Informacja z rozwoju turystyki na terenie powiatu sławieńskiego w 2007 r.
Turystyka jest bardzo waŜną gałęzią gospodarki powiatu sławieńskiego. Wynika to
przede wszystkim z atrakcyjnego połoŜenia powiatu w pasie nadmorskim, zróŜnicowania
walorów naturalnych oraz bogactwa walorów kulturowych. Powiat obejmuje swoimi
granicami odcinek 44 kilometrów wybrzeŜa Bałtyku, nad którym skupia się największa ilość
ośrodków wypoczynkowych. Najatrakcyjniejszymi turystycznie miejscowościami powiatu są
Dąbki w gminie Darłowo, Jarosławiec w gminie Postomino oraz miasto Darłowo
z nadmorska częścią – Darłówkiem.
Jednym z podstawowych obowiązków samorządu powiatowego jest dbałość
o właściwy wizerunek – obraz powiatu w Polsce i poza jej granicami. Zakres działania
i kompetencje powiatu określa ustawa z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie
powiatowym. W myśl art. 4 wymienionej ustawy do zakresu działania powiatu naleŜą
wszystkie sprawy publiczne o charakterze ponadgminnym niezastrzeŜone na rzecz innych
podmiotów. Wśród tych działań wymienia się promocję powiatu rozumianą wprost, jednak
część pozostałych zadań wydawałoby się niedotyczących problematyki związanej z rozwojem
gospodarki turystycznej, nie jest dla działań promocyjnych obojętna. Wpływ na rozwój
gospodarki turystycznej ma realizacja zadań z zakresu np.: porządku publicznego
i bezpieczeństwa obywateli, rozwoju lokalnego transportu zbiorowego czy upowszechniania
kultury.
W 2007 roku realizowano promocję powiatu poprzez podejmowanie następujących
działań:
• wydawanie i rozpowszechnianie broszur, map i katalogów,
• organizacje i udział w imprezach o charakterze turystyczno-promocyjnym, takich jak:
Targi Turystyczne i Agroturystyczne Ziemi Darłowskiej (od 2008 roku zmiana nazwy na
Powiatowe Targi Turystyczne i Agroturystyczne), Prolog Powiatowy Pojazdów
Wojskowych, Dni Województwa Zachodniopomorskiego, V Ogólnopolskie Zawody
Spinningowe Święto Wieprzy oraz inne imprezy sportowe i kulturalne organizowane przez
samorządy lokalne i organizacje pozarządowe,
• współpraca z Powiatem Kłodzkim - wyjazd ze stoiskiem promocyjnym do Polanicy Zdroju
oraz umoŜliwienie powiatowi partnerskiemu promocji w Jarosławcu,
• udzielanie przez pracowników Wydziału Rozwoju i Promocji Powiatu rzetelnej informacji
o atrakcjach, bazie noclegowo-gastronomicznej itp. wszystkim osobom zainteresowanym
naszym powiatem.
WALORY TURYSTYCZNE POWIATU SŁAWIEŃSKIEGO
Pojęcie turystyki jest bardzo róŜnie interpretowane w zaleŜności od punktu widzenia
autora i wskutek ewaluacji zjawiska. Ogólnie rzecz biorąc turystyką moŜemy nazwać
całokształt stosunków i zjawisk związanych z podróŜą i pobytem w jakiejś miejscowości osób
przejezdnych, jeśli pobyt nie wynika z motywu zmiany miejsca zamieszkania i nie wiąŜe się
z jakąkolwiek działalnością zarobkową.
Zasadniczym warunkiem rozwoju ruchu turystycznego jest występowanie na danym
terenie walorów turystycznych. Pod tym względem Powiat Sławieński posiada doskonałe
warunki, dzięki którym mogą rozwijać się poszczególne dziedziny turystyki. Ze względu na

rodzaj zaspakajanych potrzeb moŜna wyróŜnić trzy główne grupy walorów turystycznych:
wypoczynkowe, krajoznawcze i specjalistyczne.
A. Walory wypoczynkowe – wykorzystywane są głównie w celu zlikwidowania zmęczenia,
któremu podlega organizm ludzki na skutek wysiłku umysłowego lub fizycznego. Walory
wypoczynkowe posiadają obszary pozbawione zanieczyszczeń powietrza i uciąŜliwych
hałasów. Najbardziej poŜądanymi przez turystę walorami wypoczynkowymi są: słońce,
czyste powietrze, woda. Oprócz nich jako walor uzupełniający, istotne znaczenie ma
ukształtowanie terenu oraz bogata szat roślinna.
Za tereny o największym letnim walorze wypoczynkowym uwaŜa się właśnie wybrzeŜe
nadmorskie.
B. Walory krajoznawcze – naleŜą do nich walory środowiska przyrodniczego, walory
tradycyjnej kultury ludowej, walory dóbr kultury walory współczesnych osiągnięć
człowieka. Najistotniejsze z punktu widzenia rozwoju turystyki na terenie powiatu są:













krajobraz nadmorski - z szerokimi, piaszczystymi plaŜami z nadmorskimi wydmami
o duŜym nasłonecznieniu, porastającymi ciekawą roślinnością chronioną, czystą wodą,
brzegiem klifowym w okolicy Jarosławca; z krajobrazem nadmorskim wiąŜą się walory
klimatyczne – mikroklimat wytworzony przez aerozol morski posiadający właściwości
lecznicze w terapii schorzeń dróg oddechowych; inne walory to
malownicza dolina rzeki Grabowej - stanowi dawny szlak odpływu wód roztopowych,
pochodzących z topniejącego lodowca; dolina maksymalnie osiąga szerokość ponad
2,5 km (najszerszy odcinek w okolicach Malechowa) i głębokość powyŜej 30 m (strome,
wysokie zbocza doliny w części wschodniej, gdzie dolina jest węŜsza);
południowa część powiatu - (gmina Malechowo) urozmaicona pod względem
wysokościowym i geomorfologicznym; imponujące jest pasmo wzniesień
czołowomorenowych, które osiąga wysokość 143,1 m;
punkty widokowe - np. Barzowicka Góra - widok na jezioro Kopań, mierzeję i morze.
rzeźba terenu - powierzchnia powiatu jest w większości nizinna, jednak w południowej
części powiatu, na terenie gminy Malechowo występuje duŜe zróŜnicowanie wysokości,
wody powierzchniowe:
 największą atrakcją jest Bałtyk - 40 km pas wybrzeŜa,
 główną rzeką jest Wieprza, do której w odległości ok. 1 km od morza wpada druga
rzeka – Grabowa;
 trzy nadmorskie jeziora: jezioro Bukowo, jezioro Kopań i jezioro Wicko; ponadto
duŜe znaczenie dla rozwoju turystyki mają równieŜ jezioro Łętowskie (gmina Sławno)
oraz jezioro Maszewo (gmina Postomino);
 na terenie powiatu znajdują się równieŜ rybne stawy hodowlane (głównie pstrągowe).
sztuka, zabytki, zespoły miejskie, historyczne - wiele obiektów zabytkowych
znajdujących się na terenie powiatu, atrakcję na skalę europejską w tej dziedzinie stanowi
Muzeum Zamek KsiąŜąt Pomorskich w Darłowie.

C. Walory specjalistyczne – są nimi te cechy i elementy środowiska, które umoŜliwiają
uprawianie poszczególnych typów turystyki specjalistycznej.
 walory wędkarskie - środowisko przyrodnicze, a takŜe doskonałe walory krajobrazowe
i dogodne połoŜenie stwarzają duŜe moŜliwości dla amatorów wędkarstwa na terenie
powiatu sławieńskiego. Zakres uprawiania wędkarstwa jest bardzo szeroki i obejmuje








zarówno wędkarstwo morskie, jak i śródlądowe: rzeczne i jeziorne. Wypoczynek na łonie
natury połączony z wędkowaniem jest bardzo popularny, wzrasta takŜe zainteresowanie
wędkarstwem morskim - rejsy kutrami rybackimi w Darłowie;
walory uzdrowiskowe - dają moŜliwość wykorzystania pobytu w ośrodkach przy
wspomaganiu wypoczynku poprzez zabiegi paramedyczne, fitness-kluby, gabinety
odnowy biologicznej, sauny, baseny z wodą leczniczą; w 2007 roku miejscowość Dąbki
otrzymała status uzdrowiska, w sanatoriach w Dąbkach leczone są choroby układu
oddechowego, choroby układu krąŜenia, schorzenia reumatyczne, choroby przewodu
pokarmowego, nerwice;
walory jeździeckie - wiąŜą się bezpośrednio z walorami o charakterze krajoznawczym.
W kilku gospodarstwach agroturystycznych na terenie powiatu istnieje moŜliwość jazdy
konnej, połączonej z nauką jeździectwa. Największy ośrodek jeździecki znajduje się
w miejscowości Bobolin (gm. Darłowo);
walory myśliwskie - duŜe tereny leśne łączą się z moŜliwością polowań i czynnego
wypoczynku na łonie natury. Na terenie powiatu organizowane są polowania dla turystów
zagranicznych, w dopuszczonych do tego celu wybranych obwodach łowieckich;
turystyka rowerowa – na terenie powiatu sławieńskiego istnieje kilka tras rowerowych,
przebiegających przez teren „Krainy w kratę” – nazwany ze względu na występującą tu
liczną zabudowę szachulcową. Na trasie rowerowych wycieczek często moŜna podziwiać
piękne panoramy i krajobrazy, a takŜe atrakcje, m.in. wiele zabytków. W czasie sezonu
letniego w wielu miejscowościach działają wypoŜyczalnie rowerów. Oznakowane trasy
rowerowe znajdują się na terenie gminy Postomino, Darłowo i Sławno (znaki postawione
w ramach projektu „Kraina w kratę”). Poza tym istnieje duŜa ilość dróg leśnych, których
nawierzchnia pozwala na bezpieczny ruch rowerowy;

ZAGOSPODAROWANIE TURYSTYCZNE
1. Baza noclegowa
Baza noclegowa na terenie powiatu sławieńskiego jest bardzo zróŜnicowana.
W ostatnich latach jakość usług noclegowych uległa znacznej poprawie, dzięki modernizacji
bazy oraz budowie nowych obiektów konferencyjno-hotelowych. Największymi gestorami
bazy noclegowej są ośrodki wypoczynkowe, które przeŜywają obecnie okres restrukturyzacji.
Jakość usług świadczona przez ośrodki wczasowe ma decydujące znaczenie dla rozwoju
turystyki w powiecie. Ogromne znaczenie dla wszechstronnego rozwoju turystyki ma równieŜ
sprawne funkcjonowanie małych i średnich przedsiębiorstw - hoteli i pensjonatów, których
standard nie moŜe odbiegać od ogólnie przyjętych norm.
Wg aktualnych danych, gminy powiatu sławieńskiego dysponują łącznie ponad
30 tysiącami miejsc noclegowych w około 250 obiektach. Miejsca czynne cały rok stanowią
około 40% ogólnej liczby miejsc noclegowych.
DuŜym zainteresowaniem turystów cieszą się równieŜ gospodarstwa agroturystyczne.
Obecnie na terenie powiatu działa około 130 takich gospodarstw. Ta nowa forma
wypoczynku zdobywa coraz większą popularność. Część właścicieli gospodarstw zrzesza się
w stowarzyszenia. NajpręŜniej działającym jest Stowarzyszeniu Agroturystycznym Ziemi
Darłowskiej „ZAGRODA” z siedzibą w Cisowie, które od 2006 roku jest
współorganizatorem Targów Turystycznych i Agroturystycznych. Na uwagę zasługuje
równieŜ Bałtyckie Stowarzyszenie Agroturystycznym z siedzibą w Naćmierzu.

Z danych zebranych z poszczególnych gmin wynika, Ŝe w 2007 r. odwiedziło nas około
770 tysięcy turystów. Rzeczywista liczba obiektów noclegowych oraz turystów moŜe być
jednak większa, szczególnie jeśli chodzi o kwatery prywatne, które są trudne do
zewidencjonowania.
2. Baza gastronomiczna
Poszczególne obiekty bazy gastronomicznej, obsługujące ruch turystyczny, występują
w dwóch układach funkcjonalnych - jako samodzielne lub sprzęŜone z noclegowymi
obiektami turystycznymi. W ostatnich latach powstało wiele nowych obiektów
gastronomicznych, jednak niewielką ich część stanowią obiekty o wysokim standardzie, które
serwowałyby potrawy regionalne. Obserwuje się jednakŜe ciągły wzrost jakości
świadczonych usług, a coraz lepsza koniunktura na usługi gastronomiczne, gwarantuje im
stosunkowo dobrą kondycję finansową.
3. Urządzenia rekreacyjne
Zagospodarowanie rekreacyjne regionu, jakkolwiek niedostateczne, stanowi podstawę
interesującej oferty turystycznej, zarówno latem, jak i zimą.
a) kąpieliska i baseny
Pływalnie kryte (Park Wodny „JAN” w Darłowie, basen w jednostce wojskowej
w Darłówku, basen w Centrum Zdrowia i Rekreacji „Geovita” w Dąbkach, basen w Hotelu
SPA „Lidia” w Darłówku) obsługują zarówno ruch turystyczny, jak równieŜ instytucje,
szkoły i okolicznych mieszkańców.
b) szlaki turystyczne
Do urządzeń komunikacyjnych zaliczyć moŜna równieŜ znakowane szlaki turystyczne,
których łączna długość wynosi ok. 250 km.
Wyznaczaniem szlaków zajmują się Oddziały PTTK. Przez teren powiatu przebiegają
3 szlaki piesze: Szlak Nadmorski (czerwony), Szlak Rezerwatów (niebieski) przebiegający
z Darłowa przez Sławno w stronę Polanowa i Szlak Ustka- Korzybie (zielony) oraz 5 szlaków
rowerowych: szlak czarny „Dolina Wieprzy”, szlak Ŝółty „Równina Sławieńska”, szlak
niebieski „Eryka I”, szlak zielony „Wzniesienia Barzowicki” oraz Międzynarodowy
Nadmorski Szlak Rowerowy.
W 2007 roku wiejska Gmina Darłowo opracowała Średniowieczny Szlak Cystersów.
Jest to szlak kołowy o łącznej długości 108 km. Przebiega przez kilkanaście miejscowości
załoŜonych przez Cystersów, w których oprócz zabytków moŜna zwiedzić wiele atrakcyjnych
miejsc.
4. Komunikacja (transport samochodowy i kolejowy)
Sieć komunikacyjna na terenie powiatu sławieńskiego jest dobrze rozwinięta, lecz
problemem jest jej zły stan techniczny. Wyczerpuje się równieŜ przepustowość głównych
dróg tranzytowych. Długość dróg publicznych (drogi krajowe, wojewódzkie, powiatowe
i gminne) waha się w granicach 1150 km.

Przez teren powiat przebiega droga o znaczeniu europejskim E-28 prowadząca
z Berlina do Kaliningradu.
System transportu zbiorowego obecnie bazuje na komunikacji autobusowej PKS oraz
prywatnych przewoźnikach. Głównymi miastami, do których organizowany jest transport
zbiorowy z miejscowości nadmorskich są Sławno i Koszalin. DuŜym zainteresowaniem
cieszy się w sezonie letnim połączenie kolejowe na trasie Darłowo – Sławno.
Ogólnie stan dróg i linii kolejowych naleŜy określić jako niezadowalający, dodatkowo
pogłębiany przez brak środków na ich utrzymanie, modernizację i rozbudowę, co grozi
pogorszeniem stanu posiadania i moŜe stanowić powaŜną barierę dla rozwoju funkcji
turystycznej powiatu.
5. Port i przejście graniczne w Darłowie
W okresie letnim 2007 roku do darłowskiego portu zawitała rekordowa liczba
jachtów. W ciągu całego roku do portu morskiego w Darłowie wpłynęło 37 statków
handlowych. W maju bieŜącego roku zakończono trwający od kwietnia 2007 roku remont
nabrzeŜy w darłowskim porcie, co powinno mieć duŜy wpływ na zwiększenie ilości
odwiedzających go jednostek pływających.
Utworzenie przed kilku laty morskiego przejścia granicznego w Darłowie umoŜliwiło
turystom rejs statkiem z Darłowa na duńską wyspę Bornholm. Początkowo głównym
zainteresowaniem cieszyła się moŜliwość dokonania zakupów wolnocłowych na jednostkach
pływających. Jednak po akcesji Polski do UE weszły w Ŝycie przepisy zabraniające sprzedaŜy
bezcłowej. Z tego powodu spadła liczba osób korzystających z rejsów prowadzonych przez
śeglugę Gdańską oferujących tańsze bezcłowe zakupy. Wzrosło jednak zainteresowanie
rowerowymi wycieczkami na Bornholm.
6. Telekomunikacja
Telekomunikacja w powiecie charakteryzuje się średnią dynamiką rozwoju.
Na przewaŜającym obszarze powiatu zapewniony jest dostęp do sieci jedynego operatora
liniowego (TP S.A.) i kilku systemów telefonii komórkowej (Era GSM, Plus GSM, Orange).
TURYSTYKA W POWIECIE SŁAWIEŃSKIM
Z racji doskonałych warunków turystyka w powiecie sławieńskim stanowi jedną
z głównych dziedzin gospodarki. Na tle kraju, powiat sławieński znajduje się w czołówce
powiatów posiadających potencjał turystyczny.
Jest to wynik:
• walorów turystycznych,
• uwarunkowań wynikających z połoŜenia,
• konsekwencji dotychczasowych działań podejmowanych przez władze samorządowe
i podmioty gospodarcze.

Stan i struktura bazy turystycznej pozwalają na sformułowanie następujących wniosków:
• powiat odgrywa znaczącą rolę w turystyce krajowej, skupiając duŜa część miejsc
noclegowych,
• w przestrzennym rozmieszczeniu bazy turystycznej dominuje pas nadmorski (gmina
Darłowo, miasto Darłowo, gmina Postomino),
• obszarem turystycznie niewykorzystanym jest południowa część powiatu, gdzie znajduje
się tylko 0,5 % miejsc noclegowych (gmina Malechowo, gmina Sławno),
• brakuje kompleksowego zagospodarowania wybrzeŜa morskiego pod kątem uprawiania
Ŝeglarstwa morskiego,
• standard bazy turystycznej jest relatywnie niski w porównaniu z wysokimi cenami, choć
ulega poprawie; wybitna sezonowość ruchu turystycznego wpływa na niski odsetek bazy
całorocznej,
• brak jest lub występuje w stopniu niewystarczającym infrastruktura turystyczna
umoŜliwiająca aktywny wypoczynek poza szczytem sezonu turystycznego.
Rodzaje turystyki w powiecie sławieńskim.
Podstawowe znaczenie dla rozwoju turystyki w powiecie sławieńskim ma:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

wypoczynek nad morzem
wypoczynek nad jeziorami
wypoczynek w obszarach leśnych,
wycieczki krajoznawcze do zespołów i obiektów kulturowych,
wycieczki krajoznawcze do obszarów przyrodniczych,
wędrówki piesze,
wędrówki samochodowe,
rekreacja wędkarska,
wędrówki rowerowe,
pobyt w gospodarstwach agroturystycznych,
podróŜe o charakterze sentymentalnym,
rekreacja jeździecka,
rekreacja myśliwska,
wędrówki wodne,
obsługa turystyki tranzytowej,
uczestnictwo w konferencjach,
uczestnictwo w imprezach kulturalnych i turystycznych,
wypoczynek w indywidualnych domkach rekreacyjnych.

Polityka promocyjna powiatu sławieńskiego jako narzędzie rozwoju turystyki
Najbardziej popularnym narzędziem prezentującym walory turystyczne powiatu jest
strona internetowa www.powiatslawno.pl, na której znajdują się róŜnorodne informacje
z zakresu turystyki, kultury, historii i sportu. W ciągu roku stronę obejrzało ponad 300 tysięcy
internautów. Nowością na stronie internetowej jest kalendarz imprez, w którym staramy się
gromadzić informacje z poszczególnych gmin o imprezach odbywających się na terenie
powiatu.

Własne strony posiadają równieŜ wszystkie gminy powiatu. Turyści najczęściej
odwiedzają darłowski portal internetowy www.darlowo.info oraz strony internetowe gminy
Postomino www.postomino.pl, miasta Darłowo www.darlowo.pl i gminy Darłowo
www.ugdarlowo.pl.
Muzeum Zamek KsiąŜąt Pomorskich w Darłowie
Znaczącą atrakcją turystyczną powiatu jest Muzeum Zamek KsiąŜąt Pomorskich
w Darłowie.
Muzeum w 2007 roku czynne było dla zwiedzających codziennie od 10 do 16,
a w sezonie letnim (od 15.06 do 31.08.) w wydłuŜonym czasie: poniedziałek - piątek 10-18,
sobota - niedziela 10-16.
Oprócz sprzedaŜy biletów prowadzona jest takŜe sprzedaŜ informatorów, folderów
i wydawnictw.
W roku 2007 Muzeum zwiedziło prawie 84 tysiące turystów krajowych
i zagranicznych, w tym 150 osób bezpłatnie.
Wystawy stałe:
•
•
•
•
•
•
•
•

„Sztuka sakralna Ziemi Sławieńskiej”,
„Zabudowa ryglowa w krajobrazie wsi środkowopomorskiej",
wyposaŜenie wnętrz,
rzemiosło artystyczne,
„Nautineum" („ORP Darłowo 1972-2003", Salon Łososia),
„Dzieje Zamku i Ziemi Sławieńskiej",
sztuka Wschodu,
Regionalna Galeria KTSK (od 26.09.2006 r. funkcjonowała wystawa „Darłowo 19451990. Opowieść niezwykła”, którą uŜyczono Bibliotece Miejskiej w Sławnie),
• „Medale i medaliony z serii królewskiej wg Jana Matejki",
• okazy przyrody, a takŜe sprzęt połowowy i nawigacyjny kutrów rybackich.
Wśród pozostałych elementów ekspozycji stałej wymienić naleŜy malarstwo, grafikę, rzeźbę,
wyroby konwisarskie i narzędzia tortur.
Wystawy czasowe.
W roku 2007 w darłowskim Muzeum zorganizowano i współorganizowano 12 wystaw
czasowych. Prezentowane były w sali wystaw, sali konferencyjnej i piwnicy zamkowej.
• Wystawa monograficzna Zbigniewa BiałoŜyta – termin ekspozycji: od 20.11.06. do końca
stycznia 2007 r.,
• Malarstwo Bolesława Kurzawińskiego,
• „Imię natury” – formy przestrzenne B. Wrembel z Trzebiatowa : 07.03. – 26.03.,
• Wystawa z okazji 60 – lecia Koła Łowieckiego „Odyniec” w Darłowie: 22.04. – 14.05.,
• „Powiat Sławieński lat 60 – tych w fotografii”: 18.05. – 30.06.,
• „Rekordy, satysfakcja a rzeczywistość…” – wystawa trofeów sportowych biegaczki
Kamili Łagutko: 23.05. – 31.05.,
• II Międzynarodowy Przegląd twórczości Plastycznej dzieci i MłodzieŜy Zaprzyjaźnionych
Miast Darłowo 2007: 31.05 – 19.06.,

• „PejzaŜ Święty – polskie kościółki drewniane” – fotografie Stanislawa Markowskiego
(współorganizacja z DOK): 05.07. – 31.07.,
• „Symbole i uniesienia w kolorze” – malarstwo Maryli Kwiatkowskiej: 20.07. – 31.08.,
• „Ojciec i syn” – malarstwo Jerzego i Bogdana Niesiołowskich: 05.09. – 15.10.,
• Hans Winter, Johannes Sauer – malarze Pomorza (MPŚ Słupsk): 17.10. – 15.11.,
• Kazimierz Kostka – rzeźbiarz boŜej prostoty: 20.11. – 15.12.
Wystawy czasowe obejrzało ponad 15 tys. osób.
Wydawnictwa
W czerwcu 2007 r. ukazała się kolejna edycja ilustrowanego przewodnika Powiatu
Sławieńskiego „Turystyka aktywna”. Przewodnik zawiera opis szlaków pieszych
i rowerowych, informacje o turystyce konnej, sportach wodnych (spływy kajakiem,
Ŝeglarstwo). Przewodnik stanowi doskonałą pomoc dla turystów, nie tylko z Polski,
w związku z tym, Ŝe wydany został w dwóch językach: polskim i niemieckim.
W 2007 r. dla turystów dostępna była „Mapa atrakcji turystycznych powiatu
sławieńskiego”, zawierająca wszelkie atrakcje turystyczne na terenie powiatu sławieńskiego,
m.in.: ”Janiewickie Bagno”, „Sławieńskie Dęby”, Jezioro Łętowskie, zabytki, kościoły oraz
szlaki turystyczne. Poza tym zaktualizowano i dodrukowano mapę „Powiat Sławieński” szczegółowo przedstawiającą atrakcje turystyczne powiatu, opisy miejscowości, trasy
turystyczne oraz dane teleadresowe instytucji powiatowych.
Współpraca partnerska z powiatem Kłodzkim i Bad Doberan
•

Wizyta Powiatu Kłodzkiego w Powiecie Sławieńskim

W dniach 27 – 29 czerwca 2007 r. gośćmi Powiatu Sławieńskiego była delegacja
z zaprzyjaźnionego Powiatu Kłodzkiego. Zaproszenie Starosty Sławieńskiego przyjęła
Starosta Kłodzki pani Monika Wielichowska, która przybyła do Sławna z trzema osobami
reprezentującymi Radę Powiatu i Starostwo Powiatowe w Kłodzku: panią Ireną Foremnik –
Przewodniczącą Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Leśnictwa i Rozwoju Obszarów
Wiejskich, panem Robertem Duma – Przewodniczącym Komisji Inicjatyw Społecznych oraz
panią Marleną Korczyńską –Inspektorem w Wydziale Rozwoju i Promocji.
Podczas pobytu goście odwiedzili Starostwo Powiatowe w Sławnie, gdzie spotkali się
z Wicewojewodą Zachodniopomorskim panem Marcinem Sychowskim, który przybył na
sesję Rady Powiatu w Sławnie. Zwiedzili Muzeum Zamek KsiąŜąt Pomorskich w Darłowie,
osadę Woja Borka w Borkowie, obejrzeli statek szkolny Zespołu Szkół Morskich w Darłowie,
gdzie rozmawiali o współpracy między szkołami z panią Agnieszką Mickiewicz
wicedyrektorem szkoły.
Pomimo niesprzyjających warunków atmosferycznych goście wzięli udział w Prologu
Powiatowym jadąc w kolumnie pojazdów wojskowych przez powiat sławieński wraz
z uczestnikami „IX Zlotu Historycznych Pojazdów Wojskowych” w Darłowie.
W piątek – 29 czerwca delegacja z Kłodzka uczestniczyła w oficjalnym otwarciu
„IX Zlotu Historycznych Pojazdów Wojskowych”.
W dniach 20 – 22 lipca 2007 r. gośćmi Powiatu Sławieńskiego byli pracownicy
prezentujący Powiat Kłodzki. Delegację stanowiły trzy osoby: Marlena Korczyńska i Ewelina
Knot – Inspektorzy w Wydziale Rozwoju i Promocji Powiatu Kłodzkiego oraz Barbara
Nuendel - Główny Specjalista ds. Informacji Turystycznej i Promocji z Polanicy Zdroju.

Przez dwa dni na stoisku przy punkcie informacji turystycznej w Jarosławcu
Kłodczanki prezentowały walory turystyczne, kulturowe oraz wszelkie atrakcje Powiatu
Kłodzkiego, zachęcając do odwiedzenia Ziemi Kłodzkiej. W niedzielę – 22 lipca delegacja
z Kłodzka kontynuowała prezentację swojego powiatu, biorąc udział w imprezie
organizowanej przez Urząd Gminy Postomino pod nazwą „Szantowisko”.
Celem obu wizyt było umocnienie kontaktów oraz więzów przyjaźni pomiędzy
partnerskimi powiatami, a takŜe nawiązanie wzajemnej współpracy w zakresie wymiany
doświadczeń samorządowych.
•

Wizyta Powiatu Sławieńskiego w Powiecie Kłodzkim

Delegacja powiatu sławieńskiego miała przyjemność zobaczyć walory ziemi kłodzkiej
zwiedzając m.in.: Pijalnię Wód Mineralnych w Dusznikach Zdroju, Muzeum Papiernictwa
w Dusznikach Zdroju, Dworek im. Fryderyka Chopina.
W trakcie wizyty pracownicy Wydziału Rozwoju i Promocji Powiatu przy pomocy
Stowarzyszenia Agroturystycznego Ziemi Darłowskiej ZAGRODA wzięli udział w dwóch
imprezach plenerowych, których współorganizatorem było Starostwo Powiatowe w Kłodzku:
XIII Wielkiej Fecie Agroturystycznej oraz w Powiatowym Święcie DoŜynkowym
w Szczytnej. Stoisko powiatu sławieńskiego, na którym oprócz walorów turystycznych
i kulturowych ziemi sławieńskiej, promowano wyroby kuchni regionalnej cieszyło się duŜym
zainteresowaniem okolicznych mieszkańców i turystów.
•

Współpraca z powiatem Bad Doberan w Niemczech

Kontynuacja nawiązanej współpracy między szkołami, wspólne obozy w Niemczech
i w Polsce. Wymiana doświadczeń między przedstawicielami branŜy turystycznej obu
powiatów. Wspólne wizyty przedstawicieli jednostek samorządowych w Bad Doberan
i w Powiecie Sławieńskim.
Targi Turystyczne i Agroturystyczne
W dniach 1-2 maja 2007 r. na terenie zespołu szkół w Darłówku Zachodnim odbyły się
II Darłowskie Targi Turystyczne i Agroturystyczne Ziemi Darłowskiej. Impreza jest
inicjatywą Stowarzyszenia Agroturystycznego Ziemi Darłowskiej ZAGRODA, a jej
współorganizatorami były lokalne samorządy: Starostwo Powiatowe w Sławnie, Urząd
Miasta w Darłowie, Urząd Gminy Darłowo.
Pierwszy dzień targów przebiegał pod nazwą „Łosoś w dobrym towarzystwie”. Regionalne
gospodarstwa i stowarzyszenia agroturystyczne przygotowały róŜnorodne potrawy z łososia,
których mógł spróbować kaŜdy odwiedzający targi za symboliczną złotówkę. Członkowie
komisji konkursowej dokonali wyboru najsmaczniejszych potraw spośród ryby w galarecie,
tatara, zupy łososiowej, śledzi w róŜnej postaci, galaretki łososiową, smaŜonego łososia.
Drugi dzień – 2 maja, poświęcono prezentacjom regionalnych produktów turystycznych. Tym
razem stowarzyszenia agroturystyczne miały do zaoferowania zwiedzającym m.in. kromkę
wiejskiego chleba ze smalcem domowej roboty i ogórkiem kiszonym, róŜnorodne ciasta,
racuchy, rogaliki z domowymi dŜemami oraz lecznicze (i nie tylko) nalewki. MoŜna było

równieŜ zakupić miód, twaróg kozi, wiejską śmietanę czy wyroby z bursztynu. Tego dnia
zaprezentowała się równieŜ wioska tematyczna – Podgórki.
Celem imprezy było uatrakcyjnienie pobytu gościom, którzy spędzali długi weekend
w Darłowie oraz przekonanie ich do spędzenia urlopu w gospodarstwach agroturystycznych.
Dni Województwa Zachodniopomorskiego
W dniach 22 – 23 czerwca 2007 r. na Starym Rynku w Poznaniu odbyły się Dni
Województwa Zachodniopomorskiego pod nazwą „Zachodniopomorskie Morze Przygody”.
Starostwo Powiatowe w Sławnie przygotowało stoisko z Urzędem Miasta w Darłowie.
Powiat Sławieński reprezentowały 2 osoby: Karolina Ściborowska i Ewelina
Sokołowska – pracownicy Wydziału Rozwoju i Promocji Powiatu Starostwa Powiatowego
w Sławnie, natomiast Urząd Miasta w Darłowie – Magdalena Burduk – pracownik Referatu
Procji i Współpracy Zagranicznej. Głównym organizatorem imprezy był Urząd
Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego
W konkursie na najbardziej atrakcyjne stoisko pierwsze miejsce zdobył Powiat
Drawski, drugie - Powiat Łobeski, trzecie – Miasto Mielno, Powiat Sławieński wraz
z Miastem Darłowo uplasował się tuŜ za podium.
Zarówno na pierwszy jaki i drugi dzień imprezy przygotowano program artystyczny,
składający się głównie z występów artystów pochodzących z naszego regionu. Uczestnicy
stoisk wymieniali się miedzy sobą doświadczeniami z pracy oraz pomysłami, nawiązywali
kontakty na szczeblu powiatów i miast.
Zlot Historycznych Pojazdów Wojskowych - prolog powiatowy
26 czerwca 2007 r. juŜ po raz piąty przez Powiat Sławieński przejechał Prolog
Historycznych Pojazdów Wojskowych. Uczestniczyło w nim około 30 pojazdów. Były m.in.:
wozy bojowe, transportowe i motocykle. Na trasie prologu przewidziano dwa postoje:
w Jarosławcu i Malechowie, w czasie, których przedstawiciele gospodarzy - gmin powiatu,
częstowali gości grochówką, chlebem ze smalcem i innymi smakołykami. Pojazdy wzbudzały
duŜe zainteresowanie stałych mieszkańców jak teŜ licznie przybyłych turystów.
V Ogólnopolskie Zawody Spinningowe Święto Wieprzy
W dniach 1-2 września 2007 roku nad rzeką Wieprzą od Kępic do Darłowa
Towarzystwo Miłośników Rzeki Wieprzy, Starostwo Powiatowe w Sławnie oraz Polski
Związek Wędkarski Koło Sławno Okręg Słupsk zorganizowali wspólnie juŜ po raz piąty
Ogólnopolskie Zawody Spinningowe. W zawodach wzięło udział ponad 100 uczestników.
Zwycięzcom wręczono puchary, dyplomy oraz nagrody rzeczowe.
Celem zawodów wędkarskich jest propagowanie turystyki aktywnej, do uprawiania
której powiat sławieński ma szczególne uwarunkowania.
Informacja Turystyczna
W celu rzetelnej informacji i fachowej obsługi turystów przez cały okres sezonu
turystycznego funkcjonują Gminne Punkty Informacji Turystycznej: w Jarosławcu (gmina
Postomino), w Dąbkach (gmina Darłowo - Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji) oraz Centrum

Informacji Turystycznej przy Referacie Promocji i Współpracy Zagranicznej w Urzędzie
Miasta w Darłowie.
Według szacunkowych danych przygotowanych przez pracowników IT w 2007 r.
z usług wszystkich punktów skorzystało ok. 29 tysięcy turystów. Najwięcej pytań dotyczyło
połączeń komunikacyjnych, miejsc noclegowych oraz zabytków architektonicznych
i przyrodniczych w okolicach.
GŁÓWNE KIERUNKI DZIAŁAŃ W TURYSTYCE W POWIECIE - PLANY NA PRZYSZŁOŚĆ
1. Stworzenie pozytywnego
turystycznych:

wizerunku

powiatu

jako

kierunku

wyjazdów

• nawiązywanie i rozszerzanie kontaktów z powiatami turystycznymi - nawiązywanie
i rozszerzanie współpracy z zagranicą,
• dostarczanie tour-operatorom informacji o stanie infrastruktury turystycznej, atrakcjach
i walorach powiatu,
• pozyskiwanie inwestorów poprzez zachęcanie ich do współpracy i do inwestowania,
• pozyskiwanie informacji o działalności inwestycyjnej, turystycznej i kulturalnej na terenie
powiatu,
• przychylne nastawienie władz lokalnych do róŜnorodnych poczynań sprzyjających
rozwojowi powiatu,
• aktywne uczestnictwo mieszkańców powiatu we wszystkich imprezach promujących
powiat,
• ulokowanie materiałów promocyjnych na imprezach targowych we współpracy
z organizacjami turystycznymi szczebla wojewódzkiego,
• dystrybucja oferty promocyjnej powiatu bezpośrednio z powiatu.
2. Wypracowanie najwaŜniejszych dla regionu marek turystycznych (produktów
markowych) i ich promocja:
Najistotniejszym zadaniem jest pomoc przy tworzeniu konkretnych produktów
turystycznych. Produktem jest nie tylko hotel, przystań, ośrodek jeździecki, ale takŜe cała
sfera usług, propozycji kulturalnych, walorów przyrodniczych, okolicznych atrakcji itd.,
ujętych w jeden program pobytu, oferujący turyście moŜliwość wyboru, zabezpieczenie
standardów i jakości usług oraz wyjątkowość proponowanego produktu.
•
•
•

•
•

agroturystyka - współpraca ze stowarzyszeniami agroturystycznymi działającymi na
terenie powiatu,
atrakcje kulturowe - działania mające na celu wzrost zainteresowania wydarzeniami
kulturalnymi – przygotowanie we współpracy z gminami kalendarza imprez stałych
odbywających się na terenie powiatu i ich promocja,
turystyka aktywna (trasy rowerowe – ujednolicenie na obszarze całego powiatu
sławieńskiego, jazda konna – gospodarstwa agroturystyczne, szlaki turystyczne
współpraca z PTTK w zakresie renowacji i wytyczania nowych atrakcji
krajobrazowych),
turystyka biznesowa (konferencje, zjazdy, seminaria),
turystyka przygraniczna i tranzytowa (trasa międzynarodowa, przejścia graniczne,
Bornholm).
M.R.-J.

2007 rok
Miasto Darłowo:
1. liczba turystów – 600 000
2. liczba miejsc noclegowych – 12 000 w tym 9 000 w kwaterach
prywatnych
3. liczba osób, które skorzystały z punktu it – 12 000

Gmina Darłowo:
1.
2.
3.
4.

liczba turystów – 137 625
liczba miejsc noclegowych – 10 000
liczba osób, które skorzystały z punktu it w Dąbkach – ok. 2 000
liczba gospodarstw agroturystycznych – 60

Gmina Postomino:
1.
2.
3.
4.

liczba turystów – 32 000
liczba miejsc noclegowych – 9 364, 144 obiekty
liczba osób, które skorzystały z punktu it w Jarosławcu – 15 000
liczba gospodarstw agroturystycznych – 42

