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Świnoujście

Niewiele jest plaż nad Bałtykiem, gdzie spotkamy tak czysty i sypki piasek. Niewiele jest
miejsc na świecie, gdzie każdego roku morze oddaje trochę
lądu. Tak jest w Świnoujściu.
Kurort może się pochwalić nie
tylko najszerszą plażą w Polsce, ale także doskonałą infrastrukturą turystyczną.

Poradnik świnoujskiego plażowicza
Słońce, piasek i skarby Bałtyku
Gdzie można popływać?

Jak wzywać pomocy?

W Świnoujściu można bezpiecznie popływać
na dwóch kąpieliskach – na Uznamie i w dzielnicy
Warszów (wyspa Wolin). Bezpieczeństwa plażowiczów pilnują ratownicy WOPR. Jest ich 30. Każda
z wieżyczek ma trzyosobową obsadę i jest wyposażona
w łódkę, koło ratownicze, apteczkę i deskę ortopedyczną. Ratownicy przebywają na plaży w godz.
10.00-17.00 aż do pierwszego tygodnia września.

Czerwona flaga
Czerwona flaga na wieżyczce ratowników oznacza
zakaz kąpieli. Jest zawieszana w sytuacjach zagrażających bezpieczeństwu pływających: przy wysokiej fali
i silnym wietrze, niebezpiecznych prądach, niskiej
temperaturze wody (poniżej 15 °C), gdy pojawiają
się sinice, czy załamaniu ulegnie pogoda.
– Przy niskiej temperaturze bardzo łatwo o wychłodzenie organizmu, zawał serca lub skurcz mięśni
– mówi Krzysztof Witków, ratownik WOPR.
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Gdy widzimy coś niepokojącego na kąpielisku, powinniśmy powiadomić o tym ratownika. On zadecyduje, czy podjąć interwencję. Oprócz numeru alarmowego 112 uruchomiono specjalny numer
ratunkowy nad morzem 601-100-100. Na stronie www.ratunek.eu dostępna jest darmowa aplikacja,
która w razie niebezpieczeństwa łączy ze służbą ratowniczą podając dokładną lokalizację (do 3 m) osoby
poszkodowanej.

Jak ubrać się na plażę
– radzi świnoujski projektant mody Piotr Popiołek
Jakie w sezonie letnim będą obowiązywać kolory, kroje strojów plażowych?
– Zgodnie ze światowymi trendami najmodniejszymi kolorami na
lato 2015 będą: żółć, srebro, khaki
oraz zimne odcienie błękitu. W inspiracjach najmocniej przewijają się
motywy militarne, styl romantyczny,
lata 70. i wpływy azjatyckie. Najmodniejszy i najczęstszy element sezonu
to tzw. „gladiatorki”.
Czego powinniśmy unikać zakładając letnią kreację? Czy jest coś, czego
należy bezwzględnie przestrzegać?
– Na pewno nie zakładamy ciemnych majtek pod białe spodnie, nie
eksponujemy na siłę swoich mało
estetycznych części ciała oraz nie
nosimy na raz wszystkich kolorów,
jakie tylko mamy w szafie. Nie zakładajmy sandałów (brązowych) ze
skarpetami (białymi), a także nie
przesadzamy z ilością dodatków.
Najważniejsza rada to – ubieraj się
stosownie do okoliczności. Jeśli nie
jesteśmy pewni, to postawmy na
klasykę lub sprawdzone, uniwersalne
zestawy.

Na głównym kąpielisku na Uznamie już od

Z psem na plaży
Jadąc do Świnoujścia można zabrać ze
sobą psa. Przy wejściu od ul. Uzdrowiskowej
wydzielono odcinek plaży, gdzie dopuszcza
się przebywanie zwierząt. Ta specjalna strefa,
znajdująca się w okolicy wiatraka, jest ozna-

10 lat (najdłużej w Polsce) powiewa Błękitna

czona dwujęzycznymi tablicami i ma ponad
1000 metrów kwadratowych powierzchni.
Jest wyposażona w pojemniki z zestawami do
sprzątania po zwierzakach.

Flaga – międzynarodowe wyróżnienie przyznawane za bezpieczeństwo, troskę o środowisko, jakość wody i działania edukacyjne.

Pamiątka znad Świny
Latem świnoujska plaża to wymarzone miejsce do
wypoczynku i zabawy dla całej rodziny. Dzieci będą
zachwycone budowaniem zamków z piasku, który jest
bardzo czysty, gdyż pochodzi z uznamskich klifów.

Sercówka bałtycka – żyje na głębokości 30-35 metrów. Nie przekracza
3 cm. Lubi piaszczyste dno.

Spacerując brzegiem morza pomyślmy o zabraniu
ze sobą pamiątki. Mogą to być kształtne kamyki, muszelki lub jak nam się poszczęści – kawałek
bursztynu. Ze względu na niskie zasolenie Bałtyku

Omułek jadalny – spotykany na głębokości do 50 m na kamienistym podłożu,
belkach lub betonowych budowlach.
Nie przekracza 4 cm. Mięso omułka jest
przysmakiem w wielu krajach. Skupiska
tych małżów potrafią filtrować setki
metrów sześciennych wody.

muszle nie są tak okazałe jak w innych morzach, ale
przecież nie wielkość się liczy.
Najczęściej spotykane muszle na świnoujskiej
plaży:

Rogowiec bałtycki – występuje stosunkowo blisko brzegu, dlatego jego
muszle spotykamy najczęściej. Preferuje miekkie podłoże do 40 metrów
głębokości. Żyje nawet 12 lat.

Małgiew piaskołaz – jadalny i największy małż w Bałtyku. Osiąga nawet
8 cm długości. Mięso tego mięczaka
ma intensywny smak, ale może być
nieco twarde. Dodaje się je do zupy
lub sałatki.
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Nieznane zakątki Świnoujścia
O niezwykłych miejscach w Krainie 44 Wysp opowiada świnoujski podróżnik i przewodnik Marcin Śmigiel
Dużo pan podróżuje. Czy Świnoujście ma się czym
pochwalić na tle innych miast Europy?
– Nasze największe atuty to bezpośrednie sąsiedztwo Niemiec, Danii i Szwecji, położenie na
44 wyspach, niebanalna historia oraz niepowtarzalny
świat natury, na który składają się woda, plaże, parki, lasy, a także delta Świny z wielkim bogactwem
flory i fauny.
Przyjeżdżamy na weekend do Świnoujścia. Co
powinniśmy koniecznie zobaczyć?
– Zwiedzanie warto zacząć od wizyty u samego ujścia Świny z niepowtarzalnym widokiem na
Zatokę Pomorską oraz wydmowo-klifowe brzegi
wysp Uznam i Wolin. Można przespacerować się
lub przejechać rowerem po jednym z zabytkowych
falochronów albo wspiąć 65 metrów w górę na
taras widokowy najwyższej latarni nad Bałtykiem.
Z wysokości oprócz morza, panoramy miasta, portu
i Zalewu Szczecińskiego dostrzeżemy również trzy
zabytkowe forty pruskie strzegące wejścia do portu.
Turystom ciekawym miasta i jego historii związanej
z rybołówstwem polecam wizytę w Muzeum Rybołówstwa Morskiego. Bezpośrednio przy muzeum
zaczyna się deptak, który zawiedzie nas w pobliże
pięknych secesyjnych kamienic na ulicy Hołdu
Pruskiego. Warto pojechać rowerem w kierunku
południowym, przeprawić się promem a potem
mostem na Karsibór. Wyspa ta oprócz wielu atrak4

cji, takich jak urokliwy kościółek z XV w. oferuje
również możliwość udziału w wycieczce wodnej
eko-katamaranami po delcie wstecznej Świny będącej
częścią Wolińskiego Parku Narodowego.
Czy są takie miejsca w Świnoujściu, które warto
zobaczyć, a nie ma ich w przewodnikach lub są mało
znane?
– Jest ich wiele. Zapalony i zaprawiony odkrywca
może znaleźć miejsca, których nie ma na żadnej
mapie, sfotografować je i postawić na nich stopę
jako pierwszy człowiek na Ziemi. Nazwa Krainy
44 Wysp nie określa dokładnej liczby wysp. Niektóre
z nich tworzą się dopiero i wyłaniają na powierzchnię
tylko na kilka dni w roku. Innym terenem, który
nie został dokładnie opisany jest ciąg umocnień
wojskowych na wyspie Wolin. Miłośnikom przyrody
i nieziemskich widoków polecić można wycieczkę
na pola refulacyjne przy południowym falochronie
Kanału Piastowskiego. Wielkie piaszczyste pola
przypominają krajobraz księżycowy. Powstają one
w wyniku składowania refulatu – piasku wydobytego z dna kanału przy pogłębianiu toru wodnego.
Pola są często odwiedzane przez Bieliki, największe
w Polsce ptaki drapieżne.
W jaki sposób najlepiej poruszać się po wyspach – samochodem, rowerem, czy może komunikacją miejską?
– Na dobrą pogodę zdecydowanie najlepszy jest
rower. Dzięki gęstej sieci tras rowerowych i utwar-

dzonych dróg leśnych wszędzie dotrzemy szybko.
Przy złej pogodzie lub wybierając się dalej poza
miasto warto rozważyć komunikację autobusową.
W okresie letnim uruchamiane są dodatkowe połączenia i sezonowe linie autobusowe.
Zna pan jakieś mało znane ciekawostki o wyspach?
Chciałbym zwrócić uwagę na nazwę naszego
miasta, która pochodzi od cieśniny Świny (niem.
Swine) a ta z kolei swe miano zawdzięcza krewnym
delfinów mieszkających w Bałtyku, czyli morświnom
(niem. Schweinswale). Już od wieków średnich morświny znane były na Pomorzu jako „morskie świnie”.
U ujścia Świny znajdował się prawdopodobnie jeden
z terenów lęgowych a nasi przodkowie polowali na
nie wzbogacając w ten sposób swoją dietę. Niestety,
obecnie w Bałtyku żyje ich tylko około 300- 450.
Winę za to ponoszą m.in. emitowane przez człowieka
zanieczyszczenia chemiczne oraz rosnący przyłów
w wyniku stosowania sieci z tworzyw sztucznych
niewykrywalnych dla echolokacji. Złapane w sieci
rybackie i pozbawione możliwości zaczerpnięcia
powietrza ssaki toną w morzu. Dlatego coraz więcej
organizacji ochrony przyrody działa na rzecz stosowania specjalnych środków ochrony morświnów
podczas połowów.
– Świnoujście to wyjątkowe miejsce na świecie
– mówi Marcin Śmigiel, właściciel świnoujskiego
Biura Aktywnej Turystyki „Travel Partner”.
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Niezwykłe ekspozycje Schmetterlingsfarm
To trzeba zobaczyć!
U podwalin Grupy Przedsiębiorstw Schmetterlingsfarm leży 150 letnia rodzinna tradycja kontynuowana w czwartym pokoleniu przez Sabinę i Hilmara
Lehmann. W obu farmach motyli: w Steinhude nad
jeziorem Steinhuder (założonej w 2000 roku) oraz
największej w Europie farmie motyli w Trassenheide
(założonej w 2005 roku) prezentowany jest dorobek naukowy rodziny Lehmann. Świat osobliwości
przyrodniczych w Heringsdorfie założony w 2009
roku obejmuje nie tylko dużą ekspozycję minerałów,

muszli i skamielin, ale również tropikalną florę i faunę
ze słodkich akwenów. Z rodzinnego zbioru żelazek
i szkła w 2013 roku powstała kolejna wyjątkowa
ekspozycja - Zwiariowany dom żelazek w Zinnowitz,
której nie spotkamy nigdzie indziej.
Godziny otwarcia: Pracujemy 365 dni w roku
Marzec-październik w godz. 1000-1900
(ostatnie wejście o godz. 1800)
Listopad-luty w godz. 1000-1700
(ostatnie wejście o godz. 1600)

Jubileuszowy rabat 2015

Płacisz raz – zwiedzasz czterokrotnie.

Z okazji dziesiątej rocznicy powstania Schmetterlingsfarm Trassenheide udzielany jest
10 procentowy rabat na zakupy w sklepikach we wszystkich ekspozycjach.

Kupując jeden bilet możesz zwiedzić
wszystkie cztery ekspozycje.

reklama
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Nowa atrakcja w Międzyzdrojach
Bałtycki Park Miniatur
Nie trzeba wielu miesięcy podróży, aby zobaczyć
najpiękniejsze zabytki leżące nad Bałtykiem. Wystarczy przekroczyć próg Bałtyckiego Parku Miniatur –
najnowszej atrakcji w Międzyzdrojach. Ekspozycja
przedstawia niezwykłe budowle, które są wizytówką
nadbałtyckich krajów: Polski, Niemiec, Dani, Szwecji,
Finlandii, Rosji, Litwy, Łotwy i Estonii. Wszystkie
miniatury zostały odwzorowane z najdrobniejszymi
detalami przez najlepszych polskich modelarzy.

W Bałtyckim Parku Miniatur będziemy mogli zobaczyć jak w rzeczywistości wyglądał słynny zabytkowy
kościółek w Trzęsaczu. Dziś po tej gotyckiej świątyni
z przełomu XIV i XV wieku ostała się jedynie ściana
stojąca na krawędzi klifu. W parku jest też piękny
zamek z niemieckiego miasta Schwerin, oraz gdański
żuraw, który jest najstarszym zachowanym dźwigiem
portowym w Europie. Wizyta w Parku Miniatur
stanowić może doskonałą lekcję geografii i historii.

Oczywiście nie mogło zabraknąć miniatury samego
Morza Bałtyckiego i otaczających go latarni morskich.
Godziny otwarcia:
Od 1 lipca do 31 sierpnia w godz. 9-20
Dzieci do 4 lat – wstęp wolny
Jeśli masz dziś urodziny – wstęp wolny
Tel. +48 607 797 037
Międzyzdroje ul. Nowomyśliwska 98
www.baltyckiparkminiatur.pl

Budowa miniatur to proces czasochłonny. Przygotowanie obiektu w zależności od modelu zajmuje modelarzom od 3 do
12 miesięcy. Proces tworzenia miniatury zaczyna się od projektów i zdjęć, poprzez wielogodzinną pracę wyspecjalizowanych modelarzy aż po zamontowanie jej w odpowiednim miejscu w parku. Wszystkie modele wykonano w skali 1:25.

reklama
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Wakacje pełne
klocków LEGO®
Tegoroczne wakacje będą jeszcze bardziej kolorowe i czarujące, wszystko
za sprawą niezwykłej wystawy. Unikalne modele i kolekcjonerskie budowle
osadzone w swoistych światach tematycznych zachwycą każdego, kto zechce
poddać się magii klocków LEGO .
Wielka Wystawa Klocków LEGO , która jest prezentowana w Międzyzdrojach jest owocem ponad trzydziestoletniej pasji do duńskich zabawek.
Pozwala dziadkom i rodzicom odbyć wręcz sentymentalną podróż w czasie.
Dzieci porywa akcja, ruchome pociągi, wiatraki i karuzele.
Wśród eksponatów prezentuje się największe w Polsce miasto LEGO
City, oraz platforma z najdostojniejszymi modelami z serii Star Wars™.
Wśród zestawów, tzw. „perełek” wyróżnić należy monumentalne budowle,
symbole światowej architektury, w tym nowość, Krzywą Wieżę w Pizie,
projekt autorski zbudowany z ponad 5000 klocków.
Wystawa prezentuje także wiele innych światów tematycznych. Jest
kosmos, dziki zachód, podmorskie głębiny, kopalnie kryształów, piramidy
egipskie oraz dawne zabawki LEGO . Jest tu także motyw z Batmana™,
czyli jego wspaniała jaskinia (model zbudowany z ponad 25000 klocków!).
Miłośnicy pojazdów również znajdą coś dla siebie: modele ciekawych
aut, maszyn budowlanych i przepiękną lokomotywę z 1976 roku. Takich
historycznych modeli jest zresztą więcej.
Autorzy wystawy nie zapomnieli także o dziewczynkach, przedstawiając
odnowioną powiększoną ekspozycję LEGO Friends z wyjątkową elektryczną kolejką.
Najważniejszymi nowościami tegorocznej wystawy są: makieta z modelami LEGO NINJAGO (prezentująca wszystkie zestawy serii Rok Smoka
oraz wybrane Ninjadroid) oraz platformy z owadami, dzikimi zwierzętami
i dinozaurami, wszystko zbudowane oczywiście z klocków LEGO .
Odwiedzając Wystawę Klocków LEGO w Międzyzdrojach sprawicie
wielką radość swoim dzieciom jak również sobie.

®

®

®

Poranna msza cesarza
Pierwsza świątynia Polaków
Jednym z najciekawszych obiektów sakralnych w Świnoujściu jest zabytkowy
kościółek p.w. Gwiazdy Morza przy ul. Piastowskiej. Codziennie na poranną
mszę św. przybywał tu sam austriacki cesarz Franciszek Józef I. Kościół uniknął
większych zniszczeń podczas wojen, dlatego do dziś można podziwiać jego
wnętrze w niemal niezmienionej formie. Nabożeństwa uświetniają 8-głosowe
organy z 1903 roku zbudowane przez firmę Grünberga ze Szczecina. Prawdziwą
perełką jest jednak fragment przepięknego przedwojennego witraża, który był
zamontowany w oknie za ołtarzem. Obecnie można go podziwiać w kapliczce
Matki Bożej. Warto też zwrócić uwagę na okazałą mozaikę umieszczoną nad
drzwiami wejściowymi do świątyni. Neogotycka świątynia z 1895 roku została wzniesiona według projektu berlińskiego architekta Engelberta Selbertza.
Ze względu na dominację pruskiego protestantyzmu, budowla musiała być
skromniejsza niż zakładano i wzniesiona poza centrum. Samą parafię władze
zatwierdziły po licznych kontrolach i utrudnieniach dopiero w 1908 r. Co ciekawe, to właśnie kościół p.w. Gwiazdy Morza był pierwszą katolicką świątynią
dla osiedlających się tu Polaków. Dziś kościół powoli odzyskuje dawny blask.
W 2010 roku odbudowano wieżę a dwa lata później położono nowy dach.
Obecnie remontowane jest wnętrze kościoła.

®

®

®

®

®
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Niesamowity świat baśni
Cuda z piasku
„Dawno dawno temu, w bardzo odległej
krainie…” – tymi słowami bracia Grimm
niejednokrotnie wysłali każdego z nas w podróż do wspaniałego świata baśni. Nie ma
znaczenia, czy to opowieść o bohaterskich
rycerzach, zaczarowanych lasach, księżniczkach
lub o dobrych i złych czarownicach – wszyscy
zawsze jesteśmy zafascynowani.
Ten niesamowity świat zobaczymy na Festiwalu Rzeźb z Piasku, który już po raz drugi
odbywa się na słonecznej wyspie Uznam. To
idealna atrakcja zarówno dla dzieci, jak i dorosłych. Ekspozycja znajduje się na parkingu

reklama
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tuż przy dawnym przejściu granicznym Świnoujście-Ahlbeck. Świat bajek można zwiedzać
codziennie w godz. 10.00 – 18.00.
Czy znacie legendę o bursztynowej czarownicy, historię muzykantów z Bremy lub opowieść o wielkim smoku, który do dziś żyje pod
zamkiem na Wawelu? 41 rzeźb znajdujących
się pod wielkimi białymi namiotami pokazują imponujący kunszt międzynarodowych
artystów. Wystawa jest otwarta do 8 listopada
2015. Polecamy!

www.sandskulpturen-usedom.de

• Festiwal Rzeźb z Piasku zajmuje
4000 metrów kw. powierzchni.
• Na przygotowanie wystawy zużyto prawie
9500 metrów sześciennych piasku.
•	Rzeźby stworzyło 34 artystów z różnych
państw, którzy zadbali o najdrobniejsze
detale.
• Świat bajek można zwiedzać codziennie
w godz. 10.00 – 18.00. Wystawa jest
otwarta do 8 listopada 2015.
Ostatni zwiedzający są wpuszczani
ogodzinie 17:30.

zwiedzanie

Odwiedzamy zoo w Bansinie

Zoo Tropenhaus Bansin
+49 038378 25410
info@tropenhaus-bansin.eu
www.tropenhaus-bansin.eu

Nowi mieszkańcy w Tropenhaus
W tym roku w Tropenhaus pojawiło się kilku nowych
mieszkańców. Z potomstwa po raz pierwszy cieszyli
się Ruja i Primus - para małpek Marmozetek. Swoje
dzieci na świecie powitała również Azara – niewielki
gryzoń z rodzaju Aguti. Od niedawna w zoo mieszka
lwiatka złotogłowa, niezwykle rzadki gatunek małpki. W naturze można ją spotkać tylko w nizinnych
fragmentach lasów tropikalnych w stanie Bahia
w Brazylii. Po zwiedzaniu polecamy pyszne ciasto
z kawą lub herbatą w egzotycznej scenerii kawiarni.

Na koniec wizyty w Palmiarni polecamy relaks z filiżanką kawy lub degustację
potraw serwowanych w lokalnej restauracji. SERDECZNIE ZAPRASZAMY!

Otwarte codziennie
Od kwietnia do września: godz. 10.00 - 18.00
Od października do marca: godz. 10.00 - 16.00

reklama
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Godziny otwarcia:
poniedziałek-czwartek 8:00-21:00
piątek-sobota 7:00-22:00
niedziela 9:00-21:00
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Intermarché

Za

Jeżeli mamy dość leniuchowania w hotelu i spacerów po plaży a nasze dzieci zaczynają się nudzić,
warto odwiedzić Tropenhaus w Bansinie - najmniejsze zoo w Niemczech. Spotkamy tam niezwykłe
zwierzęta, poznamy ich ciekawe historie, ale przede
wszystkim czeka nas dobra zabawa. W tym roku
Tropenhaus postarało się o kilka niespodzianek. Jest
nowa, przestronna kawiarnia a dla dzieci przygotowano kreatywny kącik oraz sklepik z pamiątkami.
Maluchy mogą też pobawić się na placu zabaw.

Wyjątkowy supermarket w Świnoujściu
Największy wybór produktów spożywczych
i przemysłowych
Atrakcyjne ceny
Najwyższa jakość
Niepowtarzalny smak wędlin z własnej wędzarni
Przyjmujemy płatność w EUR

Zapraszamy na zakupy!
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zwiedzanie
Fot. HTM Peenemünde

Wielkie otwarcie w muzeum
w Peenemünde
Windą na platformę widokową
W 1942 roku w Peenemünde na
północno-zachodnim cyplu wyspy
Uznam odbył się pierwszy na świecie
start rakiety w przestrzeń kosmiczną.
Ten milowy krok w rozwoju technologii został okupiony śmiercią tysięcy
robotników przymusowych. Naziści
wykorzystywali ich do budowy ośrodka
badawczego, w którym pracowano nad
najbardziej śmiercionośną bronią ówczesnych czasów – rakietami V1 i V2.
Podczas wojny ośrodek badawczy w Peenemünde został zbombardowany przez
aliantów. Zachowała się elektrownia,
która dziś jest świadectwem okrucieństwa jakie przynosi wojna.W jej murach
znajduje się Historyczno–Techniczne
Muzeum (Das Historisch-Technische
Museum, w skrócie HTM). Obiekt
robi wrażenie od chwili przekroczenia
bramy. Ogromna przestrzeń wypełniona

jest rakietami, samolotami, wyrzutniami
i ogromną suwnicą. Zobaczyć można
też oryginalną kolejkę, którą dowożono ludzi do zakładów pracy. Warto
dodać, że w Peenemünde powstał jeden
z pierwszych na świecie nowoczesnych
systemów komunikacji publicznej. Od
2011 roku udostępniono dla zwiedzających halę turbin oraz pomieszczenia
kotłowni. Z kolei 18 maja 2015 roku
nastapiło uroczyste otwarcie szklanej
windy i platformy widokowej na dachu elektrownii. W wydarzeniu wzięli
udział: Mathias Brodkorb, Minister
Edukacji Meklemburgii-Pomorza Przedniego oraz Rainer Barthelmes, burmistrz
Peenemünde. Platforma widokowa
znajduje się na wysokości 30 metrów.
Rozciąga się z niej niezwykły widok na
krajobraz Peenemünde, ujście Piany,
Zatokę Greifswaldzką i wyspę Rugię.

Fot. HTM Peenemünde

Wystawy czasowe:
 „Obóz w Wojskowym Instytucie Badawczym Peenemünde 1936-1945”
– 29.05.-31.08.2015
 „Mischlinge” (Mieszańce), czasowa wystawa fotografii Marca Babeja
– 19.05.-31.08.2015
 „Zbrojenie na punkcie kontrolnym. Kummersdorf, Peenemünde i totalna
mobilizacja” – 19.12.2014-15.11.2015
12

Świnoujście

Kitesurfing dla każdego
czyli jak bezpiecznie poszaleć na desce
Wakacje to doskonały czas, aby oderwać się od codziennych obowiązków
i trochę poszaleć. W Świnoujściu znajdziemy idealne warunki do uprawiania
kitesurfingu – czyli pływania na desce z latawcem. Nie ma takiego drugiego
miejsca na zachodnim wybrzeżu, gdzie akwen jest tak płytki i niezafalowany.
A taki właśnie spot (odpowiednie miejsce) jest przy świnoujskim Wiatraku.
Kitesurfing jest zaliczany do kategorii sportów ekstremalnych, dlatego niezwykle
ważne jest profesjonalne przeszkolenie. Ogromna moc jaką może wygenerować
latawiec sprawia, że nauka „na własną rękę” może się źle skończyć. KiteFORT
Świnoujście to pierwsza profesjonalna baza szkoleniowa na Pomorzu Zachodnim,
która gwarantuje, że kitesurfing nie będzie miał przed nami żadnych tajemnic.
Szkoła istnieje od 2008 roku a jej kadrę tworzą doświadczeni instruktorzy. Ich
kwalifikacje potwierdzają polskie (Polska Organizacja Instruktorów Kitesurfingu)
i międzynarodowe (International Kiteboarding Organization) licencje instruktorskie. Dlatego każdy z kursantów po przebytym szkoleniu na potwierdzenie
swoich umiejętności dostaje legitymacje dwóch organizacji kitesurfingowych.
Baza KiteFORT jest też centrum testowym dwóch topowych producentów sprzętu kitesurfingowego: Ozone (latawce) i Nobile (deski). Dzięki temu
zanim zdecydujemy się na jakikolwiek zakup możemy dany produkt najpierw
wypróbować. Na sprzęcie tych
producentów przeprowadzane są też szkolenia. A więc jest
okazja ćwiczyć na najnowszym
sprzęcie. Szkoła KiteFORT aktywnie wspomaga wszystkie
międzynarodowe i ogólnopolskie imprezy kitesurfingowe
organizowane na świnoujskiej
plaży. Od trzech lat szkołę
wspiera Polskie LNG odpowiedzialne za budowę i eksploatację terminalu do odbioru
skroplonego gazu w Świnoujściu, dzięki czemu szkolenia są
prowadzone na najlepszym i
najbardziej bezpiecznym sprzęcie na świecie!

tel. +48 501292229
www.kitefort.pl.
Zapraszamy!
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kalendarz imprez
Lipiec 2015
01.07. środa
godz. 19.00 | Koncert Orkiestry Wojskowej
Świnoujście
Muszla Koncertowa, Promenada

Organizator: Miejski Dom Kultury, 8 Flotylla Obrony Wybrzeża

Wstęp wolny

02.07. czwartek
godz. 19.00 | Pokaz tańca flamenco
Muszla Koncertowa, Promenada
Organizator: Miejski Dom Kultury

Wstęp wolny

03.- 05.07. piątek-niedziela
godz. 8.30–02.00 | PROJEKT PLAŻA
– Miasteczko TVN
Plaża, wejście od Alei Interferie
w sobotę o godz. 22.00 występ uczestnika programu XFactor,
w niedzielę miasteczko czynne do godz. 17.00

04.-05.07. sobota- niedziela
sobota godz. 9.30 – 18.00
niedziela godz. 10.00-16.00
12. Morski Turniej Tenisowy Gwiazd
udział wezmą m.in. Tomasz Bednarek, Olga Bończyk, Stan Borys, Piotr Cyrwus, Wojciech Dąbrowski, Władysław Grzywna,
Piotr Gąsowski, Zbigniew Górny, Tomasz Gęsikowski, Krzysztof
Hanke, Barbara Kurdej-Szatan, Michał Milowicz, Paweł Orleański, Katarzyna Pakosińska, Grzegorz Poloczek, Krzysztof
Respondek, Piotr Skarga, Tomasz Stockinger, Karol Strasburger,
Jarosław Sokół, Andrzej Supron, Ryszard Szurkowski
Korty tenisowe, ul. Matejki 17
Organizator: Urząd Miasta Świnoujście,
Ośrodek Sportu i Rekreacji „Wyspiarz”

Wstęp wolny

04.07. sobota
godz. 18.00 | Otwarcie wystawy rzeźby
prof. Adama Myjaka pt.: Antropologia Formy
| Modulor
Miejsce Sztuki 44, ul. Armii Krajowej 13
Organizator: Miejsce Sztuki 44

Wstęp wolny
godz. 18.00 | Bakista Cup – III Regaty
po Zachodniopomorskim Szlaku Żeglarskim
Zakończenie regat, rozdanie nagród
Port Jachtowy, ul. Jachtowa/ Rogozińskiego
Organizator: Stowarzyszenie Euro Jachtklub „Pogoń”
pod patronatem Związku Portów i Przystani Jachtowych

Wstęp wolny
godz. 20.00 | Przeboje zespołu Queen
w wykonaniu zespołu Lord
Muszla Koncertowa, Promenada
Organizator: Miejski Dom Kultury

Wstęp wolny

05.07. niedziela

07.07. wtorek
godz. 11.00 | Spektakl teatralny dla dzieci
pt.: Domisie na wakacjach
Amfiteatr Miejski im. Marka Grechuty, ul. Chopina 30
Organizator: Miejski Dom Kultury

Bilety w cenie 10 zł*
godz. 20.00 | Koncert zespołu Retro Classic
Muszla koncertowa, Promenada
Organizator: Miejski Dom Kultury

Wstęp wolny
godz. 21.00 | Spektakl teatralny pt.:
Jak się kochają w niższych sferach
Amfiteatr Miejski im. Marka Grechuty, ul. Chopina 30
Organizator: Miejski Dom Kultury

Bilety w cenie 25 zł*

10.07. piątek
godz. 21.00 | Koncert pt.: Woogie Boogie
Summer
w wykonaniu Baltic Neopolis Orcherstra
Amfiteatr Miejski im. Marka Grechuty, ul. Chopina 30
Organizator: Miejski Dom Kultury

Wstęp wolny

11.07. sobota
godz. 10.00 | VI Trójbieg Andrzeja
Miejsce zbiórki: Góra Słowiańska, przedłużenie
ulicy Rycerskiej, za pasem granicznym
Organizator: Klub Biegacza Jogging

Więcej na stronie: www.jogging.republika.pl
godz. 18.00 | Otwarcie wystawy malarstwa
Bernda Bluhma
Galeria ART Miejskiego Domu Kultury,
ul. Wojska Polskiego 1/1
Organizator: Miejski Dom Kultury

Wstęp wolny
godz. 20.00 | Koncert muzyki reggae
w wykonaniu zespołu Leniwiec
Muszla Koncertowa, Promenada
Organizator: Miejski Dom Kultury

Wstęp wolny

15.07. środa
godz. 17.00 | Spektakl interaktywny
dla dzieci pt.: Malinowe Marzenia
Muszla Koncertowa, Promenada
Organizator: Miejski Dom Kultury

Wstęp wolny

16.07. czwartek
godz. 20.00 | Koncert zespołu Retro Classic
Muszla Koncertowa, Promenada
Organizator: Miejski Dom Kultury

Wstęp wolny

17.07. piątek
godz. 20.00 | Kabaret Paranienormalni
Amfiteatr Miejski, ul. Chopina 30

godz. 21.00 | Gala Piosenki Kabaretowej
wg pomysłu Zbigniewa Górnego – największe
przeboje od „Qui pro quo” do „Tey’a”
prowadzenie: Katarzyna Pakosińska i Karol Strasburger
wystąpią m.in.: Olga Bończyk, Katarzyna Jamróz, Barbara
Kurdej – Szatan, Beata Rybotocka, Hanna Śleszyńska, Piotr
Gąsowski, Wojciech Kaleta, Władysław Grzywna, Rudi Schuberth, Krzysztof Tyniec, Kabaret Elita: Jerzy Skoczylas, Leszek
Niedzielski, Stanisław Szelc, Kabaret Rak: Krzysztof Hanke,
Grzegorz Poloczek, Krzysztof Respondek, Górny Orchestra
Amfiteatr Miejski im. Marka Grechuty, ul. Chopina 30

Organizator: Agencja Artystyczna Eskander

Bilety w cenie 20 zł*

Wstęp wolny

Organizator: Miejski Dom Kultury
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Bilety w cenie 40/50 zł*

19.07. niedziela
godz. 10.00 | 51. Etapowe Regaty Turystyczne
start do II wyścigu o Błękitną Wstęgę Zatoki Pomorskiej, Port
Jachtowy, ul. Jachtowa/ Rogozińskiego, Zatoka Pomorska
Organizator: Zachodniopomorski Związek Żeglarski,
Urząd Miasta Świnoujście

godz. 19.00 | Pokaz taneczny – grupa Scorpion
Muszla Koncertowa, Promenada
Organizator: Miejski Dom Kultury

21.07. wtorek
godz. 20.00 | Koncert zespołu Retro Classic
Muszla Koncertowa, Promenada
Organizator: Miejski Dom Kultury

Wstęp wolny

22.07. środa
godz. 21.00 | Spektakl teatralny pt.: Dzikie żądze
Amfiteatr Miejski im. Marka Grechuty, ul. Chopina 30
Organizator: Miejski Dom Kultury

Bilety w cenie 25 zł*

24.07. piątek
godz. 19.00 | Pokaz taneczny – grupa Scorpion
Muszla Koncertowa, Promenada
Organizator: Miejski Dom Kultury

Wstęp wolny

25.07. sobota
godz. 20.00 | Koncert muzyki Latino
w wykonaniu zespołu Grupa Costa
Muszla koncertowa, Promenada
Organizator: Miejski Dom Kultury

Wstęp wolny

26.07. niedziela
godz. 19.00 | Interaktywne przedstawienie
dla dzieci pt.: Czego nie wiecie o smokach
Amfiteatr Miejski im. Marka Grechuty, ul. Chopina 30
Organizator: Miejski Dom Kultury

Wstęp wolny

28.07. wtorek
godz. 20.00 | Kabaret Pod Wyrwigroszem
Amfiteatr Miejski im. Marka Grechuty
Organizator: Agencja Artystyczna Eskander

Bilety w cenie 35/ 45 zł*

31.07. piątek
godz. 20.00 | Koncert Trzech Tenorów
w wykonaniu solistów Teatru Muzycznego w Poznaniu
Muszla Koncertowa, Promenada
Organizator: Miejski Dom Kultury

Wstęp wolny

11. i 25. 07. sobota
godz. 09.00-16.00 | Pchli targ
Targowisko Miejskie „Zielony Rynek pod Zegarem”,
ul. Kołłątaja 4 a
Organizator: Urząd Miasta Świnoujście

Wstęp wolny, wystawienie stoiska 2 zł

Każdy poniedziałek
godz. 22.00 | Kino na leżakach
projekcja filmu wg oddzielnego planu
Muszla Koncertowa, Promenada
Organizator: Miejski Dom Kultury. Wstęp wolny

Każdy piątek
XVII Międzynarodowy Festiwal Muzyczny
godz. 19.00 | Świnoujskie Wieczory Organowe
Kościół p.w. Chrystusa Króla, Plac Kościelny 1
Organizator: Towarzystwo Przyjaciół Świnoujścia

Bilety 10 zł, do nabycia na miejscu przed koncertem

* Bilety do nabycia:

– w kasie MDK (II p. pok. 317), poniedziałek–piątek, 8.00–15.00,
– w Galerii ART. (ul. Wojska Polskiego 1/1), wtorek–sobota, 12.00– 18.00,
– w kasie biletowej przy Amfiteatrze (ul. Chopina 30), codziennie
12.00–20.00, w dniu koncertu do 21.00,
– w kasie biletowej przy Muszli Koncertowej (Promenada), codziennie
13.00–21.00
– rezerwacje grupowe: tel. 91 327 87 60, poniedziałek–piątek, 8.00–15.00

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo zmiany programu.

informacje miejskie

Opieka medyczna

Opłata uzdrowiskowa

Podmioty udzielające świadczeń z zakresu podstawowej
opieki zdrowotnej:

W polskich miejscowościach uzdrowiskowych
od turystów pobierana jest opłata uzdrowiskowa,
zwana „klimatycznym”. W Świnoujściu wynosi
ona 4 zł od osoby za dobę. Zwolnione z opłaty
są dzieci do 7 roku życia. Do każdej tak zarobionej złotówki państwo dopłaca miastu drugą.
Uzyskane z opłaty fundusze są przeznaczone na
inwestycje w turystykę i zapewnienie atrakcyjnego programu kulturalnego, utrzymanie czystości i porządku na terenach uzdrowiskowych
oraz pielęgnację zieleni. Do pobierania opłaty
uzdrowiskowej zobligowani są wszyscy, którzy
oferują miejsca noclegowe. Można ją też opłacać
w Urzędzie Miasta Świnoujście.
W pobliskich uzdrowiskach niemieckich: Ahlbecku, Heringsdorfie i Bansinie, opłata tzw. kurtaxe
pobierana jest zarówno od odwiedzających, jak i od
turystów. Jeżeli nie będziemy nocować zapłacimy
w sezonie (od kwietnia do października) 3 euro za
dzień. Opłata ulgowa wynosi połowę tej kwoty.
Przysługuje ona m.in. studentom, uczniom i osobom niepełnosprawnym. Zwolnione z opłaty są
dzieci do 16 roku życia. Mniej zapłacą osoby, które
będą nocować w kurortach. Dla nich stawki kurtaxe wynoszą odpowiednio: 2,5 i 1,3 euro za dobę.
Opłatę można uiścić w każdej informacji turystycznej
i specjalnych automatach.

1. NZOZ „Medica-Med” S.C. | ul. Sąsiedzka 4,
Świnoujście-Przytór. Rejestracja tel. 91 322 17 95
ul. Sosnowa 2, Świnoujście-Warszów.
Rejestracja tel. 91 321 52 22
2. Przychodnia Lekarska „Nova Med.”
ul. Dąbrowskiego 4, Świnoujście.
Rejestracja tel. 91 321 42 46
3. ZOZ „Poradnia Rodzinna - Lekarz Małgorzata
Walerian i Partnerzy”
ul. Dąbrowskiego 4, Świnoujście.
Rejestracja tel. 91 321 33 03
4. Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki
Zdrowotnej
ul. Kapitańska 8A , Świnoujście.
Rejestracja tel. 91 888 68 02 (03)
5. NZOZ Przychodnia Lekarska, Tadeusz Czajka
ul. Grunwaldzka 21, Świnoujście
Rejestracja tel. 91 321 94 44,
6. Zakład Pielęgniarek i Położnych Środowiskowo
- Rodzinnych Jolanta Lazer
ul.Dąbrowskiego4,Świnoujście.
Rejestracja tel. 91 321 34 25
(świadczenia udzielane są na podstawie
skierowania lekarskiego).
Nocna i świąteczna opieka zdrowotna zapewniana jest przez Szpital Miejski im. Jana Garduły
w Świnoujściu Sp. z o.o., ul. Mieszka I . Dyżury
odbywają się od godziny 1800 do godziny 0800 dnia
następnego - w dni powszednie oraz całodobowo
- w dni ustawowo wolne od pracy.
Podczas w/w dyżurów pacjent może skorzystać
z opieki lekarskiej i pielęgniarskiej w przypadku
nagłego zachorowania / bez skierowania. Dyżurujący
lekarz udziela porad w warunkach ambulatoryjnych,
telefonicznie a w przypadkach medycznie uzasadnionych - w domu pacjenta. Jeśli zajdzie potrzeba,
lekarz dyżurny może skierować pacjenta do szpitala
lub wezwać karetkę pogotowia ratunkowego.
Tel. 91 326 74 35 (pielęgniarka)
Tel. 91 326 74 11 (lekarz)
W szpitalu dostępny jest lekarz pediatra. W razie
nagłego zachorowania lub nagłego pogorszenia stanu
zdrowia dziecka, udziela on świadczń:
• w dni powszednie, od pon. do pt. w godz. 1800- 2200
• w dni wolne od pracy w godz. 800- 1200 i 1800 - 2200

Opłaty za parkowanie
Strefa płatnego parkowania obowiązuje od
01.05.2015 do 30.09.2015 w dzielnicy nadmorskiej i na parkingach wzdłuż ulicy Wojska
Polskiego.
Korzystając z postoju od poniedziałku do soboty w godz. 800 – 2000 należy wykupić bilet
w parkomacie.
Na terenie strefy bezpłatnie można parkować
w każdą niedzielę i święta.
Siedziba Biura Strefy Płatnego Parkowania:
Świnoujście ul. Wojska Polskiego 1/2,
Tel.: 665 407 195
Całodobowa Infolinia: 801 980 002

Udogodnienia dla osób
niepełnosprawnych
Toalety dla niepełnosprawnych:
- budynek Żeglugi Świnoujskiej, czynna 700 - 1800
- ul. Bema (obok przychodni), czynna 800 - 2200
- przy wejściach na plażę od ul. Prusa, czynna 800 - 2400
- od ul. Nowowiejskiego, czynna 800 - 2400
- od ulicy Powstańców Śląskich, czynna 800 - 2400
- od ulicy Orkana, czynna od 800 do zmierzchu
- od ulicy Emilii Gierczak, czynna od 800 do zmierzchu
- w Parku Zdrojowym: ul. Mieszka I oraz
ul. Bol. Chrobrego/Sienkiewicza, czynne 1000 - 2200

Wejścia na plażę:
wszystkie wejścia pomiędzy ulicami Powstańców Śląskich
i Bolesława Prusa oraz zejście na plażę al. Interefrie
(od ul. Uzdrowiskowej, vis a vis hotelu Interferie Medical Spa)
Bankomat dla osób niedowidzących:
Bar „Przystań“ przy ul. Dworcowej 9.
Riksza dla niepełnosprawnych:
Wypożyczalnia rowerów Baltic Bike – ul. Chrobrego 35,
róg Uzdrowiskowej (na terenie ośrodka „Grodek”).
Tel. +48 500 412 500

Informacja Turystyczna

Plac Słowiański 6/1
tel. 91 322 49 99 | e-mail: cit@um.swinoujscie.pl
Godziny otwarcia: pon.–pt. 900–1700 | sobota 1000–1400
biuro rzeczy znalezionych

Urząd Miasta ul. Wojska Polskiego 1/5 | tel.: 91 321 23 42

Przeprawy promowe
Przeprawa promowa „Warszów”
- promy Bielik
Świnoujście
Świnoujście Warszów
(wyspa Uznam)
(wyspa Wolin)

Przeprawa promowa „Centrum”
- promy Karsibór
Świnoujście
Świnoujście Ognica
(wyspa Uznam)
(wyspa Wolin)

00.20
00.00 00.40
01.00 01.40
01.20
02.20
02.00 02.50
03.20
03.40
04.00 04.40
04.20 04.40
05.00 05.20 05.40
05.00 05.20 05.40
06.00 06.20 06.35 06.50 06.00 06.20 06.35
07.10 07.30 07.45
07.10 07.30 07.45
08.00 08.20 08.40
08.00 08.20 08.40
09.00 09.20 09.40
09.00 09.20 09.40
10.00 10.20 10.40
10.00 10.20 10.40
11.00 11.20 11.40
11.00 11.20 11.40
12.00 12.20 12.40
12.00 12.20 12.40
13.00 13.20 13.40
13.00 13.20 13.40
14.00 14.20 14.40 14.55 14.00 14.20 14.40
15.10 15.25 15.40
15.10 15.25 15.40
16.00 16.20 16.40
16.00 16.20 16.40
17.00 17.20 17.40
17.00 17.20 17.40
18.00 18.20 18.40
18.00 18.20 18.40
19.00 19.20 19.40
19.00 19.20 19.40
20.00 20.20 20.40
20.00 20.20 20.40
21.00 21.20 21.40
21.00 21.20 21.40
22.00 22.20 22.40
22.00 22.20 22.40
23.00 23.20 23.40
23.00 23.20 23.40
W soboty, niedziele i święta w godz. 4.40 – 23.40
promy kursują co 20 minut.

00.00*
01.00*
02.00*
03.00*
04.00*
05.30
06.20
07.00
08.00
09.00
10.00
11.00
12.00
13.00
14.00
15.00
16.00
17.00
18.00
19.00
20.00
21.00
22.00
23.00*

06.50

14.55

04.50
07.30
08.30
09.30
10.30
11.30
12.30
13.30
14.30
15.30
16.30
17.20
18.20

17.40

00.30*
01.30*
02.30*
03.30*
04.30
05.10
06.00
07.30
08.00
09.00
10.00
11.00
12.00
13.00
14.00
15.00
16.00
17.00
18.00
19.30
20.30
21.30
22.30*
23.30*

06.40
08.30
09.30
10.30
11.30
12.30
13.30
14.30
15.30
16.30
17.20
18.20

17.40
18.40

UWAGA! Z przeprawy promowej Świnoujście Warszów (promy Bielik), mogą korzystać tylko pojazdy
posiadające tablice rejestracyjne ZSW lub identyfikatory.
Telefon do dyspozytora Żeglugi Świnoujskiej: 91 321 21 40
Sytuację na przeprawie śledzić można pod adresem: www.swinoujscie.pl w zakładce „przeprawy
promowe online” lub z telefonów komórkowych: mobi.swinoujscie.pl | prom.swinoujscie.pl
Do końca sierpnia 2015 r. w godzinach 10.15-18.00 na przeprawie Centrum (promy „Karsibór”)
będą kursowały trzy promy. W pozostałych godzinach – dwa. Samochody bez identyfokatora
lub rejestracji ZSW mogą wjeżdżać na pokład promu Bielik tylko wówczas, gdy przed odbiciem od
nabrzeża na pokładzie będą wolne miejsca.
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Skala Maßstab Scale: 1 : 67 000

0,5 km

1 km

latarnia morska
Leuchtturm

droga główna
Hauptstrasse

ogródki działkowe
Kleingarten

muzeum
Museum

droga drugorzędna
Nebenstrasse

bagno
Moor

schronisko młodzieżowe
Jugendherberge

droga lokalna
lokale Strasse

fort
Fort/Festung

poczta
Postamt

droga polna / leśna
Wald / Feldweg

leśniczówka
Forshaus

linia kolejowa / stacja
Bahnlinie / Bahnstation

wiata turystyczna
Rastplatz

granica Wolińskiego Parku Narodowego
Grenze des Nationalparks Wollin
granica rezerwatu przyrody
Grenze des Naturschutzgebietes
granica państwa
Staatsgrenze
stadion
Sportplatz
teren niedostępny
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Wald
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0 km

punkt widokowy
Aussichtspunkt
głaz (pomnik przyrody)
Groß Stein
średniowieczne grodzisko
Burgwall
zabytkowy dwór
Hof
szczyt wzniesienia
Gipfel
muszla koncertowa
Musikpavillon
Informacja Turystyczna
Touristinformation
kemping / pole namiotowe
Camping

wieża widokowa
Aussichtsturm
kościół
Kirche
kaplica
Kapelle
stacja benzynowa
Tankstelle
parking
Parkplatz
postój taksówek
Taxistand
przeprawa promowa
Stadtfähre
Policja
Polizei
przystań białej floty
Anlegenstelle für Fahrgastschiffe
wypożyczalnia rowerów
Fahrradverleih

terminal promowy
Fährterminal
ścieżki rowerowe
Radweg
szlak rowerowy „Dookoła wyspy Karsibór”
Radrundweg Insel Karsibór
szlak rowerowy „Świdny Las”
Radroute „Świdny las”
Międzynarodowy Nadmorski Szlak Rowerowy R10
Internationaler Küstenradwanderweg
Szlak rowerowy „Dookoła Zalewu Szczecińskiego”
Radrundweg Stettiner Haff
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Lyonel Feininger-Tour
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Usedom Rundweg
Międzynarodowy Nadmorski Szlak Pieszy E9
Internationaler Küstenwanderweg
Fortyfikacyjna ścieżka dydaktyczna
Lehrpfad Befestigungsanlagen
Ścieżka dydaktyczna “Karsiborskie Paprocie”
Lehrpfad “Karsiborskie Paprocie”
Szlak pieszy Świnoujście – Międzyzdroje
Wanderweg Świnoujście – Międzyzdroje
Szlak kajakowy 44 wysp
Kanuroute 44 Inseln

Szlak kajakowy wzdłuż brzegów wyspy Wolin
Kanuroute Haffküste Wollin
straż pożarna
Feuerwehr
pomnik
Denkmal
miejsce postojowe na szlaku turystycznym
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wypożyczalnia sprzętu wodnego
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przystań jachtowa
Yachthafen
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Fort / Festung
bunkier
Bunker
miejsce dogodne do wędkowania
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