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K

ołobrzeg słynie ze swojej
gościnności i co roku
stara się, aby w okresie

sezonu letniego turyści i wczasowicze atrakcyjnie spędzili
czas w Perle Bałtyku. Plaża,

morze, słońce – to podstawa,
ale przecież nie samym opalaniem człowiek żyje. Kołobrzeg,

to miasto wciąż do odkrycia.
Sprawdź, co znajdziesz dla
siebie!
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ędkarstwo to twoja pasja? Chcesz
poszukać szczęścia w
wodach?
tutejszych
Jeśli nie Parsęta, to
morze. Spróbuj swoich
sił i złów łososia. Jeśli
wolisz męskie wyprawy, wypłyń z portu i
zmierz się z bałtyckim
dorszem. Wszystko dla
wędkarzy na stronie 13.
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a wakacje Kołobrzeg przygotowuje
coś nie tylko dla tych, którzy spragnieni są odnowy i regeneracji ciała, ale

PLAN IMPREZ
STREFY PŁATNEGO
PARKOWANIA
HISTORIA MIASTA
PRZEWODNIK
PO ZABYTKACH
ŚCIEŻKI ROWEROWE
WAŻNE TELEFONY
NIEZBĘDNIK TURYSTY
MAPA KOŁOBRZEGU

także dla tych, którzy szukają atrakcji duchowej. W ramach Miasta Kultury czeka
wiele atrakcji i festiwali. Międzynarodowy

Festiwal „Muzyka w Katedrze”, RCK Pro
Jazz, Interfolk, Rock nad Bałtykiem, spektakle i koncerty – więcej na stronie 17.
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STACJE PALIW

WAŻNE TELEFONY

BLISKA ul. Koszalińska tel. 943531114
BP ul. VI Dywizji Piechoty 2 tel. 943528789
KM ul. Solna 2 tel. 943517548
PEK ul. Toruńska 7 tel. 943511019
PKN Orlen ul. Trzebiatowska 58 tel. 943530015
PKS ul. Bogusława X 2 tel. 943523491
ROB- IN ul. Jedności Narodowej 22 tel. 943518867
RUBONAFT ul. Wylotowa 78 tel. 943516296
SHELL ul. Koszalińska 36 tel. 943530082
STATOIL ul. Szczecińska 95 tel. 943519752
STW ul. Obozowa 5 tel. 943516015
STYGA ul. Dywizji Piechoty 62 tel. 943547622
Urząd Pocztowy ul. Armii Krajowej 1 tel. 943547602
Urząd Pocztowy ul. Arciszewskiego 4 tel. 943517377
Urząd Pocztowy ul. Urocza 3 tel. 943547005
Urząd Pocztowy ul. Ściegiennego 4 tel. 943528879
Urząd Pocztowy ul. Cicha 6B tel. 943542740
Urząd Pocztowy ul. Bema 5/3 tel. 943545884
Urząd Pocztowy ul. Tarnopolska 1 tel. 943543413

999 Pogotowie Ratunkowe
998 Straż Pożarna ul. Żurawia 12 B tel. 943551444
997 Policja ul. Kilińskiego 20 tel. 943533511
986 Straż Miejska ul. Ratuszowa 12 tel. 943551620
981 Pomoc Drogowa
112 Telefon alarmowy
Straż Graniczna ul. Sikorskiego 7 tel. 943580213
Bosmanat portu Morska 8 tel. 943527799
Urząd Miasta Ratuszowa 13
tel. 943551500, fax 943523769
Starostwo Powiatowe Plac Ratuszowy 1,
tel. 943547618, fax 943544642
Informacja kolejowa i autobusowa
PKP (42) lub (22) 19436
PKS 703303333
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Kołobrzeg dziś
ołobrzeg to miasto leżące u ujścia
Parsęty, o powierzchni około 2600
hektarów. Zamieszkuje je niecałe 50
tysięcy mieszkańców, choć w okresie
sezonu ludność wzrasta do 100 tysięcy i więcej. Jest stolicą powiatu kołobrzeskiego. Działalność mieszkańców
skupia się głównie na turystyce i działalności usługowej.
Kołobrzeg to przede wszystkim uzdrowisko i wczasowisko czynne przez cały rok.
Cieszy się dużą popularnością w Niemczech, w krajach skandynawskich no i
oczywiście w Polsce. Atutem kurortu jest
przede wszystkim klimat i czyste morze.
Tu leczy się choroby układu oddechowego, układu krążenia, narządów układu ruchu oraz układu wydzielania wewnętrznego i przemiany materii (cukrzyca, choroby
tarczycy). Kołobrzeg SPA jest kurortem
nastawionym na kuracjuszy spragnionych
regeneracji sił, ale także rozrywki, oraz na
wczasowiczów wypoczywających całymi
rodzinami.

Kołobrzeg to również największy na Pomorzu Środkowym port morski. Niedawno
zakończono tu przebudowę wejścia do
portu. Miasto leży na trasie ważnych
szlaków drogowych. Tu kończy się droga
krajowa A11 Katowice – Poznań – Kołobrzeg. W Kołobrzegu zaczynają swój
bieg drogi wojewódzkie: 162 Kołobrzeg
– Świdwin, 102 Kołobrzeg-Międzyzdroje
i 163 Kołobrzeg-Wałcz. Wreszcie, trasa z
Kołobrzegu do Rymania przez Charzyno
łączy miasto z drogą krajową A6 Szczecin-Gdańsk, która jest jednocześnie europejską trasą pośrednią Wschód-Zachód
E28. Ważne jest także położenie miasta
na mapie kolejowej Polski. Kołobrzeg ma
połączenie z najważniejszymi ośrodkami
w kraju: Warszawą, Krakowem, Katowicami, Wrocławiem, Poznaniem, Bydgoszczą, Gdańskiem i Szczecinem.
Równie ważnym walorem miasta jest czystość środowiska naturalnego. W okolicy
nie ma przemysłu ciężkiego ani zakładów
produkcyjnych, negatywnie oddziaływają-

cych na środowisko. Miasto zainwestowało w nowoczesną oczyszczalnię ścieków,
dzięki której zniwelowano zanieczyszczenie Bałtyku ściekami komunalnymi. Nie
można również pominąć inwestycji wodociągowych, dzięki którym w kołobrzeskich
kranach płynie krystalicznie czysta woda.
Miasto dba o dziedzictwo kulturowe. W
ubiegłym roku zakończył się kapitalny remont Bazyliki Mariackiej. Obecnie trwają
prace restauracyjne przy zabytkowym
ratuszu.
Kołobrzeg jest dynamicznie rozwijającym
się ośrodkiem, przyciągającym inwestorów. Niska stopa bezrobocia, mała i
średnia przedsiębiorczość są podstawą
jego funkcjonowania. Uzdrowisko przyciąga kuracjuszy, plaża i morze – wczasowiczów. W ogólnopolskich rankingach
miasto zajmuje czołowe lokaty. Jakość
rozwoju i realizowanych tu przedsięwzięć
została doceniona przez kapitułę godła
„Teraz Polska”, która uznała Kołobrzeg za
jedno z najlepszych miast w Polsce.

INWESTYCJI

O

d wielu lat podstawą rozwoju Kołobrzegu jest
realizacja inwestycji, niezbędnych dla mieszkańców, turystów i kuracjuszy. Powstała tu ogromna
Hala Milenium, w której grają m.in. zawodnicy występującej w ekstraklasie Kotwicy Kołobrzeg. Obok
zbudowano kompleks basenowy, halę łuczniczą, korty tenisowe zimą zamieniane na lodowisko, a także
euroboisko. Kompleks sportowy udało się uzupełnić
o historyczną inwestycję w postaci stadionu piłkarskiego na ponad 3 tysiące miejsc, którego patronem
został Sebastian Karpiniuk.

P

rzebudowano
wiele kilometrów
kołobrzeskich dróg.
Właśnie zakończyła
się przebudowa węzła
na ul. Trzebiatowskiej
wraz z budową nowego
mostu i przebudową starego. Przebudowano wiele
innych węzłów drogowych wraz
z Rondem Solidarności na ul. Koszalińskiej. Obecnie
realizowana jest historyczna inwestycja dla Kołobrzegu – miejska obwodnica, zwana drogą do portu.
Trwają prace na drugim etapie obwodnicy na ulicy
Solnej i Żurawiej.

W

Kołobrzegu realizowane są dwie inwestycje
związane z morzem. Pierwsza z nich, to budowa kołobrzeskiej mariny. Port Jachtowy jest w
przebudowie i zostanie oddany jeszcze w tym roku.
Będzie najnowocześniejszy w Polsce. Trwa odbudowa brzegów morskich, polegająca na wbijaniu drewnianych pali, budowie podwodnej rafy i nawożeniu
piasku morskiego. Przy okazji, kołobrzeska plaża
jako jedyna na polskim Wybrzeżu została kompleksowo rozminowana.

K
Fot. P. Dawid

K

Fot. P. Dawid

MIASTO

ołobrzeg inwestuje także w edukację. Zmodernizowano większość szkół i przedszkoli. Miasto
stawia także na ochronę zdrowia. Dzięki zaangażowaniu wielu instytucji udało się wyremontować i doposażyć Szpital Regionalny, który zajmuje czołowe
lokaty w ogólnopolskich rankingach.
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Dzieje miasta nad Parsętą są niezwykle bogate i ciekawe. Sięgają VII wieku, kiedy to w północnej części
Wyspy Solnej powstała osada zajmująca się warzeniem soli.

N

a kartach średniowiecznych
pergaminów
Kołobrzeg
pojawił się w roku 1000, z racji
utworzenia diecezji pomorskiej.
Decyzją ogłoszoną na słynnym
Zjeździe w Gnieźnie w roku
1000, w którym wziął udział
cesarz Otton III i polski książę
Bolesław Chrobry, ustanowiono
arcybiskupstwo gnieźnieńskie z
biskupstwami pomocniczymi w
Kołobrzegu, Krakowie i Wrocławiu. Biskupem kołobrzeskim
został Reinbern. Niestety, niestabilna sytuacja polityczna i wojna
polsko-niemiecka przyczyniły się
do reakcji pogańskiej około 1005
r., w wyniku której biskupstwo
kołobrzeskie upadło.

Kołobrzeg
na przestrzeni dziejów

P

o upadku biskupstwa kołobrzeskiego, gród na Parsętą
zniknął z kart historii na prawie
100 lat. Pomorze oderwało się od
Polski, broniąc swej niezależności i zachowując pogaństwo. Na
początku XII wieku, Bolesław
Krzywousty rozpoczął akcję
zbrojną, mającą na celu podporządkowanie Pomorza Polsce.
Gród kołobrzeski został zdobyty
ponad 900 lat temu, w 1107 roku.
Gall Anonim ukazuje pozycję Kołobrzegu, wskazując nie tylko na
jego bogactwa, ale także na to, że
hołd Bolesławowi Krzywoustemu
złożył sam książę pomorski, przebywający w grodzie.

W

XIII wieku ustrój grodowy
na Pomorzu Zachodnim
zaczął zanikać. Osiedlający się
tu koloniści niemieccy przynosili
z Europy Zachodniej nowe formy

Widok na Rynek i bazylikę

ustrojowe, które dzięki poparciu
władzy feudalnej przyjmowały
się powszechnie. Ponad 750 lat
temu, 23 maja 1255 roku dwaj
właściciele Ziemi Kołobrzeskiej:
książę pomorski Warcisław III
oraz biskup kamieński Herman
von Gleichen, wydali dokument
lokacyjny nowego miasta na prawie lubeckim, które powstało w
granicach obecnego centrum.

Latarnia morska z 1909 r.

nocy z 3 na 4 marca 1945 roku,
płk Fullriede – komendant twierdzy, miasto oblegane przez wojska polskie i radzieckie, ogłosił po
raz ostatni twierdzą. Bitwa trwała 10 dni, w ciągu których miasto
zostało doszczętnie zniszczone.
Wojska niemieckie wycofały się
drogą morską. 18 marca 1945
roku odbyły się uroczystości Zaślubin Polski z Morzem.

W

W

XVI wieku rozpoczął się
regres gospodarczy miasta.
Do degradacji społeczno-gospo-

Wejście do portu

no dzieła inżynieryjne twierdzy,
a obiektom militarnym nadano
nowe funkcje: administracyjne
lub turystyczne. Powstawały nowe
parki i zakątki miasta: wszystko z
myślą o kuracjuszach.

Kołobrzeg w XVII w.
Widok z lotu ptaka, lata 30-ste XX w.

darczej przyczyniła się bezpośrednio wojna trzydziestoletnia,
z której Kołobrzeg wyszedł całkowicie zniszczony. Niemal 100
lat później, nad miastem zawisło
kolejne niebezpieczeństwo: wojna
siedmioletnia (1756-1763). Twierdzę trzykrotnie oblegały wojska
rosyjskie. Pół wieku później, w
1807 roku o twierdzę Kołobrzeg
walczyły wojska napoleońskie.
Trwające niemal pół roku oblężenie pociągnęło za sobą wiele ofiar
i zniszczyło miasto. Walki zakończyły się 2 lipca 1807 roku.

P

ierwsza połowa XIX wieku
przebiegała pod znakiem
odbudowy miasta ze zniszczeń
wojennych. W tym czasie następowała zmiana funkcji miasta z
twierdzy na uzdrowisko. Koniec
XIX wieku to okres wielu inwestycji w mieście. Powstawały nowe
ośrodki lecznicze i domy kuracyjne. Dynamicznie zwiększała się
liczba mieszkańców. Zniwelowa-

W

ybuch I wojny światowej
zakłócił funkcjonowanie
miasta-uzdrowiska. Ale już w latach 20-tych i 30-tych Kołobrzeg
był kurortem pierwszej kategorii.
Cieszył się uznaniem nie tylko
Niemców, ale także kuracjuszy
zagranicznych. Niestety, ta sytuacja ponownie uległa zmianie
w 1939 roku, kiedy wybuchła II
wojna światowa. Po 1 września,
część obiektów została zamieniona na rezerwowe lazarety. W

1945 roku rozpoczął się
wieloletni proces odbudowy miasta. Na miejscu wyburzonych ruin powstały nowe
budynki. Od lat 80-tych rozpoczęła się budowa Nowej Starówki, która dziś stanowi centrum
Kołobrzegu. Z ruin podniesiono
kołobrzeskie zabytki, w tym perłę
architektury grodu nad Parsętą
– Bazylikę Mariacką. I tak historia w Kołobrzegu emanuje z
jego zabytków oraz z tradycji. To
jednak już inne miasto niż 750
lat temu, ukształtowane trudem
pracy jego mieszkańców, którego
uzdrowiskowy charakter oraz
kuracjusze i turyści ze wszystkich
zakątków Polski oraz Europy,
tworzą razem wyjątkowy klimat.
Warunki naturalne, atrakcje
oraz czyste plaże i morze, to fundamentalne walory Kołobrzegu
- Perły Bałtyku.

Widok na zniszczone miasto z wieży bazyliki, 1945 r.
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J

Bazylika Mariacka
– klejnot architektury

ej budowę rozpoczęto pod koniec XIII wieku i kontynuowano
przez dwa stulecia. Tak powstała
pięcionawowa gotycka kolegiata, z
monumentalnym blokiem wieżowym
i 22-metrowym prezbiterium. Przed
wojną był to jeden z najcenniejszych
zabytków na Pomorzu Zachodnim.
Choć nie uniknął zniszczeń w wyniku
oblężeń twierdzy, to był zawsze odbudowywany. Największych zniszczeń
świątynia doznała w marcu 1945 roku.
Na szczęście w latach 50-tych kościół
uniknął rozbiórki, a w okresie później-

szym, ogromnym wysiłkiem społeczności miasta i turystów, udało się go
podnieść ze zniszczeń wojennych.

Śladami

W

e wnętrzu można zobaczyć
wspaniałe dzieła sztuki
pomorskiej. Wchodząc do
świątyni, kierując się w prawo, zobaczymy m.in. obraz „Rycerz na cmentarzu” z 1492 r., Pietę z ok. 1470 r., obraz
„Uzdrowienie Naamana” z 1701 r., obraz „Pokłon Trzech Króli” z ok. 1500 r.,
wspaniały świecznik siedmioramienny z 1327 r., obraz „Chrystus przed

Twierdzy Kołobrzeg

Piłatem” z 1640 r., obraz „Cnotliwa
Niewiasta” z 1494 r., w nawie głównej
fragmenty polichromii sprzed 1400
r., a także dwa żyrandole: drewnianą
„Koronę Schlieffenów” z 1523 r. i mosiężną „Koronę Holków” z 1420 r., a w
prezbiterium najstarsze w Polsce stalle
kapituły z 1340 roku oraz trzy tryptyki: „św. Anny Samotrzeciej oraz św.
Mikołaja z Bari”, „Pokłon Trzech Króli”
i „Ostatnią Wieczerzę” z ok. 1500 r. W
nawie północnej znajduje się brązowa
chrzcielnica z 1355 roku.

Przez ponad 200 lat
Kołobrzeg był twierdzą. Prace nad budową umocnień rozpoczęto już w połowie
XVII wieku, a status
ten miasto zachowało
do 1872 roku. Zbudowano tu wiele dzieł
fortecznych, budowli
o charakterze militarnym. Po dziś zachowały się one w architekturze miasta, jak Fort
Ujście, na którym stoi
latarnia morska, Reduta Bagienna w Porcie
Jachtowym, Szaniec
Kamienny po wschodniej stronie wybrzeża

czy Fort Wilczy, na
którym wybudowano
w 1925 roku amfiteatr.
Militarny
charakter
miasto
utrzymało
również po II wojnie
światowej. Zbudowano
tu wiele nowych umocnień czy Port Wojenny.
Po dziś dzień znajdziemy wiele ciekawostek.
Większość z nich jest
opisana, a na specjalnych tabliczkach znajdziemy również historyczne fotografie. Tak
więc spacer reliktami
Twierdzy
Kołobrzeg
polecamy wszystkim
miłośników militariów.
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P

obyt nad Morzem Bałtyckim nierozerwalnie wiąże się z plażą, a długość kołobrzeskich plaż to
niemal 12 km. Aby zapewnić bezpieczeństwo przebywającym nad wodą tworzy się kąpieliska strzeżone.
Kąpielisko strzeżone stanowi 3 oddzielne i oznakowane akweny (baseny) przy plaży centralnej, 4 oznakowane akweny (baseny) przy plaży zachodniej oraz
jeden oznakowany akwen (basen) przy plaży w Podczelu. W sezonie letnim w Kołobrzegu łącznie jest ich
8, a bezpieczeństwa strzeże 49 ratowników WOPR
wyposażonych w nowoczesny sprzęt ratowniczy, w
tym łodzie motorowe.
Pamiętajmy, aby zaczynać kąpiel od lekkiego schłodzenia wodą ciała, a potem
stopniowo zanurzać się, zwłaszcza po
długim plażowaniu. W przeciwnym razie
można doznać przykurczu uda, łydki
czy też szoku termicznego. Nie należy
kąpać się bezpośrednio po posiłku, a
przede wszystkim po spożyciu alkoholu.
Telefon alarmowy WOPR to 601 100
100 – jeśli widzimy kogoś w niebezpieczeństwie nie zawahajmy się go użyć.

Kołobrzeska plaża
P

oszczególne baseny strzeżone oznakowane są bojami:
strefy dla osób umiejących pływać w kolorze
czerwonym o głębokości
wody do 4 metrów
strefy dla osób nie
umiejących pływać w
kolorze żółtym o głębokości wody nie większej niż
1,2m.
Na wprost każdego
oznakowanego basenu,

w odległości ok. 10 m od
linii brzegowej na plaży
usytuowana jest obserwacyjna wieża ratownicza. Informacje o dyżurze
ratowników na kąpielisku
przekazuje się poprzez
wywieszenie flag. Oznakowanie kolorów flag:
a) flaga biała - kąpiel
dozwolona
b) flaga czerwona - zakaz kąpieli
c) brak flagi - kąpielisko

niestrzeżone przez
ratowników.
Flagę czerwoną wywiesza się na kąpielisku strzeżonym przez
ratowników gdy:
a) temperatura wody
wynosi poniżej 14°C
b) widoczność jest ograniczona do 50 metrów
c) szybkość wiatru
przekracza 5 stopni w
skali Beauforta
d) występuje fala powy-

żej 0,7metra z pojawiającymi pienistymi
białymi grzywami
e) występuje zanieczyszczenie wody na
terenie kąpieliska
f) prąd wody przekracza
1m/sek
g) inne sytuacje niebezpieczne stanowiące zagrożenie dla
kąpiących się (burza,
meduzy, zakwity,
sinice itp.)

O

becnie trwa odbudowa i rozbudowa
umocnień brzegu morskiego w Kołobrzegu.
Jest to projekt, który
ma na celu zwiększenie
długości linii brzegowej i
jej przywrócenie do właściwego stanu. Realizacja projektu stanowi też
istotne ogniwo w zapewnieniu bezpieczeństwa
przeciwpowodziowego i
przeciwerozyjnego. Dzięki podjętym działaniom
ochroną zostaną objęte
obiekty
sanatoryjne,
noclegowe czy mieszkaniowe, położone na
obszarach zagrożonym
podtopieniem lub zalaniem. Zakres rzeczowy

Pierwsza w Kołobrzegu

JASKINIA SOLNA

INHALACYJNO-RELAKSACYJNA „SELEN”
Brzeg morski
prac w ramach zadania
obejmuje
wykonanie
progu podwodnego w
odległości około 100-120
m od linii brzegowej, wykonanie systemu ostróg

brzegowych oraz utworzenie sztucznego zasilenia brzegu morskiego
piaskiem.
Inwestycja
prowadzona jest przez
Urząd Morski w Słupsku.

Bursztyn

B

ursztyn to kopalna
żywica drzew iglastych rosnących ok. 40
milionów lat temu . Ma
barwę żółtawą o różnych odcieniach, bywa
też mlecznobiały, czerwonawy czy brunatny.
Warto po sztormie letnim
przejść się brzegiem
morza, być może uda
się znaleźć to bałtyckie
złoto.

W

dychanie i inhalacje
powietrza
zawierającego wysoki poziom
krystalitów chlorku sodu
oraz wielu mikroelementów (m.in. wapnia, żelaza,
magnezu, manganu) sprzyja leczeniu i rehabilitacji
górnych i dolnych dróg oddechowych, astmy, alergii
pochodzenia wziewnego,
alergicznych zmian skóry.
Zjonizowane powietrze w
Jaskini Solnej, pozwala na
przywrócenie równowagi
jonowej w organizmie,
wykazując działania terapeutyczne w stanach
przemęczenia, depresji i
nerwic. Ponadto, jedną z
głównych cech mikroklimatu solnego jest niska
zawartość bakterii i grzybów, dzięki czemu możliwe
jest znormalizowanie flory
bakteryjnej i zmniejszenie
obecności
drożdżaków
(Candida) na powierzchni
błon śluzowych dróg oddechowych oraz ułatwianie
odkrztuszania. Leczenie w
podziemnych
komorach
kopalni soli jest znane i prowadzone od kilkudziesięciu
lat na całym świecie.

zaprasza na seanse inhalacyjno-relaksacyjne
godziny otwarcia:
poniedziałek - sobota 10.00 - 20.00
niedziela 10.00 - 18.00

J

askinia Solna inhalacyjno-relaksacyjna „SELEN” w swym wnętrzu zawiera kilkadziesiąt ton soli kamiennej i kilka ton soli
morskiej, dzięki czemu stwarza
klimat zbliżony do panującego
w podziemnych komorach kopalni soli. Oprócz funkcji terapeutycznej, Jaskinia Solna jest
miejscem, w którym można się
odprężyć. Wygodne leżaki, przyciemnione światła, plusk wody i
spokojna muzyka, pozwalają na
pełen relaks.

Kołobrzeg, ul. Sikorskiego 8
(ośrodek Verano)
tel.: +48 94 35-288-11
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L

Latarnia Morska

atarnia Morska wybudowana w 1945 roku na
Forcie Ujście (z lat 1770-1774), ma wysokość
26 metrów i zasięg światła 16 mil morskich. Czynna
w sezonie codziennie od 10.00 do zachodu słońca.
Warto pokonać 109 stopni i znaleźć się na tarasie widokowym. Jeszcze w 2010 roku latarnia obsługiwana
była przez latarnika. W podziemiach latarni funkcjonuje Klub Muzyczny i muzeum minerałów. Wcześniej
podziemia pełniły funkcję magazynów broni, żywności oraz kryły studnię z wodą pitną dla załogi fortu w
przypadku oblężenia miasta.

C

Molo

harakterystycznym punktem kołobrzeskiej plaży
jest molo, o konstrukcji żelbetowej wybudowane
w 1973 roku, długości 220 metrów, czynne codziennie, wstęp płatny w godzinach 9.00-22.00, przerwa
14.45-15.00. Ceny: bilet normalny - 2.50 zł, bilet
ulgowy - 1.00 zł Ceny obowiązują w okresie od 1
maja do 30 września.
Bilet ulgowy przysługuje:
mieszkańcom Kołobrzegu
dzieciom powyżej 4 lat i młodzieży szkolnej
studentom do 26 roku życia
emerytom i renciścstom
Bezpłatne wejście:
dzieci do lat 4
kombatanci
osoby niepełnosprawne + grupa inwalidzka
Warto dodać, że pierwsze molo wybudowane zostało w 1881 roku i miało konstrukcję drewnianą.

B

Bindaż

indaż im. prof. Ryszarda
Siweckiego, jeden z wielu kołobrzeskich pomników
przyrody, znajduje się przy
ul. Towarowej. Czym jest
bindaż? To aleja sklepiona

przez układ gałęzi drzew, w
przypadku kołobrzeskim to
aleja grabów o długości 130
metrów, założona w drugiej
połowie XIX wieku. Często
nazywana jest także „alejką
miłości” . Ciekawym miejscem
jest także skwer przy którym
zlokalizowany jest bindaż.

Otóż przed wojną nazwany
był Placem Koncertów Porannych. Przez okres sezonu
letniego mieszkańców jak i
kuracjuszy budziły rano rytmy
marszowe wygrywane przez
orkiestrę 54 Kołobrzeskiego
Pułku Piechoty.

Tanie rozwiązania

do ogrodu i mieszkania

Zapraszamy!

KOŁOBRZEG
ul. Jasna 25a, pn-so 8-20, Nd 10-18.
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Największe w Polsce
miasteczko rozrywki i kultury!

Kołobrzeg – Zieleniewo,
ul.Wycieczkowa
tel./fax +48 94 352 61 27
www.dzikizachod.com.pl
info i rezerwacja
kom. +48 602 581 238,
602 581 272, 602 796 568

gastronomia
kom. +48 604 911 157
Ośrodek czynny przez cały rok,
7 dni w tygodniu,
od godziny 10 do…

miasto kołobrzeg | 9
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Wszystko o płatnym parkowaniu w Kołobrzegu
STREFY PŁATNEGO PARKOWANIA «ŚRÓDMIEŚCIE» «PORT»
Bilet parkingowy zakupiony w dowolnym parkometrze w jednej ze
stref może być wykorzystany w ramach okresu ważności określonego na bilecie w strefie ŚRÓDMIEŚCIE i PORT.
CZAS OBOWIĄZYWANIA OPŁAT:
od poniedziałku do soboty w okresie od VI do VIII
- w godz. 9:00 - 20:00
od poniedziałku do soboty w okresie od VIII do V
- w godz. 9:00 - 18:00
W niedziele i święta parkowanie bezpłatne.

CENNIK OPŁAT:
Bilety parkingowe:
za pierwsze pół godziny - 1,00 zł
za pierwszą godzinę - 2,00 zł
za dwie godziny - 4,20 zł
za trzy godziny - 6,60 zł
Abonamenty:
miesięczny - 200,00 zł
2 tygodniowy - 100,00 zł
miesięczny mieszkańca - 60,00 zł
(nie obowiązuje w okresie VI-VIII)

9 miesięczny mieszkańca - 450,00 zł
(nie obowiązuje w okresie VI-VIII)
12 miesięczny typu N - 20,00 zł
(dla osoby niepełnosprawnej - ON)
12 miesięczny typu N+ - 20,00 zł
(dla opiekunów prawnych - ON)
Opłaty dodatkowe:
za nieuiszczenie opłaty za parkowanie - 50,00 zł
za nieuiszczenie opłaty za parkowanie (płatna do końca dnia
następującego po dniu, w którym wystawiono wezwanie) - 25,00 zł
PARKING PŁATNY «Kompleks MILENIUM»
Bilet parkingowy zakupiony w parkometrze na terenie parkingu
może być wykorzystany w ramach okresu ważności określonego
na bilecie wyłącznie na parkingu przy Kompleksie MILENIUM.
CZAS OBOWIĄZYWANIA OPŁAT:
od poniedziałku do niedzieli - w godz. 7:00 - 20:00
CENNIK OPŁAT:
Bilety parkingowe:
za pierwszą godzinę - 1,00 zł
za dwie godziny - 2,00 zł
za trzy godziny - 3,50 zł
każda następna godzina - 2,00 zł
Opłaty dodatkowe:
za nieuiszczenie opłaty za parkowanie - 60,00 zł
za nieuiszczenie opłaty za parkowanie (płatna do końca dnia
następującego po dniu, w którym wystawiono wezwanie) - 30,00 zł
PARKING PŁATNY «PORT HANDLOWY»
Bilet parkingowy zakupiony w parkometrze na terenie parkingu
może być wykorzystany w ramach okresu ważności określonego
na bilecie wyłącznie na parkingu PORT HANDLOWY.
CZAS OBOWIĄZYWANIA OPŁAT:
od poniedziałku do niedzieli - w godz. 8:00 - 22:00
CENNIK OPŁAT:
Bilety parkingowe:
za pierwszą godzinę - 2,00 zł
za dwie godziny - 4,20 zł
za trzy godziny - 6,60 zł
każda następna godzina - 2,00 zł
Abonamenty:
3 tygodniowy - 90,00 zł
miesięczny - 120,20 zł
Opłaty dodatkowe:
za nieuiszczenie opłaty za parkowanie - 50,00 zł
za nieuiszczenie opłaty za parkowanie (płatna do końca dnia
następującego po dniu, w którym wystawiono wezwanie) - 25,00 zł
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imprez

ORGANIZATORZY ZASTRZEGAJĄ SOBIE MOŻLIWOŚĆ ZMIAN W PROGRAMIE
Z POWODÓW OD NICH NIEZALEŻNYCH
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KOŁOBRZEG I OKOLICE

DLA ROWERZYSTÓW
K
ołobrzeg
posiada
kilka ścieżek rowerowych. Rowerem
można się poruszać na
specjalnie
wytyczonych
pasach ul. Walki Młodych,
Zwycięzców i Dworcową. Ścieżki rowerowe

prowadzą: ulicą Fredry i
Uzdrowiskiem nad morzem
poprzez Ekopark Wschodni do Podczela i dalej do
Ustronia Morskiego, na Janiska (ogródki działkowe)
wzdłuż ul. Krzywoustego,
a stamtąd także do Bu-

dzistowa i historycznego
kościółka, oraz na wzdłuż
ul. Trzebiatowskiej i VI
Dywizji Piechoty aż do Zieleniewa. Ścieżką rowerową
dojedziemy do Dźwirzyna
wzdłuż ul. Arciszewskiego
i Wylotowej.

Szlak do najstarszych dębów
Wyprawę do najstarszych
dębów można zacząć przy
źródełku solankowym przy
ul. Solnej. Stamtąd wyruszamy w kierunku Janisk
(szosa na Białogard). Jedziemy ścieżką rowerową,
z której możemy zboczyć w
prawo do Budzistowa, aby
zobaczyć Stary Kołobrzeg
i zabytkowy kościółek św.
Jana Chrzciciela. Programowo, kierujemy się do wsi
Stramnica. Stamtąd do wsi

Stramniczka. Następnie, tuż
przed drewnianym krzyżem
przydrożnym należy skręcić
w lewo na leśną, utwardzoną ścieżkę prowadzącą
do Kołobrzeskiego Lasu.
Korzystając ze znaków, po
2 kilometrach docieramy
do dębu szypułkowego o
imieniu „Warcisław”, który
ma około 640 lat, 618 cm
obwodu i wysokość 30 m.
Jest to zabytek przyrody.
Następnie kierując się we-

dług znaków, docieramy do
dębu o imieniu „Bolesław”.
Jest on uznany za najstarszy
pomnik przyrody w Polsce, a
jego wiek oceniono na około
800 lat, obwód 691 cm i 32
m wysokości.
Od „Bolesława” kierujemy się do stacji kolejowej
w Bagiczu, a stamtąd do
Podczela. Następnie ścieżką
rowerową przez Ekopark
Wschodni docieramy z powrotem do Kołobrzegu.

Kajakiem po Parsęcie i Bałtyku
P
arsęta
jest
niezwykle
popularną rzeką wśród kajakarzy. Już kilka kilometrów
pod Kołobrzegiem rozlewa się
leniwie i nie stanowi problemu
nawet dla początkujących. Jest
kilka opcji dla tych, którzy
mają ochotę na wakacyjną
przygodę. Można popływać
miejskim odcinkiem rzeki, od

mostu na ul. Kamiennej do mostu na ul. Solnej. Przepłynięcie
tego odcinka zajmuje nieco ponad 30 minut. Dla tych, którzy
chcą wiosłować trochę dłużej,
polecamy spływ z Ząbrowa
(ok. 3 godziny) lub całodzienny
spływ z Daszewa.
ożna również spróbować
swoich sił na morzu,

M

wymaga to jednak już pewnego
doświadczenia i umiejętności,
zwłaszcza przy większej fali, za
to dostarcza więcej adrenaliny.
Kajak czy rower wodny możemy pożyczyć w wypożyczalni
nad rzeką przy ul. Szpitalnej.
Warto również skorzystać ze
strony internetowej www.kajaki.kolobrzeg.pl

Centrum Zdrowia i Relaksu „Verano” Sp. z o.o.
ul. Sikorskiego 8, 78-100 Kołobrzeg,
tel. +48 94 355 30 00, fax +48 94 352 63 61
rezerwacje tel. +48 94 355 30 04/06
rezerwacje@verano.kolobrzeg.pl
www.verano.kolobrzeg.pl
Zobacz również www.verano.slesin.pl

Centrum Zdrowia i Relaksu VERANO
usytuowane jest w parku nadmorskim, przy deptaku spacerowym w
strefie uzdrowiskowej, w odległości
100 metrów od morza i piaszczystej
plaży, na posesji o powierzchni blisko
4 ha, pośród unikalnej zieleni.
Dysponujemy 246 komfortowymi
apartamentami i pokojami 1-, 2- i
3- osobowymi z balkonami.
Gościom proponujemy wypoczynek
i kompleksową odnowę biologiczną
przy wykorzystaniu basenu solankowego i letniego z podgrzewaną
wodą, bogato wyposażonej sali gimnastycznej oraz bazy zabiegowej
oferującej blisko 50 rodzajów zabiegów leczniczych i rehabilitacyjnych.

Ponadto do dyspozycji Gości:
kawiarnia na 120
miejsc,
Internet Wi-Fi w
każdym pokoju,
4-torowa kręgielnia,
bilard oraz stół do
tenisa stołowego
grota solna do indywidualnych i rodzinnych
inhalacji,
gabinet stomatologiczny,
salon fryzjerski,
dwa gabinety kosmetyczne,

salon kształtowania
smukłej sylwetki,
kantor wymiany walut
i bankomat,
wypożyczalnia rowerów,
wielofunkcyjne boiska
sportowe ze sztuczną
nawierzchnią,
ubezpieczony parking
strzeżony.
Obiekt jest przystosowany
do obsługi Gości niepełnosprawnych.
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PZW w Koszalinie na rachunek Bank PKO S.A 76
1240 3653 1111 0000 4188
3325. Druki można otrzymać
w sklepach wędkarskich, a
opłatę uiścić na poczcie lub
w banku. Ważne, aby wpisać
datę połowu. W przypadku jej
braku liczy się termin wpłaty.
Miłośnicy wędkarstwa morskiego winny udać się do
Inspektoratu Rybołówstwa
Morskiego, który znajduje
się przy ul. Węgorzowej 6c,
tel. 943517885. Tam uzyskają „sportowe zezwolenie
połowowe”.

DLA MIŁOŚNIKÓW

MOCZENIA KIJA
Parsęta
nazywaną
jest
Królową Rzek, jej długość
to 154 kilometry. Jest naturalnym środowiskiem życia
ryb łososiowatych. Wraz z
dopływami tworzy doskonałe
warunki dla łososia do odbycia tarła.
Aby móc łowić w Parsęcie
należy uiścić składkę okre-

sową na ochronę i zagospodarowanie wód okręgu
koszalińskiego.
Opłata dla niezrzeszonych
wynosi za:
1 dzień 50zł
2 dni (kolejne)
70zł
3 dni (kolejne)
90zł
7 dni (kolejne) 120zł
14 dni(kolejne) 200zł.

Składka okresowa okręgowa dla członków PZW
1 dzień 30zł
2 dni (kolejne)
45zł
3 dni (kolejne)
60zł
7 dni (kolejne)
70zł
14 dni (kolejne) 100zł

Wymienione opłaty należy
dokonać na konto Okręg

Wymagane dokumenty:
1. Wniosek o wydanie zezwolenia połowowego.
2. Dokument stwierdzający
tożsamość.
3. Opłata skarbowa:
-na okres 1 miesiąca 16zł;
- na okres całego roku
a) wydawane emerytom,
rencistom, młodzieży szkolnej do 24 lat - 31 zł
b) osobom fizycznym i armatorom jednostek - 49 zł
- na czas zawodów sportowych - 15 zł
Wymienione opłaty należy
wnosić na konto Urzędu
Miejskiego w Słupsku na
rachunek:
BRE BANK S.A 35 1140
1153 0000 2175 4200 1010

Rejsy po Bałtyku
Zaledwie 100 km od Kołobrzeg leży malownicza
duńska wyspa Nexo.
Wystarczy dowód osobisty (w przypadku dziecka

paszport) aby w kilka
godzin znaleźć się na wyspie nazywanej Majorką
Północy. Legenda głosi
że po stworzeniu Skandy-

nawii, Bogu zostały resztki tych wszystkich cudowności, które dał krajom
Północy. Bóg te resztki
zebrał i rzucił do Bałtyku

i tak powstał Bornholm.
W lipcu i sierpniu armator Kołobrzeska Żegluga
Pasażerska planuje rejsy
codziennie:

Park Linowy

Kołobrzeski Park
Linowy to specjalnie
przygotowany układ
lin, podestów, siatek
itp. Zajmuje obszar
parku za Regionalnym
Centrum Kultury. Są
trzy trasy o różnym
stopniu trudności.

TRASA NR 3 (14 przeszkód):
Doś
trudna
dostępna dla wyższych
dzieci i dorosłych mierzących od 160 cm wzrostu.
W sezonie czynne codziennie: 10.00-19.00.

TRASA NR 1 (11 przeszkód): łatwa, dostępna
dla dzieci od lat 7 lub
mierzących
120
cm
wzrostu.
TRASA NR 2 (13 przeszkód): średniej trudności, dostępna już dla
wyższych dzieci i dorosłych mierzących od 140
cm wzrostu.
Cennik: Jedna trasa parku linowego
Bilet
Bilet Grupowy
indywidualny (powyżej 10 osób)

Bilet normalny

25 zł

20 zł

Bilet ulgowy (do 13 roku życia) 20 zł

15 zł

Przejście z instruktorem

Bilet klienta +25zł

Cennik: Dwie trasy parku linowego

Przez cały dzień dostępne są rejsy przybrzeżne.
Wypływając z portu przez
kilkadziesiąt minut, w spokoju i wyciszeniu można
obserwować brzeg morski
czy panoramę miasta.
Klimatyczne rejsy o zachodzie słońca na zawsze
pozostają w pamięci.

Rejsy w sezonie
codziennie od 9.00 do
zachodu słońca:
rejs 30 minutowy, bilet
normalny 25 zł, ulgowy
20 zł, grupa 15 zł
rejs godzinny, bilet
normalny 40 zł, ulgowy
30 zł, grupa 25 zł.

Szukasz DJ-a? Wodzireja? Już nie musisz! Znalazłeś!
Agencja Imprez MIX-ART.

agencja imprez
tel.: +48 604 697 763
e-mail: arturokg@gmail.com
Organizacja i prowadzenie nagłośnienie
oraz oświetlenie imprez typu:
wesele
poprawiny
andrzejki
sylwester
bal karnawałowy

karaoke
bankiety
imprezy integracyjne
imprezy
okolicznościowe

www.mix-art.pl

dyskoteki
studniówki
osiemnastka
urodziny
imieniny

Uwaga:
Opłata za ładunek nie dotyczy przewozu bagażu podróżnego.
W przypadku wyjazdu/powrotu innego dnia bilet należy liczyć dwa
razy w jedną stronę.

Bilet normalny

40zł

30zł

Bilet ulgowy(do 13 roku życia)

35zł

25zł

Przejście z instruktorem

Bilet klienta +30zł
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BASENY BASENY BASENY BASENY BASENY
AQUAPARK MILENIUM Kołobrzeg (MOSiR)
ul. Łopuskiego 38, tel. 943551400
ulgowy 9zł/h, normalny 13zł/h,
grupowy ulgowy 8zł/h, grupowy
normalny 10zł/h,
dzieci 4-7 lat 6zł/h, emeryci i renciści 9zł, osoby niepełnosprawne
1zł/h,
rodzinny (2+1) 26zł/h, karnet
ulgowy 10h – 80zł, karnet normalny
10h – 110zł,
godz. 6.30-22.00.
BASEN MORSKA ODYSEJA
ul. Rodziewiczówny 1, 943553413
ulgowy 10 zł/h, normalny 15 zł/h, grupowy ulgowy 8zł/h,
grupowy normalny 10 zł/h, rodzinny
42zł/h,
godz. 7.00 – 22.00

HOTEL ***** AQUARIUS SPA
ul Kasprowicza 24, tel. 943536500
od 3-12lat– 15 zł/70min, powyżej
12 lat – 20zł/70min, dzieci do 3 lat
– gratis,
rodzinny (2+1) – 96zł (dni powszednie), 119zł (weekend),
kolejne dziecko + 20zł (poniżej 12
lat) / 50zł (powyżej 12lat), godz. 7.0022.00
HOTEL***** ULTRA&MARINE
ul. Sułkowskiego 9, tel. 943534640
20 zł/os jednorazowo, dzieci do 7 lat
– gratis, weekend – 35zł/os jednorazowo, godz. 8.00-13.00, 15.00-21.00
HOTEL**** LEDA SPA
ul. Kasprowicza 23, tel. 943513900
25zł/2h, do 6 lat – 12,50zł/2h,
godz. 7.00-21.00

HOTEL*** PRO – VITA
ul. Kościuszki 17, tel. 94 3554000
20/os jednorazowo, dzieci do 4 lat – gratis, od 4-12 lat – 15zł/os jednorazowo,
rodzinny (2+2os.) 55zł,
godz. pon 11.00-22.00, wt,czw i pt
11.00-17.00 i 19.00-22.00,
śr 11.00-19.00 i 20.00-22.00, sob i ndz
7.00-22.00
PENSJONAT** GÓRNIK
ul. Kościuszki 3, tel. 94 3540078
dzieci do 14 lat – 5zł/45 min, powyżej
14 lat – 8zł/45 min,
godz. 8.00-13.00 i 14.00-20.00
DIVA Ośrodek SPA
ul. Kościuszki 16, tel. 94 353 60 00
30zł/2h, do 16 lat – 20zł/2h, do 5 lat
– gratis, karnet 10h – 150zł,
godz. 7.00-22.00

DORIS Ośrodek Wypoczynkowy
ul. Kasprowicza 22, tel. 943523372
basen solankowy: od 3-12 lat 12zł/os
jednorazowo, powyżej 12 lat 18zł/os
jednorazowo, dzieci do 3lat – gratis,
godz. 10.00 – 22.00
HOLTUR Ośrodek Rehabilitacyjno
– Wczasowy
ul. Koszalińska 70-72, tel. 94 543116
ulgowy 5zł/h, normalny 6zł/h, wynajem
całego basenu 250zł/h.
godz. 10.00-18.00
IKAR Centrum Zdrowia i Wypoczynku
ul. Rodziewiczówny 24, tel.
943524091
godz. 10.00-12.00 – 10zł/h, godz.
12.00-19.00 – 15zł/h, weekend
15.00-19.00
IKAR PLAZA Centrum Zdrowia i
Wypoczynku
ul. Wschodnia 35, tel. 947136022
do 12 lat – 7,50zł/h, powyżej 15 lat
– 15zł/h, basen + sauna – 35zł/h, karnet
12h – 320zł, godz. 10.00-12.00 i 14.0022.00, weekend 10.00-22.00
LECH Sanatorium Uzdrowiskowe
ul. Korzeniowskiego 1, tel.
943525291
ulgowy 7zł/45min, normalny 9zł/
45min, dzieci do lat 3 – gratis, karnet
10h – 80zł, godz. 15.00-20.00
MAGNOLIA SPA Ośrodek Rehabilitacyjno- Rekreacyjny
ul. Bałtycka 39, tel. 943517046
10zł/h, godz. 16.00-20.00
MSWiA Sanatorium Uzdrowiskowe
ul. Portowa 22, tel. 943544620
basen solankowy: ulgowy do 14 lat
– 6zł/45min, powyżej 14 lat – 10zł/
45min,
godz. 19.00 i 20.00

Baw się

i wypoczywaj

z nami !

NAD PARSĘTĄ
ul. Szpitalna 7. tel. 943523450
10zł/h (7x3m), godz. 8.00-13.00 i 15.0018.00
NIWA Centrum Rehabilitacji
Rolników
ul. Norwida 3, tel. 943552000
ulgowy 8zł/h, normalny 10zł/h,
godz. 16.00-21.00, ndz 12.00-20.00.
SAN Sanatorium Uzdrowiskowe
ul. Kasprowicza 17, tel. 943526441
basen solankowy: dzieci do 12lat – 5zł/
45 min, powyżej 12lat – 10zł/45 min,
godz. pn-pt 17.00-21.00, sob i
ndz.14.00-21.00
SAND Ośrodek SPA
ul. Zdrojowa 3/9 tel. 943534100
pn-pt 20zł/os jednorazowo, do 4
lat – gratis, od 4-12 lat – 10zł/os
jednorazowo,
weekend – 40zł/os jednorazowo,
godz. 8.00-21.00,
godz. 8.00-13.00 i 15.00-21.00
VERANO Centrum Zdrowia i Relaksu
ul. Sikorskiego 8, tel. 943553000
basen solankowy: do 12lat – 8zł/40 min,
od 12lat – 10zł/40 min,
karnet ulgowy (5 wejść) – 30zł, karnet
normalny (5 wejść) – 40zł,
pon- sob 15.00 – 19.00.
Zakład Przyrodoleczniczy nr 1
ul. Rafińskiego 3, tel. 943526046
basen solankowy: do 15 lat - 6 zł/
30min, powyżej 15 lat – 10zł/30min,
godz. 7.10-20.10
Zakład Przyrodoleczniczy nr 2
ul. Rodziewiczówny 13, tel. 943526046
basen solankowy: do 15 lat - 6 zł/ 30min,
powyżej 15 lat – 10zł/30min,
godz. 7.10-20.10
Dane z dnia 13.05.2011 r.

Przeżyj z nami wspaniałą przygodę w
parkach rozrywki: Heide Park i Tropical
Islands
Odwiedź najpiękniejsze morskie miejscowości
Odkryj uroki Berlina
Poznaj magiczną Skandynawię

Oferujemy również:

wynajem komfortowych autokarów
wypoczynek w kraju i na świecie w
znanych i ciekawych kurortach
sprzedaż biletów: autokarowych, promowych, lotniczych
rezerwacja hoteli w kraju i na świecie
ubezpieczenia i karty młodzieżowe

Polskie Biuro Podróży Jerzy Wolski
ul. Zwycięzców 15, 78-100 Kołobrzeg
tel.:094 35 307 70, fax: 094 35 222 91
www.wolskitravel.pl
wolski.travel@post.pl
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Apteki i pomoc medyczna
APTEKI
AiKA 1 ul. Wschodnia 3 tel.943529896
AiKA 2 ul. Dworcowa 1tel.943546308
Aptecom ul. Starynowska 36 tel.943518704
Centrum ul. Okopowa 10A/1 tel.943531011
Centrum Zdrowia ul. Narutowicza 13
tel.943548230
Dbam o zdrowie ul. Łopuskiego 31
tel.943522074
Komandorska ul. Mariacka 14 tel.943527134
Magnum I ul. Rodziewiczówny 12A
tel.943531078
Mediq ul. Koszalińska 36 tel.943520152
Na Dubois ul. Dubois 29 tel.943520209
Na Kamiennej ul. Kamienna 4 tel.943526906
Na Lubelskiej ul. Unii Lubelskiej 31 b/III
tel.943530090
Na Młyńskiej ul. Młyńska 12 tel.943522370
Na Ogrodach ul. Żółkiewskiego 5D
tel.943547850
Na Słowińców ul. Słowińców 8/1 tel.943527866
Na Tuwima ul. Tuwima 7tel.943528646
Na Zdrowie ul. Młyńska 9 tel.943547540
Pod Eskulapem ul. Zwycięzców 1 tel.943522166
Pod Lwem ul. Orłowskiego 48 tel.947323047
Pod Różą Wiatrów ul. Korzeniowskiego 2
tel.943527433
Pomorska ul. Waryńskiego 5 tel.943540606
Przy Helsińskiej ul. Helsińska 2A/IV
tel.947136006
Ratuszowa ul. Plac Ratuszowy 5a/2
tel.943526521
Rodzinna ul. Kupiecka 3c tel.943520269
Staromiejska ul. Ratuszowa 3 tel.943520242
Zachodnia ul. Wylotowa 12a tel.943517074

C

entrum Promocji i Informacji
Turystycznej w Kołobrzegu jest
jednostką miejską.

W

mieście funkcjonują trzy całoroczne Punkty informacji
Turystycznej. Ulokowane są one
w bardzo korzystnych dla turysty
miejscach: centrum miasta, między dworcem PKP i PKS oraz w
Porcie Pasażerskim.

G

łównym celem pracowników
punktów jest przekazywanie
rzetelnej informacji o mieście i
regionie. Udzielane są informacje
na temat atrakcji turystycznych
(zarówno w mieście jak i okolicy),
bazy noclegowej, imprez kulturalno-sportowych,
koncertów,
komunikacji miejskiej i podmiejskiej. Wszystkie punkty dysponują
darmowymi materiałami promocyjnymi w postaci planów miasta,
ulotkami związanymi z bazą noclegową oraz atrakcjami turystycznymi. Jeśli ktoś chce poszerzyć wiedzę na temat miasta i jego okolic
może zakupić także przewodniki,
książki, mapy turystyczne, widokówki oraz pamiątki. Dodatkowo
punkt przy ul. Dworcowej 1 posiada stanowisko do korzystania z internetu, natomiast od czerwca we
wszystkich punktach działa wypożyczalnia kijków „Nordic Walking”.
Podczas gdy punkty są zamknięte
ważną rolę pełnią infokioski, które
znajdują się bezpośrednio przy
punktach.

OPIEKA MEDYCZNA
Świadczenia podstawowej opieki zdrowotnej
udzielane są w dni powszednie, od poniedziałku
do piątku, między godz. 8.00 a 18.00, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
Podstawowa opieka zdrowotna poza miejscem zamieszkania
Podczas pobytu poza miejscem zamieszkania,
np. na wakacjach, w delegacji, u rodziny, pacjent
ma prawo do podstawowej opieki zdrowotnej
w sytuacji nagłego zachorowania lub nagłego
pogorszenia stanu zdrowia.
Lekarze rodzinni
ul. Jedności Narodowej 86/88, tel. 943572455
ul. Kolejowa 1, tel. 943527879
ul. Kupiecka 5b, tel.943521621
ul. Łopuskiego 31, tel. 943542240
ul. Łopuskiego 38, tel. 508 366 968
ul. Tarnopolska 1c/d, tel. 943543434
ul. Unii Lubelskiej 31C, tel. 943530018
ul. Waryńskiego 8, tel. 943547088
ul. Wschodnia 3, tel. 943529445
ul. Wschodnia 3, tel. 943542223
ul. Zapleczna 9a/13, tel. 943542152

Nocna i świąteczna opieka zabezpieczana jest przez Regionalny Szpital
w Kołobrzegu, ul. Łopuskiego 31, tel.
943530356 (od godz.18.00)
poniedziałek- piątek 18.00-8.00
sobota- niedziela 8.00-24.00 i 24.00- 8.00

Centrum Promocji
i Informacji
Turystycznej
Zapraszamy Państwa do skorzystania z naszej pomocy a także zapraszamy na stronę:
www.klimatycznykolobrzeg.pl.
W okresie lipca i sierpnia jesteśmy
do Państwa dyspozycji w godzinach:
ul. Morska 1, tel. 943520855,
codziennie 8.00-18.00
ul. Dworcowa 1, tel. 943527939,
codziennie 9.00 - 17.00
Plac Ratuszowy 2/1, tel.
943547220, poniedziałek – piątek
8.00 - 17.00, sobota -niedziela
9.00-17.00
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Banki

BAŁTYCKI BANK
SPÓŁDZIELCZY W
DARŁOWIE
Oddział Kołobrzeg ul.Ratuszowa 3 tel. 943530415
Bankomat: ul. Obrońców
Westerplatte 19
BANK MILLENNIUM S.A.
ul. Armii Krajowej
8/10 tel. 943551410, tel.
801331331
BANK OCHRONY
ŚRODOWISKA S.A.
ul. Piastowska 10 tel.
943582530
BANK PEKAO S.A.
ul. Łopuskiego 6 tel.
943524061
Bankomat: ul. Giełdowa
7c, ul. Sikorskiego 8
BANK PRZEMYSŁOWOHANDLOWY
ul. Chodkiewicza 16d
tel.943520769
Placówka Partnerska
ul. Ratuszowa 3/1C tel.
943554898
BANK SPÓŁDZIELCZY
W BIAŁOGARDZIE
ul. Źródlana 5 tel.
943521921

BANK SPÓŁDZIELCZY
W GRYFICACH
Oddział Kołobrzeg ul.
Armii Krajowej 7 tel.
943522011
BANK ZACHODNI
WBK S.A.
ul. E. Gierczak 44/45 tel.
3549610
ul. Unii Lubelskiej 33b/I
tel. 943533432
Bankomat: ul. Rodziewiczówny 24, dworzec PKP
Aleja Kolejowa 3
BGŻ S.A.
ul. Ratuszowa 5a/1 tel.
943528131
EUROBANK
ul. Dubois 16C/18 tel.
949000
FORTIS BNP PARIBAS
ul. Armii Krajowej 15A/9
tel. 943554459
ING BANK ŚLĄSKI
ul. Armii Krajowej 3
tel.943554633, tel.
801222222

KREDYT BANK S.A.
Filia w Kołobrzegu ul. Mieszka I 6A
tel.943546875
LUKAS BANK
ul. Armii Krajowej 15b/11
tel.801331111
MULTIBANK
ul. Łopuskiego 19a tel.
943543990
PKO BP
ul. Katedralna 33 A
tel.943548742
ul. Budowlana 4B/2 tel.
943513560
Bankomat: ul. Dworcowa
1, ul. Koszalińska 24,
ul. Budowlana 4B/2, ul.
Sułkowskiego 11

P

rzez miasto przebiegają trzy piesze
szlaki. Nadmorski, który stanowi
część Europejskiego Szlaku Dalekobieżnego E-9 wiodącego od Oceanu
Atlantyckiego, wzdłuż Morza Północnego
do Morza Bałtyckiego. Na terenie Polski
to 542 km, a kołobrzeski odcinek 12 km.
Historyczny Szlak Solny prowadzi z Kołobrzegu do Czaplinka. Całkowita długość
to 152 km. Kołobrzeski początek tego
czerwonego szlaku wiedzie od Baszty
Prochowej i po czterech kilometrach ma

Coś dla
obieżyświata

POLBANK
ul. Walki Młodych 32-33
tel. 943513525
SKOK
ul. Armii Krajowej 15A/11
tel.943554505
ul. Zapleczna 1 tel.
943544290

INVEST BANK S.A.
ul. Narutowicza 1/7 tel.
943540165

Miejski Stadion Piłkarski
im. Sebastiana Karpiniuka
Stadion został oddany do użytku w maju 2011
roku. Posiada dwie kryte trybuny na 2870 miejsc
siedzących, sztuczne oświetlenie o natężeniu
1400 lux pozwalające na transmisje TV, bardzo
dobre zaplecze socjalne i techniczne oraz najlepszej jakości murawę. Wokół stadionu znajduje się
289 miejsc parkingowych dla samochodów osobowych oraz 4 dla autokarów. Obok płyty głównej
znajduje się boisko treningowe oraz największy w
Kołobrzegu Skatepark. Obiekt spełnia wymagania
PZPN .

koniec w Budzistowie. Szlak zielony im.
Jana Frankowskiego biegnie od latarni
morskiej do kościółka w Budzistowie. Ten
krótki szlak upamiętnia pierwszego powojennego kołobrzeskiego przewodnika i
pozwala poznać piękno miasta. Jednym
z dwunastu szlaków wyznaczonych w
ramach projektu EuroVelo jest szlak poprowadzony wokół Morza Bałtyckiego.
Trasa o łącznej długości 7930 km łączy
najważniejsze miasta nadmorskie w tym
Kołobrzeg.
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Interfolk po raz 20
M

iędzynarodowe Spotkania z Folklorem
„Interfolk” to impreza o długich tradycjach, sięgających
początku lat 90-tych. Co
roku, w wakacje przyjeżdżają do Kołobrzegu zespoły ze
wszystkich zakątków świata,
aby prezentować swoją
kulturę, tradycje, zwyczaje
i muzykę. Festiwal na stałe
wrósł w panoramę kulturalną miasta. Rozpoczyna
go rokrocznie uroczysty
przemarsz zespołów ulicami miasta, a kończy koncert

galowy. Nie brakuje koncertów na plaży, w mieście i w
amfiteatrze. Podczas Interfolku można się nauczyć
tańców egzotycznych, a
także spróbować swoich sił
w tradycyjnych śpiewach.
A wieczorami, podczas
koncertów, gwarantowana
jest dobra, folkowa zabawa.
Głównemu koncertowi na
plaży towarzyszy również
pokaz sztucznych ogni. W
tym roku Interfolk 2011
odbędzie się w dniach 16-20
sierpnia.

Tłumy ludzi,
świetna muzyka,
dobra zabawa

T

o Sunrise, największy
kołobrzeski festiwal,
na który przyjeżdżają
tysiące młodych fanów
muzyki techno, trance
i house z całej Polski
i Europy. Sunrise to
muzyka elektroniczna i
dobra atmosfera stworzona przez najlepszych dj’ów, tworzących

na scenie w amfiteatrze,
parkingu obok oraz na
kołobrzeskiej plaży niezapomniane dla wielu
widowisko. Pokaz światła, grafiki na ścianach
diodowych i sztuczne
ognie. Do tego moc
muzyki techno, house
i trance. W tym roku
festiwal odbywa się w
dniach 22-24 lipca.

Międzynarodowy Festiwal
„Muzyka w Katedrze” XI

Pobożnie, misternie,
koncertowo…
M

uzyka w kołobrzeskiej bazylice rozbrzmiewa od
wieków. Zawsze z tym samym namaszczeniem i
religijnym uniesieniem, które towarzyszy nie tylko słuchaczom, ale także wykonawcom. Co roku można posłuchać muzyki organowej, chóralnej, instrumentalnej
oraz śpiewu solowego. Ciekawa formuła koncertów,
podczas których muzyka organowa przeplatana jest
z muzyką instrumentalną i utworami wokalnymi, a
także sakralny charakter festiwalu, wszak świątynia
jest Domem Boga, daje słuchaczom, zarówno kołobrzeżanom jak i licznie przybyłym do kurortu nad
Parsętą turystom wiele satysfakcji.

RCK pro JAZZ
Festiwal
W tym roku odbędzie się
po raz drugi. To młoda, ale
już zbierająca pozytywne
opinie impreza przygotowana przez Regionalne
Centrum Kultury im.
Zbigniewa Herberta. Założeniem festiwalu jest
prezentacja
najciekawszych jazzowych zjawisk
i trendów oraz pokazanie
różnych odcieni muzyki jazzowej. Ma on być
otwarty na różne nurty we
współczesnym jazzie: od
tradycji po pop-jazz. Ideą

przyświecającą festiwalowi
jest bowiem popularyzacja
muzyki improwizowanej
na możliwie największą
skalę. Organizatorzy, chcą
koncertami
zainteresować taką publiczność,
która potraktuje jazz jako
atrakcyjną ciekawostkę i
inspirację do głębszego
zainteresowania ofertą festiwalową. Obok młodych,
debiutujących zespołów, w
Kołobrzegu goszczą uznane gwiazdy polskiej sceny
jazzowej.

P

rzed wojną, koncerty w kolegiacie uatrakcyjniały
pobyt kuracjuszów w tym nadmorskim kurorcie,
jednocześnie podnosząc jego rangę w skali całych
Niemiec. W kolegiacie koncertował Max Reger, a także
Jan Springer – Królewski Dyrektor Muzyczny. Kołobrzeg posiadał własny teatr, salę koncertową na 1000
miejsc, własną orkiestrę, etc. Dziś, tradycje spotkań
z muzyką poważną przejął Międzynarodowy Festiwal
„Muzyka w Katedrze”. Tu rozbrzmiewa muzyka organowa, instrumentalna, chóralna. Misterne opracowania
w koncertowej oprawie, wykonywane z pobożnym namaszczeniem, poruszają nie tylko mury tej szacownej
świątyni, ale także serca słuchaczy. Wspaniała akustyka bazyliki, jej organy oraz instrumentaliści i śpiewacy
występujący podczas koncertów o sakralnym charakterze, tworzą niesamowitą atmosferę, gdzie muzyka służy nie tylko ziemskiej przyjemności, ale także chwale
Wszechmogącego.
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NIEPOWTARZALNA OKAZJA KUP MIESZKANIE NAD MORZEM!

ul. Artyleryjska 3,
78-100 Kołobrzeg
tel. 94 35 474 71,
fax 94 35 425 74

Wypożyczalnia rowerów

Zapraszamy do korzystania z wypożyczalni rowerów w Kołobrzegu.
Istnieje możliwość dowozu rowerów do klienta, tel. 608 331 463
Cennik wypożyczenia roweru za godzinę 6 zł, za dobę 30 zł.
Posiadamy wypożyczalnie w kilku miejscach Kołobrzegu:
- przy ul. Kasprowicza obok Parkingu METEO (część uzdrowiskowa)
- przy ul. Szpitalnej obok Kawiarni KUŹNIA
- przy ul. Wylotowej, na wysokości ul. Wczasowej

Zapraszamy do wypożyczalni
sprzętu wodnego!

Organizujemy codziennie spływy kajakowe dla grup i indywidualnie.
Z nami przygoda zawsze się uda!
Informacje i kontakt tel. 608 331 463
www.kajaki.kolobrzeg.pl

Parking METEO

Kołobrzeg, ul. Kasprowicza dz. 95/6, tel. 608 331 463
Całoroczny, całodobowy, strzeżony.
Samochód osobowy: 20 zł za dobę, 18 zł pow. 2 dni, 15 zł pow. 4 dni,
12 zł pow. 6 dni, 10 zł pow. 8 dni, 9 zł pow. 2 tygodni
Samochód osobowy: 3 zł za godzinę
Autokar: 60 zł za dobę, 6 zł za godzinę
Bus (Minibus): 30 zł za dobę
www.parking.kolobrzeg.pl

Regulamin sprzedaży ratalnej znajdą Państwo na

www.ktbs.pl

kontakt: sprzedaż 94 35 278 17, 666 842 378
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Samochodem po Kołobrzegu
W miejscowościach
nadmorskich w okresie
sezonu ruch jest zawsze bardzo duży. Obok
stałych mieszkańców,
pojawiają się tysiące
turystów, a więc do miasta napływa kilkanaście
tysięcy samochodów
dziennie. Wydłużanie
się czasu przejazdu
i korki w godzinach
szczytu nie powinny
więc nikogo dziwić.
Generalnie,
najtrudniej
jeździ się, gdy jest zimno i pada deszcz. Wtedy
niemal wszyscy wsiadają
w samochód i jadą zwiedzać miasto, szukając
czegoś dla siebie. Problem w tym, że robią tak

nie tylko ci, którzy wypoczywają w Kołobrzegu.
Jadą tu turyści z całego
Pomorza. I w takich
dniach lepiej nie wsiadać
w samochód, chyba, że
to naprawdę niezbędne.
W mieście realizowane
są również ważne inwestycje, w tym obwodnica.
One również wpływają na
zmniejszenie przepustowości kołobrzeskich ulic.
Trzeba więc uzbroić się w
cierpliwość.
Jeśli już jednak wybieramy samochód jako
środek transportu, warto
wiedzieć, że liczba miejsc
do parkowania jest ograniczona. Na str. 9 piszemy
o zasadach funkcjonują-
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cych w Strefach Płatnego
Parkowania, warto się z
nimi zapoznać. Ale też
warto pamiętać, że znak
zakaz zatrzymywania się
i postoju oznacza właśnie
miejsce, w którym parkowanie jest zabronione.
Tarasowanie chodników
i zakrętów nie ułatwia
ruchu ani pieszym, ani innym pojazdom. Podobnie
jest z parkowaniem na torach, zwłaszcza w części
uzdrowiskowej
miasta.
Kolor szyn nie oznacza,
że nie jeździ tam pociąg.
Jeździ i nie warto tego
sprawdzać, bo w nagrodę
najwyżej można odebrać
samochód z płatnego
parkingu, po wcześniejszym odholowaniu.

Centrum Atrakcji Wojskowych

BASTION
Największy w Polsce market wojskowy
Przejażdżki pojazdami wojskowymi:
czołg T55, samochody opancerzone,
pływający transporter samobieżny
Strzelnica
Wiele atrakcji wojskowych, w tym rzut
granatem szkoleniowym do celu

8-9 LIPCA 2011
VII KOŁOBRZESKI
PIKNIK WOJSKOWY
I SŁUŻB MUNDUROWYCH

Największa impreza
wojskowa w Kołobrzegu!

ŻULICKI Centrum Ogrodnicze / Gartenzentrum
inż. Jerzy Żulicki
78-100 Kołobrzeg,
ul. Jedności Narodowej 30
tel. 94 351 67 67
fax 94 351 61 54

Centrum Atrakcji Wojskowych BASTION
ul. Koszalińska, wylot na Koszalin
tel. 500 520 499
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