiego przyjaciela 
Witkacego. 

Muzeum stale wzbogacało swoje 
zbiory. Dzisiaj kolekcja liczy 253 prace, 
wśród których zdecydowanie dominują 
portrety malowane pastelami na papie-
rze. Ponadto w zbiorach znajduje się 
kilkanaście rysunków, trzy pastelowe 
kompozycje, dwa portrety wykonane wę-
glem oraz kilka obrazów olejnych i jedna 
akwarela. 

Słupsk, to też miasto, które może po-
szczycić się zabytkową zabudową, jako 
że nie zostało zniszczone w trakcie dzia-
łań wojennych, jak inne miasta Pomorza. 
A że posiada ponad tysiącletnią historię, 
warto je obejrzeć. Do najstarszych za-
licza się średniowieczny układ urbani-
styczny, objęty przez mury miejskie, wraz 
ze wzgórzem i kościołem św. Ottona. Inne 
zabytki z tego okresu, to fragmenty pier-
wotnych obwarowań miejskich, z których 
zachowała się Brama Młyńska, Nowa 
Brama, Baszta Czarownic i fragmenty 
murów obronnych. Wszystkie te budow-
le pochodzą z około XIII-XIV w. Również 
na XIV wiek datowana jest budowa Młyna 
Zamkowego, wchodzącego w skład kom-
pleksu, do którego w następnym wieku 
dobudowano Zamek Książąt Pomorskich, 
Spichlerz Richtera, kościół św. Jacka 
oraz gotycką kaplicę św. Jerzego. 

Z okresu nowożytnego pochodzą dwa 
spichrze, Apteka Dworska i mieszczań-
skie wille z początku XX wieku. Z pew-
nością na uwagę zasługuje też słupski 
Ratusz, budynek starostwa powiatowego, 
„Belwederek”, czyli mały ratusz oraz jego 
ogrodzenie. 

Ciekawe są też zabytki sakralne, jak 
chociażby XIV - wieczny Kościół Mariac-
ki pw. Najświętszej Marii Panny, którego 
wieża została odbudowana po zniszcze-
niach, czy XV - wieczny kościół podomi-
nikański pw. Św. Jacka.Fo
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Firma Usługowo - Handlowa Agata Gebel
 tel. kom. 601 654 334  | tel. 943 448 598

Nie czekaj 

i dowiedz się 

co przygotowaliśmy 

dla Ciebie na 

WAKACJE 
2015

E U R O PAT O U R
Z nami spełnisz swoje marzenia o dalekich podróżach!

REKLAMA K035001415A

Leżąca prawie pośrodku pasa nadmorskiego, 
Gmina Ustka nad Bałtykiem jest obszarem o niepo-
wtarzalnych walorach krajobrazowych, zdrowot-
nych i turystycznych.   Atrakcja są tętniące życiem 
miejscowości wypoczynkowe, ale także ciche łąki, 
urokliwe śródleśne jeziora czy nadmorskie klify.

Dzięki wytężonej pracy powstało wiele znaczących 
inwestycji; stawiamy na sport i  edukację, wspie-
ramy rodziny i  jako jedyni w Polsce organizujemy 
Ogólnopolski Zjazd Maskotek w  Rowach, który  
przyciąga maskotki z całej Polski. Z roku na rok licz-
ba uczestników tego wspaniałego wydarzenia po-
większa się. Wpływ na to ma niesamowity rodzinny 
charakter imprezy oraz jej  aspekt charytatywny 
– Maskotki zawsze odwiedzają dzieci z oddziałów 
Słupskiego Szpitala Specjalistycznego rozdając 
upominki oraz wspierając maluchy uśmiechem 
w ciężkiej dla nich chwili, jaką niewątpliwie jest po-
byt w szpitalu.

W ierwszą sobotę lipca organizujemy Rajd Rowero-
wy, w tym roku jubileuszowy, 20 raz. Ogólnopolski 
Rajd „Szlakiem Zwiniętych Torów”, przyciąga setki 
uczestników nie tylko z kraju, ale i z zagranicy. Na-
sze miejscowości nadmorskie stają się też stolicą 
orkiestr dętych oraz służb mundurowych i związa-
nych z bezpieczeństwem podczas Dnia Prewencji.

Na wszystkie imprezy serdecznie zapraszamy na-
szych gości.

Urząd Gminy Ustka, ul. Dunina 24, 76-270 Ustka, tel. 59 815 24 00, fax 59 814 42 57, urząd@ustka.ug.gov.pl, www.ustka.ug.gov.pl

Leżąca prawie pośrodku pasa nadmorskiego, 

Gmina Ustka. Perła w koronie polskiego wybrzeża.
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Romantyczne śluby w Świnoujściu

Gdzie znajduje się najbardziej romantyczne miejsce 
na Pomorzu Zachodnim? 

Na to pytanie miał odpowiedzieć plebiscyt „Pomorze Zachod-
nie Romantycznie” zorganizowany przez Zachodniopomorską 
Agencję Turystyki ZART. Głosowali Internauci i wybrali większo-
ścią głosów świnoujski Wiatrak. 

Tak naprawdę, to nie jest wiatrak, a znak nawigacyjny Stawy 
Młyny. Nie przeszkadza to tym, którzy robią sobie pod nim zdję-
cia. „Wiatrak”  pojawia się więc prawie na wszystkich zdjęciach ze 
Świnoujścia; na tle przepływających promów, statków, wschodzą-
cego lub zachodzącego słońca, jako tło zdjęć okolicznościowych 
etc. 

- Stawa Młyny wita marynarzy i żeglarzy wpływających do 
świnoujskiego portu oraz żegna wypływające jednostki - wyjaśnia 
Wiesława Porębiak ze Świnoujskiej Organizacji Turystycznej. - 
Jest też stałym punktem spacerów brzegiem szerokiej plaży oraz 
punktem docelowym biegaczy, rowerzystów czy osób chodzą-

cych z kijkami. Symbol nadmorskiego miasta jest także bohate-
rem licznych legend. 

Atrakcje Świnoujścia, to także najszersza nad Bałtykiem pla-
ża, błękitne niebo i teraz Najbardziej Romantyczne Miejsce. Tak 
może wyglądać sceneria wymarzonej uroczystości ślubnej. 

- Na mocy zmian ustawy o aktach stanu cywilnego, od 1 mar-
ca tego roku osoby pragnące zorganizować ślub w plenerze, mają 
możliwość tu właśnie zawarcia związku małżeńskiego - mówi Da-
nuta Piasecka Bursiak, naczelnik Urzędu Stanu Cywilnego. 

- Świnoujście, poza innymi atrakcjami, ma ogromy potencjał do 
organizacji zarówno ceremonii zaślubin w pięknej romantycznej 
scenerii jak i uroczystości weselnych w atrakcyjnych miejscach, 
których u nas jest bardzo dużo - dodaje Katarzyna Rówińska, 
naczelnik Wydziału Promocji, Turystyki, Kultury i Sportu, Urzędu 
Miasta Świnoujście. - To nie tylko wspaniała plaża, ale również 
bardzo atrakcyjne pod względem scenerii miejsca z widokiem na 
port, na morze, na styku granic polskiej i niemieckiej, największy 
nad Bałtykiem port jachtowy z tłem w postaci majestatycznych 
masztów jednostek tam cumujących, wnętrza Muzeum Rybołów-
stwa Morskiego, które do oprawy ceremonii udostępnia piękne 
zabytkowe meble, kufry posażne, akcesoria ślubne, po urokliwy 
Park Zdrojowy. 

Możliwości oczywiście jest dużo więcej. Klimatyczna uroczy-
stość na terenie obiektów fortecznych, lub o zachodzie słońca na 
morzu wymagają już zgody właścicieli i dzierżawców fortów oraz 
armatorów jednostek. Warunkiem „pływającego” ślubu jest, aby 
miał on miejsce na pokładzie polskiej jednostki, przebywającej na 
polskich wodach terytorialnych. 

Liczne hotele, pensjonaty, ośrodki wypoczynkowe i kwatery 
prywatne na terenie Świnoujścia stanowią doskonałe zaplecze 
logistyczne oprawy weselnej. Wiele z nich posiada także restau-
racje i sale, w których można zorganizować imprezę. Odzyskują-
ce dawny blichtr i elegancję Świnoujście jest doskonałym miej-
scem na zorganizowanie stylowej uroczystości. W mieście znajdą 
swoje miejsce na wymarzony ślub pary w każdym wieku.

Zaraz po ogłoszeniu wyników plebiscytu koło wiatraka wiele osób robiło sobie zdjęcia.
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www.dw-passat.pl

ul. Marynarska 3
72-350 Niechorze
tel.   91 3863 418
faks 91 3863 656
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Ustka - wypoczynek, zabytki, słońce
Ten nadmorski kurort zachwyca 

nie tylko słońcem i plażą, ale rów-
nież jako idealne miejsce na wypo-
czynek i dobrą zabawę. Miasteczko 
pełne jest też ciekawych zabytków, 
odzwierciedlających historię ludzi, 
którzy tu mieszkali. 

Kościół p.w. Najświętszego Zbawicie-
la został wybudowany w chwili, gdy stary 
p.w. św. Mikołaja (w Zaułku Kapitańskim 
przy porcie) stał się dla wiernych zbyt 
mały. Sprzeciwiało się temu wielu ów-
czesnych mieszkańców, gdyż na miejsce 
budowy wybrano wydmę znajdującą się 
już za ówczesną wsią Ustka. Dziś, to już 
samo centrum miasta. Budowniczym był  
miejscowy cieśla, Franz Draheim, które-
go za prace uhonorowano nadaniem jego 
imienia jednej z ulic, dziś  Kopernika. 

Zanim Ustka stała się kurortem, była 
zwyczajną wsią rybacką odnotowaną już 
w Średniowieczu. Należała do kasztela-
ni słupskiej. Klimat starej portowej osady 
znaleźć można jeszcze wśród rybackich 
domów w kwartale wytyczonym ulicami 
Marynarki Polskiej i Kosynierów. Zachował 
się tu układ uliczek średniowiecznej wsi, 
który z uwagi na jego wartość historyczną 
objęty został ochroną konserwatorską. 

Skwer im. Jana Pawła, dawniej wspo-
mniany Zaułek Kapitański, to ciekawy, 
niewielki placyk w miejscu, gdzie ulica 
Marynarki Polskiej skręca do portu. Tu też 
zachowało się kilka starych kamienic, któ-
rych fundamenty mogą mieć setki lat. Od 
1357 do 1889 roku stał tu średniowieczny 
kościółek p.w. Św. Mikołaja, patrona żegla-

rzy i kupców. Posiadał wysoką wieżę, na 
której zapalano pochodnię, służącą jako 
punkt nawigacyjny. Kościół okalały krzyże, 
chowano tu bowiem mieszkańców i ofiary 
katastrof morskich. Ciekawostką jest fakt, 
że odkryte podczas rewitalizacji placyku 
szczątki dawnych ustczan potwierdziły, 
że byli świetnie odżywieni, ale cierpieli na 
choroby reumatyczne. Niegdyś wokół sta-
ły kamienice najznakomitszych mieszkań-
ców Ustki, tj. kapitanów i szyprów statków, 
stąd dawna nazwa.

 Port był sercem dawnej wsi rybackiej. 
Tereny wokół niego zabudowywano nie-
przerwanie od połowy XIV w. Na szczegól-
ną uwagę zasługuje budynek z wieżyczka-

mi, typowy dla okresu secesji z przełomu 
XIX i XX w., w którym obecnie znajduje 
się siedziba urzędu celnego. Co ciekawe, 
podobny urząd mieścił się tu też przed 
wojną. Warto uważnie obejrzeć budynek z 
czerwonej cegły przy ul. Zaruskiego. To je-
den z najstarszych spichlerzy portowych. 

Największą atrakcją usteckiego por-
tu są mola, wschodnie i zachodnie, które 
obecny kształt zyskały na przełomie XIX i 
XX wieku. Klimat portowy tworzyły niegdyś 
liczne karczmy, których w XVIII w. było aż 
sześć, co przy liczbie ludności ocenianej 
na około 50 dorosłych osób, wydaje się 
być interesujące.

W porcie na uwagę zasługują jeszcze 
niewątpliwie dwie budowle, tj. Czerwona 
Szopa, dawna baza ratowników morskich 
oraz spirytusownia. Ta pierwsza wybudo-
wana została w 1867 r. kiedy to wzdłuż 
całego morskiego wybrzeża powstawały 
szopy ze sprzętem do ratowania załóg 
statków. Tę drewnianą w 1887 r. zastąpił 
budynek z czerwonej cegły ufundowany 
ze składek pracowników poczty i telegrafu 
dla uczczenia 90. urodzin cesarza Wilhel-
ma I. Czerwono ceglany Magazyn spirytu-
su po zachodniej stronie portu powstał w 
1886 r. Jednorazowo mógł pomieścić 2,5 
mln litrów alkoholu. Podobno w 1945 r. na 
dnie zbiornika ze spirytusem znaleziono 
ciała trzech żołnierzy radzieckich.  

Warto też odwiedzić latarnię morską 
z 1892 r. stojącą u nasady wschodniego 
falochronu oraz bunkry przy plaży za-
chodniej na wydmie koło portu. To cztery 
potężne żelbetonowe działobitnie dla dział 
nadbrzeżnych oraz schrony połączone 
podziemnymi korytarzami, pamiątka z lat 
wojny.
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Stare budynki dodają wieczornym spacerom wiele romantyczności.

Kamienne molo, a na nim pomnik syreny, Bryzgi Rosowej, opisywanej przez 
kaszubskiego poetę Franciszka Fenikowskiego.
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Kołobrzeg - gmina pełna  
niespodzianek

Duża część gminy leży w Obsza-
rze Chronionego Krajobrazu, a inna 
wchodzi w skład Strefy Ochrony 
Uzdrowiskowej. Jej atutami więc jest 
doskonały klimat, dogodne warunki 
do uprawiania sportów i liczne ośrodki 
wypoczynkowe i gospodarstwa agro-
turystyczne. 

Turystyka stanowi priorytet w gospo-
darce gminy i jest podstawowym źródłem 
jej utrzymania. Gmina stanowi doskonałą 
bazę wypadową do bliższych i dalszych wy-
cieczek wzdłuż wybrzeża oraz do Niemiec, 
Szwecji i Danii. 

Turystów spragnionych historii i cieka-
wych losów miasta w czasie II wojny świa-
towej przyciąga bogate Muzeum Oręża Pol-
skiego, które mieści się w samym centrum 
miasta. Dwa tematyczne oddziały prezentu-
ją Dzieje Oręża Polskiego oraz Historię Mia-
sta Kołobrzeg. Natomiast w porcie rybackim, 
w Kołobrzeskim Skansenie Morskim można 
zwiedzić ekspozycję plenerową wyslipowa-
nych okrętów wojennych. 

- Rocznie odwiedza nasze muzeum ok. 
130 tys. osób, co stawia nas w czołówce 
muzeów w Polsce - mówi z dumą Malwina 
Markiewicz. - Organizujemy wystawy cza-
sowe, wydarzenia i projekty edukacyjne 
adresowane do wszystkich grup wiekowych. 
Posiadamy też specjalistyczną bibliotekę hi-
storyczno - wojskową, a nasze sklepy muze-
alne oferują ciekawe publikacje historyczne i 
krajoznawcze, a także nietuzinkowe pamiąt-
ki i pocztówki. 

Wystawa Dzieje Oręża Polskiego, to 
ułożona chronologicznie wystawa przed-
stawiająca bogatą kolekcję dokumentującą 
historię polskiej wojskowości od okresu śre-
dniowiecza do współczesności. Znajdziemy 

tu ponad 70 pojazdów wojskowych, samo-
lotów, broni pancernej i artylerii. Ekspono-
wane są w sali techniki oraz na wystawie 
plenerowej. Natomiast w Empirowym Pała-
cu Braunschweigów (oddział historii miasta) 
znajdują się trzy sale ekspozycji stałych po-
święconych historii Kołobrzegu oraz kolekcji 
narzędzi pomiarowych. 

Wystawę dokumentującą historię Ko-
łobrzegu stworzono na podstawie bezcen-
nych zabytków archeologicznych, pocho-
dzących z badań prowadzonych na terenie 
miasta i wczesnośredniowiecznego grodu w 
Budzistowie. 

Kołobrzeski skansen morski, to plene-
rowa ekspozycja zabytków związanych z 
kulturą morską. Znajduje się tu m.in. okręty 
ORP Fala, ORP Władysławowo i legendar-
ny kontrtorpedowiec ORP Burza.
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Każdy zwiedzający muzeum znajdzie tu dziedzinę wojskowości, którą się 
szczególnie interesuje.

W skansenie jednostki, które zapisały się w historii Polski.

Ciekawa wystawa przedstawiająca bogatą kolekcję  polskiej wojskowości.
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Tychowo - raj dla turystów  
i wędkarzy

Przez gminę przepływają rzeki 
stanowiące dopływy rzek Parsęty i 
Radew, tj. Liśnica, Leszczynka i Cho-
tla. Znajdują się tu dwa jeziora, Do-
browieckie Wielkie i Dobrowieckie 
Małe. 

Centrum gminy, to miejscowość Ty-
chowo o słowiańskim, wczesnośrednio-
wiecznym rodowodzie, położona wśród 
malowniczych pól i lasów i na skrzyżowa-
niu ważnych szlaków komunikacyjnych, 
gwarantujących dobre połączenie z całym 
krajem. 

Pod kątem turystycznym jest kilka 
miejsc, które warto zobaczyć. W tym naj-
większy w Polsce i jeden z największych w 
Europie głaz narzutowy. Nazwano go Try-
gław. Ma długość 13,7m i szerokość 9,3 m. 
W obwodzie - 44 m. Nad ziemię wystaje 
3,8 m., a pod ziemią ukryte jest jeszcze 
ponad 4 m. Waży ok. 1000 t. Legenda gło-
si, że jeden z książąt wjechał nań karocą 
zaprzężoną w 4 konie i zdołał nawet nań 
zawrócić. 

Innym miejscem godnym zobaczenia 
jest dawny dworski park krajobrazowy 
utworzony wokół pałacu z XVIII w. Sam 
pałac już nie istnieje, a jego ruiny rozebra-
no na początku lat 70-tych. Na obszarze 
13,7 ha rośnie ok. 2300 drzew. W tym kil-
ka drzew o wymiarach pomnikowych, któ-
rych wiek szacuje się od 150 do 180 lat 

(liściastych) i od 110 do 130 lat (iglastych). 
Najciekawszymi rosnącymi tu gatunkami 
są czeremcha amerykańska, dąb błotny 
czerwony, węgierski i szypułkowy odmiany 
strzępolistnej i stożkowej, klon srebrzysty, 
leszczyna turecka, lipa srebrzysta, ma-
gnolia drzewiasta i kilka odmian jodły. 

Do atrakcji architektonicznych nie-
wątpliwie należy zabytkowy kościół pa-
rafialny wybudowany pod koniec XV w, 
ufundowany przez znane rody pomorskie 
von Kleistów i von Versenów. We wnę-
trzu wspaniały gotycki tryptyk głoszący 

Zwiastowanie Najświętszej Marii Panny 
wykonany z drewna w początkach wieku 
XVI. W predelli tryptyku herb rodziny von 
Kleistów. Na południowej ścianie baro-
kowy krucyfiks z XVIII w. Na strychu ko-
ścioła znajduje się duża eliptyczna tabli-
ca nagrobna z 1679 r. Elizabeth Zeidler, 
prawdopodobnie żony pastora. Organy 
powstały w roku 1936 r., a ich twórcą był 
Reinhold Heinze. 

Nie wiemy co kryje krypta grobowa. 
Poprzednik obecnego proboszcza w tro-
sce o spokój zmarłych nakazał zamuro-
wać doń wejście. Jedynie przez okno w 
ścianie krypty można dostrzec na połu-
dniowej ścianie kaplicy głębokie, odcinko-
wo zamknięte nisze. W dwóch kondygna-
cjach ustawiono trumny dziecięce, a dalej 
warstwowo ułożono osiem trumien. Kim są 
zmarli, nie wiadomo. Prawdopodobnie nie 
przedstawiciele rodziny von Kleistów, gdyż 
na pobliskim cmentarzu mieli grobowiec 
rodzinny. 

Atutem gminy jest czyste środowisko 
lasy, które przyciągają amatorów grzy-
bobrania, jagód i łowiectwa. Coraz bar-
dziej popularne stają się w nich bezkrwa-
we łowy wyprawy z aparatem fotograficz-
nym czy magnetofonem. Istnieją też koła 
myśliwskie. W leśniczówkach, domkach 
myśliwskich i kwaterach prywatnych na 
gości czekają noclegi i wyżywienie. Słyn-
ne już stały się myśliwskie biesiady przy 
ognisku z bigosem z dziczyzną. Na węd-
karzy czekają zasobne w łososie, troć wę-
drowną, pstrągi potokowe, lipienie, szczu-
paki rzeki i jeziora. A na kajakarzy spływ 
rzeką Parsętą.
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Największy głaz w Europie. Legenda głosi, że ukryto pod nim złoty posąg Try-
gława wolińskiego.
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Gmina TYCHOWO

Pełna tajemnic

Powiat Białogard    |     Bobolicka 17, 78-220 Tychowo     |      www.tychowo.pl

Stalag Luft IV Gross Tychow - niemiecki obóz jenie-
cki dla zestrzelonych lotników alianckich, założony w 
kwietniu 1944, w Okręgu Militarnym II, w lesie 2,5 km 
na wschód-północny wschód od Podborska, 1 km na 
południowy wschód od Modrolasu, 5,5 km na zachód-
-północny zachód od Tychowa, 1 km na północ od drogi 
wojewódzkiej nr 169.

Obóz na rzucie kwadratu zaplanowano podzielić na czte-
ry odseparowane niezależne sektory (A, B, C, D), które 
były odseparowane niby pasami granicznymi.

Według obozowej ewidencji, na dzień 1 stycznia 1945 
r. w obozie przebywało 8708 Amerykanów, 902 lotników 
RAF i 132 Rosjan. Wśród Brytyjczyków z RAFu byli m.in. 
Kanadyjczycy, Australijczycy, Nowozelandczycy, Francu-
zi, Norwegowie, Czesi a także 58 Polaków

Dzisiaj przez środek obozu prowadzi asfaltowa droga 
łącząca dwie miejscowości: Podborsko z Modrolasem. 
Dookoła drogi okazały las a na skraju lasu tuż przy dro-
dze stoi pomnik autora Zygmunta Wujka upamiętniają-
cy to miejsce. Od 2012 roku na terenie byłego obozu 
jenieckiego prowadzone są prace porządkowe mające 
na celu przystosowanie tego terenu do zwiedzania na 
szeroką skale. Na dzień dzisiejszy odsłonięta została 
podmurówka kuchni obozowej w sektorze A. Każdy, kto 

lubi dreszczyk odkrywania na pewno się nie zawiedzie. 
W lesie pod warstwą roślinności, ale mimo to doskonale 
widoczne znajdują się fundamenty baraków, magazy-
nów i szpitala obozowego. Można znaleźć strzelnicę dla 
żołnierzy oraz fundamenty budynków lotniska Luftwaffe, 
które funkcjonowało tutaj do 1939 roku. W poszukiwa-
niach zawsze chętnie pomoże Bałtyckie Stowarzyszenie 
Miłośników Historii PERUN z Koszalina

Podborska Baza Atomowa. Poradzieckie magazyny 
broni atomowej - głowic rakietowych i amunicji artyle-
ryjskiej na potrzeby Ludowego Wojska Polskiego i Armii 
Radzieckiej. Jeden z niewielu tego typu obiektów na te-
renie Europy i jedyny zachowany w Polsce. Unikatowe 
wnętrza kryjące tajemnice i klimat Zimnej wojny, ory-
ginalne wyposażenie oraz doskonały stan techniczny 
obiektu pozwalają cofnąć się w czasie i poczuć klimat 
atomu.

Niemal dwa tysiące metrów kwadratowych podziemnej 
historii i zimnowojennej techniki podparte wiedzą prze-
wodników dostarczą niezapomnianych wrażęń.

Baza administrowana jest przez Zachodniopomorskie 
Stowarzyszenie Miłośników Historii i Tajemnic. Zwiedza-
nie bazy możliwe po uprzednim ustaleniu terminów pod 
numerem 601 197 908 lub zsmhit@wp.pl

*bezpłatnie maksymalnie 2 dzieci

Rodzinne Wakacje w Ikar Plaza
Oferujemy:
§   7 noclegów;
§   śniadania i kolacje w formie bufetu;
§   zajęcia plastyczne oraz liczne animacje dla dzieci;
§   niespodzianka dla dziecka (dziecko do lat 12);
§   nauka pływania – 1 godzina w pobycie dla dziecka  

w wieku od 6 do 12 lat;
§   wspólne rodzinne grillowanie (1 x podczas pobytu);
§   zabawa w Centrum Rozrywki Rodzinnej (1 x podczas pobytu) 

www.centrumrozrywkirodzinnej.pl; 
§   bezpłatne korzystanie z kompleksu basenów, saun oraz sali 

fitness;
Dla Pań
§   1 x Eye Fresh Ceremony – drenująco nawilżający zabieg na 

okolicę oczu;
§   1 x słoneczna łączka – program rewitalizacji i zdrowego opalania 

ciała;
Dla Panów
§   1 x relaksujący masaż pleców kamieniami bazaltowymi, a na 

zakończenie wmasowanie orzeźwiającego masła o cytrynowej 
nucie;

§	 1 x klasyczny masaż pleców.

Cena od 1995,00 zł
Dzieci do lat 10 pobyt gratis*!!!

nowoczesne. wyjątkowe. jedyne.
www.ikar-plaza.pl

IKAR PLAZA
78-100 KOŁOBRZEG, ul. Wschodnia 35

tel. +48 94 713 60 22, fax +48 94 352 34 81
plaza@ikar-centrum.pl
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Wolin - miasto otwarte na turystów
Większość przebywających latem 

nad morzem w zachodniej części wo-
jewództwa zna wielkie festiwale, któ-
re są organizowane na wyspie Wolin. 
To Festiwal Słowian i Wikingów oraz 
Western Piknik Sułomino. Wrażenie 
na każdym, kto był w samym mieście 
Wolinie robi średniowieczny skansen 
na wyspie Ostrów. 

- Przyjeżdżając w tym roku turyści 
będą mile zaskoczeni, bo oprócz znanych 
atrakcji miasto wzbogaciło się o nowe 
obiekty użyteczności publicznej - mówi 
burmistrz Wolina, Eugeniusz Jasiewicz.

Idąc szlakiem bogatej historii jednego 
z najstarszych miast Pomorza Zachodnie-
go, nie sposób nie wstąpić do Muzeum 
Regionalnego im. Andrzeja Kaubego. 
Rozbudowany obiekt, w siedmiu salach 
wystawowych eksponuje bogate zbiory ar-
cheologiczne. 

Napotkać można tu jedyny zachowany 
w całości kompas słoneczny służący do 
nawigacji, czy też drewnianą figurkę Świa-
towida znalezioną na terenie Wolina, która 
stanowi jedno z najcenniejszych znalezisk 
archeologicznych oraz jest jedną z nie-
licznych figurek w Polsce, które naukowcy 
identyfikują jako najważniejszego słowiań-
skiego boga wczesnego średniowiecza. 

Tuż za muzeum znajduje się odbudo-
wany Dworek Woliński, miejsce o niezwy-
kle bogatej przeszłości. Dziś mieści się tu 
Centrum Współpracy Międzynarodowej. 
W środku, w odrestaurowanych piwnicach 
galeria sztuki „Centrum”. 

Na miłośników historii czeka również 
ścieżka historyczna opisująca najciekaw-
sze miejsca tej ziemi, na jej drodze na-
potkać możemy nowy kamień runiczny 
postawiony na cześć króla Haralda Sino-
zębego. To władca, który miał panować 

nad Wolinem, zakładając warowny obóz 
Jomsborg, w którym stacjonowała wikiń-
ska drużyna. Pokonany przez syna, Sve-
na Widłobrodego, swój żywot zakończył 
właśnie w Wolinie w 987 r. Na cześć kró-
la Haralda Sinozębego, który całe swoje 
życie poświęcił walce o zjednoczenie wal-

czących sił Danii, Norwegii i południowej 
Szwecji, fiński koncern Nokia nazwał tech-
nologię łączenia urządzeń elektronicznych 
na podczerwień bluetooth (Sinozęby). 

Niesłychanie ważnym elementem za-
gospodarowania miasta jest wybudowany 
basen jachtowy w ramach Zachodniopo-
morskiego Szlaku Żeglarskiego przygoto-
wany z myślą o rozwoju turystyki wodnej. 
Oprócz ponad 30 miejsc dla jachtów, tuż 
obok wybudowany został budynek mariny 
z miejscami noclegowymi, salą konferen-
cyjną, zapleczem socjalnym, slipami oraz 
innymi udogodnieniami, które zapewnią 
przybyłym gościom najwyższy komfort.  

Znaczącym zmianom infrastruktural-
nym poddane zostało samo miasto Wo-
lin. W kwartale starego miasta oddany 
został do użytku nowy budynek biblioteki 
publicznej. Obiekt posiada czytelnie dla 
dorosłych, gdzie również odbywają się 
spotkania autorskie, czytelnię dla dzieci 
z miejscem do zabaw, salę komputerową 
z dostępem do Internetu oraz salę wysta-
wową.
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Kamień runiczny postawiony na cześć króla Haralda Sinozębego.

Nowa marina w Wolinie stanowiąca część Zachodniopomorskiego Szlaku Że-
glarskiego na 30 jednostek.

Na Festiwal Słowian i Wikingów potrafi zjechać ponad dwa tysiące wojów z 
całego dosłownie świata.
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PROMYK
OŚRODEK WYPOCZYNKOWY

IŃSKO

Niezwykle malownicze miejsce 
nad jeziorem Ińsko.

Zapraszamy w swoje 
gościnne progi na pełen ciszy 
i spokoju urlop na łonie natury.

Promyk położony jest nad jeziorem Ińsko, 
bezpośrednio granicząc z rezerwatem Kamienna Buczyna,
wśród drzew i zieleni.
Piękna i uroku dodaje mu widok jeziora i wyspa Sołtyski.
Naszym gościom oferujemy domki o wysokim standardzie, 
bogato wyposażone.

Organizujemy: WCZASY/WESELA z noclegami
KONFERENCJE/IMPREZY INTEGRACYJNE
Al. Spacerowa 5, 73-140 Ińsko
Tel.: +48 91 56 23 092, 604 912 006
www.owpromyk.pl: e-mail: rs10@wp.pl

bezpośrednio granicząc z rezerwatem Kamienna Buczyna,

REKLAMA S015000684A

REKLAMA S015000739A

www.willaparkmiedzyzdroje.pl

Będzino - cisza, spokój,  
niezapomniane widoki

Mała, choć bardzo ciekawa wypoczynkowo i tury-
stycznie gmina z bogatą bazą noclegową w Pleśnej, Ła-
sinie Koszalińskim, Mścicach oraz Podamirowie. 

Zabytki, to m.in. kościoły gotyckie w Łęknie, Śmiechowie i Do-
brzycy, XIX w. pałac w Dworku, dwór z przełomu XVIII/XIX w. w 
Pleśnej, w Kładnie można zobaczyć zespół pałacowo - ogrodowy 
z połowy XIX w. a w Miłogoszczy - kuźnię neogotycką z  XIX w. 

Dla dbających o zdrowie godne polecenia są  wyprawy pie-
sze lub rowerowe po malowniczych plażach lub pasem wydm 
porośniętych dziewiczymi lasami. Niemal po każdym sztormie na 
brzegu można wypatrzeć okruchy mieniącego się bursztynu. 

W płytkim, przybrzeżnym morzu żyją zarówno ryby słodko-
wodne, jak i morskie, co wynika z małego zasolenia wód. W 
czerwcu organizowane są tu regaty jachtowe. 

 Wierzchomino, to ciekawy florystyczny rezerwat, Wierzcho-
mińskie Bagno.  

Gmina posiada wiele ścieżek rowerowych. Szlak Jamneński 
okrąża Jezioro Jamno od strony południowej (Mielno - Strzeżenie 
- Dobiesławiec - Mścice - Łabusz - Osieki). Szlak Romantyczny 
prowadzi z Dobrzycy przez Strzepowo, Strachomino i Rusowo. 
Szlak Pałaców - Mostowo, Rosnowo, Niedalino, Strzekęcino, 
Bardzlino, Białogórzyno, Nosowo, Parsowo, Świemino, Warnino, 
Wierzchomino, Dobrzyca, Śmiechów, Gąski, Latarnia. 

Kolejne szlaki mają równie romantyczne nazwy. Szlak Wia-
traków prowadzi przez Tatów, Popowo, Dobrzycę, Strachomino, 
Łopienicę do Pleśni. Szlak Łącznikowy: Będzinko - Będzino - 
Wierzchomino, a Szlak Spichlerzy: Mścice - Biesiekierz - Duno-
wo - Jarzyce - Świeszyno - Manowo. 

Ważny jest też dla turystyki ponadregionalnej nadmorski 
Międzynarodowy Szlak Północny R-10 (Podczele - Sianorzęty - 
Ustronie Morskie - Pleśna - Gąski - Sarbinowo - Mielno - Unieście 
- Osieki - Iwięcino - Bielkowo). Jest to fragment szlaku o randze 
międzynarodowej, zaczynający się aż we Francji, biegnący do 
Broniewa. W gminie Będzino obejmuje pas ok. 6 km i przechodzi 
przez miejscowość Pleśna.
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Stepnica - wymarzone miejsce  
dla żeglarzy

Miejscowość staje się coraz bar-
dziej popularna wśród braci żeglar-
skiej nie tylko z Polski. A to dzięki 
wspaniałym przystaniom, dosko-
nale zaprojektowanym i wyposażo-
nym.  

Przystań na Kanale Młyńskim usytu-
owana jest  w północnej części miasta. To 
urokliwe miejsce, które może pomieścić 
jednocześnie od 250 do 300 jednostek 
pływających. Marina jest częścią Zachod-
niopomorskiego Szlaku Żeglarskiego. 

Oba brzegi kanału zabudowano ścian-
ką szczelną, wyposażoną w pachoły cu-
mownicze, pogłębiono kanał oraz wejście 
do kanału na głębokość 2,5 m. Wybudo-
wano drogę dojazdową, parking oraz slip. 

Przystań mierzy 780 m długości i choć 
szerokość Kanału Młyńskiego wynosi od 
12 do 20 metrów, można tam bezpiecznie 
manewrować, ponieważ kanał jest osło-
nięty od wiatru i nie ma w nim zafalowa-
nia, a w głębi portu znajduje się obrotnica, 
ułatwiająca większym jednostkom zawra-
canie. 

- Ważnym elementem jest również to, 
że odległość z przystani do centrum Step-
nicy, gdzie znajdują się sklepy, bary i bank 
wynosi tylko około 500 m - mówi Andrzej 
Wyganowski, burmistrz Stepnicy.

Na przystani działa bosmanat, jest też 

pod stałym nadzorem. Przy Kanale Młyń-
skim działa LOK Klub Żeglarski i Motoro-
wodny, zajmujący się organizacją kursów 
na patent sternika jachtowego i sternika 
motorowodnego. Nad brzegiem Kanału 
ustawiono ławki i latarnie parkowe, wzdłuż 
ciągnie się droga z bruku kamiennego, co 
dodaje obiektowi charakteru starej mariny. 

Kolejna przystań, kameralna, została 
wybudowana w Gąsierzynie, też jako jako 

element Zachodniopomorskiego Szlaku 
Żeglarskiego. Wyposażona jest w nabrze-
że z miejscami cumowniczymi. Na terenie 
jest ujęcie wody, energia elektryczna, wia-
ta z ławkami i miejsce na ognisko. Cały 
teren jest oświetlony oraz objęty monito-
ringiem.  Zacumować tu może około 10 - 
20 jednostek. Korzystanie z przystani jest 
bezpłatne. 

Następna przystań to Przystań Jachto-
wa w Basenie Rybackim w Stepnicy. Zlo-
kalizowana jest pomiędzy częścią basenu 
przeładunkowego, a częścią rybacką w 
Porcie Morskim w Stepnicy tuż przy brze-
gu tzw. dzikiej plaży z amfiteatrem. To tutaj  
w sezonie letnim odbywają się wszelkiego 
rodzaju koncerty i imprezy.  

Czwarta przystań znajduje się w Kopi-
cach. To bardzo urokliwa marina inwestora 
prywatnego. Nie brakuje tu ozdób pirac-
kich, co stwarza swoisty klimat. Przystań 
posiada dwa baseny do cumowania około 
40 jednostek sportowo-żeglarskich. 

Przy przystani znajduje się wybudowa-
ny przez gminę slip do wyciągania i wodo-
wania sprzętu oraz parking. Przystań jest 
osłaniana przez falochrony pokryte drew-
nianymi pomostami, wyposażona w sanita-
riaty, oświetlenie i bosmanat. Korzystający 
z przystani mają możliwość podłączenia do 
energii elektrycznej, korzystania z ujęcia 
wody, WC, prysznica polowego. Głębokość 
zanurzenia to ok. 0,80 m. Przy przystani 
funkcjonuje wypożyczalnia różnego rodza-
ju sprzętu pływającego Latarnik.

Przystań w Gąsierzynie, kameralna, ale z wszelkimi udogodnieniami typu 
woda, energia, wiatą z ławkami i miejscem na ognisko.

Przystań na Kanale Młyńskim jest częścią Zachodniopomorskiego Szlaku Że-
glarskiego. 
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REKLAMA S015000801A

Rusowo 57, 78-111 Ustronie Morskie
tel.: 94 35 15 792
tel. kom.: 608 350 900
e-mail: annabritzen@o2.pl
www.alte-farm.pl

Gospodarstwo Agroturystyczne Alte-Farm, Golf

Graj w golfa i odpoczywaj z całą rodziną!

REKLAMA S015000799A

Pokoje Gościnne „Pelikan”
Elżbieta i Ryszard Tomaszewscy

76-156 Dąbki, 
ul. Wczasowa 15

Tel: 94 314 86 17, 502 542 137

ZAPRASZAMY 
NA MAJÓWKĘ 

zapytaj 
o atrakcyjną 
ofertę przed 

sezonem ! 

REKLAMA S015000855A

Wynajem Kwater
EDWARD SMACZNY

ul.Szafirowa 1, 78-100 Kołobrzeg
tel.: 943528487

kom.: 602174676
Cena: 50 zł/os.

Serdecznie ZAPRASZAMY!!!

REKLAMA S015000731A

REKLAMA S015000812A

Pokoje Gościnne
„U IWONY”

76-032 Mielno-Unieście
ul. 6 Marca 52

tel. 94 318 95 57
tel. kom. 609 397 995

e-mail: iwona@ta.pl
www.iwona.ta.pl SERDECZNIE ZAPRASZAMY! 

REKLAMA S015000733A

„U Macieja”
78-111 Ustronie Morskie, 

ul. Woj. Polskiego 14 A
tel. 94 351 57 07, tel. kom. 606 275 436

e-mail: umacieja@wp.pl
www.umacieja.tp2.pl

ZAPRASZAMY 
PRZEZ CAŁY ROK!

Ustronie Morskie
zaprasza na wczasy

Ośrodek Wczasowy „Zacisze”
Andrzej Laskowski

Zapraszamy  

na wczasy!

ul. Kaszubska 3, 76-153 Darłowo
tel. 94 31 42 797
e-mail: owzacisze@interia.pl
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Odkrywanie Nowego Warpna
Miasteczko wypiękniało, kamie-

niczki zmieniły wygląd, zmoderni-
zowano wiele ulic. Powstały drogi, 
promenady z tarasem widokowym, 
obiekty sportowe. Żeglarze mogą 
zawijać tu do ośrodka, wioski żeglar-
skiej, mariny. Te obiekty dzisiaj okalają 
cały półwysep. 

Koniec Polski - mawiali złośliwi o No-
wym Warpnie jeszcze kilka lat temu. Półwy-
sep, na którym leży miasteczko jest najbar-
dziej na północny-zachód wysuniętym frg-
mentem polskiego lądu. Burmistrz Nowego 
Warpna protestował. 

- Tu Polska się zaczyna - mówił dodając 
z przekonaniem, że o miasteczku jeszcze 
będzie głośno i niebawem stanie się stałym 
punktem na mapie żeglarskich podróży. 

Miał rację. Miasteczko przeżywa reko-
nesans. Samorząd znajduje się w czołów-
ce gmin innowacyjnych kraju, inwestują-
cych w infrastrukturę itd. Zwycięża w ran-
kingach Pisma Samorządu Terytorialnego 
„Wspólnota” w kategorii małych miast. 
Trudno się dziwić. Dzisiaj półwysep może-
my obejść okalającą go promenadą. Z wie-
ży widokowej możemy obserwować Zalew 
Szczeciński i Altwarp. Powstały punkty ga-
stronomiczne, elementy małej architektury, 
bulwar. 

Miłośnicy słonecznych i wodnych kąpie-
li mają do dyspozycji plaże od strony Jezio-
ra Nowowarpieńskiego. 

Promenadę uzupełniły pomosty rekre-
acyjne i wędkarskie. Powstały nowe trasy 
dla rowerzystów. 

Od roku nad jeziorem działa ośrodek 
żeglarski z domkami kempingowymi, miej-
scami dla kamperów, plażą i slipem. Przed 
kilkoma tygodniami uruchomiono wioskę 
żeglarską od strony jeziora z uroczymi wia-
tami, miejscem do grillowania, parkingami, 
pomostem. 

- Marin widzieliśmy wiele, ale wioskę tyl-
ko w Nowym Waprnie - podkreślali włodarze 
miasteczka podczas otwarcia obiektu. 

To nie wszystkie ważne miejsca dla 
żeglarzy na półwyspie. Udało się bowiem 
ożywić i zagospodarować marinę od stro-
ny Zalewu Szczecińskiego, przy pirsie. Tu 
żeglarze mają także dostęp do mediów, 
zmodernizowane keje, tawernę czynną w 
sezonie. 

Aby zobaczyć urokliwe miasteczko, wy-

starczy wybrać się w żeglarską eskapadę. 
Ale można tu również dojechać nową dro-
gą. 

Modernizacja drogi z Dobieszyczna 
do Nowego Warpna była jedną z najważ-
niejszych i najkosztowniejszych inwestycją 
minionej kadencji. Gmina podjęła się prze-
budowy prawie 13-kilometrowego odcinka 
w porozumieniu ze starostwem polickim. 
Przejęła drogę od powiatu w zarząd. Inwe-
stycja kosztowała około 17 mln zł. Droga 
otwiera miasteczko na szczeciński obszar 
metropolitalny, Polskę i Niemcy. 

Wjeżdżając do miasteczka przeżyjemy 
szok. Zmodernizowane ulice, odrestauro-
wane kamieniczki, ratusz miejski - zabyt-
kowa perełka szachulcowej architektury. 
Warto tu zawitać.                                   (pit)
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Doskonałe warunki do żeglowania oferuje nowa marina.

W Nowym Warpnie powstało wiele ciekawych obiektów związanych z żeglar-
stwem .
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Gmina Stepnica to malownicza kraina w zachodnio-północnej części 
województwa zachodniopomorskiego, nad brzegiem Zalewu Szcze-
cińskiego, w lasach Puszczy Goleniowskiej, niecałą godzinę drogi od 
Szczecina. Niezwykłe położenie oraz dobra infrastruktura rekreacyj-
no – sportowa, czynią Gminę Stepnica rajem dla amatorów aktyw-
nego wypoczynku - wędkarzy, żeglarzy, amatorów spływów kaja-
kowych, pieszych i rowerowych wędrówek, zbieraczy runa leśnego 
i myśliwych.  To miejsce zachwyci szczególnie miłośników obco-
wania z naturą, a także miejskich, zapracowanych turystów szuka-
jących ciszy i relaksu.

Stepnica słynie z portu rybackiego dlatego można tu kupić 
świeżą rybę prosto z burty, nie brakuje też jej w menu stepnickich 
lokali. Na urlopowiczów czekają   gospodarstwa agroturystyczne, 
camping, pensjonat, kwatery prywatne oraz unikatowa stuletnia 
tawerna.

Dla miłośników słodkiego lenistwa oraz dla rodzin z dziećmi 
Stepnica oferuje bezpieczną, czystą plażę publiczną z kąpieli-
skiem, która od roku 2012  posiada międzynarodowy certy� kat 
błękitnej � agi. W obrębie plaży znajduje się  plac  zabaw dla naj-

młodszych, a dla ludzi lubiących aktywne formy wypoczynku za-
pewniono atrakcje w postaci siłowni  zewnętrznej,  boiska do gry 
w plażową piłkę siatkową oraz możliwość wypożyczenia rowerów 
wodnych i kajaków. W wypożyczalni czynnej w sezonie za niewiel-
kie pieniądze, oprócz sprzętu pływającego wypożyczyć też można 
leżak i urokliwe kosze plażowe. 

Gmina Stepnica oferuje  zaplecze dla żeglarzy. Duża Przystań 
przy Kanale Młyńskim z sanitariatami  gdzie może zawinąć ok. 
300 jednostek, Przystań Jachtową w Basenie Rybackim na 40 jed-
nostek oraz dwie mniejsze, urokliwe  przystanie jachtowe w Gąsie-
rzynie i Kopicach.  

Na północy gminy znajduje się Park Natury Zalewu Szcze-
cińskiego, gdzie pragnący wypocząć turysta może przy okazji 
pogłębić swoją wiedzę, poznać uroki i tajniki ochrony przyrody, 
zobaczyć w naturze bielika czy stado koników polskich i krów rasy 
Scottisch Higland.

Wyjątkowe krajobrazy Puszczy Goleniowskiej i okolicznych 
miejscowości można oglądać z wieży widokowej na Górze Zie-
lonczyn z wysokości ok. 76 m n.p.m.

W rejonie miejscowości Czarnocin płytkie wody Za-

lewu Szczecińskiego oraz zawsze korzystne wiatry 

stwarzają najlepsze i najbezpieczniejsze warunki 

w Polsce do uprawiania windsur� ngu i kitesur� ngu.

Stepnica   posiada  cztery  przystanie że-

glarskie oraz dwa baseny portu morskiego 

do których można zawinąć statkiem lub 

jachtem. 

Atrakcją stepnickiej plaży jest przepiękne, oświetlone 

molo o długości 160 m w kształcie litery „T” z jednej 

strony zakończone altaną, z drugiej  przystosowane 

do cumowania jachtów.

Bezpieczna ,czysta plaża od roku 2012 posiada certy-
� kat  Błękitnej Flagi. W sezonie działa tu   wypożyczal-
nia sprzętu plażowego i pływającego.


