Gmina Dziwnów
dla turysty, żeglarza, sportowca, inwestora
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Burmistrz
Dziwnowa
Grzegorz Jóźwiak

Do naszej gminy zapraszam wszystkich, którzy kochają sporty wodne
i ruch, ale cenią sobie też przyjazny, malowniczy krajobraz oraz pozbawioną zgiełku atmosferę. To także idealne miejsce dla lubujących się w aktywnym wypoczynku na wodzie czy ceniących turystykę pod żaglami.
Plaża natomiast to nie tylko atut letniego wypoczynku nad morzem, z którego Dziwnów już słynie, ale bez wątpienia magnes, który może przyciągać i przyciąga poza
sezonem. Morze o każdej porze roku jest inne i warto przekonać się o tym osobiście,
szczególnie, że nadmorskie, jesienno-zimowe spacery są bardzo korzystne dla naszego
zdrowia. Natomiast sosnowy las, usytuowany bezpośrednio za wydmami z pewnością
przypadnie do gustu miłośnikom joggingu czy tak modnego w ostatnim czasie nordic walking.
Nasza oferta to nie tylko to, co jest zwyczajowo kojarzone z sezonem letnim, czyli bogata
baza noclegowa, kempingi, nowe, oddane w ostatnich latach Mariny Żeglarskie czy szeroka
oferta gastronomiczna. To także liczne, całoroczne i bogato wyposażone ośrodki wypoczynkowe o bardzo zróżnicowanych profilach. A mam tu na myśli centra SPA i kształtowania
sylwetki, rehabilitację, sanatoria czy tzw. kompleksy wypoczynku rodzinnego. Na uwagę
zasługuje również nowa, oddana ledwie dwa lata temu promenada, most zwodzony przez
Dziwną, z którego rozpościera się malowniczy widok na rzekę czy port rybacki, w którym
o każdej porze roku można nabyć świeżą rybę.
Czymś co wymaga podkreślenia jest zespół rekreacyjno-sportowy, gdzie obok boisk
do piłki nożnej, koszykówki, siatkówki, w dyspozycji mamy bogato wyposażoną
i funkcjonalną Halę Mistrzów Sportu. M.in. w oparciu o tą bazę realizujemy
rokrocznie szereg projektów związanych ze sportem na poziomie wyczynowym
i amatorskim. Nie zapominamy w tym kontekście o promocji uprawiania sportu
w szkołach czy aktywizowaniu w formie rekreacyjnej dorosłych.
Zapraszam, a ster ... oczywiście na Dziwnów!

Przewodniczący
Rady Miasta
Piotr Sokół

Drodzy Państwo!
Folder, który trzymają Państwo w rękach to Gmina Dziwnów
w „pigułce”. Pozwoli on chociaż na chwilę przenieść się na
nasze czyste, pełne uroku złote plaże. Spojrzeć na skąpane
w słońcu promenady, deptaki albo chłodne, sosnowe lasy.
Rozmarzyć się nad wodami morza, rzeki, zatoki, sprzyjającymi
wszelakim formom aktywnego wypoczynku. A może
zastanowić nad ciekawą inwestycją na terenie naszej gminy?
Szanowni Państwo – Dziwnów, Dziwnówek, Międzywodzie
i Łukęcin to miejscowości bogate w ogromną, urozmaiconą
bazę noclegową i gastronomiczną. Znajdziecie tu Państwo
zarówno spokojne, zaciszne zakątki jak i miejsca do wieczornej,
niezapomnianej zabawy.
Gorąco zapraszam wszystkich Państwa do odwiedzenia Gminy
Dziwnów. Pragnę zachęcić do spacerów po naszych złotych
plażach i ciepłych promenadach, sosnowych lasach, które dają
upragniony chłód w upalne dni, uprawiania sportów na naszych
wodach oraz inwestycji na naszych terenach.
Nie zostawajmy przy „pigułce”, a łyknijmy ją przed wyruszeniem
do Dziwnowa. Zostańcie u nas Państwo na dłużej!
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Zapraszamy

Morze
360o

Gmina Dziwnów

Takie usytuowanie, to także magnes dla
inwestorów, bowiem rozbudowana w ostatnich
latach infrastruktura (drogowa, wodociągowa,
portowa), wysokie miejsca w rankingach
inwestycyjnych, czy coraz wyższy komfort
życia mieszkańców, tworzą tutaj bardzo
solidny fundament dla rozwoju biznesu.

W skład gminy Dziwnów wchodzą cztery
miejscowości: Dziwnów, który w styczniu
2004 roku uzyskał prawa miejskie,
Dziwnówek, Międzywodzie oraz Łukęcin.
Każda z nich położna jest nad morzem,
dysponując jednocześnie rozbudowaną
i zróżnicowaną bazą noclegową.

Przeszło 3790 ha, które stanowią obszar
gminy, zamieszkuje ponad 4000 mieszkańców, a długość linii brzegowej
wyznaczającej północną granicę lądową,
wynosi blisko 18 kilometrów.

W roku 2006 Komisja
Europejska zakwalifikowała
plaże miejscowości gminy do
grupy kąpielisk spełniających
najwyższe standardy sanitarne. Od kilku lat
kąpieliska Gminy Dziwnów uzyskują tym
samym certyfikat Błękitnej Flagi.

Informacje ogóle

Gmina Dziwnów położona jest w północno-zachodniej
części województwa zachodniopomorskiego. Ciekawie
umiejscowiona, pomiędzy trzema akwenami:
Morzem Bałtyckim od północy, Zalewem Kamieńskim
/Wrzosowskim od południa oraz rzeką Dziwną łączącą
Bałtyk z Zalewem, stanowi prawdziwą gratką dla żeglarzy
i miłośników sportów wodnych.
Od strony lądowej otoczona lasami, swoim zachodnim
krańcem sąsiadując z obszarem Wolińskiego Parku
Narodowego, stwarza niemal idealne
warunki dla
/2*27<3<VXEPDUHN
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Atrakcje
turystyczne
Co nas wyróżnia

Warto przy tym zaznaczyć, iż gminne plaże należą do jednych
z najszerszych na bałtyckim wybrzeżu, a do tego temperatura morza
w ich rejonie, ze względu na korzystne warunki wietrzne (i prądy
morskie), uzyskuje najwyższe wartości wśród bałtyckich kąpielisk.

Gminne miejscowości poza typowo turystycznymi walorami, oferują
jeszcze te, które dotyczą bezpośrednio zdrowia. Charakteryzując się
typowo uzdrowiskowymi warunkami, m. in. dzięki dużej (nawet jak na
nadmorskie warunki) zawartości jodu w powietrzu, wypoczynkiem tutaj
można wspomagać leczenie chorób dróg oddechowych oraz o podłożu kardiologicznym.
Z kolei nowoczesna hala sportowo-widowiskowa
zapewnia: solarium, saunę, siłownię oraz liczne imprezy
sportowe i artystyczne, zaś tuż obok niej można
przespacerować się Aleją Gwiazd Sportu, na której
znajdują się repliki medali słynnych polskich sportowców.
Z tym wyjątkowym miejscem związana jest najważniejsza
i mająca już wieloletnie tradycje impreza – Festiwal
Gwiazd Sportu. W czasie jej trwania Dziwnów na kilka dni
staje się miejscem, gdzie można spotkać wielu mistrzów
polskiego sportu. Odbywają się wówczas liczne zabawy,
turnieje, gry sportowe z ich udziałem, a także wybory
Miss Sportu. Kolejnym ważnym wydarzeniem w programie
gminnych imprez jest Dzień Grecki, podczas którego, poza
oficjalnymi uroczystościami upamiętniającymi uchodźców
greckich, przybyłych do Dziwnowa w 1949 r. i leczonych
w szpitalu wojskowym, organizowane są koncerty muzyki
greckiej czy degustacje specjałów greckiej kuchni.

Gmina może się też pochwalić szeregiem bardzo komfortowych obiektów wypoczynkowych
i noclegowych, zadbanymi i oferującymi wysoki standard polami biwakowymi, a do tego sporą
bazą kwater prywatnych. Bez wątpienia, każdy będzie mógł znaleźć tutaj miejsce dopasowane
do swoich indywidualnych potrzeb.
Na liczne rzesze turystów czekają oprócz słonecznych plaż i ciepłego morza, także parki,
lasy, a na spragnionych wrażeń i zabawy – liczne imprezy o różnorodnej tematyce i profilu.
Szczególnie godny polecenia jest użytek ekologiczny „Martwa Dziwna”, będący dawnym
naturalnym ujściem rzeki Dziwny – przepiękna okolica, pełna zieleni, w której obok jeziora
znajdziemy wiele prawnie chronionych gatunków flory i fauny. Wśród nich na szczególne
wyróżnienie zasługuje mikołajek nadmorski – przyrodniczy symbol Dziwnowa, który znalazł
swoje miejsce w herbie gminy. Przez tę okolicę prowadzi także ścieżka rowerowa oraz piesza.

Ponadto nie sposób nie kojarzyć Dziwnowa z Neptunaliami
– imprezą organizowaną od wielu lat, podczas której
oprócz zabaw i koncertów można obejrzeć, a nawet wziąć
udział, w chrzcie morskim.

Gmina może się też pochwalić szeregiem innych atrakcji. Można do nich z pewnością zaliczyć
most zwodzony – jeden z nielicznych tego typu obiektów w Europie. Warto także wybrać się
w rejs po morzu i zalewie statkami wycieczkowymi, zbudowanymi na wzór okrętów pirackich.

/2*27<3<VXEPDUHN
.RQILJXUDFMHORJRW\SyZVXEPDUHN

/2*27<3<VXEPDUHN
.RQILJXUDFMHORJRW\SyZVXEPDUHN

www.dziwnow.pl

sailing

1.4.

sailing

/2*27<3<VXEPDUHN
sailing
.RQILJXUDFMHORJRW\SyZVXEPDUHN
running

1.

sailing

1.4.

running

5
running

sailing

running

stars

3VNV[`W`Z\ITHYLR¶WPVUV^L

sailing

stars

3VNV[`W`Z\ITHYLR¶WVaPVTL

>HYPHU[¶^`RVYa`Z[HUPLZ`TIVS\
submarek

Sportowe credo
Aktywny wypoczynek

Warto zobaczyć

• Most zwodzony w Dziwnowie umożliwiający swobodną
komunikację przez rzekę Dziwnę;
• Tzw. użytek ekologiczny „Martwa Dziwna” znajdujący
się w pobliżu zachodniego falochronu;
• Aleję Gwiazd Sportu położoną przy ulicy Reymonta;
• Porty Jachtowe położone przy ulicy Żeromskiego
i Wybrzeżu Kościuszkowskim;
• Promenadę i park znajdujące się przy plaży;
• Park Miniatur położony przy ulicy Dziwnej;
• Wschodni i Zachodni falochron z których rozpościera się
malowniczy widok na morski akwen i zachodnie wybrzeże klifowe;
• Szlak spacerowy z Łukęcina do Międzywodzia
(biegnący częściowo plażą, ścieżkami leśnymi, promenadą
w Dziwnowie i Międzywodziu);
• Wybrzeże cieśniny Dziwna o którą opiera się południowa
część Dziwnowa;
• Tzw. wysokie wydmy położone na odcinku od Dziwnowa
do Międzywodzia i znajdujący się na ich skraju szlak
spacerowy.

Powierzchnia:
37,91 km²
Liczba sołectw: 6
Liczba miejscowości: 4
Strefa numeracyjna: 91
Tablice rejestracyjne:
ZKA

Credo naszej gminy to „aktywny wypoczynek”, a co za tym idzie
promocja zdrowego trybu życia. Od lat staramy się w naszej strategii
promocyjnej sytuować gminę nie tylko jako wymarzone miejsce letniego
(całorocznego) wypoczynku czy region sprzyjający inwestycjom, ale też
uwypuklić tzw. sportowy wizerunek. Oznacza to jedno – sport i jego
rekreacyjno-masowa odmiana, cieszą się u nas specjalnymi względami. Nie
zapominamy naturalnie o tzw. „wyczynowcach”, ponieważ baza sportowa,
którą od lat z sukcesami rozbudowujemy, jest przeznaczona dla każdego adepta
sportowego wysiłku.

Gmina Dziwnów
nawiązała współpracę
z miastami w kraju
i za granicą. Partnerskie
umowy ma podpisane z:
Sosnowcem, Gorzowem
Wielkopolskim oraz
niemieckim Werneuchen.

Staramy się przy tym łączyć przyjemne z pożytecznym, a biorąc pod uwagę fakt,
iż dbanie o kondycję, a co za tym idzie zdrowie kształtowane aktywnością fizyczną, jest
coraz popularniejsze (i w kraju mocno promowane), nasze sportowe projekty idealnie
wpisują się w ten trend. Co także godne podkreślenia – z racji naszego położenia,
obok dyscyplin typowo lądowych, coraz popularniejsze zaczynają być sporty wodne.
W ostatnich latach znacząco rozbudowaliśmy konieczną do tego infrastrukturę (dwie
mariny oraz ośrodek sportów wodnych) i z powodzeniem organizujemy różnego rodzaju
regaty (także o randze mistrzowskiej).

Flaga Miasta
Dziwnowa

Ale żeglarstwo to nie tylko rywalizacja, to także coraz popularniejszy wypoczynek na wodzie. Jeśli dodamy do tego coraz większe zainteresowanie młodzieży
zgłębianiem żeglarskich tajników i coraz większą frekwencję na organizowanych kursach, to okazuje się, że sport lądowy uzupełnia się ze sportami
wodnymi, a przed każdym chętnym przy odrobinie zaangażowania, rysują
się bardzo szerokie możliwości.

Cykliczne imprezy

• Dzień Grecki – każdorazowo organizowany w lipcu, celem
upamiętnienia przebywającej pod koniec lat czterdziestych
XX wieku kilkuset osobowej grupy greckich obywateli;
• Festiwal Gwiazd Sportu – impreza organizowana od
roku 2000 w okolicy połowy sierpnia. Uczestniczą w niej
najznamienitsi polscy sportowcy, zdobywcy olimpijskich
medali, reprezentanci kraju i zasłużone dla polskiego sportu
osoby;
• Ster na Dziwnów – połączenie Festynu Rybaka
z Neptunaliami, czyli degustacje ryb, koncerty, konkursy,
turnieje i pokazy, defilada rybackich jednostek na rzece;
• Festyn Komandosa – impreza promująca Oddziały
Specjalne Wojska Polskiego, pokazy sprzętu,
wyposażenia,
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Dziwnów
na trasie

Zachodniopomorski
Szlak Żeglarski

Obecność na szlaku jest dla gminy bardzo
ważna, bowiem dzięki temu stała się częścią
flagowej inwestycji żeglarskiej w tej części
kraju. Powstające w różnych miejscach
nowe mariny, rozwijająca się infrastruktura
związana nie tylko z żeglarstwem, ale i całym
zapleczem sportów wodnych, służy nie tylko
dalszemu rozwojowi, ale sprzyja też kolejnym
inwestycjom.
Dzięki temu Dziwnów, jak również inne
miejscowości gminy, stają się bardzo
atrakcyjne nie tylko turystycznie, lecz także
inwestycyjnie.

Wciąż powstają nowe bazy noclegowe,
drogi dojazdowe, rozwija się zaplecze
gastronomiczne, sprzętowe, logistyczne.
Turystyka wodna może być (i powoli staje się)
jednym z filarów nie tylko promocji regionu,
ale i jego dochodów. A o tym, że cały szlak
jest bardzo malowniczo położny i oferuje
rzadko spotykane doznania krajobrazowe,
przekonać się może każdy.

Porty jachtowe

w Dziwnowie

Dziwnów

MORZE
BAŁTYCKIE

ZALEW
KAMIEŃSKI

Główny port jachtowy został wybudowany
w bezpośrednim sąsiedztwie portu rybackiego.
Prace budowlane zakończono w październiku
2013 roku, a oddanie do użytku miało miejsce
w listopadzie tego samego roku. Nowa Marina już
od pierwszego dnia zaczęła budzić bardzo duże
zainteresowanie, które wynikało nie tylko z samego
kształtu portu, ale też jego położenia na bardzo ważnym
szlaku wodnym.

Kamień Pomorski

ZATOKA
POMORSKA

Międzyzdroje

Świnoujście
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iż akwatorium mariny jest
cofnięte w głąb lądu, przez co nie ma bezpośredniego
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Jak najlepiej dotrzeć
do Dziwnowa ?

Uzupełnieniem całorocznego portu jachtowego jest
tzw. Przystań Sezonowa, która została oddana do użytku
wiosną 2012 roku, stanowiąc pierwszy element tworzenia
nowej, budowanej w oparciu o europejskie standardy
i fundusze, żeglarskiej infrastruktury.

Można zarówno od strony lądu jak i wody. Położnie gminy, unikalne
nie tylko w skali kraju, ale też Europy, pozwala na korzystanie z dróg
lądowych, akwenów śródlądowych, czy morskich. Rokrocznie doceniają to liczni goście,
dla których gmina staje się nie tylko miejscem letniego wypoczynku, ale też miłym etapem
morskiej przygody.

Oba te obiekty, dzięki swojemu położeniu oraz wykonaniu
w oparciu o najnowsze trendy architektoniczne i użytkowe,
stały się żeglarską wizytówką nie tylko Dziwnowa, ale też
całej gminy. A to z kolei otworzyło miasto nie tylko na nową
rzeszę turystów, ale pozwala na dalszy rozwój, którego
jedną z osi jest właśnie szeroko pojęta turystyka wodna.

Sporty wodne
w gminie Dziwnów

Odkąd powstały nowe mariny, zainteresowanie żeglarzy
Dziwnowem osiągnęło rekordowe wręcz rozmiary.
Żeglowanie, które w ostatnich latach stało się bardzo modne
i jednocześnie coraz bardziej dostępne, nadaje gminie obok
turystycznego, także żeglarski charakter. Dostrzegają to
organizatorzy regat, żeglarskie federacje, miłośnicy sportów
wodnych.

Sezonowa oferta jest tak skrojona, aby każdy mógł znaleźć tu coś ciekawego dla siebie, a osią
przewodnią całości jest ruch i aktywny wypoczynek. Jest tu jednak miejsce i dla tych osób,
które cenią sobie spokój i nieco wolniejszy tryb funkcjonowania, jak i dla tych, które swój czas
spędzają dużo bardziej aktywnie.
Zapraszamy, a ster … oczywiście na Dziwnów !!!

Organizowane w gminie zawody są bardzo chwalone za
wysoki poziom organizacyjny, dobre przygotowanie oraz
atmosferę, która bez wyjątku urzeka nie tylko krajowych,
ale też zagranicznych gości.

Port Jachtowy

Dziwnów, ul. S. Żeromskiego 30, tel.: 91 38 11 235, kom.: 501 958 836
e-mail: port@dziwnow.pl, marinadziwnow@gmail.com; www.portdziwnow.pl
Współrzędne: 54°01’14’’N, 14°44’30’’E
Głębokość toru: 3,5 m
Głębokość portu: 3,5 m
Manewrowanie: silnik
Zimowanie łodzi: ląd
Liczba miejsc: 61/61 goście
Dostępne: WC, pralnia, prąd, parking, prysznic, Internet, woda pitna.
W promieniu 1 kilometra: paliwo, sklep, lekarz, bankomat, gaz, bar, apteka.

Potencjał tkwiący w gminie jest spory, możliwości także,
a położnie geograficzne wręcz wymarzone.
W Ośrodku Sportów Wodnych „zarażamy” dzieci i młodzież
żeglarstwem. Tam stawiają swoje pierwsze kroki i to tam
otrzymuję szansę na poznanie żeglarskiego rzemiosła.

Przystań Sezonowa
/2*27<3<VXEPDUHN
.RQILJXUDFMHORJRW\SyZVXEPDUHN

/2*27<3<VXEPDUHN
.RQILJXUDFMHORJRW\SyZVXEPDUHN

www.dziwnow.pl
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Dziwnów, ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 2a, tel.: 91 38 11 235, kom.: 505 589 641
e-mail: marinadziwnow@gmail.com
Współrzędne: 54°01’34’’N, 14°46’03’’E
Głębokość toru: 3,5 m
Głębokość portu: 2,5 - 3,5 m
Manewrowanie: silnik
Liczba miejsc: 34/34 goście
Dostępne: WC, pralnia, prąd, parking, prysznic, Internet, woda pitna.
W promieniu 1 kilometra: paliwo, sklep, lekarz, bankomat, gaz, bar, apteka.
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Łukęcina

Dane
teleadresowe
Niezbędnik turystyczny

INFORMACJA TURYSTYCZNA
• Biuro Promocji i Informacji Turystycznej
ul. Reymonta 10, 72-420 Dziwnów
tel.: 91 32 18 957
e-mail: promocja@mosik.pl
e-mail: it@mosik.pl

SŁUŻBA ZDROWIA

• Ośrodek Zdrowia w Dziwnowie
ul. Słowackiego 19, 72-420 Dziwnów
tel.: 91 38 13 703
• Szpital Św. Jerzego
ul. Szpitalna 10,
72-400 Kamień Pomorski
tel.: 91 32 62 690

APTEKI

Plan

Dziwnówka

• ul. Kochanowskiego 3, 72-420 Dziwnów
tel.: 91 38 13 080
• ul. Mickiewicza 15a/1, 72-420 Dziwnów
tel.: 91 38 14 122 (sezonowa)
• ul. Bałtycka 2,
72-415 Międzywodzie
tel.: 91 38 13 938 (sezonowa)
• ul. Morska 12/13, 72-418 Dziwnówek
tel.: 91 38 11 222

URZĘDY POCZTOWE

• ul. Mickiewicza 29a, 72-420 Dziwnów
• ul. Armii Krajowej 31,
72-415 Międzywodzie
• ul. Morska 26, 72-401 Łukęcin
• ul. Wolności 16, 72-418 Dziwnówek

BANKI I BANKOMATY

Plan

Międzywodzia
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• Bank Pekao S.A. I Oddział
w Kamieniu Pomorskim. Filia nr 1
ul. Adama Mickiewicza 29
72-420 Dziwnów
tel.: 91 381 41 43
• Bank Spółdzielczy w Wolinie. Filia
ul. Adama Mickiewicza 2
72-420 Dziwnów
tel./fax: 91 38 11 300

BANKOMATY

• ul. Kamieńska 30, 72-418 Dziwnówek
• ul. Morska 12/13, 72-418 Dziwnówek
• ul. Wojska Polskiego 4,
72-415 Międzywodzie

KOŚCIOŁY

• ul. Kościelna 29, 72-420 Dziwnów
• ul. Dziwna 10b/4, 72-420 Dziwnów
• ul. Poprzeczna 5, 72-415 Międzywodzie
• ul. Nad Zalewem 13, 72-418 Dziwnówek
• ul. Morska 1A, 72-401 Łukęcin

URZĘDY i INSTYTUCJE

• Urząd Miejski w Dziwnowie
ul. Szosowa 5, 72-420 Dziwnów
tel.: 91 32 75 163, fax: 91 32 75 164
e-mail: um@dziwnow.pl
• KAPITANAT PORTU DZIWNÓW
ul. Przymorze 4, 72-420 Dziwnów
tel.: 91 38 13 340
• OBCHÓD OCHRONY WYBRZEŻA
ul. Mickiewicza 31, 72-420 Dziwnów
tel.: 91 38 13 716
• ZARZĄD PORTU MORSKIEGO
ul. Żeromskiego 30, 72-420 Dziwnów
tel.: 91 38 11 235
• WOPR
ul. Dziwna, 72-420 Dziwnów
tel.: 721 625 848, kom.: 601 100 100
• POSTERUNEK POLICJI W DZIWNOWIE
ul. Mickiewicza 18, 72-420 Dziwnów
tel.: 91 38 25 598
• STRAŻ MIEJSKA DZIWNÓW
ul. Mickiewicza 19, 72-420 Dziwnów
tel.: 91 38 14 107, kom.: 501 958 835
• OSP DZIWNÓW
ul. Mickiewicza 21, 72-420 Dziwnów
tel.: 91 38 13 998

BAZA NOCLEGÓW

www.noclegi.dziwnow.pl

INNE

• Biblioteka Publiczna
ul. Reymonta 10, 72-420 Dziwnów
tel.: 91 38 13 547
• Miejski Ośrodek Sportu i Kultury
ul. Reymonta 10, 72-420 Dziwnów
tel.: 91 38 13 227

STRONY WWW

• Oficjalne portale gminy Dziwnów:
www.dziwnow.pl
www.dziwnow4sailing.org
www.festiwalgwiazdsportu.pl
• Kanał YouTube: dziwnow4sailing
• Profil FB: dziwnow4sailing;
dziwnow4stars
• Portal Pomorza Zachodniego:
www.pomorzezachodnie.pl
• Strona Zachodniopomorskiej
Regionalnej Organizacji Turystycznej:
www.zrot.pl

KOMUNIKACJA

• PKS Kamień Pomorski (rozkład jazdy):
www.pkskamienpom.pl
• Dworzec PKP
Najbliższy dworzec kolejowy znajduje
się w Kamieniu Pomorskim, przy ulicy
Dworcowej
• rozkład jazdy: www.rozklad-pkp.pl
• Inni przewoźnicy (plus rozkłady jazdy):
www.emilbus.com.pl
www.kskbus.pl
www.mikrobusy.szczecin.pl/
benkobus.htm
Najbliższy port lotniczy:
www.airport.com.pl

• BRZEGOWA STACJA RATOWNICZA
os. Rybackie 16, 72-420 Dziwnów
tel.: 91 38 13 029,
kom.: 505 050 981

HAVRAN Wydawnictwo domowe
Remigiusz Dalecki, ul. Rogaczewskiego 62, 84-200 Wejherowo
www.havran.pl, e-mail: biuro@havran.pl
Tekst: Dział Promocji i Informacji Turystycznej Gminy Dziwnów
Redakcja i korekta: Dział Promocji i Informacji Turystycznej Gminy Dziwnów
Fotografie: Dział Promocji i Informacji Turystycznej, HDi Vision, Fotolia LLC (www.pl.fotolia.com)
- © Yeko Photo Studio (strona 2), © Jacek Chabraszewski (strona 4), © Hetizia (strona 8)
Opracowanie graficzne, kreślenie map, skład DTP, projekt okładki, łamanie i przygotowanie do druku:
HAVRAN Wydawnictwo domowe
© Mapy wykonano na podstawie danych zawartych na OpenStreetMap.
Wszelkie prawa zastrzeżone. All rights reserved. Wejherowo 2015, Wydanie II poprawione
© Copyright by HAVRAN Wydawnictwo domowe
Publikacja jest współfinansowana przez Zachodniopomorską Regionalną Organizację Turystyczną.

Dział Promocji i Informacji Turystycznej
ul. Reymonta 10 (Aleja Gwiazd Sportu), 72-420 Dziwnów
tel.: 91 32 18 957, e-mail: it@mosik.pl, promocja@mosik.pl, www.dziwnow.pl
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