


Darłowska Lokalna Organizacja Turystyczna 
w Dorzeczu Wieprzy i Grabowej to organizacja zrze-
szająca Powiat Sławieński, Miasta Darłowo, Sławno,
gminy Sławno, Darłowo, Malechowo, Postomino
oraz przedsiębiorstwa z branży turystycznej, a także
turystyczne organizacje pozarządowe. 

Darłowo, Jarosławiec, Dąbki – najmłodsze
polskie uzdrowisko to uznane kurorty turystyczne,
jednak na terenie działania organizacji znajduje się

wiele atrakcyjnych miejscowości turystycznych.
To tutaj w malowniczym Wiciu znajduje się

geograficzny środek polskiego wybrzeża. Bezpo-
średni dostęp do przepięknych plaż Bałtyku przy-
ciąga tysiące turystów przez cały rok. Czyste powie-
trze, zielone lasy, liczne rzeki i jeziora pozwalają na
wypoczynek w bardzo rozmaitej formie. 

Bazę turystyczną stanowią różnego typu obiek-
ty. Począwszy od hoteli wysokiej klasy przez

ośrodki wczasowe, kolonijne, sanatoria, parki
wodne, parki rozrywki ruchowej i intelektualnej,
a na szerokiej gamie gospodarstw agroturystycz-
nych kończąc. 

W regionie znajduje się także bardzo dużo
cennych zabytków i ciekawych obiektów historycz-
nych. Każdy turysta przybywający tu na wypoczynek
znajdzie odpowiednią formę i obiekt, zgodnie ze
swoimi potrzebami i możliwościami.

SeRCe
wybrzeża! 

// Centra obsługi turystycznej:
– Darłowo, ul. Św. Gertrudy 8 
tel. 519 30 30 32, e-mail: cot@darlot.pl 
– Regionalne Centrum Obsługi Turystycznej w Sławnie, 
ul. Dworcowa 4, tel. 519 30 30 31, e-mail: rcot@darlot.pl
– Darłówko, ul. Kotwiczna 14
tel. 732 66 99 19, e-mail: cot2@darlot.pl
– Dąbki (sezonowe), ul. Darłowska 51
tel. 884 31 94 68, e-mail: cot3@darlot.pl

W naszych Centrach Obsługi Turystycznej można zasięgnąć informacji doty-
czącej pobytu, dokonać rezerwacji noclegu, kupić bilet na przejazdy krajowe
i międzynarodowe, pamiątkę, zamówić niepowtarzalny gadżet własnego
projektu czy nabyć bilety  na największe imprezy kulturalne, muzyczne i spor-
towe w Polsce. 
W sezonie letnim prowadzona jest sprzedaż biletów na Bornholm, gdzie rejsy
odbywają się bezpośrednio z portu morskiego w Darłowie. Rejs na tę piękną
duńską wyspę, zwaną Majorką Północy to wspaniałe dopełnienie udanych
wakacji na terenie Darłowskiej Lokalnej Organizacji Turystycznej. 

Serdecznie zapraszamy! // 

To piękna kraina obfitująca 
w skarby przyrody, gdzie na każdym
kroku można spotkać się ze świad-
kami historii – ciekawymi miejscami
oraz cennymi zabytkami. 

Znajdziecie tu Państwo piaszczy-
ste plaże, rozległe równiny, lesiste
wzgórza, zielone łąki, pełne ryb
jeziora i stawy oraz rzeki – Wieprzę
i Grabową – wijące swe koryta
poprzez malownicze doliny. To całe
bogactwo, którym natura obdaro-
wała Powiat Sławieński oraz wiele
zabytków, głównie gotyckich, dobrze
rozwinięta baza turystyczna sprzyja

uprawianiu wielu form turystyki
oraz sportów.

Do najbardziej znanych miejsco-
wości turystycznych należą nadmor-
skie Darłówko, Jarosławiec oraz
Dąbki. Ośrodki wypoczynkowe, hote-
le, campingi z rozbudowaną infra-
strukturą i bogatym zapleczem są 
w każdym sezonie doskonale przy-
gotowane na przyjęcie gości. Tutaj
turysto znajdziesz pełen asortyment

usług oraz możliwość uprawiania
żeglarstwa, windsurfingu. Tych
wszystkich, którym znudził się wypo-
czynek na słonecznej plaży zapra-
szamy do odwiedzenia wielu cieka-
wych zakątków.

Przez powiat przebiega między-
narodowa droga E-28 Berlin – Kali-
ningrad (krajowa nr 6) oraz linia
kolejowa łącząca Szczecin z Gdań-
skiem. 

Powiat Sławieński

// W skład Powiatu
Sławieńskiego 
wchodzi sześć gmin: 
– gmina miejska Sławno
– gmina miejska Darłowo 
oraz gminy wiejskie: 
– Sławno
– Darłowo
– Postomino 
– Malechowo // 

DARLOT 
zyskuje uznanie 

DARLOT, wspólnie z EURAG
(Europejska Federacja Osób Star-
szych z siedzibą w Luksemburgu),
będzie organizatorem konferencji
Srebrna Turystyka. Ta prestiżowa

impreza odbędzie się w dniach 5-8
maja 2017 r. w Darłowie. Oznacza to,

że do naszego regionu przyjadą
przedstawiciele wszystkich

(dwudziestu ośmiu!)  krajów Unii
Europejskiej. To wielkie przedsię-
wzięcie, ale daje ono możliwość

zaprezentowania Europie naszego
pięknego regionu. Turystyka senio-

ralna, to jeden z najważniejszych
priorytetów organizacji.

Na środkowym wybrzeżu Bałtyku, pomiędzy Słupskiem a Koszalinem, 
w północno-wschodniej części województwa zachodniopomorskiego na
tzw. Wysoczyźnie Sławieńskiej, która jest częścią Równiny Słupskiej, leży
Powiat Sławieński. 



Miasto żaGLi
Dzisiaj Darłówko, będące nadmorską dzielnicą
Darłowa – szczyci się unikalnym mikroklimatem, 
z dużą zawartością leczniczego jodu, szerokimi,

piaszczystymi plażami oraz urokliwym portem.
Portem, w którym harmonijnie

rozwija się rybołówstwo 
i takie funkcje turystyczne

jak: wędkarstwo,
żeglarstwo i wodna

turystyka aktywna.
D a r ł o w s k i  

port jest jednym 
z portów Za-
chodniopomor-
skiego Szlaku
Żeglarskiego. 
To doskonałe

miejsce dla jach-
towych globtrote-

rów, którzy nade
wszystko kochają

wiatr, wodę i żagle.
Przy wschodnim na-

brzeżu żeglarze znajdą
bezpieczne schronienie i nowo-

czesną, gościnną marinę. Gdyby zaist-
niała potrzeba naprawy jachtu to szeroki zakres
usług o gwarantowanej jakości świadczy w tym
zakresie znajdująca się w porcie „Stocznia Darłowo”. 

Darłowo uznawane jest również za
wędkarską, morską stolicę Polski. A to
z uwagi na pobliskie łowiska bogate w ryby
– zwłaszcza, uznawanego za króla Bałtyku
– dorsza. Stąd niemalże codziennie wypły-
wa kilkadziesiąt kutrów i łodzi na połowy
ryb morskich. Do rzadkości należą przy-
padki powrotu bez zdobyczy. Każdy zain-
teresowany przeżyciem takiej przygody bez
problemu znajdzie miejsce na pokładzie
jednego z wielu, tutejszych kutrów rybac-
kich czy szybkich łodzi motorowych. 

W Darłowie i Darłówku wędkarzy i ryba-

ków można spotkać na każdy kroku. Zaczy-
nając od centrum starego miasta – Darło-
wa, gdzie na samym środku rynku miej-
skiego znajduje się Pomnik Rybaka 
– fontanna, uznawana za najbardziej
rozpoznawalny zabytek kurortu. 

Miłośników wędkowania spotkamy
ponadto wzdłuż bulwaru spacerowego nad
rzeką Wieprzą przepływającą przez Darło-
wo i Darłówko, w tzw. „główkach” falochro-
nowych jak również na samej plaży – upra-
wiających tzw. surfcasting – czyli połowy 
z brzegu. 

Darłowo i jego okolice cieszą się popu-
larnością nie tylko wśród wędkarzy
morskich. Miejscowe rzeki, wspomnia-
na Wieprza i Grabowa, są obie krainą
troci, łososi, pstrągów i lipieni.

Dlatego też Darłowo jest
rajem dla wędkarzy nie tylko
latem. Cieszy się on niesłabnącym
powodzeniem przez cały rok, 
a każda pora roku ma swój
odmienny i wyjątkowy urok.

Stolica WęDKaRSTWa morskiego

Ponad sześć kilometrów szerokich,
piaszczystych plaż, unikalny mikro-
klimat z dużą zawartością jodu, do
tego niepowtarzalne sąsiedztwo
dwóch nadbałtyckich jezior sprawia,
że Darłowo ma swój wyjątkowy
klimat, od lat wysoko oceniany przez
Turystów. 

Miasto pełne jest
uroków, wspaniałych
zabytków i ciekawej
historii. To idealne
miejsce dla turystów
pragnących odpocząć,
zregenerować ciało 
i umysł jak również dla
tych, którzy spragnieni
są aktywności i marzą

o przeżyciu niezapomnianej przygo-
dy.

Darłowo i jego nadmorska dziel-
nica Darłówko to kurort szczególny.
Hotele, pensjonaty, ośrodki wczaso-
we i prywatne kwatery przystoso-
wane są do spełnienia wysokich
wymagań przyjeżdżających tury-
stów. 

Oferujemy wspaniały wypoczynek
kolonistom, uczestnikom wycieczek
grupowych i konferencji, a szczególnie
rodzinom, które spokojnie i bezpiecz-
nie chcą spędzić letni urlop wraz ze
swoimi dziećmi.

(Pełna baza noclegowa Miasta
Darłowa – na www.darlowo.pl).

Jeśli kąpielom wodnym i słonecz-

nym nie sprzyja pogoda, swoje usługi
oferuje park wodny, którego baseny
wypełnione są podgrzewaną wodą
morską. Najbardziej wymagających
zapraszamy do wypoczynku dla ciała
i ducha, które oferują położone 
w Darłówku ośrodki Wellness&Spa.

Historia 
i teraźniejszość 

Darłowo to także ważny ośrodek
historyczny. To właśnie tutaj urodził
się i spędził ostatnie lata swojego
życia król Danii, Szwecji i Norwegii 
– Eryk Pomorski, zwany też Ostatnim

Wikingiem Bałtyku. Darłowo, jako
jedyne z miast nadmorskich może
poszczycić się gotyckim Zamkiem
Książąt Pomorskich. To prawdopo-
dobnie w tym zamku Eryk Pomorski
ukrył swój wielki skarb, który groma-
dził łupiąc pływające po Bałtyku stat-
ki handlowe.

Po jego komnatach nocami
wędruje duch księżnej Zofii, zwanej
przez darłowiaków Białą Damą. 
W średniowiecznym Kościele Mariac-
kim do dziś można zobaczyć sarko-
fag skrywający szczątki wielkiego
króla Eryka I Pomorskiego, który na
przełomie XIV i XV wieku władał całą
północną Europą.

Dlatego Darłowo, mając w swoich

dziejach tak wybitnego darłowianina
używa zaszczytnej nazwy Królew-
skiego Miasta.

*   *   *
Kilkaset lat później w XIX wieku,

w nadmorskim Darłówku wakacje
spędził niemiecki cesarz – Wilhelm I.
Pobyt w Domu Zdrojowym „Frie-
drichsbad” (dzisiejszy hotel Apollo)
tak się cesarzowi spodobał, że przez
następne lata przyjeżdżał tu jeszcze
kilka razy. Za oficjalnego założyciela
kurortu oraz odkrywcę walorów
tutejszego klimatu uznaje się Jerze-
go Büttnera, który w roku 1814 zało-
żył po wschodniej stronie portu
jedno z najstarszych, polskich kąpie-
lisk morskich.

KRóLeWSKie Miasto 
14-tysięczne nadmorskie miasto w województwie zachodniopomorskim, leżące w dolinie rzek Wieprzy i Grabowej. 

Uznawane za turystyczną stolicę powiatu sławieńskiego, jest ważnym portem morskim położonym na południowym
wybrzeżu Morza Bałtyckiego. 



Spacerując po Darłówku zapewne poczujesz jego
klimat. Zwłaszcza w części leżącej bezpośrednio 
w samym porcie. Zwykłe, codzienne zajęcia rybaków 
– stają się tu atrakcją przyciągającą przechodniów. Ryba
sprzedawana prosto z burty, naprawa sieci rybackich,
patroszenie zakupionej ryby na
życzenie Klienta, zapach smażo-
nych specjałów bałtyckich czy
podana na ciepło wędzona
szprotka to codzienny obraz
naszego portu. 

Twoje kroki, pragnęlibyśmy
również skierować w kierunku
latarni morskiej. Jedynej
polskiej latarni zbudowanej na
planie prostokąta, która jest
najdalej na wschód wysuniętą
latarnią morską zaliczaną do
Wybrzeża Zachodniego. Ma 22
metry wysokości. Latem – obiekt
ten jest otwarty dla zwiedza-
jących, zatem zapraszamy do
środka.

Gwiazdoblok „Xaver” to
najnowszy pomnik morskiego
Darłowa. Zawdzięczamy go
orkanowi Ksawery (również
Boldi, Sven), który przeszedł
przez Europę w grudniu 2013
roku (dokładnie: 4-10 grudnia 2013). Nie oszczędził
również królewskiego miasta. Tu najsilniej wiał 5 i 6
grudnia. Woda z ogromnym impetem uderzała w falo-
chrony, przelewała się przez nie i wdzierała w głąb portu.
Wiatr wiał z ogromną prędkością, a jego siła była tak

potężna, że wyrzuciła na falochron ważący 5 ton beto-
nowy gwiazdoblok uszkadzając jego konstrukcję. Orygi-
nalne miejsce wyrzucenia tej betonowej gwiazdy – to
okolice wschodniej, stawy czerwonej – widocznej na
końcu falochronu. Blok ten został zabezpieczony i prze-

niesiony tuż obok Latarni
Morskiej – Xaver to pamiątka,
po jednym z największych orka-
nów jaki nawiedził w ostatnich
latach Europę stając się zarazem
dodatkową ciekawostką tutej-
szego portu.

Pozostając jeszcze w samym
porcie zwróć uwagę na most
rozsuwany. Moment jego
rozsunięcia można obserwować
o każdej pełnej godzinie – kiedy
to most jest otwierany by
umożliwić statkom wejście 
i wyjście z portu.

W jego okolicy, w okresie
wiosenno-letnim na turystów
oczekują przycumowane statki
wycieczkowe, które wielokrot-
nie w ciągu dnia opuszczają port
by zabrać spragnionych pasaże-
rów, na morską przygodę. 

Przy moście rozsuwanym
znajdziesz także niewielką przy-

stań tramwajów wodnych. Statki o nazwach: „Księżna
Zofia”, „Tristan” i „Izolda” zabierają pasażerów na
krótką podróż wewnątrz portu na trasie Darłowo 
– Darłówko lub Darłówko – Darłowo. Rejsy – regularne 
(w sezonie letnim – co 30 min.).

PORT – okno na świat

To one są naszym największym atutem, 
który przyciąga do Darłowa najbardziej. Szerokie 

i piaszczyste są magnesem dla wszystkich tych, którzy
szukają relaksu, pragną zażywać kąpieli wodnych 

i słonecznych. W zależności od oczekiwań aktywnym
możemy zaproponować plażę umiejscowioną po

zachodniej stronie portu. 
Daje ona wiele możliwości do uprawiania sportów

wodnych i motorowodnych. 
Tu znajdują się wypożyczalnie sprzętu wodnego. 

Ponadto, to właśnie na plaży zachodniej
organizowane są letnie eventy, plażowe dyskoteki.

Natomiast miejscem idealnym dla rodzin z młodszymi
dziećmi – będzie nieco spokojniejsza, plaża

wschodnia. Głównie ze względu na tworzące się tu
naturalnie zatoczki, czy też nazywane przez niektórych
laguny – charakteryzujące się płytszym stanem wody,

który ma wpływ na jej temperaturę. Stwarza to
bezpieczniejsze warunki dla zabaw dzieci w wodzie. 

Tu, także z myślą o najmłodszych, powstało letnie boisko
piłkarskie i plażowy mini plac zabaw. Plaża wschodnia 
o nieco „wyciszonym” temperamencie – jest idealnym

miejscem dla kochających kąpiele słoneczne 
i miejscem idealnym do medytacji czy uprawiania jogi.

PLaże

Nasze plaże są miejscem godnym polecenia przez cały
rok. Są piękne zarówno latem jak i zimą, a wiosna i jesień

nadają im specyficzny klimat. Każdy dzień można tu
rozpocząć od zapierającego dech w piersiach widoku

wschodu słońca – kończąc na romantycznym jego
zachodzie. Jesienią – przy odrobinie szczęścia 

i przychylności Neptuna – być może odnajdziesz tu
najszlachetniejszy souvenir – nazywany „Złotem” z dna

Bałtyku. Idealnie nadaje się na prezent dla najbliższych czy
oryginalną pamiątkę przywiezioną z Darłowa.  

Darłowo i Darłówko mają swój, specyficzny i wyjątkowy
klimat. Tu nawet słońce zachodzi inaczej niż gdziekolwiek

indziej. Dokładnie na wprost główek falochronowych
portu, a jego widok jest tak urzekający, że zatrzymuje

spacerujących po porcie Turystów na dłużej. Stąd używamy
nazwy: Darłowo – miasto zachodzącego słońca. 

Odpowiednia
pora na

SzCzęŚCie



Barwna, ciekawa i burzliwa historia
znajduje odbicie w niemałej

skarbnicy zabytków. 
Większość z nich zachowała się do
dnia dzisiejszego w dobrym stanie. 

*   *   *
Niepowtarzalną perłą Darłowa jest

Zamek Książąt Pomorskich,
gdzie obecnie znajduje się Muzeum. 

W samym centrum miasta
zlokalizowany jest Kościół

mariacki, z najwyższą w mieście
60-cio metrową wieżą. 

Tu na chwile uwagi zasługuje 
tzw. mauzoleum Pomorskie

z sarkofagami Króla Eryka, Elżbiety,
żony ostatniego Księcia

Pomorskiego i Jadwigi Księżniczki
Pomorza. 

W obejściu świątyni znajduje się
specyficzne Lapidarium, w którym

zgromadzono pozostałości 
z pobliskich cmentarzysk aż

czterech wyznań: katolickiego,
ewangelickiego, prawosławnego 

i żydowskiego. 

*   *   *
Wchodząc na rynek miejski nie

sposób nie zauważyć Pomnika
rybaka, u stóp którego znajduje się
Galeria ryb morza Bałtyckiego. 

Tu także mieści się Ratusz Miejski 
z pięknie zachowanym

renesansowym portalem,
znajdującym się tuż nad drzwiami

wejściowymi. 

*   *   *
W Darłowie znajduje się ponadto

Brama Kamienna
będąca jedyną pozostałością 

po dawnym obwarowaniu miasta,
niewielki 

Kościół Świętego Jerzego
i zasługujący na szczególną uwagę

Kościół Świętej Gertrudy.
Obiekt ten stanowi wyjątek 
na całym polskim Pomorzu 

i jest przykładem skandynawskiego
gotyku.

Wypoczywaj aKTyWnie

WyjąTKOWe MiejSCe nad Bałtykiem

Turystów ze sportowym zacię-
ciem zapraszamy na wycieczkę rowe-
rową po Darłowie i Darłówku – jak
również na nieco dłuższą wyprawę
jednym z kilku szklaków turystycz-
nych przebiegających przez Ziemię
Darłowską (turystyczne szlaki piesze
i rowerowe: Wiatrakowy (39 km),
Nadmorski (37 km), Cystersów (23
km), Św. Jakuba). Wypożyczalnie
rowerów znajdują się w Darłówku
(Hotel Lidia), znajdziesz je również
przy deptaku oraz w Darłowie (przy
ul. Krótkiej).

*   *   *
Gdybyś miał ochotę zagrać 

w tenisa ziemnego lub rozegrać

ze znajomymi mecz piłki halowej
to polecamy halę należącą do
Ośrodka Wczasowego „Róża
Wiatrów”. W mieście ponadto znaj-
duje się kilka ogólnodostępnych
boisk sportowych (przy ul. WOP,
Żeromskiego i Wyspiańskiego)
oraz wielofunkcyjne boisko ze
sztuczną trawą na miejskim
Stadionie (ul. Sportowa).

*   *   *
W Darłowie można również

rozwijać swoje umiejętności gry 
w kręgle. Wspaniałą grę zespołową,
która zintegruje twój „team” możesz
rozegrać na jednym z dwóch torów
bowlingowych, znajdujących się

po obu stronach Darłówka w Hote-
lach „Lidia” i „JAN”.

*   *   *
Kompleksy basenowe o wyso-

kich standardach, pozwolą Ci się
cieszyć kąpielami wodnym w Darło-
wie cały rok. Park Wodny Jan
usytuowany we wschodniej części
Darłówka jest jednym z nielicznych
w Europie a jedynym w Polsce
aquaparkiem, którego baseny
wypełnione są słoną wodą Bałtyku
(więcej na str. 28).

Po stronie zachodniej Darłówka,
w luksusowym Hotelu „Lidia”
Spa&Wellness, możesz skorzystać 
z kompleksu basenowego jakim

dysponuje ten obiekt. Tu panują
wspaniałe warunki do zrelaksowa-
nia się w basenach rekreacyjnym 
i pływackim. Do dyspozycji gości jest
jacuzzi, sauna fińska, jacuzzi
zewnętrzne oraz kamienna ścieżka
do wodno-powietrznego masażu
stóp, który wzbogaca uczucie relaksu
i odprężenia.

*   *   *
Rodziców i dzieci – zapraszamy

również do parku rozrywki, który
znajduje się tuż przy kanale porto-
wym przy wschodnim nabrzeżu
Darłówka lub do Baltic Landii (przy
ul. Józefa Muchy) w Darłówku
Zachodnim. Tu spędzicie czas rodzin-

nie, dobrze się bawiąc a Wasze pocie-
chy bez wątpienia znajdą dla siebie
wiele atrakcji.

Darłowo i Darłówko to wspaniałe
miejsce nie tylko ze względu na
swoje dogodne położenie geogra-
ficzne i szereg atrakcji turystycznych.
To miejsce ciekawe i gościnne, 
w którym organizowanych jest wiele
imprez, które dodatkowo uatrakcyj-
niają Turystom czas tu spędzany.
Wśród wielu, warto zaznaczyć 
te najważniejsze i organizowane
cyklicznie.

Kalendarz miejskich wydarzeń
dostępny jest na www.darlowo.pl

//„DIrLOV – rÜGENWALDE
– DArŁOWO.
mIASTO NAD BAŁTyKIEm.
Wystawa poświęcona dziejom
Darłowa stara się pokazać tę ścieżkę,
która zaczynała się w pomorskim
grodzie Dirlov, splatała się potem
z historią niemieckiego Rügenwalde,
by po ii wojnie światowej
doprowadzić do polskiego Darłowa”.//

muzeum 
Zamek Książąt Pomorskich
ul. Zamkowa 4, 
76-150 Darłowo
tel. +48 94 314 23 51
Cena biletu: 
normalny 5 zł, ulgowy – 4 zł, 
grupowy 3 zł.
http://www.zamekdarlowo.pl/



Regularnie, każdego roku w maju obchodzimy
urodziny miasta, zwane w kalendarzu imprez

Dniami Darłowa. Z tej okazji wydawana jest
wielka, weekendowa feta z licznymi koncer-

tami i festynami rodzinnymi i sportowymi
na świeżym powietrzu. W czerwcu lato wita-
my Nocą Świętojańską (zgodnie 
z polskimi, starymi obrzędami) i między-
narodowym Zlotem Historycznych
Pojazdów Wojskowych (początek
lipca). Impreza ta przyciąga do Darłowa
miłośników sprzętu militarnego, którzy
mogą się tu nim pochwalić i zaprezento-

wać. Naszą sztandarową imprezą czy też
inaczej nazywaną „piątym elementem” 

– jest organizowany w Darłowie Festiwal
media i Sztuka (drugi weekend lipca). To

otwarte spotkania turystów ze znakomitymi
postaciami mediów, sztuki, sportu oraz liczne

KuLinaRne klimaty Darłowa

wydarzenia kulturalne i muzyczne.
Impreza ta organizowana jest na
piaszczystej plaży, tuż obok latarni
morskiej.

*   *   *
Można powiedzieć, że Darłowo 

– to miasto festiwali letnich. Poza
wspomnianym Festiwalem Media 
i Sztuka organizujemy: Darłowskie
Spotkania Literackie przełom
lipca/sierpnia), Festiwal Filmów
Skandynawskich (trzeci tydzień
lipca), najstarszy – Festiwal muzyki
Organowej (lipiec/sierpień), stano-
wiący tzw. „wisienkę na torcie” dla
wszystkich odwiedzających Darłowo
melomanów. 

W sierpniu natomiast zapraszamy
na reggaenwalde Festiwal, który
rozsławił Darłowo jako Pomorską
Stolicę Muzyki Reggae.

*   *   *
Miasto Darłowo to także organi-

zator regat żeglarskich, zawodów
wędkarskich i wielu wystaw w tym
m.in.: malarskich, rzeźbiarskich i foto-
graficznych. Zobaczyć je możesz 
w budynku nazywanym Terminalem
Sztuki. To charakterystyczny niebie-
sko-czerwony obiekt, znajdujący się
przy zachodnim brzegu Wieprzy 
– w samym porcie (Darłówko Zachod-
nie. ul. Kotwiczna).

// Dokładny wykaz 
darłowskich imprez 

znajdziesz 
na stronie internetowej 

pod adresem 
www.darlowo.pl

Klimat to nie tylko wspomniane słońce,
piękne plaże, ciekawe imprezy, położenie
czy wyjątkowe zabytki. To nade wszystko

ludzie, którzy w nim mieszkają oraz
lokalne specjały, które pragniemy 

Wam polecić.
Ryby. Smażone, pieczone, wędzone 
– wszystkie są pyszne. Oryginalnie

smakują zapakowane 
w papierową tutkę szprotki z pieczywem 

– zjedzone na jednym z portowych
pomostów. Możesz je zakupić w wielu

punktach sprzedaży ryb znajdujących się
w sercu darłowskiego portu. 

Koniecznie na taką kolację zabierz
Towarzysza i  „DArŁOWIAKA”

– darłowskie piwo.
W cieniu parasoli można odetchnąć 

od zgiełku plaż w jednej z wielu lokaln ych
lodziarni i kawiarni, rozkoszując się

smakiem kawy i tzw. gofra full wypas, 
a lody nigdzie nie smakują tak dobrze, 

jak nad morzem!
Najsmaczniejsze bułki jagodzianki,

serwowane prosto z pieca, z olbrzymią
ilością leśnych owoców posiada w swym

menu kawiarnia Hotelu Apollo.
Wspaniałą, rozpływającą się w ustach

bezę Pavlova, robioną przez samą
właścicielkę – skosztujesz 

w kawiarni AniAni Cafe. Polecamy
również kawową przerwę w zwiedzaniu

miasta w kawiarence Kikiriki
i bogatą ofertę polskich ciast w jednej 

z miejskich cukierni 
(ul. Powstańców Warszawskich/

ul. Bogusława X).

Każdy bez względu na upodobania
kulinarne i zasobność portfela znajdzie tu

coś dla siebie. 
Darłowska baza gastronomiczna 

od luksusowych restauracji po bary
szybkiej obsługi zaspokoi najróżniejsze

gusta.

Słońce i GWiazDy



Nadmorska gmina Postomino położona jest na środko-
wym wybrzeżu, w północno-wschodniej części woje-
wództwa zachodniopomorskiego, między Ustką, Sław-
nem a Darłowem. Poza rolnictwem główną dziedziną
aktywności gospodarczej jest obsługa ruchu turystycz-
nego, skoncentrowanego głównie w miejscowościach
nadmorskich takich jak: Jarosławiec, Jezierzany, Łącko,
Nacmierz czy Rusinowo.

Ze względu na bogate walory naturalne, mikroklimat 
i dostęp do Morza Bałtyckiego jest ona jednym ze
znaczących obszarów turystycznych Polskiego Wybrzeża.
Dzięki czystemu środowisku zaliczana jest do „Zielonych
Płuc Polski”. Nadmorski pejzaż Jarosławca, którego plaże
zakończone są brzegami klifowymi dochodzącymi miej-
scami aż do ponad 30 m wysokości, decyduje o atrakcyj-
ności gminy.

Teren nadmorski gminy tworzą wydmy porośnięte lasa-
mi sosnowymi i mieszanymi z licznymi stanowiskami sosny
czarnej. Tereny leśne zajmują 21,1proc. powierzchni gminy.

Chcesz aktywnie 
wypocząć?

Osoby aktywne i wrażliwe na piękno przyrody, miło-
śnicy turystyki rowerowej i pieszej, ludzie ceniący sobie
urodę krajobrazów oraz nieskazitelną naturę – każdy znaj-
dzie tu coś dla siebie. Urokliwe zakątki gminy Postomino
można podziwiać w trakcie długich spacerów, podczas
przejażdżek rowerowych, jak również w trakcie spływów po
rzece Wieprza – urozmaiconym oraz niezwykle malowni-
czym szlakiem kajakowym, z przystaniami oraz terenami

rekreacyjnymi zlokalizowanymi przy rzece w Pieńkówku 
i Staniewicach. Rzeka Wieprza przepływa przez południo-
wą część gminy i jest jedną z piękniejszych rzek polskiego
Wybrzeża.

Wody powierzchniowe gminy Postomino to także barw-
nie położone jeziora, w których można zaznać relaksu.
Akweny te są również niezastąpione dla miłośników
wędkarstwa. W północnej części gminy nieopodal morza
znajduje się największe w gminie Jezioro Wicko. To dawna
zatoka morska, oddzielona od Bałtyku piaszczystymi
mierzejami. Wicko jest jeziorem płytkim, o mulistym dnie,
stanowi naturalne siedlisko lęgowe dzikiego ptactwa. Na
jeziorze tym co roku odbywają się Mistrzostwa Polski Regat
Żaglowych Sterowanych Radiem. Na terenie Gminy Posto-
mino znajdują się również dwa mniejsze jeziora: Pieńko-
wo i Marszewo. Marszewo to malowniczy polodowcowy
akwen o maksymalnej głębokości 24 m, z czystą wodą,
piaszczystą plażą i pomostem. 

O wyjątkowości Gminy Postomino pod względem walo-
rów przyrodniczych świadczy fakt, że ponad 30 proc.
powierzchni gminy znajduje się w granicach obszaru chro-
nionego krajobrazu oraz obszaru Natura 2000.

Gmina Postomino to także wspaniali ludzie i aktywnie
działające organizacje pozarządowe, bez których niewąt-
pliwie gmina nie byłaby tak wyjątkowym i atrakcyjnym
miejscem.

Od trzydziestu dwóch lat swoją działalność prowadzi
Kapela Ludowa „Pieńkowianie”, od lat siedmiu Zespół Wokal-
ny „Pieszczanki”. Od dwunastu lat działa Młodzieżowa Orkie-
stra Dęta im. Zbigniewa Galka wraz z Mażoretkami. Od dzie-
sięciu lat członkowie Postomińskiego Klubu Morsów
„Wiking” zanurzają swe ciała w lodowatej wodzie. Dwudzie-
sty siódmy rok ukazuje się Miesięcznik „Szept Postomina”.

Gmina POSTOminO
Miejscem Twojego wypoczynku



SPORT, zabawa
Gmina Postomino organizuje wiele imprez, aby uatrakcyjnić wolny czas

mieszkańcom i turystom. Realizatorem tych działań jest Centrum Kultury 
i Sportu w Postominie, samorządowa instytucja kultury, której

organizatorem jest Gmina Postomino.

Szczegółowy Kalendarz imprez dostępny jest na stronie
internetowej Urzędu Gminy Postomino 

www.postomino.pl
oraz Centrum Kultury i Sportu w Postominie

www.ckis.postomino.pl

Trudno sobie wyobrazić ten kalendarz bez takich przedsięwzięć jak:
Międzynarodowy Bieg po Plaży

Prezentacja Kapel Ludowych „Na folkową nutę”, 
czy Jarosławiecki Wieczór Kabaretowy „Wzdłuż Fal”.

Centrum zajmuje się także prowadzeniem Punktu Informacji Turystycznej
w Jarosławcu w sezonie letnim i Ośrodka „Przywodny” w Jarosławcu. 

Gmina Postomino, posiada
rozbudowaną sieć znakowanych
szlaków turystycznych o łącznej
długości ponad 157 kilometrów. 

Są to: 
//dwa szlaki piesze w tym

międzynarodowy E-9//

//jeden międzynarodowy szlak
pieszo-rowerowy – Pomor-
ska Droga Świętego Jakuba//

//osiem szlaków rowerowych, 
w tym jeden międzynarodo-
wy r-10//

//jeden szlak kajakowy rzeki
Wieprzy//

Dodatkowo na terenie gminy
znajdują się także ścieżki rowe-
rowe (Rusinowo – „pas startowy”;
Jezierzany – Łącko). 

Szlaki skupione są głównie 
w paśmie nadmorskim oraz połu-
dniowo-wschodniej części gminy.
Od strony zachodniej skomuniko-
wane są ze szlakami gminy Darło-
wo, od strony wschodniej gminy
Ustka, od strony południowo-
wschodniej gminy Sławno. Więk-
szość z nich jest szlakami przecho-
dzącymi po terenach minimum
dwóch gmin.

Szlaki umożliwiają poznanie
walorów i atrakcji turystycznych,
stwarzają wspaniałe możliwości
letniego wypoczynku. Mogą stać
się również wiosenno-jesienną
alternatywą aktywnego wypo-
czynku. Miejscowości gminy
Postomino takie jak: Jarosławiec,
Postomino, Nacmierz są doskona-

łym punktem wypadowym wycie-
czek rowerowych po polskim
wybrzeżu, do miejscowości: Wicie,
Darłowo, Ustka, Sławno itp.
Umożliwia to rozbudowaną formę
wypoczynku, od typowo wypo-

czynkowego, poprzez krajoznaw-
czy, po trekkingowy. 

Samo Postomino to również
doskonałe miejsce docelowe
wycieczek pieszo-rowerowych 
z terenów Gminy Sławno.

SZLAKI TuRySTyCzne

Rzeka Wieprza, jest jedną 
z najładniejszych rzek Pomorza

Zachodniego i Środkowego,
wykorzystywaną do uprawiania

turystyki kajakowej. 
Jeden z najbardziej atrakcyjnych

fragmentów znajduje się 
na odcinku Tyń - Mazów.

Rzeka po przekroczeniu granicy
gmin Postomino-Sławno,

dochodzi do Staniewic. 
Tutaj też, podobnie 

jak i w Pieńkówku, umiejscowiona
jest duża baza kajakowa z pełnym

wyposażeniem 
i przygotowanym brzegiem.

Na terenie gminy Postomino
rzeka ma całkowitą długość 

20,7 km.

Kajakiem
po Wieprzy

Pieńkowo
– neogotycki kościół filialny pw. Chry-

stusa Króla z XV/XVI w., z gotycką
wieżą z XVI w. i barokowym ołta-
rzem, przebudowany w XIX wieku

Postomino
– kościół parafialny pw. Świętego

Floriana z 1846 r., neobarokowy
marszewo
– kościół filialny pw. Matki Boskiej

Różańcowej z 1863 r., wieża XV-XVI
w. gotyk, ambona renesansowa 
z XVII w., cmentarz przykościelny 
ze starodrzewiem

Łącko
– kościół późnogotycki z XV-XVI wieku

pw. Zwiastowania NMP oraz gotyc-
ka brama wjazdowa na cmentarz
przykościelny

rusinowo
– kościół neoromański pw. Narodze-

nia NMP  z 1873 r.
Pałowo
– neoromański kościół parafialny pw.

Wniebowzięcia NMP z końca XIX w.
Chudaczewo
– kościół filialny, gotycki, z XV/XVI w.

(wieża), 1804 (nawa), obiekt zabyt-
kowy wraz z otoczeniem (cmentarz
przykościelny)

Pieszcz
– kościół filialny pw. Podwyższenia

Krzyża Świętego, gotycki, z 1625 r.,
obiekt zabytkowy (wraz z cmenta-
rzem przykościelnym i drzewosta-
nem)

Staniewice
– kościół konstrukcji ryglowej z 1770 r.,

pw. Świętego Michała Archanioła,
wieża gotycka po pierwszym koście-
le z XV wieku.

zaByTKi - obiekty sakralne



Aquapark 
w Jarosławcu

Aquapark w Jarosławcu to
kompleks basenów zewnętrznych 
i wewnętrznych o pow. ok 1700 m².
Baseny z podgrzewaną wodą od maja
do września są jedną z wielu atrakcji
dla wszystkich wczasowiczów wypo-
czywających w Jarosławcu i okolicz-
nych miejscowościach.

Warto też zaznaczyć, że nie ma 
w Polsce, a tym bardziej na polskim
wybrzeżu aquaparków tej wielkości 
i wykonanych w tak wysokiej techno-
logii niecek basenowych ze stali
nierdzewnej. Ewenementem w skali
europejskiej, jest również zapewnie-
nie wczasowiczom możliwości korzy-
stania z 1000 sztuk leżaków baseno-
wych. 

Muzeum 
Bursztynu 
w Jarosławcu

Muzeum Bursztynu w Jarosławcu
odeszło od dobrze znanych muzeal-
nych schematów – rzędów gablotek,
długich opisów i filcowych kapci.
Aby w interesujący sposób przeka-
zać historię złotych bryłek, które
Bałtyk od czasu do czasu leniwą falą
wyrzuca na brzeg, stworzono trzy
wspaniałe ekspozycje, z których
każda jest próbą odtworzenia
warunków w jakich powstawał
bursztyn bałtycki. W całym ciągu
muzeum można podziwiać ogrom-
ne bryły bursztynu, a także ewene-
menty przyrodnicze, takie jak
niebieski bursztyn bałtycki. Na ścież-
ce zwiedzania znajdziemy również
kioski multimedialne, a w nich
ciekawe animacje, galerie zdjęć oraz
dodatkowe informacje. 

Muzeum Bursztynu w Jarosławcu
to ekspozycja zrealizowana na naj-
wyższym, europejskim poziomie ze
wspaniałą scenerią, grą świateł 
i dźwięków, multimediami i co najwa-

żniejsze – naprawdę fascynującymi
eksponatami.

Galeria Rybacka
w Jezierzanach

Galeria powstała w czerwcu 2014 r.
Na powierzchni 300 mkw. znalazły
swoje miejsce setki eksponatów,
starych a także współczesnych: koła
ratunkowe, kapoki, tratwy i pływaki
ratunkowe, zbiory różnorodnych
lamp okrętowych, naftowych, elek-
trycznych, okna okrętowe, urządzenia
elektryczne, bloczki drewniane, mapy,
literatura morska, kompasy, busole,
współczesne GPS, radary, sekstanse,
wiatromierze sieci rybackie, sznury
haczykowe i takle, żaki drewniane,
wiekowe elementy statków rybackich,
które zostały wydobyte przez ryba-
ków z dna morskiego.

Jest tu także izba rybaka, w której
można zobaczyć jak wyglądało
mieszkanie ludzi morza sto lat temu.
Tuż obok jest warsztat szkutnika, 
w którym stoi 6-metrowa drewnia-
na łódź. Na parterze budynku dowie-
dzieć się można jaki rodzaj sieci
stosuje się do połowu konkretnych
gatunków ryb, są też eksponaty z dna
Bałtyku, fragmenty zatopionych
łodzi i kotwica, od której zaczęła się
cała kolekcja. Na piętrze budynku
znajduje się kącik nawigatora, 
w którym można zobaczyć stare 
i współczesne mapy rybackie z na-
niesionymi głębokościami i punkta-
mi dna morskiego.

Latarnia morska
w Jarosławcu

Pierwsza latarnia morska w tym
rejonie powstała w 1830 r. w odle-
głości niespełna 0,5 km od brzegu.
Latarnia okazała się jednak za niska
dla statków płynących w kierunku
wschodnim. Jej wizurę przysłaniały
dachy budynków oraz świerkowy las.
Zbyt słaba konstrukcja nie pozwoliła
na podwyższenie wieży a mieszka-
ńcy wsi nie chcieli się zgodzić na

wycięcie lasu. W tej sytuacji, w latach
1835-1838, od strony południowo
zachodniej zbudowano nową latar-
nię z okrągłą wieżą z czerwonej
cegły, o wysokości 33,3 m n.p.m.
(wraz z laterną). Na optykę składało
się 15 lamp opalanych olejem rzepa-
kowym. Lampy i mechanizm obro-

towy przeniesiono ze starej latarni.
Następnie jako źródło światła zasto-
sowano aparaturę gazową (acety-
len). W późniejszym okresie (rok
1908) zainstalowano cylindryczną
soczewkę o średnicy 1,15 m co pozwo-
liło na uzyskanie zasięgu światła do
19,5 M (36 km). W tym samym czasie

zastosowano syrenę, ostrzegającą
statki podczas mgły. Budynki gospo-
darcze zostały połączone z wieżą
dobudowanym łącznikiem (rok
1902). 

W 1957 r. zamontowano aparaturę
radionawigacyjną. Od 1975 r. użytko-
wane są 600W żarówki reflektorowe
umieszczone na 4 panelach, zamon-
towanych na stole obrotowym. Na
każdym z paneli znajduje się po 
6 żarówek, w tym 2 rezerwowe.
Wzniesienie światła wynosi 50,2 m
n.p.m. a jego zasięg 23 M (42,6 km).

Pomnik rybaka
w Jarosławcu

W centrum Jarosławca, tuż koło
latarni morskiej, stoi Pomnik Rybaka.
Przedstawia on rybaka ubranego 
w historyczny strój (czyli czapkę 
z rondem oraz długą rozpinaną kurtę
i spodnie szersze na udach i zwężane
od kolan, a także sweter dający ciepło
rybakowi), wyciągającego sieć rybac-
ką pełną ryb. Pomnik symbolizuje
rybackie korzenie Jarosławca.

Każda miejscowość ma swoje
historyczne i urokliwe zakątki, które
warto zobaczyć. Na terenie gminy
zachowało się wiele zabytków, prze-
trwało również regionalne budow-
nictwo szachulcowe z drewnianych
belek wypełnionych gliną w więk-
szości pochodzące z drugiej połowy
XIX wieku. Największe wrażenie
robią zabudowania Łącka, którego
układ przestrzenny nie został dotąd
w istotny sposób przebudowany. To
jedna z najpiękniejszych miejsco-
wości tworzących ,,Krainę w kratę”,

z zabytkowym późnogotyckim
kościołem z XV-XVI wieku, otoczo-
nym imponującym drzewostanem
lipowym oraz gotycką bramą wjaz-
dową na cmentarz przykościelny. 

Jarosławiec 
– to malownicza miejscowość

kusząca niezapomnianymi zachoda-
mi słońca, bogactwem lasów oraz
specyficznym klimatem, której kąpie-
lisko jest zaliczane do I klasy czysto-
ści. Jest to systematycznie rozwija-
jący się ośrodek nadmorski, rangi

krajowej, posiadający bardzo dobrą
infrastrukturę noclegową i gastrono-
miczną, oferującą szeroki przekrój
cen, standardu i zakresu świadczo-
nych usług. Symbolem Jarosławca
jest latarnia morska, usytuowana 
w samym centrum miejscowości. 
W 1993 roku budowla została wpisa-
na do rejestru zabytków. 

Jezierzany 
– to malowniczo położona tury-

styczna wieś nad Jeziorem Wicko 
w obszarze chronionego krajobrazu

„Pas Pobrzeża na zachód od Ustki”.
Znajdują się tu dwa pomosty wido-
kowe służące m.in. do obserwacji 
i nasłuchiwania ptactwa, jak również
cumowania niewielkich jednostek
pływających. Przez miejscowość
przebiega ścieżka rowerowa prowa-
dząca do Jarosławca i Łącka. 

Nacmierz 
–  jest wsią leżącą w odległości ok.

3 km od Jarosławca, gdzie dynamicz-
nie rozwija się agroturystyka. Jej
atuty to cisza, spokój i piękne widoki.

Rusinowo 
– to malowniczo położona miej-

scowość, gdzie na wzniesieniu, na
ciosowym granitowym cokole znaj-
duje się powstały w 1873 roku 
kościół neoromański z wysoką wieżą
o ośmiobocznym hełmie krytym
łupkiem. Przy kościele mieści się
punkt widokowy, z którego rozciąga
się piękny krajobraz na jezioro Kopań,
morze i pobliskie wzgórze. Przez miej-
scowość przebiega Międzynarodowy
Szlak Rowerowy R-10.

CzeKaMy na Ciebie

aTRaKCje 
turystyczne



Gmina Darłowo jest gminą
nadmorską położoną w północno-
wschodniej części województwa

z a c h o d n i o p o m o r s k i e g o.
Zajmuje część terenu zwane-
go Równiną Sławieńską prze-
ciętą dolinami rzeki Wieprzy 
i Grabowej. Krajobraz obszaru
ukształtowany został w okre-
sie lodowcowym i polodow-
cowym, w którym uformowa-
ły się charakterystyczne cechy
terenu: wody stojące, biegi
rzek i rzeźba terenu.
Powierzchnia Równiny
Sławieńskiej jest płaska, jedy-
nie w północnej części
występuje wyraźne pasmo
moreny czołowej z „Barzowic-
ką Górą” o wysokości 72 m
n.p.m. Morena ta wygradza
niecki przybrzeżnych jezior
oddzielonych od morza

mierzejami, będących niegdyś
zatokami: jeziora Kopań i Bukowo.

Na terenie gminy występuje
niewielka ilość lasów. Wzdłuż
wybrzeża są to przeważnie lasy
sosnowe. W południowej części
gminy znajdują się większe skupi-
ska lasów z przewagą buków 
i dębów. W okolicach miejscowości
Słowino znajduje się rezerwat
„Słowińskie Błota”. Jest to najlepiej
w Polsce zachowane torfowisko

wysokie typu bałtyckiego z bardzo
dużą ilością różnorodnych gatun-
ków fauny i flory. Na uwagę zasłu-
guje także zespół leśny na wschód
od Bukowa Morskiego oraz lasy
rozciągające się na południe 
i wschód od Domasławic. Na tere-
nie gminy przeważają równiny

otwarte z perspektywami widoko-
wymi na wkomponowane w krajo-
braz wsie. Obecnie w krajobrazie
gminy górują elektrownie wiatro-
we. Ziemia darłowska oferuje
bogate zasoby akwenów wodnych.
Jednym z nich jest znajdujące się
na obszarze Wybrzeża Słowińskie-

go jezioro Kopań polecane wędka-
rzom, stanowiące ostoję dla wielu
gatunków ptaków. Drugim jezio-
rem, znacznie większym, jest
Bukowo objęte obszarem Natura
2000 z wieloma gatunkami ryb,
m.in. węgorz, ukleja, płoć, szczu-
pak, sandacz, pstrąg.

Gmina na faLi

uzdrowisko DąBKi

// Warto zobaczyć 
– Kościół z XIII/XIV w.

jako pozostałość po
klasztorze cystersów
wraz z otoczeniem 
i parkiem dworskim

– Kościoły gotyckie
Barzowice
Cisowo
Dobiesław
Krupy
Stary jarosław
Kowalewice
Słowino

– Chata rybacka 
w Dąbkach
– rezerwat „Słowińskie
Błota”

Obszar Chronionego
Krajobrazu „Koszaliński
Pas nadmorski”, głaz
narzutowy różowy
granit w zachodniej
części j. Kopań (obwód
6 m, 1,2 m nad wodą)

– Kolekcja antyków
Stary jarosław, Tadeusz
Konieczny. // 

Uzdrowisko Dąbki położone jest 
w centralnej części Pobrzeża 
Słowińskiego, urozmaiconej poje-
dynczymi wałami moren czołowych,
dochodzących do 134 m n. p. m. 
w okolicy Koszalina. Wybrzeże
morskie w okolicy Dąbek jest
płaskie, z szeroką piaszczystą plażą,
otoczoną pasmem nadmorskich
wydm, porośniętych głównie sosną
zwyczajną i sosną czarną.

W południowej części miejsco-
wości znajduje się jezioro Bukowo 
o powierzchni 18 km2, powstałe 
w czasie transgresji morskiej, kiedy
to utworzona zatoka została zamkni-
ęta przez mierzeję. Wzdłuż brzegu
morza ciągnie się przepiękna
sześciokilometrowa promenada
leśna. Dąbki położone są w strefie
klimatu nadmorskiego, silnie
oddziałującego na organizm ludzki,
złagodzonego obszarami leśnymi

oraz bliskością rozległego jeziora
Bukowo. Ten szczególny klimat,
odznaczający się działaniem
bodźców ochładzających, uwarun-
kowanych temperaturą powietrza,
większą jego wilgotnością i silniej-
szym wiatrem typowym dla strefy
kontaktowej ląd-powietrze, wyko-
rzystuje się w leczeniu wielu scho-
rzeń. 

Czyste, wilgotne i chłodne powie-
trze bardzo dobrze wpływa na
usprawnienie układu oddechowego.
Klimat nadmorski wybitnie korzyst-
nie wspomaga leczenie chorób dróg
oddechowych i alergii, tak licznie
występujących dzisiaj u dzieci i doro-
słych. 

Dąbki, jako miejscowość o czystym
powietrzu, spełniają w całej rozcią-
głości te wskazania – w promieniu
wielu kilometrów nie ma źródeł
emisji zanieczyszczeń, a duże obsza-
ry leśne stanowią dodatkową ochronę

przed ich napływem. W powietrzu
jest duża ilość fitoncydów o działaniu
bakteriobójczym, bakteriostatycznym
i stymulującym układ oddechowy
człowieka. Znaczne zróżnicowanie
klimatu miejscowości (mikroklimat
plaży, specyficzne warunki klima-
tyczne strefy nadmorskiej, zieleni
leśnej – głównie sosnowego boru 
– i jeziora) sprzyjają dawkowaniu
dzieciom różnych bodźców
klimatycznych.



WażniejSze MiejSCOWOŚCi
Barzowice
– wieś położona w pobliżu najwięk-

szego wzniesienia w gminie – Barzo-
wickiej Góry o wysokości 72,2 m.
Barzowicka Góra jest doskonałym
punktem widokowym na przepięk-
ną panoramę okolic: 

– Kościół p.w. św. Franciszka z Asyżu 
z XV wieku, styl gotycki, murowany,
jednonawowy. Wnętrze zawiera
szafkę ścienną gotycką z XV wieku. 

Bobolin 
– wieś letniskowa w odległości poni-

żej 1 km od Bałtyku. Zlokalizowany
jest tutaj Ośrodek Jazdy Konnej.
Liczne pola biwakowe i kwatery
prywatne. 

Bukowo morskie
– wieś letniskowa nad jeziorem

Bukowo, w odległości 3 km od
Bałtyku. W roku 1248 książę
gdański Świętopełek II ufundował
tutaj klasztor cystersów. Miejsco-
wość jest włączona w „Europejski
Szlak Cystersów”: 

– Kościół p.w. Najświętszego Serca
Pana Jezusa z XIII/XIV wieku, styl
gotycki. Wnętrze zawiera późnogo-
tycki tryptyk, gotyckie epitafium 
i renesansową ambonę z XVII wieku. 

– Park kra jobrazowy, powierzchnia 
3 ha; m.in. klony, lipy, jesiony, aleja
grabowa. 

Cisowo
– wieś letniskowa: 
– Kościół p.w. św. Stanisława Kostki 

z 1321 r., styl gotycki, murowany,
jednonawowy. Wnętrze zawiera
barokową ambonę i ołtarz główny,
ławy renesansowe i chór, płytę
nagrobną Jochanesa Schlutiusa 
i Barbary Scheinnanin, kropielnica
z XIV wieku. 

Dąbkowice
– kąpielisko nadmorskie położone na

północno-zachodnim krańcu gminy
na mierzei między Bałtykiem i jezio-
rem Bukowo. Zlokalizowane są tutaj
4 ośrodki wczasowe i pole biwakowe.

Dobiesław 
– wieś położona w zachodnio-środ-

kowej części gminy: 
– Kościół p.w. M. B. Częstochowskiej 

z XV wieku, styl gotycki. Wnętrze

zawiera kropielnicę granitową z XV
wieku, dzwon z 1805 roku. 

Gleźnowo 
– wieś letniskowa położona nad jezio-

rem Bukowo.

Jeżyce 
– wieś nad rzeką Grabową: 
– Kościół p.w. M. B. Ostrobramskiej 

z XIX w., neogotycki, murowany. 
– Budownictwo zagrodowe z XIX

wieku. 

Kopań
– wieś letniskowa położona nad jezio-

rem Kopań w odległości 1,5 km od
Bałtyku: 

– Grodzisko – 300 m na północny
zachód od wsi, przy południowo-
zachodnim brzegu jeziora, pozosta-
łość osadnictwa zachodniopomor-
skiego. 

– Budownictwo zagrodowe z XVII-XIX
wieku. 

Kowalewice 
– wieś położona nad rzeką Wieprzą.

– Kościół p.w. Najświętszego Serca
Pana Jezusa z 1879 roku, styl neogo-
tycki. 

– Pomnik żołnierzy niemieckich pole-
głych w I wojnie światowej. 

– Budownictwo zagrodowe z XIX
wieku. 

Krupy 
– wieś przy trasie Darłowo – Sław-

no: 
– Kościół p.w. M. B. Ostrobramskiej 

z XIV wieku, styl gotycki. Wnętrze
zawiera ołtarz główny i ambonę 
z baroku, rzeźbę Grupa Ukrzyżowa-
nia z początku XVI wieku. 

Palczewice
– wieś położona nad jeziorem Kopań: 
– Park Krajobrazowy z końca XIX

wieku o pow. 2 ha, drzewostan liścia-
sty, 12 gatunków drzew. 

rusko
– wieś położona na trasie Darłowo 

– Sławno, w odległości 1 km od
Darłowa.: 

– Cmentarz żydowski z XIX wieku. 

Słowino
– wieś na trasie Darłowo – Sławno 

w odległości 10 km od Darłowa, przy
dużym kompleksie leśnym: 

– Kościół p.w. Podwyższenia Krzyża
Św., wieża – około 1500 roku, gotyc-
ki. 

– Lapidarium w Słowinie

Stary Jarosław 
– wieś na trasie Darłowo – Sławno, 

w odległości 10 km od Darłowa: 
– Kościół p.w. św. Krzyża z XIV wieku,

styl gotycki, murowany, jednona-
wowy. Wnętrze zawiera ołtarz,
ambonę, rzeźbę „Chrystus Ukrzyżo-
wany” z XVII wieku, kropielnica
granitowa z XV wieku. 

Wicie
– kąpielisko nadmorskie położone

na północno-wschodnim krańcu
gminy nad jeziorem Kopań. Zloka-
lizowane są tutaj 4 ośrodki wcza-
sowe oraz liczne obozowiska i pola
biwakowe. 

Żukowo morskie
– wieś letniskowa nad rzeką Grabo-

wą, w odległości 1,5 km od Bałtyku. 

LeOnaRDia
– Park edukacji i Rozrywki

Miejsce odpoczynku i dobrej zabawy. 
Nie ważne ile masz lat, tutaj każdy

znajdzie coś dla siebie. W parku znajduje
się ponad 100 gier, zarówno jedno- 
jak i kilkuosobowych. Proste zasady

sprawiają, że nawet najmłodsi nie będą
mieć problemu z ich opanowaniem, 

a rywalizacja i ruch na świeżym powietrzu to powrót do spędzania czasu
z rodziną i przyjaciółmi, z dala od wirtualnego świata. Oryginalne gry

wykonane w większości 
z naturalnych drewnianych elementów oraz metalu. Każda gra została

zaprojektowana i wykonana ręcznie w jednym egzemplarzu.

Mini zOO
w Wiciu

Idealne miejsce do obcowania z naturą 
oraz poznania różnych gatunków

zwierząt, które ciężko spotkać 
w naturalnym środowisku. 

Znajdują się tu m.in. ptactwo ozdobne,
papugi, świnki wietnamskie, króliki, kózki,

gryzonie.

// Krupy 3
tel. 501 042 503

509 863 632
www.leonardia.pl

// Wicie, 
ul. morska 3
tel. 601 424 586
www.mini-zoo-
wicie.manifo.com



SzLaKi TuRySTyCzne

Rowerem po śladach
cystersów bukowskich 

Trasa obejmuje pocysterskie zabytki zachod-
niej części Pobrzeża Koszalińskiego. Przez prawie
trzy wieki wiele z wsi tego obszaru wchodziło 
w skład majątku Cystersów bukowskich. Do
połowy XVI w. klasztor bukowski był najwięk-
szym właścicielem ziemskim i najważniejszym
ośrodkiem religijnym na ziemi sławieńsko-słup-
skiej. Proponowana trasa wiedzie w sumie 100
km, dlatego na jej przebycie i zwiedzenie atrak-
cji trzeba przeznaczyć około trzech dni. Taka
wycieczka pozwoli kompleksowo przyjrzeć się
zachowanemu dziedzictwu cysterskiemu w tym
regionie. Trasę można pokonać również samo-
chodem, ale w tak urokliwym i malowniczym
krajobrazie warto skorzystać z roweru. 

Wycieczka rozpoczyna się i kończy w Buko-
wie morskim. Od 1248 r. wieś była siedzibą
opactwa cysterskiego – niestety do dziś niewie-

le się z niego zachowało. Atrakcją jest gotycki
kościół pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa 
z XIII/XIV w., jednak nie jest to świątynia pocy-
sterska. Następnie należy wyruszyć na połu-
dniowy zachód drogą nr 203 w stronę Iwięcina.
We wsi koniecznie trzeba obejrzeć polichromię
sufitu przedstawiającą Sąd Ostateczny z 1697 r.
znajdującą się w kościele pw. MB Królowej
Polski z XIV w. Potem trzeba kierować się do
Karnieszewic, gdzie można podziwiać 
kościół pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa.
Kolejnym przystankiem na trasie jest Dąbro-
wa z kościołem pw. św. Stanisława Kostki 
z II poł. XIV w . Kierując się na północny zachód
dotrzemy do wsi Dobiesław, gdzie warto
odwiedzić kościół pw. Matki Boskiej Często-
chowskiej z XV w. Dalsza droga prowadzi do
Jeżyc z kościołem pw. MB. Ostrobramskiej 
z XIX w. Obejrzawszy świątynię kierujemy się
przez Porzecze, Rusko i Domasławice do Słowi-
na, gdzie zwiedzamy kościół pw. Podwyższe-
nia Krzyża Św. W okolicy wsi warto zobaczyć
Rezerwat Słowińskie Błota – najlepiej zacho-

wane w Polsce torfowisko wysokie typu bałtyc-
kiego z ogromną ilością różnorodnych gatun-
ków flory i fauny. Kolejną wsią, którą trzeba
odwiedzić jest Stary Jarosław z gotyckim
kościołem pw. św. Krzyża z XIV w. Następnie
docieramy do Barzowic, gdzie naszą uwagę
skupi gotycki kościół pw. Franciszka z Asyżu z XV
w. Ze wsi rozpościera się piękna panorama
okolicy. Ostatnim punktem pocysterskim na
trasie wycieczki jest Cisowo, gdzie znajduje
się gotycki kościół pw. Stanisława Kostki z 1321
r. Z Cisowa udajemy się w drogę powrotną do
Bukowa Morskiego – będziemy mijać Darłowo,
Żukowo Morskie, Bobolin i Dąbki. 

Szlak pieszy 
Trasa pieszej wycieczki wiedzie wokół

jeziora Bukowo, które jest uważane za najle-

piej zachowane jezioro przymorskie w Polsce.
Odcinek Łazy – Osieki – Iwięcino – Bukowo
Morskie stanowi fragment Nadmorskiego
Międzynarodowego Szlaku Rowerowego 
R-10, więc można go łatwo przemierzać rowe-
rem. 

Warto wędrówkę rozpocząć w Iwięcinie.
Następnie kierując się w stronę Dąbek, mijając
Bielkowo i Gleźnowo, docieramy do Bukowa
morskiego. Kolejną miejscowością na trasie
jest Uzdrowisko Dąbki. Ze wsi należy wyru-
szyć w kierunku zachodnim, aby 9 km Mierze-
ją Bukowską podążyć w kierunku Łaz (jest to
odcinek Międzynardowego Szlaku Nadmor-
skiego E-9). Następnie należy skręcić na połud-
nie w kierunku Iwięcina, mijając po drodze
Osieki z dworkiem z pierwszej połowy XIX w. 
i Rzepkowo. 

Długość szlaku: 37 km

//Koszaliński Szlak Nadmorski (czerwony)//
odcinek międzynarodowego szlaku E-9 prowadzącego
z Brestu (Francja) do Braniewa. Prowadzi wzdłuż Bałty-
ku przez nadmorskie kąpieliska od Dźwirzyna do Wicia
(102 km). Przez gminę przebiega odcinek o długości
około 30 km od Dąbkowic przez Dąbki, Bobolin, Żuko-
wo Morskie, Darłówko do Wicia. 

//Szlak rezerwatów (niebieski)//
długość 71,5 km

Rozpoczyna się w Darłówku kończy w Polanowie. 
Na trasie rezerwatu Pomniki przyrody, zamki w Darło-
wie i Kręgu. Przez gminę przebiega odcinek około 15 km
od Darłówka przez Darłowo, Zakrzewo Dolne, Zielnowo
i Kowalewice. 

//Szlak Wiatraków (zielony)//
długość 13 km 

Rozpoczyna się w Darłowie z Zamku Książąt Pomor-
skich, biegnie przez Cisowo, wzdłuż południowego brze-
gu jeziora Kopań. Kończy się w miejscowości Wicie,
łącząc się z czerwonym Szlakiem Nadmorskim. Na
trasie liczne zabytki, widoki na panoramę nadmorską,
największy w Polsce park elektrowni wiatrowych. 

//Szlak Zabytków Średniowiecza (czarny)//
długość 104 km

Polecany szczególnie dla rowerzystów i turystów zmoto-
ryzowanych. Przebiega przez: Darłowo, Dąbki, Dobie-
sław, Jeżyce, Słowino, Boleszewo, Krupy, Stary Jarosław,
Kowalewice, Barzowice, Cisowo, Dąbki. Na trasie:
Zamek Książąt Pomorskich, średniowieczne kościoły,
grodziska i zabytki budownictwa wiejskiego. 

//Szlaki kajakowe//
Rzeka Wieprza i Grabowa.

Zapraszamy Państwa na piękne i gościnne ziemie gminy Darłowo, przez
które przebiega część Pomorskiej Pętli Szlaku Cysterskiego, która stanowi
integralną część Szlaku Cysterskiego w Polsce. Po drodze zachwyca niezli-
czonymi osobliwościami przyrodniczo-geograficznymi. Dzięki tej wędrówce
możemy wzbogacić wiedzę o roli szarych mnichów w tym regionie.

Szlakiem CySTeRSóW



Darłowo
� Dni Darłowa 
MAJ

� Festiwal Filmów 
Skandynawskich 
18-24 LIPCA 2016

� Debata Media a Turystyka 
19-20 SIERPNIA 2016

Sławno
� Ogólnopolski Festiwal 
Twórczości Marka Grechuty 
12-13 LISTOPADA 2016

� Bieg 12 Mostów 
2 LIPCA 2016

� Festyn charytatywny 
Mundurowi dla... 
CZERWIEC

Gmina Darłowo
� Święto Ryby 
w Uzdrowisku Dąbki
23-24 LIPCA 2016

� I Uzdrowiskowy Wieczór 
Kabaretowy: Weźrzesz, Chyba,
Zachodni 
31 LIPCA 2016, Uzdrowisko Dąbki

� Folk Wicie 
– przegląd zespołów ludowych 
7 SIERPNIA 2016, Wicie

Gmina Sławno
� Bieg im. Asi Kenig w Sławsku
KWIECIEń

� Maraton Rowerowy Pomorza
Środkowego 
KAŻDEGO ROKU W BOŻE CIAŁO

� Przegląd Zespołów Ludowych 
w Warszkowie 
5 LIPCA 2016

Gmina 
Malechowo

� Prezentacje Zespołów Ludowych 
pn. Folkowe Śpiewanie z Zespołem
Ostrowianie 
CZERWIEC, Ostrowiec

� Turniej Sołectw - Potyczki Sołeckie 
2 LIPCA 2016, Karwice

� Spływ kajakowy 
Lejkowo - Grabowo 
z piknikiem integracyjnym 
30 LIPCA 2016

Gmina 
Postomino

� Koncert zespołów SARSA, MITRA 
16 LIPCA 2016, Jarosławiec

� Jarosławiecki Kabareton 
„Wzdłuż Fal”:
Łowcy. B, Paka, Weźrzesz, DKD
30 LIPCA 2016, Jarosławiec

� Gala Disco Polo: 
Defis, Gesek, MIG, One Moment 
5 SIERPNIA 2016, Jarosławiec







Gmina Malechowo to malownicza
kraina położona w pradolinie rzeki
Grabowej, usytuowana na środko-
wym wybrzeżu pomiędzy Sławnem,
Sianowem i Polanowem. Idealne
położenie przy drodze krajowej 
Nr 6 ze Szczecina do Gdańska,
niespełna 25 kilometrów od morza,
walory krajobrazowe oraz specyficz-
ny mikroklimat sprawiają, iż każde-
go roku przybywają tu coraz więk-
sze rzesze turystów. 

Ukształtowanie powierzchni tere-
nu gminy, wskutek działalności lądo-
lodu skandynawskiego, jest zróżnico-
wane pod względem wysokości 
i występujących form urzeźbienia.
Szczególnie atrakcyjna jest pradolina
rzeki Grabowej, której górny bieg
urozmaicony jest licznymi zakolami 
i dopływami. Rzeka jest rajem dla
wędkarzy, kajakarzy i miłośników
przyrody. Wody rzeki cenione są przez
wędkarzy i smakoszy ryb, gdyż
występuje tu troć i pstrąg potokowy.
Gmina może poszczycić się przysta-
nią kajakową i łowiskiem dla wędka-
rzy w Grabowie, co stanowi świetne
miejsce, dla każdego, kto lubi aktyw-
nie wypoczywać nad wodą i podzi-
wiać piękno natury. 

Niewątpliwie atutem gminy jest

to, że jest ona objęta programem
„Natura 2000”, który ma na celu
zachowanie wybranych siedlisk przy-
rodniczych i wybranych gatunków
zwierząt (Dolina Bielawy i Dolina
Grabowej). Tereny leśne biegnące
wzdłuż linii rzeki Bielawy i Zielenicz-
ki kuszą turystów, którzy mogą tu nie
tylko odpocząć, ale także skorzystać 
z dobrodziejstw runa leśnego. Na
terenie gminy znajduje się kilka cieka-
wych zabytków – kościoły i kapliczki 
o średniowiecznej metryce. Najstar-
sze są położone w Niemicy, Ostrowcu,
Podgórkach, Karwicach i Malechowie.

Od kilku lat rozwija się tu hodow-
la ryb łososiowatych a pstrąg z Gminy
Malechowo degustowany jest nie
tylko w kraju, ale i zagranicą. 

Jezioro 
w Ostrowcu

Jezioro w Ostrowcu jest najwięk-
szym jeziorem typu polodowcowego
występującym na terenie gminy. Znaj-
duje się ono w okolicy wsi Ostrowiec 
i jest rajem dla turystów. Jego
powierzchnia wynosi 47 ha. Jest to
jezioro rynnowe, będące zbiornikiem
przepływowym.

Warto odwiedzić to urokliwe miej-
sce z urządzoną infrastrukturą rekre-
acyjną w formie oryginalnego placu
zabaw w kształcie statku oraz siłow-
niami zewnętrznymi. Wypoczynek
nad wodą, w ciszy i otoczeniu przyro-
dy, z pewnością umili widok łabędzi 
i innych zwierząt.

nieskażonaPRzyRODa

RyCeRz z Borkowa
Średniowieczna osada w Borkowie

przenosi gości i zwiedzających 
w niezapomniany klimat. 

To zupełnie inny świat, pozbawiony
pośpiechu, nikt nie zerka nerowo 

na zegarek. Czas jakby się tu
zatrzymał. Osada Średniowieczna
Woja Borka położona w Borkowie 

–  malowniczym terenie otoczonym
polami i lasami.

Zarówno dzieci jak i dorośli
znajdą tu coś dla siebie. Można tu
spróbować swych sił w pojedynku

na równoważni, w strzelaniu z łuku,
rzucie toporem i włócznią.

Miłośnicy kuchni prześledzą proces
powstawania podpłomyków oraz

chleba, wyrabianych ze zboża
własnoręcznie utartego w żarnach.

Odbywają się tu warsztaty
garncarstwa, tkactwa, kowalstwa 

a nawet rycerskie pojedynki.

Przystań
KajaKOWa 

W miejscowości Grabowo znajduje się przystań
kajakowa i łowisko dla wędkarzy wraz z małą

infrastrukturą turystyczną. 
Jest to urokliwe miejsce przy korycie rzeki

Grabowej, które stanowi doskonałą bazę do
odpoczynku na świeżym powietrzu. Znajduje się

tu wiata rekreacyjna, miejsce na ognisko, ławeczki
i odpowiednie zadaszenie. 

Spływ Kajakowy rzeką Grabową
Lejkowo – Grabowo

W gminie Malechowo organizowane jest spływ
kajakowy rzeką Grabową.

Rozpoczyna się przy moście nieopodal Lejkowa.
Poprzewracane drzewa oraz przyspieszony nurt

rzeki uatrakcyjniają spływ. Najtrudniejszy odcinek
kończy się za starym mostem w Święcianowie.

Rozszerzone koryto rzeki i spokojniejszy fragment
rzeki pozwala napawać się

pięknem przyrody. Ominięcie
mostu na trasie Koszalin – Słupsk
nieopodal Malechowa zwiastuje

szybkie dopłynięcie do mostu 
w Grabowie. Emocje

gwarantowane.

// Informacje 
na temat spływu: tel. 94
31 40 574 
promocja@malechowo.pl

W miejscowości Pękanino, 
nieopodal Jeziora Chróstno, w 2015 r.
dla miłośników aktywności fizycznej

powstały cztery trasy nordic
walking o różnych poziomach

długości oraz trudności.
W pięknym, malowniczym otocze-
niu lasu wyznaczono trasy średnie

(o długości 5,8 km, 6,2 km 
i 6,4 km oraz łatwą o  długości

2,9 km (jej przejście zajmuje około
30 minut). 

Trasa ma swój początek 
w centrum wsi, nieopodal krzyża,
gdzie posadowiono dużą tablicę

informacyjną nordic walking. Cały
szlak oznaczony został znakami

kierunkowymi, umieszczono tam
trzy duże tablice z mapą oraz przy-

kładowymi ćwiczeniami, a także
trzy mniejsze tablice.

Marsz ze specjalnymi kijkami to

łatwe i nieskom-
plikowane ćwiczenie

fitness na świeżym powie-
trzu. Trening angażuje wiele różnych
partii mięśni a jego zaletą jest to, że

można uprawiać go przez cały rok 
i na dowolnym terenie. Jedyne,

czego nam potrze-
ba, to odpowiednie kijki 
i wygodne buty.

Zachęcamy do aktywnej formy
wypoczynku w otoczeniu pięknych

lasów w Pękaninie i do odwiedzenia
urokliwego Jeziora Chróstno.

ruch to zDROWie



To wyjątkowa baza znajdująca się
na wzgórzu za Malechowem
prowadzona przez Mariana

Laskowskiego. Fort Marian jest
miejscem, które powinien zobaczyć

każdy pasjonat pojazdów
wojskowych i militariów oraz m.in.

pozostałości największego na

świecie bunkra stalowego do
testowania amunicji, jedynego 

w Polsce tzw. kugelbunkra i bunkra
obserweacyjnego. To tutaj mieści

się Muzeum Pojazdów
Historycznych, działające przy

Stowarzyszeniu Tytan. Muzeum jest
niewątpliwie wizytówką gminy,

przyciąga turystów z kraju 
i z zagranicy.

Powstało z inicjatywy pasjonatów 
i kolekcjonerów pojazdów

wojskowych. 
W swojej kolekcji posiada ono
wiele unikatowych pojazdów

wojskowych, m.in: amerykańską
ciężarówkę REO, czołg T-55 Merida

a także kolekcję motocykli. 
To prawdziwa perełka turystyczna

na Pomorzu.
Zimowy Zlot Historycznych

Pojazdów Wojskowych
Fort Marian w Malechowie jest bazą

Zimowego Zlotu Historycznych
Pojazdów Wojskowych, który

odbywa się w ostatni weekend
stycznia każdego roku. Impreza

przyciąga rzesze fanów z całego
kraju i z zagranicy. To trzydniowe

święto pasjonatów historii 
i pojazdów wojskowych. Przejażdżki

czołgiem, militarny kiermasz,
smakołyki swojskiej kuchni, nocna
dyskoteka pod gołym niebem czy
kąpiel morsów to tylko niektóre

atrakcje zlotu.

W Paprotach, w malowniczej małej wsi 
w gminie Malechowo, otrzymają Państwo

gwarancję nietuzinkowej i rzadko spotykanej
rozrywki zarówno dla dzieci jak i dorosłych.

Wszystko to za sprawą Iwony i Stanisława
Rybickich i ich Gospodarstwa Edukacyjnego 

„W labiryntach”.
Gospodarstwo edukacyjne 

„W labiryntach” - nastawione jest na edukację,
która w połączeniu z zabawą, robi wrażenie na

nawet najbardziej wymagających osobach.
Labiryntowa edukacja obejmuje swoim

programem gry i zabawy terenowe.
„W labiryntach” mogą gościć dzieci  

z przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjów,
jak i szkół średnich, ale także grupy przyjaciół 

z dziećmi oraz całe rodziny.
Organizowane są tu urodziny z grą terenową,
imprezy firmowe, pikniki, festyny oraz eventy.

Oferta jest przygotowana tak, aby dzieci bawiły
się i rywalizowały w wielu grach labiryntowych

pod okiem animatorów. 
Ważne jest to, aby uczestnicy wyposażeni byli 

w wygodne obuwie oraz ubiór. W związku z tym
należy obserwować pogodę i ubrać się

odpowiednio do warunków atmosferycznych.
Jeżeli zamierzacie Państwo odwiedzić Labirynty

w Paprotach po deszczu prosimy o zabranie

kaloszy (ewentualnie obuwia
nieprzemakającego) i stroju, który zapewni

grupie komfort na czas uczestniczenia w grach
terenowych. Część zabaw labiryntowych
usytuowana jest w pięknym krajobrazie

Pradoliny rzeki Grabowej.
Oferowane zabawy, m.in.: disc-golf, puszczanie

megabaniek, balonowa katapulta

fORT Marian

// Godziny otwarcia
muzeum:

poniedziałek – piątek 
(10.00 – 17.00), 
sobota 
(11.00 – 15.00). 

Zapraszamy do obejrzenia
kolekcji militarnej 
od motocykla do czołgu!

// Kontakt: 
Fort Marian
76-142 Malechowo 27B
Marian Laskowski 
tel. kom. 602 580 840
www.fortmarian.pl

międzynarodowe mistrzostwa Polski 
i Puchar ENDUrO

Od 2013 roku Fort Marian jest bazą ogólnopolskiej imprezy
sportowej – Międzynarodowych Mistrzostw Polski i Pucharu

Polski ENDURO, w których biorą udział zawodnicy z kraju 
i zagranicy. Trasy wyścigów motocyklowych i quadowych 

biegną od Malechowa do Święcianowa, a wydarzenie to jest 
z pewnością nie lada gratką dla amatorów tego sportu.

Paprockie LaBiRynTy

// Kontakt:
GOSPODARSTWO EDUKACYJNE 
„W LABIRYNTACH” 
Iwona i Stanisław Rybiccy 
Paproty 8
tel. 608 646 581, 608 620 566
www.paproty.pl

W miejscowości Borkowo znajdują
się grobowce megalityczne

sprzed 5 tysięcy lat, pochodzące
z okresu kultury pucharów

lejkowatych. Mowa o potężnym
dolmenie, prehistorycznej

budowli megalitycznej 
o charakterze grobowca.
Składa się ona z głazów

wkopanych pionowo w ziemię
i wielkiego płaskiego bloku

skalnego.
Cmentarzysko znajduje się 

w lesie mieszanym,
zlokalizowane około pół kilometra

od miejscowości Borkowo. Jest to
cmentarzysko megalityczne z młodszej
epoki kamienia, które rozciąga się wzdłuż

wysokiej, stromej krawędzi wysoczyzny,
pomiędzy drogą leśną, a podmokłą doliną rzeki.
Ciekawostką jest fakt, że do 1896 roku w pobliżu

samotnego obecnie megalitu istniał tu jeszcze jeden
grobowiec podobnego typu. Rozebrano go podczas

poszukiwania skarbów, które według legend – miały się

wewnątrz znajdować. Po wydobyciu
kamiennych i krzemiennych narzędzi

oraz ozdób bursztynowych
rozczarowani poszukiwacze

skarbów zaniechali swojej
działalności. Badania

archeologiczne prowadzone 
w latach 30. XX wieku

potwierdziły, że dolmen 
w Borkowie powstał około 

3 tys. lat p.n.e. 
Komora grobowa składa się 

z 12 ogromnych głazów
narzutowych, przykrytych 

4 głazami, będącymi stropem. 
Do dziś nie wyjaśniono tajemnicy

transportowania potężnych głazów 
i konstruowania z nich komór grobowych.

W Borkowie warto zobaczyć również dwa
grobowce bezkomorowe, które są inną formą grobów

megalitycznych. Są to zbiorowe mogiły ludności 
żyjącej w okresie pucharów lejkowych. 

To ciekawe miejsce jest niezwykłą atrakcją na skalę
kraju.

Tajemnica MeGaLiTóW

// Kontakt:
Gospodarstwo 
agroturystyczne Osada
średniowieczna Borkowo
Adam Bryl
Borkowo 1
76-142 Malechowo
kom. 698 041 56

Wszystko w nietuzinkowym
klimacie.

Woj Bork z pewnością oprowadzi
turystów po pracowni rzeźbiarskiej 

i pokaże zgromadzone zbiory
starych przedmiotów.

Wszystko to czeka na spragnionych
wrażeń turystów w Borkowie.



Gmina Sławno leży na Pomorzu
Środkowym, we wschodniej części
województwa zachodniopomor-
skiego, w powiecie sławieńskim.
Miasto Sławno, leżące w centrum
gminy wiejskiej Sławno jest ośrod-
kiem, w którym swą siedzibę ma
Urząd Gminy.

Przez obszar gminy przebiegają
ważne szlaki komunikacyjne i tranzy-
towe o znaczeniu krajowym jak 
i międzynarodowym: linia kolejowa
Szczecin – Gdańsk oraz droga krajowa
nr 6. 

Ponad połowę jej obszaru stano-
wią użytki rolne, ale także „zielone
płuca” regionu, gdyż prawie 41,5
proc. jej powierzchni to tereny
leśne. Dominują tu lasy sosnowe,
bukowe, świerkowe oraz mieszane 
z sosną, brzozą, świerkiem, bukiem,
dębem i olszą. Rolnictwu i gospodar-
ce leśnej towarzyszy rozwój drobnego
przetwórstwa i usług: rzemieślni-
czych, turystycznych oraz handlu.

Walory 
przyrodnicze

Tereny gminy są niezwykle atrak-
cyjne przyrodniczo. Zróżnicowany

krajobraz świadczy o polodowco-
wym oraz rzecznym charakterze
terenu. 

Polodowcowy krajobraz jest naja-
trakcyjniejszy w jej południowej
części. Równinę Sławieńską przecina
kilka szerokich i podmokłych dolin
m.in.: Wieprzy, Grabowej, Moszcze-
niczki, Reknicy.

Ze względu na niewielką odległo-
ść od Bałtyku w części północnej
gminy Sławno odczuwalny jest
wpływ klimatu morskiego, zaś w jej
południowej części dominuje klimat
kontynentalny.

Główną rzeką przepływającą przez
teren gminy jest Wieprza. Na połu-
dniowozachodnim skraju gminy, na

krótkim odcinku pojawia się też
Grabowa. 

rzeka Wieprza to jedna z pięk-
niejszych rzek Pomorza ucho-
dząca do Bałtyku w Darłowie, która
bierze swój początek z jeziora Kołoleż
koło Głodowa w gm. Miastko. Licząca
140,3 km długości rzeka przepływa
przez teren gminy Sławno. Przecina
tu liczne kompleksy leśne, a jej górny
odcinek do Pomiłowa zaliczany jest
do najurokliwszych. Stanowi uroz-
maicony i niezwykle malowniczy
szlak kajakowy dzięki licznym mean-
drom i zakolom. W Wieprzy występu-
ją tarliska szlachetnych ryb: łososia,
strzebli i lipienia, a dzięki wstępu-
jącym tu leszczom, trociom, pstrągom
czy sandaczom jest rajem dla wędka-
rzy.

Część doliny rzeki Wieprzy
oraz duża część jej zlewni objęta
jest systemem Natura 2000. „Doli-
na Wieprzy i Studnicy” charakteryzu-
je się małymi przekształceniami
antropogenicznymi i dużymi połacia-
mi mokradeł oraz torfowisk, a także
dużą lesistością.. Ze znanych gatun-
ków zwierząt możemy tu spotkać
wydrę, kunę leśną czy tchórza.

Największym zbiornikiem wod-
nym na terenie gminy jest Jezioro
Łętowskie (402,5 ha pow. i do 19 m
głębokości) położone na terenie 
7-hektarowego obszaru chronionego
krajobrazu „Jezioro Łętowskie oraz
okolice Kępic”. Trudnodostępne brzegi
jeziora, otoczone terenami bagienny-

mi i podmokłymi łąkami, stanowią
wspaniałe tereny lęgowe ptactwa m.in.
dla bielików, rybołowów, perkozów,
błotniaków i innych. Wody jeziora
bogate w ryby sprzyjają uprawianiu
wędkarstwa, zaś rozbudowywana baza
rekreacyjno-turystyczna zyskuje coraz
większą rzeszę miłośników. Okolice
jeziora to teren w 76 proc. zalesiony 
i można w nim znaleźć fragmenty lasu
ze starodrzewem. Są tu również eraty-
ki, czyli głazy polodowcowe.

Zarys 
historyczny

Większość wsi na terenie gminy
posiada średniowieczny rodowód.

Przeważają duże i średnie wsie, pod
względem układu urbanistycznego
stanowiące głównie ulicówki,
rzadziej wielodrożnice. W Sławsku 
i Tychowie czytelne są ślady układów
owalnicy.

Obecność człowieka w dolinie
Wieprzy można zaś udokumentować
od epoki brązu po średniowiecze,
kiedy to na rzecznych terasach 
w rejonie Wrześnicy powstały kurha-
ny. We wczesnym średniowieczu
powstały też okolone wałami grodzi-
ska (koło Sławska i Wrześnicy) od lat
badane przez archeologów. Na tere-
nie gminy Sławno występują też licz-
ne zabytki – głównie sakralne oraz
cmentarze i parki – to świadectwa
minionych lat.

zielOne
płuca regionu



wArto zOBaCzyć

Grodzisko we Wrześnicy powstało w końcu IX wieku,
na prawym brzegu, w zakolu Wieprzy – między

dzisiejszymi wsiami Wrześnica, Sławsko i Staniewice.
Było jednym z głównych centrów osadniczych na terenie
ziemi sławieńskiej. W jego zasięgu znajdowało się kilka

osad otwartych oraz cmentarzysk kurhanowych, 
w których grzebano zmarłych. Podczas prac

archeologicznych znaleziono tu unikatowy skarb: zespół
odważników beczułkowatych używanych przez kupców

podczas podróży handlowych.

Sławsko (Alt Schlawe) – kolebka „władzy” na terenie
powiatu sławieńskiego, pierwsza stolica Księstwa
Sławieńskiego. Sama wieś powstała obok miejsca

wybudowania zamku należącego do księcia Racibora, na
wzgórzu, na lewym brzegu Wieprzy. Zamek ów

wymieniany po raz pierwszy w źródłach w 1186 r. jako
siedziba potomka księcia Racibora – Warcisława. 

Od początku XIII wieku oprócz zamku, funkcjonował tu
dom zakonny Joannitów. W 1402 r. Zamek został

zniszczony przez mieszczan sławieńskich, zmieniono
także nazwę osady. Pozostałości po murach,
umocnieniach i fosach przetrwały do XIX w.

Ośrodek edukacji Przyrodniczo-
-Leśnej „Zielona Szkoła pod

Bocianim Gniazdem” w ugaciu
Od 2004 r. przy Nadleśnictwie Sławno działa Ośrodek Edukacji

Przyrodniczo-Leśnej „Zielona Szkoła pod Bocianim Gniazdem” w Ugaciu.
Jest to obiekt edukacji ekologicznej zawierający również zbiory

muzealne, dotyczące w szczególności fauny i flory leśnej. Składają się 
na niego: leśna ścieżka edukacyjna z wieloma stanowiskami

tematycznymi – przystankami, zabytkowa leśniczówka – „Leśna Chata”, 
w której utworzono izbę edukacyjno-muzealną oraz część rekreacyjna 
z wiatą i miejscem na ognisko. W „Leśnej Chacie” utworzono wystawę

przyrodniczą z naturalnymi eksponatami, wystawę pamiątek, narzędzi,
przyborów, zdjęć dotyczących leśnictwa, łowiectwa. Ważną część stanowi
pracownia przyrodnicza, wyposażona w zbiory owadów, owoców, zielniki,

tablice edukacyjne, pomoce naukowe – sprzęt do prezentacji
multimedialnych, mikroskop stereoskopowy, przyrządy do obserwacji

terenowych, klucze, atlasy, itp. Leśnicy prowadzą tu zajęcia z zakresu
edukacji leśnej, w szczególności dla zorganizowanych grup dzieci 

i młodzieży, organizują plenery i konkursy.

Prastare aLeje
Na terenie wielu miejscowości gminy Sławno, 

tj. Żukowo, Tychowo, Noskowo, Stary Kraków itp. występują 
zabytkowe aleje i szpalery drzew. 

W Kwasowie znajduje się najstarsza w Polsce aleja lipowa, 
zwana Aleją Pańską, której wiek szacuje się na 240-290 lat, a obwód
pnia największej z nich to 630 cm. Z kolei Aleja Bismarcka to aleja

lipowa w Janiewicach zaczynająca się przy kapliczce i prowadząca 
w kierunku Warcina. Podobno została posadzona przez samego 

Otto von Bismarcka, Kanclerza Rzeszy. Aleję tworzą stare lipy
wąskolistne i kilkanaście klonów. Niektóre z lip mają nawet 

4,7 m obwodu. 
Wiele jest też alei śródpolnych i nasadzeń szpalerowych w zabytkowych

parkach. Wszystkie drzewa stanowią cenny, zabytkowy starodrzew. 

Otwarte w 2012 r. Centrum
Promocji rzeki Wieprzy 

w Pomiłowie to szachulcowy
budynek, który pełni rolę obiektu

edukacji ekologicznej 
i kulturalnego centrum wsi. Jest

również mini muzeum
eksponującym zasoby flory 

i fauny rzeki Wieprzy oraz jej
okolic. 

Walory zaprezentowano na
specjalnie przygotowanych

tablicach edukacyjnych
umiejscowionych zarówno 

w Centrum jak i w jego pobliżu.
Dzięki temu można poznać m.in.:
bieg rzeki Wieprzy – od jej źródła
aż do ujścia oraz tereny przyległe.

Tablice zawierają również
najważniejsze informacje

przyrodniczo-krajoznawcze 
i promują sieć Natura 2000.

Turyści mogą zaopatrzyć się tu
również w mapy i foldery

prezentujące gminę Sławno 
i okolice. 

Nieopodal zlokalizowana jest
mała elektrownia wodna 

z przepławką umożliwiającą
migrację ryb do dopływów rzeki
Wieprzy – Ściegnicy, Bystrzenicy,
Reknicy. Dzięki zainstalowanym
kamerom można monitorować

przepływające ryby. Jest to
wspaniałe miejsce edukacji

ekologicznej.

Centrum Promocji Rzeki
Wieprzy w POMiłOWie

najSTaRSze
ślady człowieka 



Boleszewo
– Kościół filialny p.w. Najświętszego

Serca Jezusowego zlokalizowany
jest w centralnej części wsi. Jest to
obiekt kilkufazowy – pierwszy budy-
nek został wzniesiony przypusz-
czalnie na przełomie XIV/XV w. wraz
z wieżą z cegły i kamienia, która
pochodzi z około 1500 r. W kościele
znajduje się renesansowa ambona
oraz grupa „Ukrzyżowania”. Perełkę
stanowi jednak płaskorzeźba dłuta
Wilhelma Grossa, niemieckiego
artysty, urodzonego w Sławnie.

Janiewice 
– Dwór z II połowy XIX wieku, który 

w latach 1932-77 pełnił funkcję szkoły,
obecnie jest własnością prywatną 
i park dworski o powierzchni ok. 3,5 ha.

Kwasowo 
– Kościół filialny p.w. Niepokalanego

Serca NMP i cmentarz przykościelny.
Kościół wzniesiony został w latach
1732-33. Najwyższe walory zabytko-
wo-kulturowe zachowała zabudo-
wa rezydencyjno-parkowa – parte-
rowy pałac z dwiema oficynami,

powstały w I poł. XIX wieku na miej-
scu XVII-wiecznego budynku oraz
park z początku XIX.

Noskowo 
– Pozostałości zespołu folwarczno-

rezydencyjno-parkowego – pałac,
który powstał pod koniec XIX w.
otoczony jest zabytkowym, harmo-
nijnie skomponowanym, naturali-
stycznym parkiem z połowy XIX w.
Do parku prowadzi droga, przy
której rosną potężne dęby o obwo-
dzie pni 480 i 450 cm.

radosław 
– Tradycyjna zabudowa ryglowa

stanowi wspaniałe tło dla neoro-
mańskiego kościoła filialnego p.w.
Matki Bożej Szkaplerznej, wybudo-
wanego w XIX w.

rzyszczewo 
– Kościół p.w. Niepokalanego Poczęcia

Najświętszej Marii Panny, wybudo-
wany z cegły i kamienia pochodzi
prawdopodobnie z XIII wieku.
Zabytkowy wystrój świątyni stanowi
dolny fragment renesansowego

ołtarza z poł. XVI w. z płaskorzeźba-
mi – „Ukrzyżowanie”, „Chrystus
przed Herodem” i „Modlitwa Pana
Jezusa w Ogrójcu”. 

Sławsko
– Parafialny kościół p.w. św. Piotra 
i Pawła zlokalizowany na znacznym
wzniesieniu to XV-wieczna, ceglana,
trzynawowa budowla z czteroboczną
wieżą z zegarem i kruchtą, otoczona
cmentarzem przykościelnym.
Podczas remontów odkryto tu m.in.
gotyckie malowidła na sklepieniu
oraz ceglaną posadzkę, która widocz-
na jest w części świątyni jako odkryw-
ka. Gotycki wystrój dopełnia portal
oraz kamienna chrzcielnica w kruch-
cie wykuta w głazie narzutowym. 

– We wsi zachowała się tradycyjna,
ryglowa zabudowa zagrodowa 
z XVIII-XIX w. będąca wizytówką
„Krainy w kratę”. 

Stary Kraków 
– Jedna z najcenniejszych wsi regionu

ze względu na zabudowę. Materia-
ły źródłowe wymieniają kościół
wzniesiony przez Joannitów 

w Starym Krakowie już na początku
XIII w. W 1930 r. przeszedł generalny
remont, a w 1946 r. kościół ewange-
licki po 400 latach użytkowania
przekazał świątynię kościołowi kato-
lickiemu. Była gospoda i punkt pocz-
towy – obecnie budynek mieszkalny,
ryglowy, wzniesiony ok. poł. XIX w.
oraz zachowany budynek mieszkal-
ny z częścią młyńską w zabytkowej
zagrodzie to najcenniejsze z ocala-
łych budowli „Krainy w Kratę”.

Tychowo 
– Rodzinna miejscowość von Kleistów,

którzy tworzyli majątki, zakłady prze-
mysłowe oraz okazałe siedziby. Na
nieznacznym wyniesieniu terenu, na
planie prostokąta z trójbocznie zako-
ńczonym prezbiterium i czworo-
boczną wieżą posadowiony jest filial-
ny kościół p.w. Matki Boskiej Królowej
Polski. Według niektórych źródeł
został wzniesiony z kamienia 
w latach 1282-1284 przez joannitów, 
a następnie znacznie przebudowany. 

– Park dworski – krajobrazowy założo-
ny został w XVIII w. i rozciąga się 
na powierzchni ok. 28 ha. Posiada

częściowo zachowany cenny staro-
drzew. Zachował się także dawny
system wodny ze stawami i kanałami.

Żukowo 
– Kościół parafialny p.w. Przemienienia

Pańskiego – salowy, z zamkniętym
trójbocznie prezbiterium i dwukon-
dygnacyjną, czworoboczną wieżą
wzniesiony został przypuszczalnie 
w XV w. i przebudowany w XVIII w.
Jest to świątynia wybudowana 
z cegły i polnego kamienia – tynko-
wana, wieżowa z częściowo zacho-
wanym historycznym wyposaże-
niem, m.in.: w ołtarzu głównym dwa
obrazy z końca XII w., ambona 
z rzeźbami 4 ewangelistów i alego-
riami trzech cnót z 1700 r., a także
barokowy ołtarz z 1700 r. – w więk-
szości to prezenty od rodziny Pode-
wils z Krągu. Oprócz tego w kościele
znajdują się olejne obrazy na
deskach, rzeźba „Ukrzyżowanie”, lich-
tarze cynowe z 1672 r., dzwon z 1599 r.
oraz ludowy krucyfiks z XVIII w. 

– Zabytkowy jest też cmentarz przy-
kościelny z zachowanymi nagrob-
kami.

//„Skarby Ziemi Sławieńskiej”//
Szlak turystyczny (rowerowy,
pieszy) przebiegający przez miej-
sca i miejscowości gminy Sławno
oznaczone specjalnie przygoto-
wanymi tablicami tematycznymi.
Przebiega przez miejscowości:
Boleszewo, Janiewice, Kwasowo,
Noskowo, Pomiłowo, Rzyszczewo,
Sławsko, Stary Kraków, Tychowo,
Wrześnica, Żukowo.

//Fragment Pomorskiej Drogi
św. Jakuba//

na odcinku Sławsko-Sławno, Sław-
no-Boleszewo i Sławno-Kwasowo

// Sławieńska ścieżka 
rowerowa//

W roku 2014 przystosowanych
zostało około 8 km dróg polnych 
i duktów leśnych zlokalizowanych
na terenie Gminy Sławno do
pełnienia funkcji ścieżki
rowerowej. Zaadaptowane
zostało również nieczynne torowi-
sko kolejowe z Pomiłowa do Korzy-
bia. W efekcie powstał ponad 
20-kilometrowy szlak rowerowy
biegnący przez znaczną część
gminy Sławno. Wybudowano
dukty jezdne z kruszywa i żwiru,
które przebiegły od Starego Krako-
wa przez Radosław do Sławska 
i stamtąd do Sławna – dwoma
nitkami szlaku. Pierwsza nitka
szlaku wiedzie bezpośrednio ze
Sławska do Sławna, natomiast
druga – przez Wrześnicę i Warsz-
kowo do Sławna. Stamtąd do
Pomiłowa i dalej przez Gwiazdo-
wo, Żukowo, Janiewice aż do Łęto-
wa. Zamontowano również duże
tablice informacyjne i małe
tabliczki. Ponadto powstały wiaty
postojowe, stojaki na rowery, ławy
i stoły drewniane.

SZLAKI TuRySTyCzne

ciekawe MIEJSCowoŚCI



Sławno jest jednym z najstarszych
miast w północnej Polsce, 

położonym na szlaku komunikacyj-
nym  Szczecin-Gdańsk.  

Miasto o bogatej historii, sięgającej
XII wieku z wyróżniającymi się
bramami gotyckimi z XV wieku 
i kościołem Mariackim z XIV w. 

oraz innymi zabytkami, takimi jak:
kościół parafialny pw. św. Antonie-

go z Padwy z 1928 r., budynek 
Ratusza z 1907 r., budynek Poczty 

z 1905 r. oraz dworzec kolejowy PKP
z lat 60.XIX wieku. Miejscowość
liczy blisko 13 tys. mieszkańców 
i jest atrakcyjnym miejscem dla
turystów chcących odpocząć nad

pobliskim Morzem Bałtyckim, ale
także zainteresowanych historią

Pomorza.  

Warto tu być...
Malownicze krajobrazy, dziewicze

lasy, jeziora i rzeki zasobne w ryby
zapewniają spokój z dala od miej-
skiego zgiełku. Corocznie, w stałych
terminach organizowane są imprezy
ponadregionalne związane tema-
tycznie z dziedzictwem kulturowym
miasta, np. Festiwal Orkiestr
Dętych, Dzień Święców wraz 
z Jarmarkiem Wielu Kultur,

międzynarodowy Bieg Święców
i Bieg 12 mostów. Liczne atrakcje,
bliskość do ciekawych, nieodkrytych
miejsc w regionie Pomorza powinno
zaspokoić oczekiwania każdego tury-
sty. 

Powiew historii
Udokumentowane początki

miasta sięgają 1186 roku, gdy stano-
wiło ono siedzibę księcia Racibora I,

władającego ziemią sławieńsko-słup-
ską. Książęcy gród zlokalizowany był
w rejonie dzisiejszej wsi Sławsko,
zwanej dawniej Starym Sławnem.
Przywilej lokacyjny dla Nowego
Sławna wydali w 1317 roku Święco-
wie – pomorski ród władający także
Polanowem i Darłowem. Rozwój
Sławna przerywany był pożarami 
i epidemiami, jednakże miasto szyb-
ko odbudowywało się. Dopiero wojna
trzydziestoletnia (1618-1648) przy-
czyniła się do jego upadku. Wylud-

nienie w czasie wojny trzydziestolet-
niej rekompensowano planową kolo-
nizacją z Niemiec, Czech, Niderlan-
dów i Polski. W XVIII i XIX wieku
rozpoczęto rozbudowę miasta poza
średniowiecznymi obwarowaniami.
Po zwycięstwie nad Napoleonem
zmieniono podział terytorialny Prus,
a Sławno zostało siedzibą władz
jednego z czterech największych na
Pomorzu powiatów. Miasto inten-
sywnie rozwijało się, a okres między-
wojenny był kolejnym etapem

ożywienia społecznego i gospodar-
czego.

Bezpośrednie działania wojenne
wiosną 1945 roku ominęły miasto.
Jednakże tragiczny los spotkał Sławno
po wejściu do niego wojsk sowieckich
7 marca 1945r. Miasto zostało spalone.
Zniszczeniu uległo ponad 50 proc.
budynków oraz 80 proc. zakładów
komunalnych i przemysłowych.
Centrum legło w gruzach, a odbudo-
wa miasta stała się głównym zada-
niem władz i mieszkańców.

miaSTO
wielu kultur

ŚCieżKaMi
św. jakuba

Przez Sławno przebiega 
Pomorska Droga św. Jakuba

oraz niebieski szlak 
turystyczny. Pomorska Droga

św. Jakuba łączy Pomorze, 
a także rosyjski obwód

kaliningradzki oraz Litwę, 
z istniejącą już siecią szlaków

Jakubowych. 
Oznaczone żółtymi muszlami 

na niebieskim tle Drogi 
Św. Jakuba, o wspólnej nazwie

Camino, to jeden 
z najcenniejszych szlaków

łączących w sobie duchowość,
obcowanie z naturą, odkrywanie

dziedzictwa kulturowego 
i turystykę aktywną. Szlak

powstał ponad tysiąc lat temu, 
a celem wędrówki był grób 
św. Jakuba w Santiago de

Compostela w Hiszpanii, dokąd
zaczynając od progu własnego
domu, podążali ludzie różnych

narodowości i o różnym statusie
społecznym. 

Reprezentacyjny gmach zbudowany
został w stylu neobarokowym 
w latach 1905 – 1907, według

projektu słupskiego architekta
Eduarda Kocha. Obiekt usytuowany
jest na planie litery L. Cokół gmachu
wzniesiono z głazów z naturalnego
kamienia w odcieniu szarości, różu 

i błękitu, natomiast ściany
zewnętrzne z cegły ceramicznej,

którą następnie otynkowano,
dodając bogatą sztukaterię. 

Obiekt nakryto dachem
mansardowym, z trójbocznymi

wystawkami, nakrytymi daszkami
wielospadowymi ze szczytami

zakończonymi metalowymi
sterczynami. Korpus główny

zwieńczony został ośmioboczną
wieżą, z galeryjką. Wieża przykryta
jest dachem cebulastym, a powyżej
znajduje się sterczyna z ażurowymi
zdobieniami. Obiekt w całości jest
podpiwniczony, a wysokie piwnice

wykorzystywane są jako
pomieszczenia urzędowe. Budynek,
jako jeden z nielicznych w Sławnie,
przetrwał okres II wojny światowej 

i posiada oryginalny wystrój wnętrz;
drzwi i okucia, kafle naścienne 
i podłogowe, balustrady klatek

schodowych. W sali obrad, w oknach
wypełnionych liliowym szkłem

witrażowym, w centralnych polach
usytuowano wielobarwne plakiety
herbowe miast: Sławno, Darłowo,

Polanów i Sianów oraz pomorskich
rodów junkierskich. Witraże

powstały w czasie budowy obiektu,
w latach 1905-1907. Z tego okresu

pochodzi także boazeria drewniana
zamocowana na wewnętrznych

ścianach sali obrad, w której
zachowały się ozdobne, metalowe

wykończenia otworów
wentylacyjnych. Wrażenie robią 

trzy pary drzwi dwuskrzydłowych,
zwieńczone supraportą 

z trójkątnymi naczółkami, 
z krawędziami w postaci

profilowanych, szerokich gzymsów.
Ciekawostką są drzwi, prowadzące

do jednego z pomieszczeń w dolnej
partii budynku. Ich grubość 
i materiał, z jakiego zostały

wykonane świadczą, że prowadziły
do pomieszczenia, w którym

przechowywane były wartościowe
przedmioty. Na strychu budynku,

znajdują się trzy kołowrotki, 
z drewnianymi szpulami, na które

nawinięte są metalowe sznury
podtrzymujące żyrandole w sali

konferencyjnej. W gabinecie
burmistrza miasta zawieszony jest
sześcioramienny żyrandol w stylu

art deco, zwieńczony rzeźbą
przedstawiającą sowę (klosze lampy

są współczesne), a stojący, stylowy
zegar, od lat wybijający godziny
pracy urzędu pochodzi z lat 20. 
XX w. W jednym z pomieszczeń
budynku swoje miejsce znalazł

nieużywany od lat, walcowy
powielacz Arlac z lat 20. XX wieku

firmy Carla Fr. Brauera ze Szczecina,
z tabliczką znamionową: model 14,

nr 6003. Jedno z tego typu urządzeń
znajduje się w Muzeum Powstania

Warszawskiego w Warszawie.

WizyTóWKa miasta 

Budynek sławieńskiego ratusza
znajduje się przy 
ul. M. Skłodowskiej-Curie 9



Przez Sławno przebiega Europejski Szlak Gotyku Ceglanego, który łączy 
ze sobą kraje, regiony, miasta, kultury oraz ludzi poprzez uniwersalny język

architektury. Na przejawy owego fascynującego kodu komunikacyjnego,
który tak łatwo daje się rozpoznać dzięki swojej wyrazistości i ciepłu, można

natknąć się wokół całego Morza Bałtyckiego – w kościołach, zamkach 
i ratuszach. Styl ceglanej architektury gotyckiej charakteryzują lśniące 

kolory wypalonej gliny, surowe powierzchnie ścian i olbrzymia 

różnorodność form
architektonicznych, powstała 
na bazie prostych, jednolitych

kształtów cegieł. Gotyk ceglany
zajmuje w historii europejskiej

architektury ważne miejsce. Dzieje
tej architektury były ściśle związane
z historią krajów Europy północno-

-zachodniej i wschodniej między
XIII i XVI w., a także z rozwojem oraz

upadkiem Związku
Hanzeatyckiego.W XIII w. związki

handlowe pomiędzy krajami Morza
Bałtyckiego, a terenami, które 
w dniu dzisiejszym należą do

Francji, Belgii i Holandii, zbudowały
podłoże dla wspólnej kultury, która

z kolei miała wpływ nie tylko na
kraje bezpośrednio zaangażowane

we współpracę kupiecką, 
ale i na tereny leżące na wschodnim
wybrzeżu Morza Bałtyckiego i dalej

w głąb lądu. Europejski Szlak
Gotyku Ceglanego tworzy ścieżkę

wiodącą przez historię Europy 
– historii, która dla wielu pozostaje

nieznaną kartą.

na szlaku GOTyKu

Miasto sprzyja również aktywnemu
wypoczynkowi. Ścieżki rowerowe,

siłownie na powietrzu i plac zabaw,
usytuowane poza ścisłym centrum

miasta, ułatwiają atrakcyjnie spędzić
wolne chwile.  

Ścieżki rowerowe to prawie 3 km
trasy oplatającej miasto.

Prowadzą  od ul. Kościelnej, przez teren
obok Gimnazjum Miejskiego, Stadionu,
ulicę Kąpielową,  do parku im. Polskiej

Organizacji Wojskowej. Stąd można
przejechać jednośladem do ulic

Gdańskiej i Skłodowskiej. Ścieżki cieszą
się ogromną popularnością, korzystają 
z nich zarówno rowerzyści, jak i osoby

jeżdżące na rolkach i deskorolkach. 
Dla wygody rowerzystów i pieszych
ustawiono ławki, stojaki na rowery 

i kosze na śmieci. Na całej długości trasy
zamontowano nowe oświetlenie

parkowe. Część trasy przygotowano dla
pieszych, odcinki te wyłożone są

brunatną kostką granitową. 
Ciągi pieszo-jezdne przebiegają obok

siłowni zewnętrznych – urządzeń
ułatwiających mieszkańcom utrzymanie

dobrej kondycji fizycznej w każdym 
wieku. Zamontowano je  przy

Gimnazjum Miejskim. Na każdym 
z urządzeń umieszczona jest instrukcja

obsługi, jak prawidłowo 
z niego korzystać.  Najmłodsi natomiast

mają możliwość  korzystać z placu
zabaw, który znajduje się obok siłowni.
Dla bezpieczeństwa sanitarnego teren
został ogrodzony , bezpieczne są nowe

urządzenia dla młodszych 
i starszych dzieci, dla opiekunów

ustawiono ławki. Na owalnym skwerze,
wyłożonym kostką brukową,

zamontowano ławki-rzeźby, tworząc
kącik „Poczytaj mi mamo, poczytaj 

mi tato”.
W 2014 roku na terenach rekreacyjnych

powstała dodatkowo siłownia na
powietrzu, która daje możliwość

spędzania wolnego czasu w sposób
aktywny. Wyposażenie siłowni

przystosowano do potrzeb różnych grup
wiekowych. Urządzenia takie jak

orbitrek, twister, stepper czy rowerek
treningowy itp. mają służyć do treningu
zarówno siłowego, jak i ćwiczeń fitness,
koordynacji i wytrzymałości. Siłownia

idealnie wkomponowała się 
w rekreacyjny teren w samym centrum

miasta. 

Zainteresowanych historią przyciągną Bramy Miejskie
znajdujące się w centrum miasta. Pierwsza wzmianka o Bramie

Koszalińskiej pochodzi z 1453 roku. Jest budowlą
wolnostojącą, usytuowaną na ulicy Jedności Narodowej 
w pobliżu ulicy Basztowej, w południowej części miasta

lokacyjnego. Obiekt murowany z cegły ceramicznej pełnej, 
w wątku wendyjskim. Budynek założony jest na planie

prostokąta ze szkarpami po stronie południowej. W osi głównej
znajduje się otwór przejazdu bramnego, zamknięty ostrym

łukiem. Elewacje północna i południowa, w czterech górnych
kondygnacjach, zdobione są sześcioma smukłymi blendami,

zamkniętymi łukiem pełnym z opracowanym ślepym
maswerkiem. W czasie powstania obiektu dach był

dwuspadowy. W 1738 r. miejscowy garnizon, po nabyciu bramy
od miasta, przeprowadził jej remont i adaptował na warsztaty.
Stojące w pobliżu bramy czatownie miasto przebudowało na
własny koszt, adaptując na cele mieszkaniowe. W 1913 roku

przeprowadzono prace remontowe Bramy Koszalińskiej
przeznaczając ją na potrzeby organizacji młodzieżowych. Po II

wojnie światowej brama służyła Straży Pożarnej do suszenia
węży strażackich. W latach 80. XX w. bramę przejął Sławieński

Dom Kultury, który wykonał nowe pokrycie dachowe. W
późniejszym czasie obiekt otrzymała Naczelna Organizacja
Techniczna, która nie zdołała przeprowadzić planowanego

remontu obiektu. Ponownie obiekt przejął Dom Kultury, dzięki
któremu udało się zamontować w latach 90. XX w. okna. W 2010

r. dokonano drobnych napraw zabezpieczających fundamenty 
i szkarpy obiektu.

Z kolei pierwsze wzmianki o Bramie Słupskiej pochodzą 
z 1458 roku. Jest budowlą wolnostojącą, usytuowaną 

na skrzyżowaniu ulic; Basztowej i Skłodowskiej. Usytuowana
na północ od rynku, w pobliżu mostu przez Moszczenicę.

Obiekt murowany z cegły ceramicznej pełnej, w wątku
wendyjskim. Fundamenty wykonane z kamienia polnego.
Budynek założony na planie prostokąta ze szkarpami po

stronie północnej. W osi głównej znajduje się otwór przejazdu
bramnego, zamknięty łukiem ostrym. Elewacje północna 

i południowa, w czterech górnych kondygnacjach, zdobione są
sześcioma smukłymi blendami, zamkniętymi ostrołukowo 

z opracowanym ślepym maswerkiem. Otwory strzelnicze po
latach zostały przebudowane na otwory okienne. W ścianach

widoczne są otwory maculcowe. Pierwotny kształt bramy
czytelny jest na widoku Lubinusa z 1618 r. W 1738 r.

przeprowadzono remont obiektu i przystosowano do potrzeb
miejscowego garnizonu wojskowego. W 1816 roku

adaptowano bramę na warsztaty wojskowe, a w późniejszym
czasie służyła jako magazyn. Na poddaszu zachowało się
drewniane koło do nawijania lin i transportu ciężarów. Po

zakończeniu II wojny światowej bramę użytkował Związek
Harcerstwa Polskiego. W latach 80. XX w. brama częściowo

była zamieszkiwana. W latach 90. XX w. dzięki dotacji z
Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej wyremontowano

dach i wykonano stolarkę. W 2010 roku dokonano drobnych
napraw szkarp i zewnętrznych ścian obiektu. Brama obecnie
znajduje się w zarządzie Stowarzyszenia Miast Partnerskich

Sławno – Rinteln.

Miejsce DLa aKTyWnyCh

Miejskie BRaMy



Goszcząc w Darłowie warto wybrać
się także do zaprzyjaźnionej Ustki.
Położone na Wybrzeżu Słowiń-
skim miasto to, podobnie jak Da-
rłowo, jeden z najmodniejszych
nadmorskich kurortów. Ustka to
unikatowe połączenie nowocze-
sności i tradycji. Miasto, stawiając
na wypoczynek na wysokim po-
ziomie, zadbało także o zachowanie
unikatowego charakteru nadmor-
skiej osady. Wszystko dzięki utrzy-
maniu pierwotnego układu urbani-
stycznego oraz rewitalizację
zabytkowych, rybackich chałup.

Będąc w Ustce warto wybrać się
do portu, gdzie znajduje się między
innymi wybudowana pod koniec XIX
wieku latarnia. Zmęczeni upałem
turyści mogą tu także odpocząć
chwilę na Ławeczce Ireny Kwiat-
kowskiej a amatorzy spacerów 
– mogą wybrać się na przechadzkę
malowniczą promenadą. Co ważne,
Ustka posiada status uzdrowiska. 
Z leczniczych właściwości bogatego
w jod powietrza korzystają tu szcze-
gólnie chętnie osoby z chorobami

dróg oddechowych, tarczycy i serca
oraz alergicy. 

W programie zwiedzania Ustki
nie może zabraknąć także wizyty 
w muzeum Chleba oraz Parku
Spotkań z Historią. To nowo-
czesne muzeum, utworzone na te-

renie starych poniemieckich Bun-
krów Blüchera. Wewnątrz na zwie-
dzających czeka wiele atrakcji a hi-
storia jest tu opowiadana za
pośrednictwem zarówno tradycyj-
nych eksponatów „z epoki” jak i do-
tykowych ekranów i filmów 3D. 

Ustka to także miejsce przyjazne
artystom. Działa tu Centrum Aktyw-
ności Twórczej, skupiające się na
działalności wystawienniczej i edu-
kacyjnej. Jest to także miejsce wypo-
czynku dla artystów z całego świata,
inspirujące i tętniące życiem.

Ustka to jedno z niewielu miejsc,
w których tradycja łączy się płynnie 
z nowoczesnością, a wszystko w oto-
czeniu nieskażonej, nadmorskiej
przyrody. Co ważne, to tylko 40
minut jazdy samochodem od Da-
rłowa.

zapraszamy do SŁUPSKA

Największa na świecie kolekcja dzieł Witkacego 
w Muzeum Pomorza Środkowego

Muzeum Pomorza Środkowego 
w Słupsku jest muzeum wielodziało-
wym, ulokowanym w historycznych
miejscach o niepowtarzalnym uroku.
Na wystawach stałych prezentowane
są tu obiekty związane z historią
Pomorza i panującej tu niegdyś dyna-
stii Gryfitów, a także kulturą mate-
rialną zarówno rdzennej ludności
regionu, jak i przybyłych tu po wojnie
osadników. Muzeum posiada 
w swoich zbiorach także bogatą kolek-
cję dzieł sztuki dawnej i współczesnej.

Największą dumą słupskiego
muzeum jest największa na świe-
cie kolekcja związana ze Stani-
sławem Ignacym Witkiewiczem 
– Witkacym.

Najstarsza 
pizzeria w Polsce

Mało kto wie ale najstarsza polska pizzeria działa w Słupsku. I to już od 40
lat. Oczywiście chodzi o słupski „Poranek”, gdzie pokolenia słupszczan zaja-
dają się plackiem z pieczarkami lub kiełbasą – z niezmienioną recepturą od
samego początku.

Najstarszy w Polsce pomnik 
Powstańców Warszawskich

Pomnik Powstańców Warszawskich znajduje się na skwerze przy ul. Szarych
Szeregów. Odsłonięto go 15 września 1946 r. jako pierwszy w Polsce pomnik
poświęcony bohaterom Warszawy. Zaprojektowany został przez Jana
Małetę, a wykonany przez Stanisława Kołodziejskiego i S. Wąsowicza.

Najstarszy 
w Polsce zacho-
wany obiekt prze-
mysłowy – Młyn
Zamkowy 

Tuż obok zamku znajduje się Młyn
Zamkowy to jeden z najstarszych
obiektów budownictwa przemy-
słowego w Polsce. Obecnie służy
jednak jako cześć Muzeum Pomorza
Środkowego. Wzniesiony został 
w lewobrzeżnym Słupsku obok mostu
nad Młynówką, na książęcej posesji
około 1310 r. Kamień młyński poru-
szało koło wodne zainstalowane na
kanale przekopanym od Słupi. Ilość
wody w kanale była regulowana
odpowiednimi stawidłami.

// Centrum Informacji 
Turystycznej w Słupsku
ul. Starzyńskiego 8, 76-200 Słupsk
tel. 59 7285041
cit@pds.org.pl

W Słupsku znajdziecie wiele interesujących miejsc. Od wielowiekowych 
zabytków, po miejsca lekko odjechane. Na stronie Polecamy w Słupsku 

przedstawiamy Wam te naszym zdaniem najciekawsze. Zobaczycie, że w Słupsku
można spotkać wiele ciekawostek...

Ratusz – jeden z najlepiej 
zachowanych tego typu obiektów 
w Polsce z oryginalnym wyposażeniem 

Słupski Ratusz miejski, położony na placu Zwycięstwa pod numerem 3 to
neogotycki monument z 1901 roku.

Słupski Ratusz należy do nielicznych w Polsce, które zachowały swój wystrój
i specyficzny klimat, jaki nadali mu jego twórcy. Wita nas już piękny hol wejścio-
wy. Na korytarzach zachowały się nawet lampy z kurkami gazowymi, ponieważ
niegdyś gmach oświetlano gazem. W gabinecie Prezydenta Miasta do dzisiej-
szych czasów dotrwały oryginalne tapety sprzed ponad stu lat oraz biurko
pierwszego burmistrza, który zasiadł w najważniejszym pokoju nowego magi-
stratu. Warta odwiedzenia jest również – górująca nad miastem ratuszo-
wa wieża – z której można podziwiać panoramę Słupska.



Hotele
� Hotel LIDIA Spa & Wellness 

ul. Dorszowa 3
76-153 Darłowo
tel.  665 195 177
hotel@hotel-lidia.pl

� Hotel Jan
ul. Słowiańska 24
76-153 Darłówko
tel. 94 314 31 20
recepcja@hoteljan.pl

� Health Resort & Medical SPA
Panorama Morska 

ul. Uzdrowiskowa 15
76-107 Jarosławiec
tel. 94 348 29 97
recepcja@panorama-morska.pl

� Hotel APOLLO
ul. Kapielowa 11
76-150 Darłowo
tel. 94 314 24 53, 602 472 378
recepcjaapollo@gmail.com
baltyk@afr.pl

� Król Plaza Spa & Wellness
ul. Bałtycka 16
76-107 Jarosławiec
tel. 59 810 94 56
rezerwacja@krolplazaspa.pl

� Gościniec Darłowo
ul. Powstańców Warszawskich 27
76-150 Darłowo
tel. 606 275 500
recepcja@gosciniec-darlowo.pl

� Gościniec Zamkowy
ul. Marii Skłodowskiej-Curie 23
76-150 Darłowo
tel. 94 314 16 79,  601 431 033
kontakt@zamkowy.pl

� Bursztyn SPA Bobolin
ul. Bursztynowa 1
76-156 Dąbki
tel. 94 314 84 67
recepcja@bursztyn-spa.pl

� Apartamenty Marina Royale
ul. Rybacka 16
76-150 Darłowo
tel. 604 558 100, 94 342 19 85
info@marinaroyale.pl

� Apartamenty Gaja
ul. Wenedów 41
76-150 Darłowo
tel. 694 222 217

Ośrodki 
wczasowe
� Róża Wiatrów

ul. J. Muchy 2
76-153 Darłówka
tel. 94 314 21 27
biuro@rozawiatrow.pl

� OW Bartek
ul. Piastowska 1
76-153 Darłówko Wschodnie
tel. 507 100 737, 94 314 23 46
owbartek@owbartek.pl

� Korsarz
ul. J. Conrada 6
76-150 Darłowo
tel. 94 314 26 67
biurokorsarz@wp.pl

� Dukat Medical SPA
ul. Wydmowa 9
76-156 Dąbki
tel. 94 314 80 52
recepcja@dukatspa.pl

� OW Neptun
ul. Wczasowa 3, Wicie
76-150 Darłowo
tel. 94 314 34 40

Gospodarstwa
agroturystyczne
� U Marzeny

Rusinowo 50
76-107 Jarosławiec
tel. 59 810 98 57, 604 900 337
umarzeny@wp.pl

� Gościnny Dom u Stefani
Żukowo 37
76-124 Żukowo
tel. 59 858 22 26, 607 624 658

� Sielskie Wzgórze
Kopań 7A
76-150 Darłowo
tel. 500 376 028
jerzymalecki@neostrada.pl

� W Jabłoniowym Sadzie
Jeżyce 46
76-150 Darłowo
tel. 790 237 218
irena.olesiejuk@wp.pl

� U Reginy
Gorzyca 10
76-142 Malechowo
tel. 94 318 43 70, 502 967 391
regina.krzemieniecka@gmail.com

� Pod Strzechą
Cisowo 58
76-150 Darłowo
tel. 504 554 415
podstrzecha58@gmail.com

� Nowy Kraków
Jeżyce 47
76-150 Darłowo
tel. 506 077 969
nowy.krakow@op.pl

Domki 
letniskowe
� Ranczo nad Morzem

ul. Rzeczna 8
76-150 Darłowo
tel.  697 234 917
gosia@ranczonadmorzem.pl

� Domki KAZIMIERZ
ul. Wieniawskiego 16a/3,
tel. 601 864 729
nad-morzem@domkikazimierz.pl

� U SEVILLI
ul. Polna 25
76-150 Darłowo
tel. 504 128 684
kontakt@usevilli.pl

� Sonar Domki
Bobolin
ul. Darłowska 5 
tel. 605 315 373
swistakjan@wp.pl

� Domki Słoneczna Polana
ul. Nadmorska 15
76-107 Jarosławiec
tel. 508 198 335
wczasy@domkijaroslawiec.pl

� Cztery Pory Roku
Malechowo 65c
tel. 609 795 568
czteryporyroku.malechowo@
gmail.com

� Domki Letnisko i Łowisko 
„Spławie”

ul. Spławie 2
76-150 Darłowo
tel. 663 499 885
biuro@splawie.com.pl

� Bałtyckie siedlisko
ul. Rolników 17
76-107 Jezierzany
tel. 503 529 850, 510 780 139
kontakt@baltyckiesiedlisko.pl

� Domki i pokoje nad morzem
Witkowscy

ul. Wyszyńskiego 12
76-150 Darłowo
tel. 601 666 942
rezerwacja@witkowscy.com.pl

Kempingi
� Przystań Bionika

ul. Morska 61
76-150 Darłowo
tel. 602 442 250
bionika@bionika.pl

� W Zaciszu
ul. Morska 3
Wicie, 76-150 Darłowo
tel. 601 860 474
zacisze@wp.pl

Dworki
� Cisowa Góra

Trzmielewo 5  
76-150 Darłowo
tel. 601 623 418
biuro@cisowagora.pl

� Leśny Dworek Winnica
ul. Dębowa 7
76-150 Darłowo
tel. 608 069 499
lesnydworek@wp.pl

Zajazdy
� Zajazd Skalny

Karwice
76-142 Malechowo
tel. 94 318 43 73
kontakt@zajazd-skalny.pl

Obiekty 
rozrywkowe
� Leonardia

Krupy 3
76-150 Darłowo
tel. 501 042 503
leonardia@interia.pl

� Osada średniowieczna 
w Borkowie

Borkowo 1
76-142 Malechowo
tel. 698 041 563 

� Fort Marian
Malechowo 27 B
76-142 Malechowo
tel. 602 580 840
marian@zlot-darlowo.pl
zlo@zlot-darlowo.pl

� Muzeum Zamek Książąt 
Pomorskich

ul. Zamkowa 4, 76-150 Darłowo
tel. 94 314 23 51
biuro@zamekdarlowo.pl

� Rejsy łodzią motorową typu RIB
Port morski w Darłowie
tel. 537 107 963
rejs.darlowo@gmail.com

� Ustka Tour S.C. Statki Pasażerski
Król Eryk I i Unicus

Port morski w Darłowie
tel. 795 101 488

Domy gościnne
� Wynajem pokoi Jan Drobiński

ul. Pułaskiego 17
76-150 Darłowo
tel. 605 089 536

� Dom Gościnny Gienia
ul. Bosmańska 32
76-153 Darłówko
tel. 605 257 963
genklin@wp.pl

� Pokoje i apartamenty Sylwia
ul. Grottgera 21
76-150 Darłowo
tel. 509 536 400
andrzej.wczasy@gmail.com

� Przystań Darłowo
ul. Nadbrzeżna 14A
76-150 Darłowo
tel. 660 636 174
biuro@przystandarlowo.pl

� Dom Gościnny Fregata
ul. Południowa 4
76-153 Darłówko
tel. 94 314 32 43, 605 565 004
fregata@fregata.darlowo.pl

� Pokoje gościnne Klaudia
ul. Morska 86
76-150 Darłowo
tel. 94 314 49 00, 503 100 022
janinaczpnik@wp.pl

� Wynajem pokoi Ryszard Różycki
ul. Przemysłowa 11
76-150 Darłowo
tel. 502 201 452 

� Pokoje gościnne U Sary
ul. Grottgera 11
76-150 Darłowo
tel. 501 177 003
kusnierska1@wp.pl

Wędkarstwo
� Wędkarstwo Morskie Łukasz
Sochań

ul. Wyszyńskiego 11
76-150 Darłowo
tel. 501 641 302
lukasz.sochon@interia.pl

� PZW Łosoś
ul. M. C. Skłodowskiej 25
76-150 Darłowo
tel. 663 236 937
piotrekpzw@op.pl

Stowarzyszenia
� Stowarzyszenie Przyjaciół Klifu 
i Promocji Jarosławca

ul. Bałtycka 103
76-107 Jarosławiec
tel. 509 817 506
stowarzyszenia@jaroslawiec.com

� Stowarzyszenie Agroturystyczne
Zagroda

Cisowo 20, 76-150 Darłowo
tel. 601 332 792 

� Stowarzyszenie Przyjaciół
Warszkowa

Warszkowo 97A
76-100 Sławno
tel. 535 418 411
SPW@warszkowo.pl

� Darłowskie Centrum 
Wolontariatu

ul. Bogusława X 28
76-150 Darłowo
tel. 781 830 005

� UKS Sława Jedynka
ul.Kossaka 31
76-100 Sławno
tel. 606 461 690
mlodaslawa@wp.pl

� OSIR Sławno
Plac Sportowy 1
76-100 Sławno
tel. 598 107 565
osir@slawno.pl

� Towarzystwo Miłośników 
Rzeki Wieprzy i Grabowej

Rusko 
ul. Brzozowa 7
76-150 Darłowo
tmrwig@gmail.com

� Fundacja Dziedzictwo
ul. Cieszkowskiego 2
76-100 Sławno
tel. 598 107 099

� Bałtyckie Stowarzyszenia 
Agroturystyczne

Naćmierz 21
76-113 Postomino
tel. 530 341 340
biuro@darlot.pl

Pozostałe
� Restauracja Stare Kino

ul. Jedności Narodowej 20
76-100 Sławno
tel. 601 650 172
starekinoslawno@interia.eu

� OPTIWOOD
Łętowo 37A
76-100 Sławno
tel. 598 582 218
info@optiwood.pl

� MW Bus
ul. Wyszyńskiego 12
76-150 Darłowo
tel. 601 686 755
mwbus@onet.eu

� Darłowo Sail
ul. Pomorska 1/1
76-150 Darłowo
tel. 504 194 251
krystian.paruzel@gmail.com

Służymy 
pomocą!

Jednostki Samorządu
Terytorialnego

� Powiat Sławieński
ul. Sempolowskiej 2a
76-100 Sławno
tel. 59 810 64 67
j.lichacy@powiatslawno.pl

� Miasto Darłowo
Plac Tadeusza Kościuszki 9
76-150 Darłowo
tel.  94 314 22 23
promocja@darlowo.pl

� Miasto Sławno
ul. M. C. Skłodowskiej 9
76-100 Sławno
tel. 59 810 00 80
rafal.szymczewski@slawno.pl

� Gmina Darłowo
ul. Dąbrowskiego 4
76-150 Darłowo
tel. 94 344 63 01
promocja@ugdarlowo.pl

� Gmina Sławno
ul. M. C. Skłodowskiej 9
76-100 Sławno
tel. 59 810 67 14
promocja@gminaslawno.pl

� Gmina Malechowo
Malechowo 22 A
76-142 Malechowo
tel. 94 314 05 7
promocja@malechowo.pl

� Gmina Postomino
Postomino 30
76-113 Postomino
tel. 59 846 44 35
e.cirog@postomino.pl

Odpoczynek na każdą kieszeń



� Regionalne Centrum Obsługi
Turystycznej

Sławno
ul. Dworcowa 4
tel. 519 30 30 31
e-mail: rcot@darlot.pl

� Centrum Obsługi Turystycznej
Darłowo
ul. Świętej Gertrudy 8
tel. 519 30 30 32
e-mail: cot@darlot.pl

� Centrum Obsługi Turystycznej
(Terminal Pasażerski)

Darłówko
ul. Kotwiczna 14
tel. 732 66 99 19
e-mail: cot2@darlot.pl

� Centrum Obsługi Turystycznej
(sezonowe)

Dąbki
ul. Darłowska (wyjazd na Kosza-
lin)
tel. 884 31 94 68
e-mail: cot3@darlot.pl

� Punkt Informacji 
Turystycznej

ul. Nadmorska 28
76-107 Jarosławiec
tel. 59 810 94 40
pit@postomino.pl

Letnie Punkty IT

� Malechowo 67 (sklep „Lewiatan”)
� Wicie, ul. Morska 3 
(sklep z pamiątkami „W Zaciszu”)
� Jezierzany, ul. Rybacka 1
(Muzeum „Galeria Rybacka”)
� Łętowo 40 (sklep GS Sławno)
� Krąg 26 (Zajazd Zamkowy),
Dąbki, ul. Darłowska 51

Administracja
samorządowa
� Starostwo Powiatowe w Sławnie

ul. Sempołowskiej 2a
tel. 59 810 49 04

� Starostwo Powiatowe w Sławnie
Filia w Darłowie
ul. Żeromskiego 25
tel. 94 314 04 00, 94 314 04 03

� Urząd Miasta w Darłowie
Plac Tadeusza Kościuszki 9
tel. 94 314 22 23

� Urząd Miasta w Sławnie
ul. Marii Curie-Skłodowskiej 9 
tel. 59 810 30 51

� Urząd Gminy Darłowo
ul. Dąbrowskiego 4
76-150 Darłowo
tel. 94 344 63 01

� Urząd Gminy Sławno
ul. Marii Curie-Skłodowskiej 9 
tel. 59 810 75 26

� Urząd Gminy Malechowo
Malechowo 22 A
tel. 94 318 42 13

� Urząd Gminy Postomino
Postomino 30
tel. 59 810 85 93

Bezpieczeństwo
i porządek
� Komisariat Policji w Darłowie

ul. Rzemieślnicza 48
tel. 94 315 73 11

� Komenda Powiatowa Policji 
w Sławnie

ul. Gdańska 2
tel. 59 810 05 11

� Komenda Powiatowa Policji 
w Sławnie

Rewir dzielnicowych 
w Malechowie
Malechowo 67
tel. 59 810 05 74

� Komenda Powiatowa Policji 
w Sławnie

Rewir dzielnicowych 
w Postominie
Postomino 107
tel. 59 810 05 76

� Straż Miejska w Darłowie
ul. Henryka Wieniawskiego 17G
tel. 94 314 34 97, 784 516 765

� Straż Graniczna w Darłowie
ul. Ojca Damiana Tynieckiego 33
tel. 94 314 04 20

� Straż Gminna Darłowo
ul. Dąbrowskiego 4
76-150 Darłowo
tel. 94 314 22 27
tel. do strażników: 693 167 346

� Straż Gminna Malechowo
Malechowo 22 A
tel. 94 31 55 370, 531 932 434

� Straż Gminna Postomino
Postomino 107
tel. 0 59 841 26 56

� Posterunek Państwowej Straży
Pożarnej w Darłowie

ul. Portowa 2B
tel. 94 314 27 48

� Komenda Powiatowa Państwo-
wej Straży Pożarnej w Sławnie

ul. Aleja Wojska Polskiego 19
tel. 59 810 30 08

� Ochotnicza Straż Pożarna
Malechowo 48 A
tel. 507 461 485, 94 318 42 10

� Kapitanat Portu Darłowo
ul. Zachodnia 2
tel. 94 314 26 83

� Bosmanat Portu w Darłowie
ul. Zachodnia 2
tel. 94 314 24 85

� Zarząd Portu Morskiego Darłowo
Sp. z o.o.
ul. Wschodnia 14
� Port jachtowy Darłowo

ul. Conrada 27
tel./fax 94 314 51 85

� Brzegowa Stacja Ratownicza
Darłowo

ul. Wilków Morskich 1
tel. 94 314 26 34, 505 050 975

Urzędy 
pocztowe
� Poczta Polska o/Darłowo

ul. Pocztowa 36
tel. 94 314 24 02

� Poczta Polska 
Filia Darłówko Wschodnie

ul. Kąpielowa 4
tel. 94 314 29 89

� Urząd Pocztowy 
w Sławnie

ul. Polanowska 1
tel. 59 810 39 95

� Poczta Polska 
o/Dąbki

ul. Darłowska 18
76-156 Dąbki
tel. 94 314 81 22

� Poczta Polska 
o/Malechowo

Malechowo 51
tel. 94 318 42 20

� Poczta Polska 
o/Postomino

Postomino 1
tel. 59 810 85 20

� Poczta Polska o/Jarosławiec
ul. Nadmorska 32
tel. 59 810 81 20

Ochrona
zdrowia
� Szpital Powiatowy w Sławnie

Filia w Darłowie
ul. M. C. Skłodowskiej 32
tel. 94 314 30 36

� Szpital Powiatowy w Sławnie
ul. I Pułku Ułanów 9
tel. 59 810 30 31

� Zakład Opieki Zdrowotnej 
w Malechowie

Malechowo 21
tel. 94 318 42 15

� NZOZ ARS MEDICA – filia
Postomino 6A
tel. 059 810 85 11

� Pomorskie Centrum Rehabilita-
cji Szpital Sanatorium
PANORAMA NZOZ

ul. Uzdrowiskowa 15
76-107 Jarosławiec
tel. 94 348 27 73, 94 34 82 997

Weterynaria
� Lecznica weterynaryjna „Dingo”

ul. Morska 43B
Darłowo
tel. 94 314 26 89

� Gabinet weterynaryjny „Nova”
ul. Aleja Wojska Polskiego 49 B
Darłowo
tel. 94 314 49 99

� Gabinet Weterynaryjny
ul. Królowej Jadwigi 12
Darłowo
tel. 501 455 097

� Przychodnia Weterynaryjna
Małych Zwierząt

ul. Jedności Narodowej 1-3
Sławno
tel. 883 988 396

� Usługi weterynaryjne
ul. Mielczarskiego 6
Sławno
tel. 59 810 38 33

� Usługi Weterynaryjne
ul. Mielczarskiego 6
Sławno
tel. 601 434 097

� Przychodni Weterynaryjna
ul. Mielczarskiego 6
Sławno
tel. 602 745 368

� Gabinet weterynaryjny
Malechowo 55A
tel. 94 318 43 47

� Prywatna lecznica weterynaryjna
ul. Bałtycka 65, lok. 6
Jarosławiec
tel. 59 810 94 58

Apteki
� Apteka „Centrum”

ul. Powstańców Warszawskich 58
Darłowo
tel. 94 314 02 32

� Apteka „Arnika”
ul. Morska 10
Darłowo
tel. 94 314 38 08

� Apteka „Miętowa”
ul. Powstańców Warszawskich 18
Darłowo
tel. 94 314 03 33

� Apteka Arnika
ul. Kotwiczna 5
Darłówko Zachodnie
otwarta w sezonie letnim

� Apteka „Rodzinna”
ul. Wieniawskiego 16
Darłowo
tel. 94 314 01 26

� Apteka „Przy Przychodni”
ul. M. C.-Skłodowskiej 32
Darłowo
tel. 94 314 60 05

� Apteka „Stokrotka”
ul. Powstańców Warszawskich 27
Darłowo
tel. 605 908 082

� Apteka „Słoneczna”
ul. Powstańców Warszawskich 27 A
Darłowo
tel. 94 314 17 43

� Apteka „Pod Lwem”
ul. Jedności Narodowej 36
Sławno
tel. 59 810 38 49

� Apteka „Niebieska”
ul. Jedności Narodowej 13
Sławno
tel. 59 810 41 16

� Apteka „Pod Mnichem”
ul. Armii Krajowej 3
Sławno
tel. 59 810 78 90

� Apteka „Dla Ciebie”
ul. Witosa 13 D
Sławno
tel. 59 810 26 56

� Apteka Pogodna
ul. Wincentego Witosa 13
Sławno
tel. 59 810 20 10

� Apteka „Słoneczna”
ul. Matejki 4
Sławno
tel. 59 810 38 38

� Apteka „Eskulap”
ul. Armii Krajowej 33B
Sławno
tel. 59 810 33 61

� Apteka „Remedium”
ul. Romualda Mielczarskiego 2
Sławno
tel. 59 810 79 92

� Szmulik Bogdan. Punkt apteczny
ul. Darłowska 47c
Dąbki
tel. 94 314 89 05

� Stokrotka. Punkt Apteczny
ul. Wydmowa 1
Dąbki
tel. 605 908 082

� Apteka „Panaceum”
Malechowo 20
tel. 94 318 43 71

� Apteka „Pogodna” 
Jarosławiec
ul. Bałtycka 35
tel. 59 810 97 97

� Apteka „Agawa”
Postomino 6A
tel. 59 810 99 32

Bankomaty
� PKO BP

– ul. Morska 5, Darłowo
– Podzamcze 1, Darłowo
– Wschodnia 2, Darłówko
Wschodnie
– ul. Marii Curie-Skłodowskiej 1,
Sławno

– ul. Jedności Narodowej 21,
Sławno
– ul. Racibora 8 A

� Bankomat EURONET
– ul. Powstańców Warszawskich
1, Darłowo
– ul. Kupiecka 4, Sławno
– ul. Armii Krajowej 22a, Sławno
– ul. Nadmorska 6, Jarosławiec

� Bankomat SGB
– ul. Bogusława X 3, Darłowo
– ul. Powstańców Warszawskich
17, Darłowo
– ul. Wieniawskiego 15, Darłowo
– ul. Wojska Polskiego 47, Darło-
wo
– ul. Lutosławskiego 3a, Darłowo
– ul. Plażowa 1, Darłowo
– ul. Kopernika 5, Sławno
– ul Mireckiego 1a, Sławno
– ul. Prusa 12, Sławno
– ul. Dworcowa 3, Sławno
– ul. Darłowska 45 b, Dąbki
– Postomino 6A
– ul. Nadmorska 6, Jarosławiec
(sezonowy)

� Bankomat GBW
– Malechowo 80

� GLOBAL CASH
– ul. Władysława IV 7, Darłówko
Zachodnie
– ul. Darłowska 30, Dąbki

� Bankomat BGŻ
– ul. Jedności Narodowej 28,
Sławno

Kantory
� Darłowo

– ul. Pocztowa 3
– ul. Morska 5, (Bank PKO BP)
– ul. Bogusława X 3, (Bałtycki
Bank Spółdzielczy)

� Darłówko Wschodnie
– ul. Kąpielowa 3,  (Poczta Polska
Filia Darłówko Wschodnie)

� Sławno
– ul. Armii Krajowej 1a, 
– ul. Polanowska 1, (Urząd Poczto-
wy)
– ul. Marii Curie-Skłodowskiej 1,
(Bank PKO BP)

� Dąbki
– ul. Darłowska 49
– ul. Darłowska 18 (Poczta Polska
o/Dąbki)

NiezbędNik Turysty







Health Resort & Medical SPA Pano-
rama Morska w Jarosławcu  to base-
ny o łącznej powierzchni lustra
wody około 1700 m kw., łaźnia paro-
wa w grocie z wodospadami oraz
gabinety Spa & Wellness.

Kąpiele 
na świeżym 
powietrzu

Dwa baseny wielofunkcyjne
zewnętrzne połączone zjeżdżalnią
w centrum Aquaparku to wspaniała
zabawa i relaks dla każdego. Zawie-

rają wiele atrakcji, m.in. punkt
wodnego masażu ściennego, gejzery
powietrzne zapewniające efekt fali
morskiej oraz hydromasaż, grzybek
wodny, leżanki rurowe z masażem
powietrznym oraz zjeżdżalnię
łączącą niecki basenowe. Baseny
mają głębokość od 1,20 do 1,35m,
woda jest w nich podgrzewana od 25
maja do 16 września. 

Morskie fale 
i powietrzne 
gejzery

Basen zewnętrzny o powierzchni

770 m. kw. to atrakcja dla miłośników
morskich kąpieli. Łagodny spadek
dna basenu (od 0 do 1,6 m) przypo-
mina zejście na plażę i umożliwia
zabawę nawet z małymi dziećmi.
Woda jest podgrzewana w okresie 
16 czerwca do 9 września. Gejzery
powietrzne sprawiają, że kąpiel przy-
pomina tę wśród fal Morza Bałtyc-
kiego i zapewniają doskonały hydro-
masaż denny. Zabawa w basenie 
z falą morską to wspaniała atrakcja
dla dorosłych i dzieci spędzających
wakacje nad Bałtykiem.

Kryty basen 
- „Wodna Bajka”

Specjalnie dla rodzin z małymi

dziećmi Aquapark Panorama Morska
przygotował kryty basen o głęboko-
ści 25 cm, z dwoma zjeżdżalniami 
i wodą podgrzewaną przez cały rok.
Specjalnie dla maluchów urucho-
miono tutaj kolorowy świat bajek 
i fantazji! 

Rwąca rzeka
Wewnętrzny basen o długości 

55 m i głębokości 1,25 m zapewnia
wspaniałą zabawę przez cały rok.
Posiada dwie zjeżdżalnie i trzy
możliwości masażu karku. Kąpiel 
w basenach w naszym Parku
Wodnym nad Bałtykiem to wypo-
czynek i zabawa w jednym.

Woda w basenie z rwącą rzeką
jest podgrzewana przez cały rok.

Park Wodny JAN działa w Darłowie od 2003 roku.
Jako jedyny w Europie umożliwia korzystanie 
z dobrodziejstw wody morskiej przez cały rok.
Połączenie zabawy dla rodziny z leczniczymi właściwo-
ściami wody morskiej klasyfikuje ten obiekt na szczycie
piramidy obiektów o charakterze wypoczynkowo-rozryw-
kowo-leczniczych.

*   *   *
Głównymi atrakcjami zarówno dla dzieci jak i doro-

słych są zjeżdżalnie wodne (łącznej długości 230 m), dzika
rzeka i brodzik dla dzieci. Pozostałą część stanowią baseny
o łącznej wielkości 1500 m kw. z możliwością wypływania
na zewnątrz, jaccuzi oraz sauny.  

Odpoczynek i relaks zapewniają leżaki z hydromasażem
i gejzery wodne. Natomiast idealnym miejscem na wodny

trening jest basen
sportowy o wymia-
rach 25 x 12,5 m.

*   *   *
Park Wodny JAN

oferuje swoim klientom nie
tylko zabawę, ale i naukę pływania
z doświadczonymi instruktorami. U nas
pływać uczą się dzieci z okolicznych gmin i szkół w ramach
godzin wychowania fizycznego, a jak sami mówią są to ich
najlepsze i najciekawsze lekcje w roku szkolnym.

Po atrakcjach wodnych zapraszamy do gabinetów odno-
wy biologicznej, baru i kręgielni. Automatyczna, dwutoro-
wa kręgielnia to świetne miejsce do zabawy, rywalizacji 
i poprawy sprawności dla wszystkich niezależnie od wieku.

// Dobrodziejstwo wody morskiej
Skład wody morskiej zbliżony jest do płynu owodniowego, w którym
rozwija się płód. Kąpiele w solach mineralnych, które od kilku lat robią
furorę w kosmetyce, są prawdziwym dobrodziejstwem dla skóry.
Pospolita sól kuchenna jest bogata m.in. w magnez, potas, żelazo,
wapń, miedź.
Sole odżywiają, dotleniają i wygładzają skórę, pobudzają krążenie 
w komórkach, likwidują drobne zmiany na skórze oraz pomagają 
w leczeniu łuszczycy. Pod jej wpływem naskórek pęcznieje i rozpulch-
nia się, co ułatwia złuszczanie jego zrogowaciałej warstwy. Dzięki
temu skóra jest lepiej odżywiona, staje się gładsza i jędrniejsza. Wraz

z kryształkami soli woda wnika w skórę i ją nawilża.
Kąpiel w soli morskiej jest doskonała po kuracjach odchudza-

jących, bo napina skórę i działa antycellulitowo. Ciepła
morska woda rozluźnia też mięśnie, powoduje rozsze-

rzenie naczyń krwionośnych, dzięki czemu procesy
regeneracji i odnowy biologicznej przebiegają

błyskawicznie. // 

DArŁowo

JaROSławieC - jedyny taki kompleks

Bałtyk w basenie

P U B L I K A C J A  J E S T  W S P Ó Ł F I N A N S O WA N A  
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