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WPROWADZENIE
Dynamika rozwoju infrastruktury portów turystycznych Zachodniopomorskiego Szlaku
Żeglarskiego sprawiła, że region ten dysponuje wyjątkowo atrakcyjnymi warunkami do
uprawiania żeglarstwa. Dla tysięcy wodniaków Pomorze Zachodnie to ulubione miejsce
letnich rejsów i weekendowych wypadów. Dla innych obszar jest wciąż jeszcze nieodkryty
i nadal kuszący swoimi niepowtarzalnymi walorami. Zachodniopomorski Szlak Żeglarski
to jednak bezwątpienia miejsce idealne dla wszystkich, którzy chcą rozwijać żeglarską
pasję i chłonąć uroki Pomorza Zachodniego.
Niniejsza publikacja dedykowana jest żeglarzom i motorowodniakom. Powstała w celu
przybliżenia tutejszych akwenów, warunków żeglugi oraz infrastruktury portowej. Ob‑
szerne wskazówki nawigacyjne mają być pomocne w planowaniu rejsów. Obok nich, na
stronach wydawnictwa, znalazły się też informacje dotyczące postoju we wszystkich
marinach i przystaniach Zachodniopomorskiego Szlaku Żeglarskiego wraz z symbolami
świadczonych w nich usług. Znajdują się tu także opisy podejść do portów, godziny funk‑
cjonowania urządzeń i instytucji związanych z komunikacją wodną oraz wiele innych
istotnych wiadomości dla każdego żeglarza.
Jesteśmy przekonani, że informacje okażą się przydatne, zwiększając tym samym kom‑
fort oraz bezpieczeństwo spędzenia czasu na wodach i w przystaniach jachtowych
Zachodniopomorskiego Szlaku Żeglarskiego.
Stopy wody pod kilem!
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Zachodniopomorski Szlak Żeglarski
Zachodniopomorski Szlak Żeglarski to sieć ponad trzydziestu portów i przystani jachto‑
wych na Odrze, w otoczeniu Zalewu Szczecińskiego oraz na wybrzeżu Bałtyku. Odległości
pomiędzy marinami nie przekraczają tu 20‑30 mil morskich, czyli kilku godzin spokojnej
żeglugi. Zapewnia to możliwość bezpiecznego, rekreacyjnego pływania od portu do portu
nie tylko wytrawnym żeglarzom. Akweny są zróżnicowane, pełne urokliwych zakątków,
a dla spragnionych prawdziwej morskiej przygody – także niełatwych wyzwań.
Porty i przystanie charakteryzuje nowoczesna, świeżo zmodernizowana infrastruktura
z bogatym zapleczem usługowym. Trasa szlaku wiedzie natomiast przez miejsca o wyjątko‑
wych walorach turystycznych, oferujących bogate możliwości ciekawego spędzenia czasu.
Zachodniopomorski Szlak Żeglarski to wymarzone miejsce do uprawiania sportów wod‑
nych, wypoczynku i dobrej zabawy. Jego błyskawicznie rosnąca popularność pokazuje
jednoznacznie, że w województwie zachodniopomorskim powstała nowa wzorcowa
marka, która stała się turystyczną wizytówką Pomorza Zachodniego.
www.marinas.pl
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WAŻNE INFORMACJE O ZACHODNIOPOMORSKIM SZLAKU ŻEGLARSKIM
ZESTAWIENIE CZASU I ODLEGŁOŚCI POMIĘDZY PORTAMI
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2h
35h
8h
4h
3h
5h
4h
5h
6h
8h
9h
8h
00min 45min 20min 00min 20min 12min 42min 45min 45min 00min 18min 45min

22Mm 25Mm 31Mm
5h
6h
7h
30min 20min 45min

65Mm
16h
20min

29Mm 5Mm 15Mm 27Mm 32Mm 31Mm 31Mm 35Mm 40Mm 46Mm 52Mm 50Mm
8h
1h
3h
6h
8h
7h
7h
8h
10h
11h
13h
12h
20min 20min 45min 45min 00min 45min 45min 45min 00min 30min 00min 30min

3Mm 10Mm
1h
2h
00min 30min

46Mm
11h
30min

6Mm
1h
30min

40Mm
10h
00min

Dziwnów

18Mm
4h
30min

Mrzeżyno

39Mm 22Mm
9h
5h
45min 30min

Dźwirzyno

42Mm 25Mm 3Mm
10h
6h
1h
30min 20min 00min

Kołobrzeg

48Mm 31Mm 10Mm 6Mm
12h
7h
2h
1h
00min 45min 30min 30min

33Mm
8h
20min

Darłowo

82Mm 65Mm 46Mm 40Mm 33Mm
20h
16h
11h
10h
8h
30min 20min 39min 00min 20min

I brama
torowa

8Mm 29Mm
2h
8h
00min 20min

Kamień
Pomorski

33Mm 5Mm
8h
1h
15min 20min

25Mm
6h
10min

Wolin

25Mm 15Mm
6h
3h
20min 45min

14Mm 11Mm
3h
3h
20min 10min

III brama
torowa

16Mm
4h
00min

7Mm 23Mm 12Mm
2h
5h
3h
45min 45min 00min

Nowe
Warpno

13Mm
3h
20min

6Mm 36Mm 16Mm 13Mm
1h
9h
4h
3h
30min 00min 00min 20min

Wapnica

21Mm
5h
10min

13Mm 29Mm 17Mm
28Mm
12M 3h
3h
7h
4h
7h
00min
20min 20min 20min
00min

Trzebież

19Mm
4h
45min

11Mm 28Mm 16Mm 4Mm 16Mm 16Mm
2h
7h
4h
1h
4h
4h
45min 00min 00min 00min 00min 00min

Stepnica

23Mm
5h
45min

15Mm 32Mm 20Mm 8Mm 19Mm 20Mm 4Mm
3h
8h
5h
2h
4h
5h
1h
45min 00min 00min 00min 45min 00min 00min

Police

27Mm
6h
45min

19Mm 37Mm 24Mm 12Mm 24Mm 25Mm 9Mm
4h
9h
6h
3h
6h
6h
2h
45min 20min 00min 00min 00min 20min 15min

Lubczyna

32Mm
8h
00min

23Mm 39Mm 27Mm 16Mm 28Mm 29Mm 13Mm 13Mm 6Mm
5h
9h
6h
4h
7h
7h
3h
3h
1h
45min 454min 45min 00min 00min 20min 20min 20min 30min

Dąbie AZS

37Mm
9h
20min

30Mm 45Mm 34Mm 23Mm 27Mm 34Mm 18Mm 18Mm 12Mm 8Mm
7h
11h
8h
5h
6h
8h
4h
4h
3h
2h
30min 20min 30min 45min 45min 30min 30min 30min 00min 00min

Szczecin
Wały
Chrobrego

35Mm 50Mm
8h
12h
45min 30min

28Mm 43Mm 31Mm 28Mm 35Mm 31Mm 16Mm 14Mm 9Mm
7h
10h
7h
7h
8h
7h
4h
3h
2h
00min 45min 45min 00min 45min 45min 00min 30min 20min

8

Dąbie AZS

Lubczyna

Police

Stepnica

Trzebież

Wapnica

Nowe Warpno

III brama torowa

Wolin

Kamień Pomorski

I brama torowa

Darłowo

Kołobrzeg

Dźwirzyno

Mrzeżyno

Dziwnów

Świnoujście

Odległości podane w milach morskich dla tras wyznaczonych znakami nawigacyjnymi. Czas obliczony dla sprzyjającego
wiatru do 5 B i jachtu o długości do 8 m, poruszającego się ze średnią prędkością do 5 węzłów.
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MAKSYMALNE ZANURZENIE DLA PORTU I PROWADZĄCEGO DO NIEGO TORU WODNEGO
MIEJSCOWOŚĆ
OGNICA
WIDUCHOWA

NAZWA
Nabrzeże Ognica

do 1 m

od 1 do 1.5

X

X

od 1,5
do
2m
X

powyżej
2m
X

Nabrzeże Widuchowa

X

X

X

X

GRYFINO

Nabrzeże Miejskie

X

X

X

X

SZCZECIN

Port Jachtowy w Szczecinie

X

X

X

X

SZCZECIN

Marina Gocław

X

X

X

X

SZCZECIN

Centrum Żeglarskie

X

X

X

X

SZCZECIN

Camping Marina PTTK

X

X

X

X

SZCZECIN

Harcerski Ośrodek Morski

X

X

X

X

SZCZECIN

X

X

X

X

SZCZECIN

Jacht Klub Akademickiego Związku
Sportowego w Szczecinie
Marina Club

X

X

X

X

SZCZECIN

Marina Pogoń

X

X

X

X

LUBCZYNA

X

X

X

X

POLICE

Przystań Żeglarska Ośrodka Sportu
i Rekreacji w Goleniowie
TKKF „Olimpia”

X

X

POLICE

Przystań Miejska w Policach

X

X

STEPNICA

Przystań przy Kanale Młyńskim

X

X

X

X

STEPNICA

Morski Port Rybacki w Stepnicy
– Przystań jachtowa w Basenie
Rybackim w Stepnicy
Port w Trzebieży

X

X

X

X

X

X

X

X

Centralny Ośrodek Żeglarstwa
w Trzebieży
Przystań wodna Szuwarek

X

X

X

X

NOWE WARPNO

Camping Nowe Warpno

X

NOWE WARPNO

Marina Nowe Warpno

X

X

X

NOWE WARPNO

Nowe Warpno Pirs

X

X

X

TRZEBIEŻ
TRZEBIEŻ
KOPICE

NOWE WARPNO
WOLIN

X
Zanurzenie wynosi ok. 0,8 m.
X

Port Nowe Warpno

X

X

X

X

Basen Jachtowy

X

X

X

X

WOLIN

Uczniowski Klub Sportowy Albatros

X

X

X

X

WOLIN

Nabrzeże Północno – Zachodnie

X

X

X

X

X

X

X

X

WAPNICA

Wapnica‑Międzyzdroje

X

X

Międzyszkolny Ośrodek Sportów
Wodnych Przystań Żeglarska
w Łunowie
Port jachtowy Basen Północny

X

X

X

X

Jach Klub Marynarki Wojennej
„Kotwica” oddział Świnoujście
Jacht Klub Cztery Wiatry

X

X

X

X

X

X

KARSIBÓR

Marina Karsibór

X

DZIWNÓW

Marina Dziwnów

X

X

X

X

DZIWNÓW

Marina Polmax w Dziwnowie

X

X

DZIWNÓW

Port Jachtowy Marina Dziwnów

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

ŚWINOUJŚCIE
‑ŁUNOWO
ŚWINOUJŚCIE
ŚWINOUJŚCIE
ŚWINOUJŚCIE

KAMIEŃ POMORSKI Marina Kamień Pomorski

Uwagi

MRZEŻYNO

Zarząd Portu Morskiego w Mrzeżynie

X

DŹWIRZYNO

Port Dźwirzyno

X

KOŁOBRZEG

Marina Solna Kołobrzeg

X

X

X

X

DARŁOWO

Port Morski Darłowo

X

X

X

X

Od strony Wolina maksymalne
zanurzenie wynosi tylko 1,7 m.
Podczas wchodzenia do portu
należy zachować szczególną
ostrożność ze względu na płyciznę
w główkach portu.
Uwaga! Głębokość miejscami
może wynosić tylko 0,5 m.
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Łączność
Ze względu na wzmożony ruch statków na torze wodnym, jak
i w obrębie portów, warto prowadzić nasłuch radiowy. Poniżej znaj‑
duje się wyciąg z instrukcji łączności.
Na potrzeby ruchu statków i operacji portowych należy przestrze‑
gać następujących zasad:
1. Obszar VTS Świnoujście:
1) kanał roboczy: 12 UKF, 70 UKF DSC kod 002610800;
2) wywołanie: Świnoujście Traffic;
3) obszar: reda, port Świnoujście oraz tor wodny Świnoujście
‑ Szczecin do II Bramy Torowej;
4) cel: kontakt operatora VTS z jednostkami w ruchu lub zamie‑
rzającymi włączyć się do ruchu;
5) kanał 12 UKF służy wyłącznie do porozumiewania się pomię‑
dzy VTS i statkiem;
6) uzgodnień, pomiędzy statkiem i VTS, wymagających dłuż‑
szego czasu należy dokonywać na kanale 18 UKF.

5. W portach wymienionych poniżej, dla uzyskania zezwolenia
na wejście lub wyjście z portu statków nie korzystających z VTS:
Świnoujście:
• Kapitanat Portu – punkt obserwacyjny portu +48 91 440 35 93
• oficer dyżurny portu +48 91 321 62 03
• kanał 12 UKF
Dziwnów:
• Kapitanat (24 h) +48 91 381 33 40
• Biuro (7:00‑15:00) +48 91 381 37 54
• kanał 10,16,71 UKF (wywołanie: KAPITANAT DZIWNÓW)
Trzebież:
• nr tel. + 48 91 312 83 46 (24 h)
• kanał 71, 11, 69 UKF (wywołanie: KAPITANAT TRZEBIEŻ)
Szczecin:
• Służba dyżurna VTS Szczecin tel. +48 91 44 03 510
• kanał 11 UKF (wywołanie: KAPITANAT SZCZECIN)
Administracja Morska Urząd Morski Szczecin i Urząd Morski
Słupsk

2. Obszar VTS Szczecin:
1) kanał roboczy: 69 UKF;
2) wywołanie: Szczecin Traffic;
3) obszar: obszar VTS na Zalewie Szczecińskim, Roztoka
Odrzańska, porty w Policach i Szczecinie oraz tor wodny
Świnoujście‑Szczecin od II Bramy Torowej;
4) cel: kontakt operatora VTS z jednostkami w ruchu lub zamie‑
rzającymi włączyć się do ruchu;
5) kanał 69 UKF służy wyłącznie do porozumiewania się pomię‑
dzy VTS i statkiem;
6) dla korespondencji pomiędzy podmiotami lądowymi a ope‑
ratorem VTS w sprawach ruchu statków na torze oraz ich cu‑
mowania należy wykorzystywać łączność telefoniczną;
7) uzgodnienia pomiędzy statkiem i VTS wymagające dłuższe‑
go czasu należy dokonywać na kanale 20 UKF.

Kapitanat Portu Darłowo (8 h)

3. Obszar portów Świnoujście, Police i Szczecin do wykonywania usług cumowania i odcumowania statków:

Kapitanat Portu Kołobrzeg (24 h)

1) kanał roboczy: 17 UKF;
2) obszar: portów handlowych włącznie ze stocznią produkcyj‑
ną i stoczniami remontowymi;
3) cel: utrzymywanie łączności pomiędzy pilotem, holowni‑
kiem, dysponentem nabrzeża (doku), bosmanem nabrzeża
oraz cumownikiem;
4. Obszar pozostałych portów i przystani niewymienionych
w ust. 1 i 2:
1) kanał wywołania: 71 UKF;
2) kanał roboczy: 71 UKF;
3) cel: na potrzeby ruchu statków, w tym nawiązania łączności
pomiędzy kapitanatem (bosmanatem) a jednostkami wcho‑
dzącymi lub wychodzącymi z portu.
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ul. Zachodnia 2, 76‑150, Darłowo
tel. +48 94 340 68 31
bosmanat całodobowy + 48 94 340 68 40
oficer portu + 48 94 340 68 41
e‑mail: kpdarlowo@umsl.gov.pl
UKF: 6,12,14,16
Wywoływanie selektywne – kanał 70

Bosmanat Portu Darłowo (24 h)
tel. +48 94 340 68 40
e‑mail: vtsdarlowo@umsl.gov.pl
UKF: 12,14,16

ul. Morska 8, 78‑100 Kołobrzeg
tel. + 48 94 352 27 03
faks +48 94 352 27 03
e‑mail: kpkolobrzeg@umsl.gov.pl
radiostacja jedynie w bosmanacie

Bosmanat Portu Kołobrzeg (24 h)
tel. +48 94 352 27 99
e‑mail: vtskolobrzeg@umsl.gov.pl
UKF: 12 roboczy,16 nasłuch

Bosmanat Portu Dźwirzyno (PN‑PT 8 h)
ul. Wyzwolenia 1, 78‑131 Dźwirzyno
tel. +48 94 358 54 23
e‑mail: vtsdzwirzyno@umsl.gov.pl
UKF: 12 roboczy, 16

Kapitanat Portu Szczecin

Bosmanat Portu Stepnica (8 h)

ul. Jana z Kolna 9, 71‑603 Szczecin
tel. +48 91 44 03 596 – sekretariat
UKF: 11 (wywołanie: KAPITANAT SZCZECIN)
VTS: 69

ul. Portowa 6, 72‑112 Stepnica
tel. +48 91 418 84 27
UKF: 69, 16, 71

Służba dyżurna VTS Szczecin (24 h)
tel. +48 91 44 03 510
tel. + 48 91 43 30 697
UKF: 69 (wywołanie: SZCZECIN TRAFFIC)
e‑mail: szczecintraffic@ums.gov.pl

Kapitanat Portu Świnoujście (24 h)
ul. Wybrzeże Władysława IV 7, 72‑600 Świnoujście
tel. +48 91 321 36 62 – ogólny
tel. +48 91 321 62 03 – wieża
UKF 12, 71, 18 (wywołanie: KAPITANAT ŚWINOUJŚCIE)

Służba dyżurna VTS Świnoujście
tel. + 48 91 321 62 03
UHF 12, 70 DSC 002610800 (wywołanie: ŚWINOUJŚCIE TRAFFIC)

Kapitanat Portu Trzebież (24 h)
ul. Portowa 23, 72‑020 Trzebież
nr tel. + 48 91 312 83 46 (24 H) – najważniejszy numer
tel. + 48 91 424 16 54 – Kapitanat Portu
UKF: 69, 11, 71 (wywołanie: KAPITANAT TRZEBIEŻ)
e‑mail: btrzebiez@ums.gov.pl

Kapitanat Portu Dziwnów (24 h)
ul. Przymorze 4, 72‑420 Dziwnów
tel. + 48 91 381 37 54 – biuro
tel. + 48 91 38 13 340 – 24 h
UKF: 10, 71 (wywołanie: KAPITANAT DZIWNÓW)
e‑mail: umskd@ums.gov.pl

Bosmanat Portu Nowe Warpno (8 h)
ul. Dworcowa 7, 72‑022 Nowe Warpno
tel. + 48 91 312 97 40
fax. +48 91 312 95 05
UKF: 71
e‑mail: bnowewarpno@ums.gov.pl
w sezonie w weekendy czynne 8:00‑20:00

Bosmanat Portu Wolin (8 h)
ul. Niedamira 22, 72‑510 Wolin
tel. +48 91 326 11 14
UKF: 71

Bosmanat Portu Kamień Pomorski (8 h)
ul. Wilków Morskich 2, 72‑400 Kamień Pomorski
tel. +48 91 382 01 10
UKF: 71

Bosmanat Portu Mrzeżyno (8 h) 7:15 – 15:15
ul. Marynarska 1, 72‑330 Mrzeżyno
tel. +48 91 386 61 19
UKF: 10, 71 UKF

Morska Służba Poszukiwania
i Ratownictwa – SAR
Do zadań Służby SAR należy poszukiwanie i ratowanie każdej oso‑
by znajdującej się w niebezpieczeństwie na morzu, bez względu
na okoliczności w jakich się tam znalazła oraz zwalczanie zagrożeń
i zanieczyszczeń olejowych i chemicznych środowiska morskiego.
ŚWINOUJŚCIE – POMOCNICZE CENTRUM KOORDYNACYJNE
Lokalizacja
Nabrzeże Władysława IV 1, 72‑600 Świnoujście
Kontakt
telefon: +48 91 321 49 17
telefon: +48 91 321 59 29
faks: +48 91 321 60 42
tel. komórkowy: +48 505 050 969
e‑mail: polratok.2@sar.gov.pl
Morskie kanały radiowe monitorowane przez Pomocnicze Centrum Koordynacyjne
VHF – kanał 11 – łączność operacyjna Służby SAR
VHF – kanał 16
TRZEBIEŻ – MORSKA STACJA RATOWNICZA
Lokalizacja
ul. Kwiatkowskiego 1, 72‑020 Trzebież
MORSKI STATEK RATOWNICZY M/S MONSUN
Lokalizacja
Port Rybacki w Trzebieży
Kontakt
telefon/faks: +48 91 424 33 48
tel. komórkowy:+48 505 050 992
e‑mail: monsun@sar.gov.pl
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DZIWNÓW – MORSKA STACJA RATOWNICZA
BRZEGOWA STACJA RATOWNICZA
Lokalizacja
Osiedle Rybackie 16, 72‑420 Dziwnów
Kontakt całodobowy
telefon/faks: +48 91 381 30 29
tel. komórkowy: +48 505 050 981
e‑mail: bsr.dziwnow@sar.gov.pl

JEDNOSTKA DO ZWALCZANIA ZANIECZYSZCZEŃ M/S CZESŁAW II
Lokalizacja
Port w Świnoujściu, Nabrzeże Władysława IV
Kontakt
telefon: +48 91 321 60 45
tel. komórkowy: +48 505 050 989
e‑mail: czeslaw@sar.gov.pl

MORSKI STATEK RATOWNICZY M/S CYKLON
Lokalizacja
Port w Dziwnowie, Nabrzeże Południowe 2
Kontakt
telefon/faks: +48 91 381 30 29
tel. komórkowy: +48 505 050 985
e‑mail: cyklon@sar.gov.pl

DARŁOWO – MORSKA STACJA RATOWNICZA BRZEGOWA
STACJA RATOWNICZA
Lokalizacja
Wilków Morskich 23, 76‑150 Darłówko
Kontakt całodobowy
telefon/faks: +48 94 314 26 34
tel. komórkowy: +48 505 050 975
e‑mail: bsr.darlowo@sar.gov.pl

KOŁOBRZEG – MORSKA STACJA RATOWNICZA, BRZEGOWA
STACJA RATOWNICZA
Lokalizacja
Warzelnicza 7, Wyspa Solna, 78‑100 Kołobrzeg
Kontakt całodobowy
telefon: +48 94 352 20 20
telefon/faks: +48 94 352 33 14
tel. komórkowy: +48 505 050 968
e‑mail: bsr.kolobrzeg@sar.gov.pl
MORSKI STATEK RATOWNICZY M/S SZKWAŁ
Lokalizacja
Port w Kołobrzegu, Nabrzeże Promowe
Kontakt
tel. komórkowy: +48 505 050 967
e‑mail: szkwal@sar.gov.pl
ŚWINOUJŚCIE – POMOCNICZE CENTRUM KOORDYNACYJNE
Lokalizacja
Nabrzeże Władysława IV 1, 72‑600 Świnoujście
Kontakt całodobowy
telefon: +48 91 321 49 17
telefon: +48 91 321 59 29
faks: +48 91 321 60 42
tel. komórkowy: +48 505 050 969
e‑mail: polratok.2@sar.gov.pl
MORSKI STATEK RATOWNICZY M/S PASAT
Lokalizacja
Port w Świnoujściu, Nabrzeże Władysława IV
Kontakt
telefon: +48 91 321 60 44
tel. komórkowy: +48 505 050 994
tel. komórkowy: +48 515 850 041
e‑mail: pasat@sar.gov.pl

MORSKI STATEK RATOWNICZY M/S TAJFUN
Lokalizacja
Port w Darłowie
Kontakt
telefon/faks: +48 94 314 28 32
tel. komórkowy: +48 505 050 987
e‑mail: tajfun@sar.gov.pl

Jednostki WOPR
Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe (WOPR) – polska or‑
ganizacja skupiająca ratowników wodnych. WOPR jest włączony do
systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego. Ogólnopolski
telefon ratunkowy: + 48 601 100 100
Jednostki terenowe WOPR:
Oddział Powiatu Sławieńskiego z siedzibą w Darłowie
ul. Sportowa 1, 76‑150 Darłowo
tel. +48 94 314 30 45
tel. kom. +48 607 304 852
Oddział WOPR Goleniów
tel. kom. +48 500 071 008
Oddział WOPR Gryfino
tel. kom. +48 790 439 166
Oddział WOPR Kamień Pomorski
ul. Wilków Morskich 4, 72‑400 Kamień Pomorski
tel. +48 91 38 20 910
Oddział WOPR Kołobrzeg
ul. Łopuskiego 36/38, 78‑100 Kołobrzeg
tel. +48 94 35 51 309
Oddział WOPR Police
ul. Marii Konopnickiej 14, 72‑010 Police
tel. +48 783 284 245 – Prezes Oddziału
tel. +48 783 282 900 – Wiceprezes Oddziału
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Oddział Szczecińskie WOPR
ul. Heyki nad Kanałem Zielonym, 70-631 Szczecin
tel. +48 91 46 24 877
Oddział Grodzki WOPR Świnoujście
ul. Żeromskiego 48, 72‑600 Świnoujście
tel. +48 91 32 17 821

W 2015 r. stawki za wydanie pozwolenia wynoszą:
1. NA OKRES 1 MIESIĄCA – 16 zł
2. NA OKRES 12 MIESIĘCY:
‑ opłata pełna – 49 zł
‑ opłata ulgowa – 31 zł

Prognoza pogody
Warto przed rozpoczęciem rejsu sprawdzić aktualną prognozę
pogody. Na tablicach informacyjnych większości przystani może‑
my znaleźć prognozowane warunki atmosferyczne nawet na kilka
najbliższych dni. Możemy także skorzystać z popularnych lokalnych
serwisów pogodowych:
http://baltyk.pogodynka.pl/– serwis Instytutu Meteorologii i Go‑
spodarki Wodnej,
http://www.windguru.cz/pl –‑ popularny serwis pogodowy,
http://www.meteo.pl/– numeryczna prognoza pogody (na 60 i 84
godzin) Interdyscyplinarnego Centrum Modelowania Matematycz‑
nego i Komputerowego Uniwersytetu Warszawskiego,
http://www.sat24.com/– 3‑dniowa prognoza pogody, w tym mapy
satelitarne.
Prognoza pogody nadawana przez radio:
Nazwa Stacji

Kanał

Witowo Radio

16, 24, 25, 26
2182 kHz

Polskie Radio

225 kHz

GUM
Słupsk Radio

16, 71
16, 12

• w biurze Inspektorów Rybołówstwa Morskiego w Trzebieży,
ul. Portowa 5b, we wtorki w godz. 8:00‑14:00,
• w biurze Inspektora Rybołówstwa Morskiego w Wolinie,
ul. Niedamira 22, we wtorki w godz. 8:00‑14:00.

Godziny nadawania

Opłaty należy dokonać:
• na rachunek bankowy – 20 1020 4795 0000 9302 0277 9429;
nazwa odbiorcy: Gmina Miasto Szczecin, tytuł wpłaty: imię, na‑
zwisko i adres osoby, dla której ma być wydane zezwolenie,
z dopiskiem: „opłata za wydanie sportowego zezwolenia po‑
łowowego”,
• w kasie Urzędu Miasta Szczecin, przy placu Armii Krajowej 1;
gotówką – bez dodatkowych opłat.

Posługiwanie się UKF‑ką
Aby zgodnie z prawem obsługiwać UKF‑kę powinniśmy posiadać
przynajmniej Świadectwo operatora łączności bliskiego zasięgu,
które uprawnia do obsługi urządzeń radiowych wykorzystujących
częstotliwości i techniki stosowane w GMDSS na statkach morskich
niepodlegającym przepisom konwencji SOLAS. W Polsce instytucją
odpowiedzialną za egzaminowanie, wydawanie świadectw oraz re‑
jestrację sprzętu jest Urząd Komunikacji Elektronicznej.

01:35, 07:35, 13:35, 19:35
pon.‑ sob.: 00:58, 20:05;
niedziela: 00:58
00:05, 07:05, 13:05, 19:05
07:05, 12:35, 18:35, 23:05

Pozwolenie sportowe na łowienie ryb
Pozwolenie na łowienie ryb w celach sportowo‑rekreacyjnych
w polskich obszarach morskich, w tym na morskich wodach we‑
wnętrznych, wydaje jeden z okręgowych inspektorów rybołów‑
stwa morskiego w Szczecinie, Słupsku lub w Gdyni. Ograniczenia
połowów zawarte są w zarządzeniach wydawanych przez Okręgo‑
wego Inspektora Rybołówstwa Morskiego w Szczecinie. Aktualne
informacje dostępne są w zakładce Strona główna – KOMUNIKATY
BIEŻĄCE OIRM: www.oirm.szczecin.pl.
OIRM w Szczecinie wydaje zezwolenia określone ww. ustawą:
• w siedzibie OIRM w Szczecinie, ul. Starzyńskiego 8 (Dom Stu‑
dencki „Korab”), w każde robocze wtorki w godz. 9:00‑15:30
i piątki w godz. 8:00‑13:30,
• w biurze Inspektorów Rybołówstwa Morskiego w Świnoujściu,
ul. Duńska 17, w poniedziałki, środy, piątki w godz. 8:00‑13:00,
• w biurze Inspektorów Rybołówstwa Morskiego w Dziwnowie,
ul. Mickiewicza 31, w poniedziałki, środy, piątki w godz. 9:00‑13:00,

Źródła informacji – informacje, mapy,
wydawnictwa, strony www
Publikacje przydatne podczas żeglugi po Zachodniopomorskim
Szlaku Żeglarskim możemy podzielić na: oficjalne wydawane przez
uprawnione do tego pomioty oraz pomocnicze i popularyzator‑
skie.
Locje:
• „Locja Bałtyku” wydana przez Biuro Hydrograficzne Marynar‑
ki Wojennej, numer katalogowy – 502.
• „Spis Świateł i Sygnałów Nawigacyjnych” wydany przez Biuro
Hydrograficzne Marynarki Wojennej, numer katalogowy –
521.
Mapy:
• Biuro Hydrograficzne Marynarki Wojennej – zestawy map dla
małych jednostek (3020 oraz 3021). Zestaw 3020, obejmujący
wody Zatoki Pomorskiej i Zalewu Szczecińskiego, liczy 13 ar‑
kuszy map, zaś zestaw 3021 odniesiony do wód środkowego
wybrzeża RP składa sie z 12 arkuszy map.
• Wydawnictwo NV‑Verlag – komplet map obejmujący Zalew
Szczeciński i cieśninę Piany. Zawiera plany portów oraz inne
niezbędne dla żeglarzy informacje. Do zestawu dołączona jest
płyta CD z mapami w formacie MAPTECH.
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• Wydawnictwo NV‑Verlag – tom 3 Odra. Album zawiera za‑
równo mapy, jak i krótkie opisy tras, oraz inne przydatne że‑
glarzom informacje takie jak: głębokość wody, śluzy, miejsca
postojowe.

Polecane strony www
• http://www.ums.gov.pl/oraz http://www.umsl.gov.pl/– stro‑
ny Urzędów Morskich w Szczecinie i Słupsku, znajdziemy tam
zarówno informacje o ruchu w portach, jak i komunikaty, oraz
ostrzeżenia nawigacyjne.
• http://szczecin.rzgw.gov.pl – strona Regionalnego Zarządu
Gospodarki Wodnej, zawiera bardzo dużo przydatnych infor‑
macji i przewodników o wodach zarządzanych przez RZGW –
jezioro Dąbie i Odra. Na stronie umieszczona jest mapa z na‑
niesionymi stanowiskami sieciowymi na szczecińskim jeziorze.
• http://szczecin.uzs.gov.pl/– strona Urzędu Żeglugi Śródlądo‑
wej, która udostępnia darmowe Śródlądowe Elektroniczne
Mapy Nawigacyjne (IENC) dla obszaru objętego usługami In‑
formacji Rzecznej (RIS) na Dolnej Odrze.
• http://bhmw.mw.mil.pl/– strona Biura Hydrograficznego Ma‑
rynarki Wojennej, na której znajdziemy Ostrzeżenia Nawiga‑
cyjne m.in. Ostrzeżenia Nawigacyjne „ON Brzegowe BHMW”
– dotyczące wszystkich użytkowników wód polskiego wy‑
brzeża. Są to dość istotne informacje dotyczące na przykład
zamknięcia stref poligonów dla żeglugi, zmiany oznakowania
nawigacyjnego etc.
• http://www.zalew.org/– to Zalew Szczeciński okiem Kazimie‑
rza Olszanowskiego. Humorystyczny blog prowadzony przez
doświadczonego żeglarza jest zbiorem przydatnych informa‑
cji oraz ciekawostek o przyrodzie i historii regionu.
• www.sailforum.pl i www.zegluj.net – to najbardziej popularne
fora internetowe dedykowane żeglarzom. Znajdziemy tu dużą
dawkę informacji o Zachodniopomorskim Szlaku Żeglarskim
oraz grono aktywnych, chętnych do pomocy forumowiczów.
• www.marinas.pl – portal poświęcony Zachodniopomorskie‑
mu Szlakowi Żeglarskiemu, prowadzony przez Związek Por‑
tów i Przystani Jachtowych.

Polecane publikacje
• „Szlak Wodny Berlin‑Szczecin‑Bałtyk: Przewodnik dla żeglarzy
i turystów wodnych”, Zdzisław Kilarski.
• „Polskie porty otwartego morza”, Jerzy Kuliński, Wydawnic‑
two: Nowator Kartuzy.
• „Wybrane Porty Niemiec Wschodnich”, Jerzy Kuliński, Wy‑
dawnictwo: Nowator Kartuzy.
• „Żeglarstwo na Pomorzu Zachodnim”, Piotr Owczarski.
• Turystyczna Mapa Zalewu Szczecińskiego /pol‑niem/1:ok.85000.

Błękitna Flaga
Błękitna Flaga (Blue Flag) to międzynarodowy program promujący
ochronę środowiska w nadmorskich miejscowościach, kąpieliskach
i przystaniach jachtowych. Stworzony został w 1985 roku przez
pozarządową Fundację na rzecz Edukacji Ekologicznej (Founda‑
tion for Environmental Education). Stowarzyszenie, mające swoją
siedzibę w Danii, zrzesza organizacje narodowe pełniące funkcje
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koordynatorów programów. Związek w swoich działaniach dąży
do zrównoważonego rozwoju w obszarze plaż i kąpielisk, marin
i indywidualnych łodzi. W 2014 roku Błękitną Flagę otrzymały na‑
stępujące porty i mariny:
•
•
•
•

Marina Basen Północny w Świnoujściu
Camping Marina PTTK Szczecin
Marina Solna Kołobrzeg
Marina Wapnica

Stacje benzynowe na trasie szlaku
dostępne bezpośrednio z wody:
• Szczecin – Marina Club, stacja całodobowa, wymiana małych
butli gazowych, telefon + 48 797 468 456
• Trzebież – nabrzeże Urzędu Morskiego, stacja całodobowa,
wymiana małych butli gazowych, telefon + 48 601 778 898
• Stepnica – stacja znajduje się na końcu basenu kolejowego
(w porcie), godziny pracy: piątek‑sobota 7:00‑20:00, niedziela
od 8:00‑18:00,
• Dziwnów – ul. Juliusza Słowackiego 18, stacja znajduje się
w połowie drogi pomiędzy mostem a nabrzeżem sezonowym,
stacja całodobowa, telefon +48 242 560 467
• Świnoujście – Basen Północy (w głębi basenu), godziny pracy
codziennie 8:00‑11:00 i 13:00‑18:00, telefon +48 502 771 538
Dodatkowo na terenie Mariny Pogoń znajduje się całodobowa
stacja benzynowa. Niestety nie ma do niej dostępu bezpośrednio
z wody.

Ważne telefony:
•
•
•
•
•
•

112 – Telefon Alarmowy
997 – Policja
998 – Straż Pożarna
999 – Pogotowie Ratunkowe
+ 48 601 100 100 – Telefon alarmowy WOPR
+48 91 32 14 917 – SAR Świnoujście – Pomocnicze Centrum
Koordynacyjne
• +48 586 610 197 – SAR Morskie Ratownicze Centrum Koordy‑
nacyjne
• +48 585 242 222 – Telefon Zaufania Morskiego Oddziału Stra‑
ży Granicznej

Przejścia graniczne na szlaku
Do zadań Morskiego Oddziału Straży Granicznej należy przede
wszystkim ochrona granicy morskiej i kontrola ruchu na przej‑
ściach granicznych. Wśród innych zadań można wymienić również
ratowanie życia ludzkiego i wykrywanie zanieczyszczeń. Do odpra‑
wy granicznej powinniśmy się zgłosić w momencie przekraczania

Nazwa
miejscowości

Rodzaj
przejścia granicznego

Darłowo

morskie

Dziwnów

morskie

Kołobrzeg
Mrzeżyno
Świnoujście
Szczecin
Trzebież
Nowe Warpno

morskie
morskie
morskie
morskie
morskie
morskie

strefy Schengen (np. gdy wracamy z rejsu z Petersburga). Więcej
informacji możemy znaleźć na stronie Morskiego Oddziału Straży
Granicznej: www.morski.strazgraniczna.pl. Telefon zaufania Mor‑
skiego Oddziału Straży Granicznej: + 48 58 524 22 22.

Dozwolony rodzaj ruchu
osobowy, towarowy
osobowy (tylko dla pływań sportowych), towarowy (tylko dla rybołówstwa

Placówka SG w Świnoujściu
ul. Dworcowa 1, 72‑606 Świnoujście
tel. +48 91 32 27 200, faks +48 91 32 27 205
Placówka SG w Darłowie
ul. Ojca Damiana Tynieckiego 33, 76‑150 Darłowo
tel. +48 94 31 40 420, faks +48 91 31 40 427
Placówka SG w Kołobrzegu
ul. Sikorskiego 7, 78‑100 Kołobrzeg
tel. +48 94 35 80 219, faks +48 91 35 80 205

Mosty i promy
W przypadku mijania promów powinniśmy, zgodnie z przepisami
portowymi (par. 78. 1), ustąpić pierwszeństwa. Na obszarze VTS
Świnoujście statki zbliżające się do punktów przepraw promowych
powinny nadać na kanale roboczym UKF dla danego VTS (Szczecin
VHF 69, Świnoujście VHF 12).
Uwaga: Wysokość prześwitu pomiędzy mostem a poziomem wody
podawana jest dla średniego stanu wody. Należy zachować szcze‑
gólną ostrożność w przypadku przechodzenia pod mostem stałym
przy wysokiej wodzie, np. w przypadku „cofki”.

CIEŚNINA DZIWNA
Most zwodzony w Dziwnowie
Most oddany do użytku w 1994 r., otwierany jest elektrycznie
i działa na zasadzie przeciwwagi. Szerokość kanału żeglugowego

polskiego)
osobowy, towarowy
towarowy (tylko dla rybołówstwa polskiego)
osobowy, towarowy
osobowy, towarowy
osobowy
osobowy

Placówka SG w Rewalu
ul. Dworcowa 14, 72‑344 Rewal
tel. +48 91 38 77 620, faks +48 91 38 77 625
Placówka realizuje zadania z zakresu kontroli granicznej w mor‑
skim przejściu granicznym w Mrzeżynie.
Placówka Straży Granicznej w Szczecinie
ul. Żołnierska 4, 71‑141 Szczecin
tel. +48 91 46 65 520, faks +48 91 46 65 735
Placówka realizuje zadania z zakresu kontroli granicznej w mor‑
skim przejściu granicznym w Szczecinie, Trzebieży i Nowym Warp‑
nie.

wynosi 16 m. Otwierany jest w godzinach parzystych przez cały rok
oraz dodatkowo w okresie od 15 maja do 30 września o godzinach
13:00, 17:00, 19:00, 21:00. Zarządza nim Zarząd Dróg Wojewódz‑
kich w Koszalinie.
Uwaga! Godziny otwarcia mostu mogą być zmieniane co roku. Kon‑
takt z obsługą mostu: VHF 10 lub telefonicznie +48 691 290 865.

Mosty w Wolinie
W Wolinie mija się aż trzy mosty. Licząc od strony Zalewu Szczeciń‑
skiego w kierunku morza, widzimy kolejno: most zwodzony miejski,
stały most łukowy na trasie S3 oraz stały most kolejowy. Szczegóło‑
we opisy mostów znajdują się poniżej:

Most obrotowy w Wolinie
Jest to bardzo niski most drogowy, mający około 3,1 m prześwitu
ponad lustem wody. Zaopatrzony jest w obrotowe przęsło. Pamię‑
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tajmy, aby przygotować się do przejścia już na kilka minut przed
planowanym otwarciem.

Most stały na Starej Świnie

Mieści się obok basenu Mulnik, dawnego basenu U-bootów. Jego
Zarządcą jest Urząd Miasta w Wolinie, z jego ramienia most obsłu‑ prześwit wynosi 6,3 m nad poziomem wody. Jachtom nieposiada‑
jącym możliwości kładzenia masztu skutecznie blokuje dostęp do
guje Ryszard Ptaszek, tel.: +48 510 675 705.
jeziora Wicko Wielkie.
W 2015 roku most będzie otwierany wg następującego porządku:

Wybrane mosty na Odrze Zachodniej

W okresie od 1 maja do 31 sierpnia:
• poniedziałek–piątek: 9:00 i 16:00
• w soboty, niedziele i święta: 10:00, 14:00 i 18:00
W okresie od 1 do 30 września:
• poniedziałek–piątek: 9:00 i 15:00
• w soboty: 10:00
• w niedziele: 13:00
W okresie od 1 października do 30 kwietnia:
• poniedziałek–piątek: 9:00 i 15:00
• w soboty, niedziele i święta: most jest zamknięty

Trasa Zamkowa im. Piotra Zaremby wybudowana w latach 1978
‑1996, to jedna z czterech arterii łączących lewą i prawą cześć
Szczecina. Znajduje się przy Wałach Chrobrego i stanowi przeszko‑
dę w dostępie do pięknie wyremontowanych bulwarów. W 2007 r.,
przed finałem regat The Tall Ships Races, na Trasie Zamkowej zain‑
stalowano, bardzo efektowną, niebieską iluminację.
Most Długi im. Sobieskiego zlokalizowany jest nad Odrą Zachod‑
nią w Szczecinie i łączy część miasta leżącą na Łasztowni z centrum
miasta. Most nie jest podnoszony.

Most kolejowy znajduje się kilkaset metrów za Mostem Długim
i łączy szczeciński kolejowy dworzec główny z Kępą Parnicką. Most
W okresie od 1 lipca do 31 sierpnia, od poniedziałku do piątku, nie jest otwierany.
istnieje możliwość dodatkowego otwarcia od godz. 12:00. Warunkowane jest ono zebraniem się grupy minimum trzech jach- Most Cłowy w Szczecinie jest usytuowany na Regalicy i łączy le‑
tów oraz wcześniejszym zgłoszeniem, najpóźniej pół godziny, wobrzeżną część miasta z prawobrzeżem. Most ten jest widoczny
podczas podchodzenia do Mariny Pogoń.
zamiaru przejścia.
Nadzór sprawuje Zbigniew Augustyniak – kierownik Referatu Bu‑
downictwa, Inicjatyw i Działalności Gospodarczych Urzędu Miasta
w Wolinie, tel. +48 91 32 20 811.

POZOSTAŁE MOSTY NA ODRZE ZACHODNIEJ
I REGALICY:
Patrz tabelka na stronie 17.

Aktualny rozkład otwarcia mostu znajduje się pod adresem: http://
www.wolin.pl/wolin/gospodarka‑odpadami/98.html.

Most stały na drodze ekspresowej S3

TOR WODNY SZCZECIN-ŚWINOUJŚCIE:

Tor wodny Szczecin‑Świnoujście stanowi sztuczną drogę wodną,
prowadzącą od pławy podejściowej na kotwicowisku w Zatoce
Wysokość od lustra wody wynosi 12,05 m. Warto o tym pamiętać, Pomorskiej, poprzez Świnę w Świnoujściu, Kanał Mieliński, Kanał
gdyż znaki zawyżają prześwit – 12,5 m.
Piastowski, Zalew Szczeciński, Roztokę Odrzańską, Domiążę w Po‑
licach i Odrę Zachodnią – do Portu Morskiego w Szczecinie. Przy
Most stały kolejowy
przechodzeniu przez Zalew Szczeciński na torze wodnym mija się
charakterystyczne Bramy Torowe. Szczecińskie środowisko mor‑
Wysokość lustra wody wynosi 12,44 m. Znaki zaniżają prześwit, po‑ skie od lat walczy o pogłębienie tego toru wodnego do 12,5 m głę‑
dając wysokość 12,4 m.
bokości.

CIEŚNINA ŚWINA
Promy w Świnoujściu
W Świnoujściu funkcjonują dwie stałe przeprawy promowe:
• przeprawa Warszów zlokalizowana w centrum miasta, obok
dworca PKP,
• przeprawa Centrum, zwana również Karsibór.

Zarządcą przeprawy jest Żegluga Świnoujska. Aktualny rozkład
kursowania promów dostępny jest na stronie: http://www.zeglu‑
ga.swi.pl/. Promy kursują przez całą dobę. Telefon do dyspozytora:
+48 913 212 140.
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SZCZECIN PODJUCHY

13

KOŁBASKOWO
A-6
SZCZECIN
POMORZANY
SZCZECIN
„OBROTOWY”
SZCZECIN
„DŁUGI”
SZCZECIN
„TRASA ZAMKOWA”
SZCZECIN
„PORTOWY”
SZCZECIN
„TRASA ZAMKOWA”
SZCZECIN
„TRASA ZAMKOWA”
SZCZECIN
„OBROTOWY”
SZCZECIN
KANAŁ ODYŃCA
(DZIEWOKLICZ)
SZCZECIN
KANAŁ ZIELONY
SZCZECIN
Odra Zachodnia
WYSPA WENECJA
SZCZECIN
Odra Zachodnia
WYSPA JASKÓŁCZA

SZCZECIN PODJUCHY
„CŁOWY”
MASZALIN

drogowy

737,1

drogowy
kolejowo-drogowy
kolejowy
drogowy
podnoszony
drogowy
drogowy
drogowy wjazdowy
drogowy
wjazdowy
kolejowy obrotowy

25,40
31,17
35,59
35,95

4,00
4,05
4,16
4,45

Odra Zach.
Odra Zach.

Parnica
Parnica

Odra Zach.

Odra Zach.

Kanał Zielony

Kanał Odyńca

Parnica

Parnica

Odra Zach.

Odra Zach.

Odra Zach.

kładka drogowopiesza
drogowy
kładka
piesza
drogowy

35,4
35,1

36,54

drogowy

14,65

Odra Zach.

drogowy

737,6

Regalica

Regalica

734,6

kolejowy
drogowy
drogowy
drogowy
drogowy autostrada
kolejowy,
podnoszony
kolejowo-drogowy

Rodzaj
mostu konstrukcja

653,9
662,3
690,5
718,18
727,95
733,7

km rzeki

LEGENDA: SW – średni stan wody; WWŻ – Wielka Woda Żeglowna 

28

27

26

25

24

23

22

21

20

19

18

17

16

15
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SZCZECIN PODJUCHY

12

„PIONIERÓW
MIASTA SZCZECINA”

Odra
Odra
Odra
Odra Wsch.
Odra Wsch.
Regalica

SIEKIERKI
OSINÓW DOLNY
KRAJNIK DOLNY
GRYFINO
RADZISZEWO
SZCZECIN PODJUCHY

6
7
8
9
10
11
Regalica

Rzeka

Miejscowość/nazwa mostu
(podkreślenie – most limitujący dany
odcinek eksploatacyjny lub rzekę)

Lp.

27,74

42,45

14,54

12,15
11,85
-

-

107,46

20,06

118,49

Prawe 10,64
Lewe 10,66
17,50

79,77

80,05

54,57

-

-

-

11,00
11,00
20,00

50

50

20,06

50

Prawe 10,00
Lewe 10,00
17,50

50

50

50

Szczecin – Most
Długi

Szczecin – Most
Długi
Szczecin – Most
Długi

Gryfino
Odra Zach.
Szczecin – Most
Długi
Szczecin – Most
Długi
Szczecin – Most
Długi
Szczecin – Most
Długi
Szczecin – Most
Długi
Szczecin – Most
Długi
Szczecin – Most
Długi
Szczecin – Most
Długi
Szczecin – Most
Długi
Szczecin – Most
Długi

Szczecin – Podjuchy

Szczecin – Podjuchy

Szczecin – Podjuchy

Gozdowice
Gozdowice
Widuchowa
Gryfino
Szczecin -Podjuchy
Szczecin - Podjuchy

Wodowskaz

590

590

590

590

590

590

590

590

590

590

590

590

590

600

610

610

1,78

5,21

1,15

3,00

1,89

7,11

11,11

3,82

3,78 na 12,6 m
3,40 na 17,5 m
11,46

3,79

11,86

11,42

5,43 na 50 m
środ. 6,14
5,68

prz. I. zamknięte
8,44

przęsło pr. 9,10

Rzeczywisty prześwit pionowy nad poziom
wody
Stan WWŻ
Prześwit przy WWŻ
530
4,14
530
5,09
660
5,55
610
5,17
610
11,20
610
2,96
6,20
610
5,96

Źródło: Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Szczecinie, stan na marzec 2014 r.

prz. I. zamk.
50
50

prz. I. zamk. 83,17
74,83

Szlaku żeglug.
50
50
50
50
50
stałe 50
podn. 13,00
35
35
przęsło pr.
50

Całkowita
88,47
83,00
99,86
100,50
95,55
stałe 68,93 podn.
13,00
45,10
44,50
przęsło pr.
83,10

Szerokość przęsła żeglugowego

WYKAZ MOSTÓW NA RZEKACH ADMINISTROWANYCH PRZEZ RZGW SZCZECIN

Nabrzeże Ognica

53°04’31” N
14°22’18” E
74-121 Ognica gmina Widuchowa
tel. +48 91 416 72 37
http://www.rzgw.szczecin.pl

TEL. DYŻURNY

KANAŁ VHF

GŁĘBOKOŚĆ BASENU

MIEJSCA POSTOJOWE

+48 91 416 72 37

-

-

GOŚCINNE – 20
REZYDENCKIE – 0

E-MAIL DYŻURNY

AKWEN

GŁĘBOKOŚĆ TORU

-

RZEKA ODRA

3m
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Ognica
Na wysokości Ognicy tor wodny, biegną‑
cy w górę Odry, odgałęzia się na zachód
w kierunku wejścia do kanału Schwedter
Querfahrt. Kanał ten łączy zachodnie
i wschodnie koryto Odry i jest pierwszym
odcinkiem podejścia do przemysłowego
miasta Schwedt/Oder.

potrzeby przesunie jacht w inne miejsce,
ustępując keję dużym jednostkom. Jeżeli
jest wolne miejsce, najlepiej będzie je‑
żeli przycumujemy w sąsiedztwie slipu,
w północnej części nabrzeża. Jachty
o większym zanurzeniu muszą uważać na
podwodną część pochylni slipu.

Nabrzeże postojowe znajduje się na
wschodnim brzegu Odry. Podejdziemy
do niego wprost ze szlaku wodnego. Ze
względu na falowanie, powodowane
przez przepływające głównym nurtem
braki, pchacze i holowniki, musimy pa‑
miętać, aby bardzo starannie przycumo‑
wać jacht. Szczególnie wskazane jest to,
abyśmy zamocowali odbijacze. W czasie
manewrów musimy uwzględnić prąd
o szybkości nawet do dwóch węzłów.

We wsi znajduje się XV-wieczny, kamienny
kościół św. Jadwigi Śląskiej oraz niewielka
drewniana kaplica z początku XX w.

Widuchowa

Administratorem Nadzoru Wodnego
Gatow
w Ognicy z ramienia właściciela terenu Skarbu Państwa, jest Regionalny Zarząd
Gospodarki Wodnej w Szczecinie.

53°5'

Przystań jest miejscem raczej na krótki
postój. Znajdziemy tu 20 miejsc. Obiekt
nie jest wyposażony w infrastrukturę
turystyczną ani żeglarską. Możemy tu
stanąć jedynie pod warunkiem, że w tym
samym czasie nie cumują tu jednostki to‑
warowe. Z racji przeznaczenia nabrzeża
mają one pierwszeństwo. Zaleca się, aby
nawet podczas krótkiego postoju na jach‑
cie znajdowała się osoba, która w razie

Ognica

UL

.O

GN

ICA

3

Odra

3
3
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53°07’30” N
14°23’12” E

Nabrzeże Widuchowa

74-120 Widuchowa, ul. Bulwary Rybackie
tel. + 48 91 416 72 37
http://www.rzgw.szczecin.pl

TEL. DYŻURNY

KANAŁ VHF

GŁĘBOKOŚĆ BASENU

MIEJSCA POSTOJOWE

+ 48 91 416 72 37

-

-

GOŚCINNE – 8
REZYDENCKIE – 0

E-MAIL DYŻURNY

AKWEN

GŁĘBOKOŚĆ TORU

-

RZEKA ODRA

3m

20

Widuchowa
Widuchowa, duża wieś gminna, położona
jest na wschodnim brzegu Odry. Znajdu‑
je się tu niewielkie nabrzeże postojowe,
niegdyś z racji swojego położenia wyko‑
rzystywane w czasie odpraw granicznych.
Obecnie jest to publiczne miejsce postojo‑
we. Obejmuje dwie keje: dłuższą dla barek
i niewielkich statków śródlądowych, które
czasami tu pochodzą, oraz krótszą, idealną
do cumowania jachtów i motorówek.
Podejście do nabrzeża prowadzi bezpo‑
średnio z żeglownego nurtu Odry. Ze
względu na możliwy silny prąd rzeki za‑
leca się, abyśmy cumowali lewą burtą do
nabrzeża. Falowanie powodowane przez
przepływające głównym nurtem barki,
pchacze i holowniki wymaga od nas bar‑
dzo starannego przycumowania jachtu. Nie
możemy zapominać o zamocowaniu odbija‑
czy. W czasie silnej cofki bałtyckiej musimy
liczyć się także ze zmianą kierunku prądu
i wysokimi stanami wody.

Administratorem
Nadzoru
Wodnego
w Ognicy z ramienia właściciela terenu Skarbu Państwa, jest Regionalny Zarząd
Gospodarki Wodnej w Szczecinie.
Wieś położona jest w wyjątkowo malow‑
niczej scenerii Parku Krajobrazowego Do‑
lina Dolnej Odry, który swoim zasięgiem
obejmuje niemal cały teren Międzyodrza.
Jest to największe w Europie Środkowej
torfowisko. Występującej tu fauny i flory
nie sposób spotkać u ujść innych, europej‑
skich rzek . Najcenniejsze objęte są ochrona
Gatow
rezerwatową.

Widuchowa

53°5'
Ognica

Przy nabrzeżu jednorazowo może zmie‑
ścić się do 8 jednostek. Na jego obszarze
nie znajdziemy specjalnej infrastruktury
turystycznej, czy żeglarskiej. Nie ma także
zaplecza sanitarnego. Teren przystano jest
ogrodzony. W odległości ok. 50 m znajduje
się sklep spożywczy.

STOWA

UL . MO

3

Odra
3

3
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Nabrzeże Miejskie

53°15’ N
14°29’ E

74-100 Gryfino, ul. Nadodrzańska 1
tel. +48 91 416 30 11
e-mail: osir@gryfino.pl
http://www.osir-gryfino.pl

TEL. DYŻURNY

KANAŁ VHF

GŁĘBOKOŚĆ BASENU

MIEJSCA POSTOJOWE

+48 607 529 643

-

BASEN I – 4 m
BASEN II – 4 m

GOŚCINNE – 40
REZYDENCKIE – 20

E-MAIL DYŻURNY

AKWEN

GŁĘBOKOŚĆ TORU

-

ODRA WSCHODNIA

6m

22

Gryfino

Za mostem znajduje się nabrzeże dla jach‑
tów żaglowych i motorowych. Uwaga! Nie
powinniśmy przepływać pod mostem bez‑
pośrednio wzdłuż nabrzeża. Jest to zabro‑
nione ze względu na kamienne umocnienia
położonego na brzegu filara. Po minięciu
mostu, znajdziemy pływający pomost, pod‑
łączenia do wody i prądu oraz bosmankę
z kuchnią i zapleczem sanitarnym. Przystań
ma charakter otwarty, jednak bosman dy‑
żuruje wyłącznie w ciągu dnia. Teren przy‑
stani jest monitorowany.

Gryfino to stosunkowo niewielka miejsco‑
wość. W okolicy słynie przede wszystkim
z tłumnie odwiedzanego przez mieszkań‑
ców pobliskiego Szczecina (ok. 30 km) aqu‑
aparku Laguna. Nieopodal wodnego parku
rozrywki znajdują się boiska i korty teniso‑
we. Po drugiej stronie mostu, naprzeciwko
przystani, znajduje się atrakcyjny plac za‑
baw dla dzieci.

14°30'
Babinek

Gryfino

Na przełomie lutego i marca w Gryfinie od‑
bywa się Gryfiński Festiwal Miejsc i Podróży
„Włóczykij”, zaś na początku maja cykl im‑
prez pod nazwą Dni Gryfina.

Żurawki
Pniewo

2

Kierując się do Gryfina od strony Szczeci‑
na przystań zastaniemy po lewej stronie.
Przed mostem mieści się nabrzeże przy‑
stosowane do przyjmowania statków pasa‑
żerskich, wyposażone w infrastrukturę do
odbioru nieczystości płynnych. W budynku
informacji znajdziemy toalety.

Żarczyn

Nieopodal, na rzece Tywie, funkcjonuje
mała, prowadzona przez Ośrodek Sportu
i Rekreacji przystań (ul. Łużycka 76). Ofe‑
ruje ona między innymi wypożyczanie ka‑
jaków oraz niewielki dźwig o udźwigu do
1000 kg. Możemy dojechać do niej drogą
z betonowych płyt. Najłatwiej trafimy kie‑
rując się do sklepu Lidl. Przystań znajdzie‑
my zaraz za dyskontem.

Krajnik

Odra
4

UL . PIA

4

4

STÓW

4

4

UL . NADODR

TYKÓW

UL. TADEU

UL . ENERGE

ZAŃSKA

IUSZKI

UL . 1 MAJ
A

SZA KOŚC

UL . B
AŁT Y
CKA
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53°25’05” N
14°34’02” E

Port Jachtowy Szczecin
Żegluga Szczecińska Sp. z o.o.

71-655 Szczecin, ul. Zbożowa /Wendy
tel. +48 91 434 70 02
e-mail: sekretariat@zegluga.szn.pl
http://www.zegluga.szn.pl

TEL. DYŻURNY

KANAŁ VHF

GŁĘBOKOŚĆ BASENU

MIEJSCA POSTOJOWE

+48 599 924 222

65

BASEN I – 2,75 m
BASEN II – 2,25 m
BASEN III - 1,50 m

GOŚCINNE - 40
REZYDENCKIE - 33

E-MAIL DYŻURNY

AKWEN

GŁĘBOKOŚĆ TORU

-

RZEKA ODRA

6m
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Szczecin
Port jachtowy na Wyspie Grodzkiej, naj‑
młodsza marina Zachodniopomorskiego
Szlaku Żeglarskiego, zlokalizowany jest
w samym centrum Szczecina, pomiędzy
nabrzeżem Starówka a Wyspą Grodzką.
Z portu jachtowego rozlegają się widoki na
najbardziej charakterystyczną wizytówkę
Szczecina – Wały Chrobrego.
Ze Świnoujścia płyniemy torem wodnym
Szczecin – Świnoujście. Po prawej stronie
mijamy Marinę Gocław i restaurację Jachto‑
wa. Następnie widzimy przed sobą Wyspę
Okrętową, na której zlokalizowane są Mor‑
ska Stocznia Remontowa „Gryfia” – cha‑
rakterystyczne czarne doki na cyplu wyspy
oraz przedsiębiorstwo budujące funda‑
menty do morskich farm wiatrowych – wy‑
soka hala ciągnąca się wzdłuż nabrzeża. Od
2014 roku wyspę z lądem łączy stały most,
także musimy opłynąć ją od lewej strony.
Już za wyspą płyniemy wzdłuż nabrzeży
dawnej Stoczni Szczecińskiej. Mijamy kolej‑
no jedną z największych suwnic bramowych
w Europie oraz niepozorny budynek świe‑
tlicy, w którym podpisano porozumienia
grudniowe. Kierujemy się w prawą stronę,
z lewej mijając szary budynek elewatora
„Ewa”. Na wprost widzimy Wyspę Grodzką,
na której znajduje się marina.

Nowa marina znajduje się niedaleko zrewi‑
talizowanych bulwarów nadodrzańskich,
a także Starej Rzeźni, gdzie utworzone
zostały restauracja, sala kinowa, galeria
oraz kawiarnia. Na Bulwarze Piastowskim
możemy przespacerować się Aleją Żegla‑
rzy. Natomiast na przeciwległym Bulwa‑
rze Gdyńskim, pomiędzy mostem Długim
a Trasą Zamkową, stoi bosmanat, dostępne
jest także zaplecze sanitarne oraz możli‑
wość wypożyczenia łodzi motorowych. Ze
względu na położenie bulwarów pomiędzy
mostami, przybić do nich mogą jedynie
jachty motorowe oraz jachty ze złożonym
masztem.
Wspomniane wcześniej Wały Chrobrego to
miejsce największych kulturalnych wyda‑
rzeń Szczecina. Odbywają się tu takie im‑
prezy jak: Piknik nad Odrą (maj), Dni Morza
(czerwiec) połączone ze zlotem Old Time‑
rów, Dni Odry (lipiec), Międzynarodowy Fe‑
stiwal Ogni Sztucznych „Pyromagic” (sier‑
pień), czy też finały The Tall Ships Races.

W porcie są trzy baseny postojowe, wszyst‑
kie zlokalizowane na Duńczycy. Pierwszy
z nich, licząc od strony elewatora „Ewa”,
znajdziemy przed kładką łączącą Wyspę
Grodzką z Łasztownią. Dwa pozostałe znaj‑
dują się za mostem, aby dostać się do nich
musimy opłynąć wyspę z prawej strony, kie‑
rując się na Odrę Zachodnią.
Uwaga: Odrą prócz statków poruszają się
także barki. Są one dość częstym gościem
na Odrze Zachodniej, a nie możemy zapo‑
minać, że jednostki te, w stosunku do jach‑
tów, mają ograniczoną zdolność manewro‑
wą.
Dodatkowo, w najbliższych latach, na Wy‑
spie Grodzkiej powstanie mały amfiteatr
oraz dodatkowe zaplecza socjalne i sanitar‑
ne dla żeglarzy.
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Marina Gocław

53°28’05” N
14°36’05” E
71-734 Szczecin, ul. Lipowa 5/6
tel. +48 91 421 50 31
e-mail: marina.goclaw@o2.pl
http://www.marinagoclaw.pl

TEL. DYŻURNY

KANAŁ VHF

GŁĘBOKOŚĆ BASENU

MIEJSCA POSTOJOWE

+48 730 023 666
+48 530 611 555

-

2,2-4,5 m

GOŚCINNE – 30
REZYDENCKIE – 30

E-MAIL DYŻURNY

AKWEN

GŁĘBOKOŚĆ TORU

-

RZEKA ODRA

8m
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Szczecin
Basen postojowy mariny przylega bezpo‑
średnio do Odry. Płynąc od strony Zalewu
Szczecińskiego, miniemy nabrzeże Snop,
z elewatorem i umieszczonymi na jego
dachu radarami systemu VTS, basen Huk
i nabrzeże bunkrowe. Po kilkuset metrach
od wierzy Bismarcka, pomiędzy dwoma
budynkami, pierwszym należącym do ma‑
riny i drugim, w którym działa restauracja
Jachtowa, zajdziemy obsadzony drzewami
falochron, a w nim niewielkie wejście do
basenu postojowego.
Płynąc od strony centrum Szczecina, mi‑
jamy Bazę Oznakowania Nawigacyjnego
Urzędu Morskiego ok. 1 kilometr terenów
zielonych, a następnie ceglany budynek re‑
stauracji Jachtowa.

toring oferuje możliwość podglądu inter‑
netowego. Ogrodzony teren sprawia, że
na obszarze mariny nie przebywają osoby
z zewnątrz. Działa tu hotel Marina Gocław,
a także tawerna. Nieopodal znajduje się pę‑
tla tramwajowa, dzięki czemu bardzo łatwo
dostaniemy się do centrum miasta.
Marina Gocław położona jest w przepięk‑
nej, północnej części Szczecina przy głów‑
nym szlaku wodnym prowadzącym do Por‑
tu w Szczecinie. Nad dzielnicą góruje wieża
Bismarcka, zwana również wieżą gocław‑
ską. Postawiona została ku czci Bismarcka,
na wzór mauzoleum Teodoryka w Rawen‑
nie i grobowca Cecylii Metelli.

Przystań dysponuje 60 miejscami dla jach‑
tów żaglowych oraz motorowych. Wiatrami
niekorzystnymi podczas postoju i wpływa‑
nia do mariny są silne wiatry z kierunków E,
a także N i S.
Uwaga na duży ruch statków!
Teren mariny jest monitorowany oraz
dozorowany przez bosmana portu. Moni‑
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53°23’44” N
14°38’08” E

Centrum Żeglarskie
Pałac Młodzieży

70-800 Szczecin, ul. Przestrzenna 21
tel. +48 91 460 08 44
e-mail: biuro@centrumzeglarskie.pl
http://www.centrumzeglarskie.pl

TEL. DYŻURNY

KANAŁ VHF

GŁĘBOKOŚĆ BASENU

MIEJSCA POSTOJOWE

BOSMAN
+48 725 495 280

-

I - 2,5 m, II - 2,5 m,
III - 2,5 m, IV - 2,5 m

GOŚCINNE – 10
REZYDENCKIE – 200

E-MAIL DYŻURNY

AKWEN

GŁĘBOKOŚĆ TORU

-

JEZIORO DĄBIE MAŁE

2,9 m
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Obok przystani znajduje się sklep żeglarski
Bakista. Na terenie stacjonują jednostki
Policji Wodnej. Nieopodal znajdują się przy‑
stanki autobusów w kierunku Szczecina
i Szczecina‑Dąbie.

8
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Niekorzystnymi, podczas postoju w mari‑
nie, są wiatry z kierunków N.

Lubicz

1

Do portu poprowadzą nas dwa wejścia.
Pierwsze znajduje się po lewej stronie, na
wprost suwnicy i małego półokrągłego
hangaru, drugie pośrodku zewnętrznych
pomostów. Na terenie przystani możemy
postawić longside do Y‑bomów oraz do
pali. Działa tu suwnica, dostępne są także
dwa slipy. Podchodząc do nabrzeży, szcze‑
gólnie w weekendy oraz w sezonie waka‑
cyjnym, musimy zwrócić uwagę na ćwiczącą
tu młodzież.

Centrum jest jednym z największych ośrod‑
ków, zajmujących się szkoleniem młodego
pokolenia żeglarzy w Szczecinie. Działa na
rzecz upowszechnienia wśród młodych
Bolkowice
ludzi turystyki wodnej i żeglarskiej. Jest
placówką oświatową Miasta Szczecin, jedy‑
Lubiczyn
nym takim miejscem w całym kraju. Cen‑
trum oferuje całoroczne zajęcia dla dzieci
i młodzieży w kilku sekcjach – turystycznej,
regatowej i kajakowej. Ponadto organizuje
rejsy turystyczne, obozy i biwaki, półkolo‑
nie, regaty, spływy kajakowe czy spotkania
integracyjne. Oferuje windsurfing, nordic
walking, wypożyczalnię kajaków, kursy
i szkolenia na stopnie żeglarskie. Znajduje
się tu sala do organizacji konferencji czy
Krzywin Kolonia
szkoleń, wyposażona w nagłośnienie oraz
sprzęt multimedialny. Jest również dobrym
Krzywin
miejscem na organizacją imprez plenero‑
Krzywinek
wych.

7

Centrum Żeglarskie, położone w południo‑
wej części jeziora Dąbie Małe, graniczy
z Camping Marina PTTK. Składa się z dwóch
części: starszej położonej po lewej stronie
(od strony wody) i nowszej, po prawej stro‑
nie. Wśród miejscowych żeglarzy, wciąż
funkcjonuje stara nazwa – Przystań Pałacu
Młodzieży.

1

Szczecin

2

4
2

Kłodowo
3

Centrum Żeglarskie jest armatorem zasłu‑
Map data © OpenStreetMap contributors
żonych jednostek, m.in. Daru Szczecina,
który kilkakrotnie w swojej klasie zwycię‑
żył w regatach The Tall Ships Races, a także
50‑letniej Magnolii.
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Camping Marina PTTK

53°23’49” N
14°38’26” E

70-800 Szczecin, ul. Przestrzenna 23
tel. +48 91 460 11 65
e-mail: campingmarina@campingmarina.pl
http://www.campingmarina.pl

TEL. DYŻURNY

KANAŁ VHF

GŁĘBOKOŚĆ BASENU

MIEJSCA POSTOJOWE

+48 600 225 204

-

2,5 m

GOŚCINNE – 10
REZYDENCKIE – 60

E-MAIL DYŻURNY

AKWEN

GŁĘBOKOŚĆ TORU

BOSMAN@CAMPINGMARINA.PL

JEZIORO DĄBIE MAŁE

2,5 m
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Szczecin

Na terenie przystani działają tawerna Pod
Zardzewiałą Kotwicą, w której zimą odby‑
wają się prezentacje żeglarskie i sklep ze
sprzętem jachtowym Bakista Cup. Są tutaj
również luksusowe, całoroczne domki cam‑
pingowe.

Krzywinek

1

Lubicz
3

1

1

Krzywin Kolonia
8

3

Krzywin

7

Na terenie obiektu stacjonuje piękny, po‑
nad 23‑metrowy jacht Olander. Jest to ku‑
ter z 1931 r., w latach 2008–2011 przero‑
biony na kecz gaflowy.

Bolkowice

5

4

Niekorzystnymi, podczas postoju w mari‑
nie, są wiatry z kierunków N.

Camping Marina PTTK jako jedna z nielicz‑
nych przystani w Polsce może pochwalić się
odznaczeniem Błękitnej Flagi (przyznawa‑
na szczecińskiej przystani od 2007 r.). Jest
to wyróżnienie świadczące o wysokiej jako‑
ści usług świadczonych żeglarzom. Dbałość
Lubiczyn
o każdy szczegół w tworzeniu uniwersalnej
oferty turystycznej dla wodniaków, po‑
twierdziło otrzymanie w 2013 roku Grand
Prix – nagrody Przyjaznego Brzegu, a także
wyróżnienie Gelbe Welle. W 2014 r. Cam‑
ping Marina PTTK uzyskała tytuł MISTER
CAMPING 2014.

1

Aby wejść do Mariny Camping PTTK, płynąc
Dąbską Strugą od strony Regalicy, musimy
minąć stację benzynową, duży, biały hangar
należący do Marina Hotele oraz żółty han‑
gar i żółtą suwnicę Centrum Żeglarskiego.
Przystań jachtowa zaczyna się pomostem
w kształcie litery L. Następnie zobaczymy
pale, które biegną od pomostu aż do miej‑
sca postoju sprzętu technicznego firmy UW
Service. Płynąc z jeziora Dąbie Duże lub od
strony Kanału Jacka, na wprost zobaczymy
hangary Centrum Żeglarskiego – najpierw
duży, chwilę później mały, obok którego
stać będzie hangar Camping Marina PTTK –
który możemy uznać za początek przystani.
Następnie ukażą się nam brązowe domki
campingowe stojące frontem do nabrzeża.

2

4
2

Kłodowo
3

Przy wejściu na teren przystani znajduje się
przystanek autobusowy w kierunku Szcze‑
cina i Szczecina ‑ Dąbie.

Map data © OpenStreetMap contributors
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53°24’10” N
14°39’59” E

Harcerski Ośrodek Morski

70-832 Szczecin, ul. Żaglowa 2
tel. +48 91 460 08 52
e-mail: hom@zachpom.zhp.pl
http://www.homszczecin.pl

TEL. DYŻURNY

KANAŁ VHF

GŁĘBOKOŚĆ BASENU

MIEJSCA POSTOJOWE

+48 605 400 189

-

2,5 m

GOŚCINNE – 10
REZYDENCKIE – 90

E-MAIL DYŻURNY

AKWEN

GŁĘBOKOŚĆ TORU

-

JEZIORO DĄBIE MAŁE

3m
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Szczecin
Z Kanału Jacka do przystani poprowadzi
nas oznakowany bojkami tor wodny. Musi‑
my kierować się na budynki dawnego ele‑
watora bądź kościoła. Wejście do basenu
postojowego HOM znajdziemy za drzewa‑
mi po prawej stronie. Na wprost zobaczymy
kanał dawnego elewatora, a po lewej stro‑
nie kanał Ligi Morskiej. Pamiętajmy, że po
obu stronach toru znajdują się płycizny.
W HOM, jachtem o większym zanurze‑
niu, musimy kierować się na prawą stronę
basenu. Lewa strona jest bardzo płytka.
Ze względu na bardzo gęste ustawienie
jachtów w basenie, nie mamy możliwości
wejścia na żaglach. Po prawej stronie wej‑
ścia, w kierunku toru wodnego, tworzy się
dodatkowo łacha piachu. Ze względu na
brak oświetlonego szlaku oraz liczne sieci
do HOM nie powinniśmy wchodzić w nocy.
Harcerski Ośrodek Morski to przystań, na
której swoją karierę żeglarską, m.in. na
vegach Totem i Watra, rozpoczynało wielu
szczecinian. Warto wspomnieć, że to wła‑
śnie w HOM zapoczątkowano morskie rej‑
sy DZ‑tami, a za rejs jachtem Żagiewka (Ne‑
fryt) wokół Bałtyku Piotr Czeronko uzyskał
wyróżnienie Rejs Roku.

W HOM możemy wyczarterować jacht bądź
wypożyczyć kajak. Nieopodal przystani
znajduje się bardzo dobrze zagospodaro‑
wana plaża miejska, na której corocznie,
pod koniec lipca, odbywają się Dąbskie
Wieczory Filmowe. W Dąbiu, dzielnicy
Szczecina, oddalonej około 1 kilometr od
HOM, znajdziemy sklepy, apteki, banko‑
mat, a także centrum handlowe, w tym
również całodobowy sklep Społem. W sa‑
mym Dąbiu warto, abyśmy wybrali się do
kościoła z bardzo charakterystyczną wieżą
–Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Ma‑
ryi Panny oraz na historyczne tereny Dąbia
położone nad rzeką Płonią (obecnie tereny
spacerowo‑wypoczynkowe).
Co ciekawe, w latach sześćdziesiątych
i siedemdziesiątych na terenie ośrodka,
w warsztacie szkutniczym, budowane były
Kormorany i Wydry. Na terenie przystani
znajduje się zbudowany ok. 1917 r., styli‑
zowany na siedzibę ziemiańską, dworek.
Przed wojną stanowił on siedzibę Borcher‑
towów. Niegdyś połączony był z pięknym
ogrodem. Dzisiaj znajduje się on w remoncie.
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Jacht Klub AZS

53°23’52” N
14°37’30” E

Jacht Klub Akademickiego Związku
Sportowego w Szczecinie

70-800 Szczecin, ul. Przestrzenna 9
tel. +48 91 461 27 34
e-mail: jkazs.szn@gmail.com
http://www.jkazs.szn.pl

TEL. DYŻURNY

KANAŁ VHF

GŁĘBOKOŚĆ BASENU

MIEJSCA POSTOJOWE

+48 91 461 27 34
+48 600 233 221

-

6-1 m

GOŚCINNE – 10
REZYDENCKIE – 130

E-MAIL DYŻURNY

AKWEN

GŁĘBOKOŚĆ TORU

JKAZS.SZN@GMAIL.COM

JEZIORO DĄBIE MAŁE

2,4 m
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Szczecin

Niekorzystnymi, podczas postoju i wpływa‑
nia do mariny, są silne wiatry z kierunków
E i N.

Sportowego przy szczecińskiej fili Aka‑
demii Handlowej w Poznaniu. Pierwszym
kierownikiem sekcji był student AH Feliks
Wodziński.

Bolkowice

Lubiczyn

1

Przystań usytuowana jest nad jeziorem Dą‑
bie Małe. Położona jest w cichej zatoczce,
do której możemy dopłynąć od strony Dąb‑
skiej Strugi oraz od strony jeziora Dąbie
Małe. Zaczyna się zaraz za Marina Hotele,
mniej więcej na wysokości bosmanki i cią‑
gnie aż do hangaru. Przystań ma charakter
klubowy, więc większość miejsc jest zajęta
przez członków.

Klub jest armatorem jachtu Stary, który
jako jeden z pierwszych polskich jachtów
pokonał przejście północno-zachodnie,
czyli szlak z Europy do Azji Wschodniej,
prowadzący drogami wodnymi wewnątrz
Archipelagu Arktycznego.

Lubicz
1

Strona internetowa klubu to ciekawy zapis
historii nie tylko szczecińskiego żeglarstwa.
Jako jeden z nielicznych klubów żeglarskich
Krzywin Kolonia
AZS ma uporządkowaną historię swojej
4
3
działalności aż od 1946 r. Obecnie w klu‑
5
2
Kłodowo
3
2
Krzywin
bie zarejestrowanych jest ok. 100 jachtów
Krzywinek
różnego typu. Najbardziej znany z nich to
ponad stuletni jacht Nadir, który przekaza‑
ny został klubowi w 1949 r. przez dyrektora
Map data © OpenStreetMap contributors
Szkoły Morskiej w Szczecinie, Konstantego
Maciejewicza.
1

1

7

8

4

Na terenie przystani znajduje się znana
wśród żeglarzy tawerna. Działa tu zakład
żaglomistrzowski AST SAILS oraz warsztat
szkutniczy. Jacht Klub AZS od lat organizu‑
je żeglarstwo dla dzieci, młodzieży i studen‑
tów szczecińskich uczelni. Z klubem zwią‑
zani byli znani szczecińscy żeglarze, tacy jak
Ludomir Mączka czy Kazimierz Haska.

3

Jacht Klub AZS to jeden z najstarszych
i najbardziej zasłużonych klubów żeglar‑
skich w Szczecinie. Powstał w 12 listopa‑
da 1946 r. Pierwotnie funkcjonował jako
Sekcja Żeglarska Akademickiego Związku
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Marina Club

53°23’54” N
14°37’32” E
70-800 Szczecin, ul. Przestrzenna 7 i 11
kom.: +48 609 112 479
e-mail: a.kumpin@marinahotele.pl
http://www.marina-club.pl

TEL. DYŻURNY

KANAŁ VHF

GŁĘBOKOŚĆ BASENU

MIEJSCA POSTOJOWE
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I - 3 m, II - 3 m

GOŚCINNE – 15
REZYDENCKIE – 90

E-MAIL DYŻURNY

AKWEN

GŁĘBOKOŚĆ TORU

MARINA@MARINAHOTELE.PL

JEZIORO DĄBIE MAŁE

3,2 m

+ 48 601 984 897

KIEROWNIK PRZYSTANI

+ 48 91 461 43 59
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Szczecin

1

Bolkowice

Lubicz

Obydwie keje mariny są dobrze osłonięte
od fali, co zapewnia komfortowy postój
jachtu.

3

1

Niekorzystnymi, podczas postoju i wpływa‑
nia do portu, są wiatry z kierunków N.
1

Krzywinek

1

Krzywin Kolonia

3

8

Jest to niewątpliwie najbardziej luksusowa
przystań Szczecina.

Krzywin

5

4

Druga, mniejsza keja leży obok budynku
dużego hangaru, byłej bazy wodnosamo‑
lotów, położonego niemalże pośrodku
południowego brzegu zatoczki. Tam też
usytuowany jest slip do wodowania mniej‑
szych jednostek z przyczep podłodziowych.
Obok hangaru znajduje się siedziba Yacht
Club Polska, sklep żeglarski Maritime Shop,
serwisy silnikowe, sklep z farbami i chemią
jachtową, a także centrum sportowe, na
które składa się m.in. 6 profesjonalnych
kortów do squasha i ricocheta, 2 pełnowy‑
miarowe korty do badmintona, 6 stołów
do tenisa stołowego oraz ścianka do wspi‑
naczki.

Przy obu kejach Marina Club jest w stanie
przyjąć ok. 90 jachtów. Maksymalne zanu‑
rzenie w basenie postojowym wynosi 3,5 m.
Dostępny jest żuraw bomowy o udźwigu ok.
1000 kg, ułatwiający wszelkie prace związane
Lubiczyn
z masztami jachtów.

7

Do Marina Club możny przypłynąć od stro‑
ny Dąbskiej Strugi oraz od strony jeziora
Dąbie Małe. Basen portowy zaczyna się za‑
raz obok stacji benzynowej i graniczy z keją
AZS‑u. Na wprost basenu stoi dwupiętrowy
budynek hotelu i restauracji. Do betonowej
kei przymocowane są na stałe Y‑bomy.

2

4
2

Kłodowo
3

Map data © OpenStreetMap contributors
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Marina Pogoń

53°24’00” N
14°37’20” E
70-800 Szczecin, ul. Przestrzenna 3
tel./fax +48 91 462 46 57
kom.: +48 602 80 82 80
e-mail: sejk@fr.pl
http://marinapogon.pl

TEL. DYŻURNY

KANAŁ VHF

GŁĘBOKOŚĆ BASENU

MIEJSCA POSTOJOWE

+48 91 461 41 72
+48 602 808 280

-

2-3 m

GOŚCINNE – 30
REZYDENCKIE – 180

E-MAIL DYŻURNY

AKWEN

GŁĘBOKOŚĆ TORU

SEJK@FR.PL

DĄBSKA STRUGA

3m
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Szczecin
winniśmy kierować się Umbriagą, aby tuż za
Wyspą Kaczą (można opłynąć ją z obu stron)
wpłynąć na wyznaczony bojami tor wodny.
Zaczyna się on boją nr 20, kończy u ujścia
Duńczycy Zachodniej boją nr 1. Przy boi nr
13 znajduje się odgałęzienie toru wodnego
do Lubczyny. Halsując musimy uważać na
rozstawiane po obu stronach toru sieci.Lubiczyn
Na
końcu powinniśmy skierować się Duńczycą
Zachodnią do pław (PA‑2 i PA‑1) i płynąć dalej
prosto w kierunku Mostu Cłowego. Tuż przed
mostem musimy skręcić w lewo i wpłynąć do
Dąbskiej Strugi, by po ok. 300 m dopłynąć do
basenu portowego Mariny Pogoń.

Płynąc od strony Świnoujścia, musimy kie‑
rować się torem wodnym. Mijamy Trzebież
i Roztokę Odrzańską. Na wysokości Wyspy
Żurawiej, możemy popłynąć torem głównym
Odrą Zachodnią, a następnie na wysokości
Stoczni Gryfia, za dokami i białą halą zakła‑
du budowy fundamentów wież wiatrowych,
kierować się lekko w lewo Przekopem Mie‑
leńskim. Na wysokości pławy 104 musimy
kierować się w lewo Kanałem Parnickim, zaś
u jego końca na czerwoną boję PA‑2 i zielo‑
ną boję PA‑1. Dalej już na Regalicę (w prawą
stronę) i po kilkuset metrach, przed mostem
Cłowym, musimy skierować się w lewo, do
kanału Dąbska Struga. Droga ta zalecana jest
szczególnie w nocy – znaki nawigacyjne są tu
oświetlone. Musimy uważać jednak na wzmo‑
żony ruch statków, a rano na wędkarzy.

Bolkowice
1

Do Mariny Pogoń wpłyniemy Regalicą, kieru‑
jąc się na północ od mostu Cłowego, w kanał
Dąbska Struga. Niepozorny kanał znajdziemy
po lewej stronie, 500 m przed mostem.

Lubicz
1

1

1

Podchodząc do Dąbskiej Strugi przez Rega‑
licę z północy musimy szczególnie uważać
na mieliznę po północnej stronie przejścia.
Wejście od strony Regalicy jest oznakowane
w dzień i w nocy. Dąbska Struga oraz wejście
Krzywin Kolonia
od strony jeziora Dąbie nie są oznakowane.
4
3
Dąbską Strugą możemy wejść również od
5
2
Kłodowo
strony marin zlokalizowanych na jeziorze Dą‑
3
2
Krzywin
bie Małe. Na końcu Dąbskiej Strugi, wKrzywinek
Marina
Club, znajdziemy stację benzynową (jedyna skim, a także torze wodnym po jeziorze Dąbie
zlokalizowana na jeziorze Dąbie). Płynąc Dąb‑ odbywa się normalny ruch barek.
ską Strugą, musimy zachować ostrożność
i uważać zarówno na poruszające się tamtędy Niekorzystnymi, podczas postoju i wpływa‑
©mariny,
OpenStreetMap
contributors
jachty i motorówki, jak też na zwisająceMap
gałę‑ data
nia do
są silne wiatry z kierunków
N.
zie drzew. Na Regalicy, Przekopie Mieleń‑
7

8

4

Druga droga prowadzi ponownie od Wyspy
Żurawiej, z tym że tym razem możemy skie‑
rować się nieoświetlonym torem wodnym
przez jezioro Dąbie, a następnie przez Duń‑
czycę. Początek naszej drogi zaczyna się po‑
między Wyspą Żurawią a Wyspą Mewią, po
lewej stronie toru głównego. Następnie po‑
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Marina Lubczyna

53°33’00” N
14°42’02” E

Przystań Żeglarska Ośrodka
Sportu i Rekreacji
w Goleniowie

72-105 Lubczyna, ul. Żeglarska 2
Bosmanat: +48 91 419 16 12
Kierownik: + 48 534 250 305
Bosman: + 48 691 640 765
e-mail: lubczyna@osir.goleniow.pl
http://www.lubczyna.goleniow.pl

TEL. DYŻURNY

KANAŁ VHF

GŁĘBOKOŚĆ BASENU

MIEJSCA POSTOJOWE

+48 663 046 498

77
16

GOŚCINNY – 2,0-2,5 m
POŁUDNIOWY – 2,0 m

GOŚCINNE – 30
REZYDENCKIE – 70

E-MAIL DYŻURNY

AKWEN

GŁĘBOKOŚĆ TORU

LUBCZYNA@OSIR.GOLENIOW.PL

JEZIORO DĄBIE

2,0-2,5 m
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Szczecin
Kierując się od strony głównego toru wod‑
nego znajdującego się na jeziorze Dąbie,
od boi nr 13, płyniemy Torem Wodnym
Lubczyna, który wyznaczają boje od L1 do
L9 (ostatnia boja znajduje się tuż przed por‑
tem). Tor wodny nie jest oświetlony. Musi‑
my uważać, aby nie schodzić poza obszar
wyznaczony przez boje. Szczególnie przy
jachtach o większym zanurzeniu, wyjście
poza farwater może spowodować wejście
na mieliznę.
Przystań w ostatnim czasie została znacz‑
nie rozbudowana, część starych wyeks‑
ploatowanych budynków rozebrano. Port
dzieli się na dwie części. Kierując się od
strony wody – po prawej, południowej stro‑
nie, w rejonie zakończenia farwateru po‑
dejściowego, znajdziemy podwójny basen
osłonięty pomostem pływającym. Dalej na
północ leży stary, lecz zmodernizowany ba‑
sen wykorzystywany głównie przez jachty
gościnne. Jest on osłonięty falochronem ze
starej, zatopionej barki.

cy, bywa oblegana przez amatorów krótkie‑
go, kilkugodzinnego wypadu pod żaglami.
Niekorzystnymi, podczas postoju i wpływa‑
nia do mariny, są wiatry z kierunków S‑SW.
Integralną częścią przystani jest szeroka,
piaszczysta, strzeżona plaża ze zjeżdżalną
i wypożyczalnią sprzętu pływającego. Mo‑
żemy wyczarterować tu jachty żaglowe,
w tym Delphię 37.3, kilka dużych mieczo‑
wych jachtów typu Maxus, a także sprzęt
rekreacyjny. W 2013 roku kąpielisko zosta‑
ło wyróżnione prestiżową Błękitną Flagą.
Nieopodal plaży mieści się kilka punktów
gastronomicznych i handlowych.
Do Lubczyny z Goleniowa prowadzi szlak
kajakowy Meandry Iny. Mamy możliwość
wynajmu kajaków lub podróży tramwajem
wodnym po Inie.

Pomimo rozbudowy portu i zwiększenia
liczby miejsc do cumowania, często brakuje
tu wolnego miejsca. Przystań w Lubczynie
jest jedynym portem w tej części jeziora
i tradycyjnie, zwłaszcza w dni wolne od pra‑
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TKKF Olimpia

53°33’18” N
14°34’26” E
72-010 Police, ul. M.Konopnickiej 20
tel./fax +48 91 450 14 92
kom.: +48 501 284 538
e-mail: olimpia@police.pl
http://www.olimpia.police.pl
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TEL. DYŻURNY
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1,6 m

GOŚCINNE – 2
REZYDENCKIE – 31

E-MAIL DYŻURNY

AKWEN

GŁĘBOKOŚĆ TORU

-

RZEKA ŁARPIA

1,5-2,5 m

Police
W Policach, nad rzeką Łarpią, położone są
dwa porty – mała przystań miejska, zarzą‑
dzana przez Ośrodek Sportu i Rekreacji
oraz przystań klubowa TKKF „Olimpia”.
Podczas wchodzenia do przystani, najwięk‑
szy problem stanowi rura biegnąca w po‑
przez rzeki, stanowiącej podejście do base‑
nów. Należy ona do Zakładów Chemicznych
Police. Umieszczona jest około 6 metrów
nad lustrem wody, co uniemożliwia wcho‑
dzenie jednostkom, innym niż motorowod‑
ne, nie posiadającym możliwości kładzenia
masztu.
Ujście Łarpi jest ukryte pomiędzy nad‑
odrzańską plażą a Portem Morskim Poli‑
ce. Płynąc od strony Szczecina, najpierw
zobaczymy stanowisko przeładunkowe
„Mijanka”, służące do przeładunku produk‑
tów płynnych, położone na wyspie Polickie
Łąki. Następnie ukaże nam się mała plaża
i wraz z nią ujście Łarpi. Wejście do ujścia
rzeki znajdziemy naprzeciw wyspy Krampa
(Radzień). Na prawym brzegu zobaczymy
biało‑czerwony znak nawigacyjny Domańce
c(2)WR.8s2M. Kierując się od strony Zale‑
wu Szczecińskiego, najpierw mijamy skła‑
dowisko fosfogipsów, wyspę Długi Ostrów
i port morski Police. Mniej więcej 500 m za
portem znajdziemy ujście Łarpi. Tor wodny
na rzece nie jest oznakowany. Płynąc Łar‑
pią, skręcamy lekko w prawo, następnie

na końcu Polickiego Nurtu – w lewo. Kiedy
na wprost nas pojawi się zarośnięty kanał,
kierujemy się w lewo. Po przejściu pod rurą,
mijamy dwa kanaliki. Po nich jesteśmy już
na terenie „Olimpii”. Od przystani miej‑
skiej oddzielona jest ona małym basenem,
w którym stacjonuje WOPR i policja wodna.
TKKF „Olimpia” to jedna z nielicznych,
nad zalewem, przystani klubowych utrzy‑
mywana siłami członków. Działa tu także
Uczniowski Klub Żeglarski „BRAS”. Każdy
żeglarz, przynależący do klubu, ma swój
własny hangar do zimowania jachtów. Na
przystani znajdują się bosmanat oraz odre‑
montowane sanitariaty. Jest także miejsca
na zorganizowanie małego ogniska.
Niekorzystnymi, podczas postoju i wpływa‑
nia do mariny, są wiatry z kierunków E.
W Policach można zobaczyć ruiny dawnej
fabryki benzyny syntetycznej – wycieczki
organizuje Stowarzyszenie „SKARB”. Spa‑
cerując po ulicy, o ile nie jest w podróży,
możemy spotkać znanego kajakarza Alek‑
sandra Dobę, który jako pierwszy samotnie
przepłynął kajakiem Ocean Atlantycki oraz
opłynął Morze Bałtyckie i Bajkał.
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53°33’17” N
14°34’21” E

Przystań Miejska w Policach

72-010 Police, ul. Konopnickiej 12
tel. +48 91 317 54 79
e-mail: osir@police.pl
http://www.osirpolice.pl

TEL. DYŻURNY
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RZEKA ŁARPIA

1,5-2,5 m

Police
Nad rzeką Łarpią w Policach, znajdziemy
dwa małe porty – przystań miejską, zarzą‑
dzaną przez Ośrodek Sportu i Rekreacji
oraz przystań klubową TKKF „Olimpia”.
Kierując się do obydwu polickich przysta‑
ni, musimy pamiętać, że znacznym ogra‑
niczeniem jest rura biegnąca nad Łarpią.
Należąca do Zakładów Chemicznych Poli‑
ce, rura umieszczona jest około 6 metrów
nad lustrem wody. Dla jachtów nieposia‑
dających funkcji składania masztu, jest
nie do pokonania.
Na terenie przystani miejskiej działa
Uczniowski Klub Żeglarski „BRAS”. Są
odremontowane zaplecza sanitarne, bos‑
manat, hangar, a także małe miejsce na
ognisko.

biało‑czerwony znak nawigacyjny Domań‑
ce c(2) WR.8s2M. Płynąc od strony Zale‑
wu Szczecińskiego, najpierw miniemy
składowisko/hałdy fosfogipsów, wyspę
Długi Ostrów i Port Morski Police. Mniej
więcej 500 m za nim znajdziemy ujście
Łarpi. Tor wodny na rzece nie jest ozna‑
kowany. Płynąc Łarpią, lekko skręcamy
w prawo, następnie na końcu Polickiego
Nurtu – w lewo. Kiedy na wprost nas zo‑
baczymy zarośnięty kanał kierujemy się
w lewo. Mijamy rurę, dwa kanaliki i już
możemy przybijać do przystani. Są tu
mały pływający pomost, hangar i budynek
sanitarnobiurowy, a także niewielki slip.
Wiatrami, niekorzystnymi podczas po‑
stoju i wpływania do mariny, są wiatry
z kierunków E.

Ujście rzeki Łarpi znajdziemy pomiędzy
nadodrzańską plażą a Portem Morskim
Police. Płynąc od strony Szczecina, naj‑
pierw zobaczymy stanowisko przeładun‑
kowe „Mijanka”, służące do przeładunku
produktów płynnych (amoniak, kwas siar‑
kowy) oraz położone na wyspie Polickie
Łąki. Następnie ukaże nam się mała plaża,
a zaraz za nią ujście Łarpi. Wejście do rze‑
ki znajduje się naprzeciw wyspy Krampa
(Radzień). Na prawym brzegu znajdziemy
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53°39’01” N
14°38’00” E

Przystań jachtowa na Kanale Młyńskim

72-112 Stepnica,
ul. Rybacka, Młynarska
tel./fax +48 91 418 85 21
e-mail: sekretariat@stepnica.pl
http://www.stepnica.pl

TEL. DYŻURNY

KANAŁ VHF

GŁĘBOKOŚĆ BASENU

MIEJSCA POSTOJOWE

+48 91 418 85 21

71

2,5 m

GOŚCINNE – 300
REZYDENCKIE – 0

46

E-MAIL DYŻURNY

AKWEN

GŁĘBOKOŚĆ TORU

-

ROZTOKA ODRZAŃSKA-ZALEW SZCZECIŃSKI

2,5 m

Stepnica
Do Stepnicy poprowadzą nas dwa podej‑
ścia, północne bądź południowe. Północne
(ok. 0,8 Mm) pokieruje nas od pławy ST, zlo‑
kalizowanej przy torze wodnym Świnoujście
– Szczecin, do pary pław ST‑1 i ST‑2. Musimy
kierować się na nabieżnik świetlny Stepni‑
ca‑Port (067,6°).

Kierując się na północny-zachód, około
500 m od kanału kolejowego, znajdziemy
wzdłuż promenady, nowo wybudowaną
przystań żeglarską. Dalej nieco za falochro‑
nem trafimy do portu rybackiego i na miej‑
ską plażę z małym molo, do którego czasem
przybijają także jachty.

Podejście południowe zaczyna się przy
pławie 24, znajdującej się na Zakrę‑
cie Mańkowskim. Następnie żegluje‑
my w kierunku (006°) do pary pław ST‑1
i ST‑2.

Wejście do głównej mariny, zlokalizowanej
na brzegach Kanału Młyńskiego, znajdzie‑
my ukryte wśród zieleni, po lewej stronie
zatoki. Oznaczone jest ono masztem z flagą
Polski, postawionym na główce falochronu.
Pamiętajmy, aby przy wejściu trzymać się
prawej strony.

Musimy uważać na niebezpieczne Kamie‑
nie Miszewskie, leżące w pobliżu farwate‑
ru. Oznakowane są one pławą kardynalną.
Farwater pokieruje nas wprost do basenu
kolejowego (przeładunkowego). Wejście
do niego oświetlone jest światłami nawi‑
gacyjnymi, ustawionymi na główkach fa‑
lochronu. Wysoka żelbetowa keja i rzadko
rozmieszczone, duże polery cumownicze,
bardzo utrudniają postój, zwłaszcza mniej‑
szych jachtów. W kanale kolejowym może‑
my natknąć się również na cumujące barki
lub pchacze. Na wschodnim brzegu basenu
znajduje się stacja benzynowa. Możemy tu
zatankować z wody.

Nabrzeże ma długość 780 m, jego szerokość
waha się w granicach od 12 do 20 m. W ka‑
nale mieści się jednorazowo ok. 300 jach‑
tów. Po lewej stronie koryta ciągnie się bru‑
kowana droga. Bosmanat i zaplecze sanitar‑
ne znajdziemy po prawej stronie, kierując
się na koniec kanału. Slip umiejscowiony jest
natomiast na samym jego końcu. Kanał ma
także obrotnicę, wykorzystywaną przede
wszystkim przez większe jednostki. Uwaga:
w obrotnicy mogą cumować jednostki, co
może utrudnić jej wykorzystanie. Przystań
zarządzana jest przez LOK Klub Żeglarski
i Motorowodny.

Niekorzystnymi, podczas postoju i wpływa‑
nia do przystani, są silne wiatry z kierunków
WSW i ENE.
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53°38’59” N
14°37’08” E

Przystań jachtowa w Basenie Rybackim
Morski Port Rybacki w Stepnicy

72-112 Stepnica, ul. Kościuszki
tel. +48 91 418 85 21
e-mail: sekretariat@stepnica.pl
http://www.stepnica.pl
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TEL. DYŻURNY

KANAŁ VHF

GŁĘBOKOŚĆ BASENU

MIEJSCA POSTOJOWE

-

71

2,5 m

GOŚCINNE – 40

E-MAIL DYŻURNY

AKWEN

GŁĘBOKOŚĆ TORU

-

ROZTOKA ODRZAŃSKA-ZALEW SZCZECIŃSKI

2,5 m

Stepnica
Do Stepnicy poprowadzą nas dwa podej‑
ścia, północne bądź południowe. Północne
(ok. 0,8 Mm) pokieruje nas od pławy ST, zlo‑
kalizowanej przy torze wodnym Świnoujście
– Szczecin, do pary pław ST‑1 i ST‑2. Musimy
kierować się na nabieżnik świetlny Stepni‑
ca‑Port (067,6°).
Podejście południowe zaczyna się przy
pławie 24, znajdującej się na Zakrę‑
cie Mańkowskim. Następnie żegluje‑
my w kierunku (006°) do pary pław ST‑1
i ST‑2. Jeżeli chcemy wpłynąć do portu
rybackiego, kierujmy się torem wodnym.
Farwater poprowadzi nas do basenu ko‑
lejowego (przeładunkowego). Wejście
do basenu kolejowego jest oświetlone
światłami nawigacyjnymi ustawionymi
na główkach falochronu.

i pomosty, zostały oddane do użytku
w 2014 r.
Stając w porcie rybackim, automatycz‑
nie uczestniczymy we wszystkich wyda‑
rzeniach plenerowych organizowanych
w Stepnicy. Obok portu znajduje się pro‑
menada, scena plenerowa i miejska ago‑
ra do spotkań. Bardzo blisko mamy też
do różnego rodzaju bary i restauracje.
Niekorzystnymi, podczas postoju i wpły‑
wania do przystani, są silne wiatry z kie‑
runków W‑SW.

Port rybacki znajdziemy pomiędzy base‑
nem kolejowym a plażą. Wejście do por‑
tu chronione jest przez dwa falochrony:
po prawej ustawiony z pomostów pływa‑
jących, z lewej – murowany. Na wprost
wejścia znajdują się pływające pomosty,
natomiast kierując się w lewą stronę
możemy wpłynąć do Basenu Rybackie‑
go, zajmowanego w dużej mierze przez
kutry. Zarówno pływający falochron, jak
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53°41’86” N
14°32’33” E

Przystań wodna Szuwarek

72-112 Stepnica, Wieś Kopice 55
tel. +48 693 060 712
e-mail: biuro@latarnik-kopice.pl
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TEL. DYŻURNY

KANAŁ VHF

GŁĘBOKOŚĆ BASENU

MIEJSCA POSTOJOWE

-

-

BASEN I – 0,8-1,0 m
BASEN II – 0,8-1,0 m

GOŚCINNE – 20
REZYDENCKIE – 20

E-MAIL DYŻURNY

AKWEN

GŁĘBOKOŚĆ TORU

BIURO@LATARNIK-KOPICE.PL

ROZTOKA ODRZAŃSKA-ZALEW SZCZECIŃSKI

0,8-1,2 m

Stepnica
Przystań dostępna jest wyłącznie dla jed‑
nostek o zanurzeniu do 0,40 m. Podejście
nie jest oznakowane. Musimy szczegól‑
nie uważać, ponieważ na odcinku ponad
0,5 Mm przebiega nad Mielizną Kopicką.
Bardzo niebezpieczna jest zachodnia kra‑
wędź mielizny, charakteryzująca się bardzo
zmiennym przebiegiem i licznymi wypłyce‑
niami. Dodatkowo niebezpieczeństwo po‑
tęguje się przy zafalowanym akwenie.
Według miejscowych wodniaków, podczas
wpływania do mariny, nie powinniśmy kie‑
rować się na wprost wejścia. Nasz kurs po‑
winien zostać obrany na kępę drzew, rosną‑
cych po lewej stronie od strony wody (ok.
500 m). Dalej powinniśmy płynąć wzdłuż
brzegu aż do wejścia do mariny. Ze względu
na kamienie zalegające na dnie, nie może‑
my przybijać po zewnętrznej strony skraj‑
nego, zachodniego pomostu.
Trasa wiedzie przez teren rezerwatu „Bia‑
łodrzew Kopicki” i zagraża roślinności wod‑
nej.
Sama przystań, stworzona przez pasjona‑
tów żeglarstwa i motorowodniactwa, skła‑
da się z dwóch basenów na jachty i moto‑

Roztoka
Odrzańska

rówki, do ok. 8 m długości i zanurzeniu do
0,40 m. Przystanią zarządza Kopicki Spor‑
towy Klub Wodny „Szuwarek”. Przystań
funkcjonuje całorocznie, a z ochroną – od
czerwca do września.
Tradycyjnie na początku sezonu odbywa
się tu piknik rodzinny. Przy przystani działa
wypożyczalnia drobnego sprzętu wodnego
(kajaki, łodzie, rowery wodne, żaglówki).
Chętni mogą wybrać się na wycieczkę ka‑
tamaranem motorowym po Zalewie Szcze‑
cińskim.
Kopice to niewielka wieś przy drodze ze
Stepnicy do Czarnocina. Obecnie składa się
głównie z domków letniskowych. W okoli‑
cy znajdują się lasy i łąki, zachęcające do
uprawiania turystyki rowerowej i pieszej.
W zasięgu godzinnego spaceru, dróżkami
biegnącymi przez malowniczy las, graniczą‑
cy z zalewem, znajduje się wieś Czarnocin,
szczycąca się ciekawym architektonicznie
budynkiem ośrodka wczasowo‑kolonijnego
„Frajda”. Nieopodal rozciąga się Park Natu‑
ry Zalewu Szczecińskiego, który możemy
zwiedzać korzystając z przygotowanych
szlaków i wież widokowych.
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Port w Trzebieży

53°40’00” N
14°31’02” E
72-020 Trzebież, ul. Portowa 23
tel. + 48 91 312 83 46
e-mail: btrzebiez@ums.gov.pl

TEL. DYŻURNY

KANAŁ VHF

GŁĘBOKOŚĆ BASENU

MIEJSCA POSTOJOWE

+48 91 312 83 46

71
(11 KAPITANAT PORTU)

1,5-2,5 m

GOŚCINNE – 30
REZYDENCKIE – 0

E-MAIL DYŻURNY

AKWEN

GŁĘBOKOŚĆ TORU

BTRZEBIEZ@UMS.GOV.PL

ROZTOKA ODRZAŃSKA-ZALEW SZCZECIŃSKI

5m

52

Trzebież
Do portu można podejść od strony po‑
łudniowej i północnej. Oba wejścia są
oznakowane. Ich osie wyznaczają nabież‑
niki świetlne, ułatwiające żeglugę w dzień
i w nocy. Podejście południowe zaczyna
na Roztoce Odrzańskiej przy zielonej pła‑
wie nr 15, zlokalizowanej po lewej stronie
toru – ze Szczecina do Świnoujścia. Wybie‑
rając wejście południowe, najpierw mijamy
pławę lewą burtą i kierujemy się kursem
301,2°. Aby ułatwić sobie wpłynięcie do
portu, musimy ustawić się w linii nabieżnika.
W połowie drogi mijamy dwie pławy TS‑1
i TS‑2, następnie zaś wpływamy w główki
portu. Wchodząc, od lewej strony, najpierw
mijamy basen handlowy ze Stocznią Jach‑
tową Ladzińskich oraz bazą SAR, nabrzeże
Urzędu Morskiego oraz stację benzynową.
Pławę nr 15 zostawiamy po lewej burcie.
Płynąc z Zalewu Szczecińskiego, podejście
zaczynamy od pławy TN‑A. Po jej minięciu
obieramy kurs 150°. Po drodze mijamy pła‑
wy TN‑B, TN‑C, TN‑D, TN‑E, aż osiągniemy
główki portu. Aby ułatwić sobie wejście,
musimy ustawić się w linii świetlnego na‑
bieżnika (150,2°). Świetlną pławę TN‑A i po‑
zostałe nieświecące pławy pozostawiamy
po prawej burcie. Na wysokości pławy TN‑D
musimy szczególnie uważać, ponieważ
mogą wystąpić spłycenia. Aby dopłynąć
do portu w Trzebieży, musimy minąć dwa

baseny COŻ. Port, zarządzany przez Urząd
Morski, zaczyna się na wysokości stacji
benzynowej. Przy zachodniej stronie toru
wodnego wstępują znaczne spłycenia, nie
powinniśmy więc przekraczać tam linii toru
wodnego, nawet jachtem o małym zanu‑
rzeniu. W przypadku obu torów podejścio‑
wych, wychodząc poza ich obręb, jachtem
o większym zanurzeniu, możemy spodzie‑
wać się wejścia na mieliznę.
Port w Trzebieży jest nieco bardziej osło‑
nięty i spokojniejszy niż nabrzeże COŻ.
W basenie handlowym znajdują się trzy nie‑
wielkie baseny dla łodzi rybackich oraz slip.
Pomiędzy basenem południowym a COŻ
znajduje się nabrzeże tranzytowe, na któ‑
rym stoi m.in. stacja benzynowa oraz bos‑
manat. W basenie handlowym, jak i przy na‑
brzeżu, często możemy spotkać cumujące
jednostki Urzędu Morskiego oraz różnego
rodzaju służb i inspekcji. Na terenie portu
możemy zatankować wodę czy oddać wody
zaolejone. Możemy tu również skorzystać
z prądu i WC.
Niekorzystnymi, podczas postoju i wpływa‑
nia do portu, są silne wiatry z kierunków N.
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53°39’07” N
14°31’02” E

Centralny Ośrodek Żeglarstwa w Trzebieży
Marina w trakcie przekształceń własnościowych.
Nie posiada dostępu do mediów.

TEL. DYŻURNY

KANAŁ VHF

GŁĘBOKOŚĆ BASENU

MIEJSCA POSTOJOWE

+48 535 500 362

-

1,5-2,5 m

GOŚCINNE – 120
REZYDENCKIE – 90

E-MAIL DYŻURNY

AKWEN

GŁĘBOKOŚĆ TORU

BOSMAN@COZ.COM.PL

ROZTOKA ODRZAŃSKA-ZALEW SZCZECIŃSKI

2-3 m

54

Trzebież
Do Centralnego Ośrodka Żeglarskiego
można podejść od strony południowej
i północnej. Oba wejścia są oznakowane.
Ich osie wyznaczają nabieżniki świetlne
ułatwiające żeglugę w dzień i w nocy. Po‑
dejście południowe rozpoczyna się na
Roztoce Odrzańskiej, przy zielonej pławie
nr 15, znajdującej się po lewej stronie toru
Szczecin – Świnoujście. Wchodząc wejściem
południowym, mijamy pławę lewą burtą
i kierujemy się kursem 301,2°. Aby ułatwić
sobie wchodzenie do portu musimy usta‑
wić się w linii nabieżnika. W połowie drogi
mijamy dwie pławy TS‑1 i TS‑2, następnie
wpływamy w główki portu. Wchodząc do
portu od lewej strony, najpierw mijamy
basen handlowy ze Stocznią Jachtową La‑
dzińskich oraz bazą SAR, nabrzeże Urzędu
Morskiego oraz stację benzynową. Pławę
nr 15 zostawiamy po lewej burcie, a następ‑
nie dopływamy do COŻ.
Płynąc z Zalewu Szczecińskiego, podejście
zaczynamy od pławy TN‑A. Po jej minięciu
obieramy kurs 150°. Po drodze mijamy pła‑
wy TN‑B, TN‑C, TN‑D, TN‑E, aż osiągniemy
główki portu. Aby ułatwić sobie wchodze‑
nie do portu, musimy ustawić się w linii
świetlnego nabieżnika (150,2°). Świetlną
pławę TN‑A i pozostałe nieświecące pławy
pozostawiamy po prawej burcie.

Na wysokości pławy TN‑D musimy szczegól‑
nie uważać, ponieważ mogą wystąpić spły‑
cenia. Przy zachodniej stronie szlaku że‑
glugowego występują znaczne spłycenia.
Nie powinniśmy więc przekraczać tam linii
toru – nawet jachtem o małym zanurzeniu.
W przypadku obu torów podejściowych,
wychodząc poza ich obręb możemy spo‑
dziewać się wejścia na mieliznę.
Na COŻ składają się dwa baseny. Basen A
jest położony tuż przy budynku, podczas
wejścia od południa osłonięty jest pirsem.
Basen ten przeznaczony jest dla większych
jednostek. Basen B, oddzielony od części
A pirsem w kształcie litery T, dedykowany
jest mniejszym jednostkom, o zanurzeniu
do 1,5 m. Oba baseny narażone są na ciągłe
bujanie się jachtów. W rogu basenu A znaj‑
duje się dźwig o udźwigu 30 ton.
Obok COŻ, na nabrzeżu Urzędu Morskiego,
znajdziemy całodobową stację benzynową.
Przy wiatrach z kierunków północnych
w basenie B powstaje silnie zafalowanie
i prąd południowy osiągający do 1 węzła
prędkości. Przy wiatrach południowych fa‑
lowanie jest znacznie mniejsze, prąd jednak
ma podobną siłę, ale kierunek północny.

48

COŻ od strony wschodniej osłonięty jest
prostokątną sztuczną wyspą.

41

27
46

24

38

13

41

21

29
CKA
YBA
UL . R

2

25
14

12

37

36

36

1

32
3

18
21

17
14

18
14
15

24

2

18

21

29
19

21

09

32
35

25

19

1

36

31
24

4

Ro
Od ztok
rza a
ńs
ka

55

Przystań Jachtowa
w Nowym Warpnie

53°43’12” N
14°17’05” E
72-022 Nowe Warpno
ul. Słoneczna 23
tel. +48 501 290 598
e-mail: campingnw@o2.pl

56

TEL. DYŻURNY

KANAŁ VHF

GŁĘBOKOŚĆ BASENU

MIEJSCA POSTOJOWE

-

-

0,8 m

GOŚCINNE – 10
REZYDENCKIE – 5

E-MAIL DYŻURNY

AKWEN

GŁĘBOKOŚĆ TORU

-

JEZ. NOWOWARPIEŃSKIE

2,5-3 m

Nowe Warpno
Do przystani nie prowadzi żaden oznaczo‑
ny tor wodny. Kanał wzdłuż brzegu, pro‑
wadzący do nieistniejącego młyna, który
znajdował się kawałek za Campingiem,
ma głębokość od 1,6 do 2 m. Musimy jed‑
nak uważać, gdyż nie zaleca się żeglugi
jednostką o zanurzeniu powyżej 1,6 m.
Aby dopłynąć do Campingu od strony Al‑
twarp, musimy odbić od ostatniej zielonej
boi nr NW‑1 w prawo, kierując się na słup
graniczny (biało‑czarny) bądź cypel, na
którym znajduje się kościół. Pamiętajmy,
aby ze względu na płycizny, nie zbliżać się
zanadto do brzegu. Powinniśmy trzymać
dystans ok. 60 m od lądu. Mijamy plażę
miejską, wciąż płynąc wzdłuż brzegu do‑
pływamy do pływających niebieskich po‑
mostów. Są to pomosty kąpieliska i nie
służą do cumowania jachtów. Niewielki
pomost, do którego możemy przybić,
znajduje się po prawej stronie przystani,
za slipem do wodowania jachtów. Głę‑
bokość przy samym pomoście wynosi
ok. 0,8 m.
Z Campingu możemy popłynąć do Rieth.
Jest to niemiecka, nieco senna, mała miej‑
scowość. Możemy także podziwiać ruiny
dawnego gospodarstwa na wyspie Rie‑
ther Werder. Obowiązuje tu zakaz pod‑
chodzenia do wyspy!

W odnowionym Campingu znajdziemy ca‑
łoroczne luksusowe domki campingowe,
zaplecze sanitarne, bar, a także miejsce
na rozbicie namiotu czy postawienia cam‑
pera oraz zaplecze sportowe (m.in. boisko
do siatkówki) i miejsce do grillowania.
Sam Camping znajduje się na uboczu, ok.
1 km od centrum Nowego Warpna (i ok.
1 km od kaplicy w Karsznie). Jezioro No‑
wowarpieńskie, jak i sama zatoka, oferują
doskonałe warunki do uprawiania wszel‑
kich odmian surfingu.
Niekorzystnymi, podczas postoju w Cam‑
pingu, są wiatry z sektora od SE do W.
W samym Nowym Warpnie warto abyśmy
wybrali się na Aleję Żeglarzy, promenadę
wraz z wieżą widokową, czy do ratusza
z XVII w. Warty naszej uwagi jest także pa‑
łac w Karsznie. W pobliskim Podgrodziu
możemy zobaczyć resztki polskiego Artie‑
ku – wioski dziecięcej.
W tym spokojnym miasteczku zjemy mię‑
dzy innymi w barze Argus. Możemy spró‑
bować tu zupy z leszcza, dań z ryb czy
gulaszu z dzika. Ponadto w barach przy
promenadzie zjemy pierogi oraz różno‑
rodne dania rybne. W piekarni, przy ulicy

Kościuszki, kupimy pieczywo pieczone
w tradycyjnym piecu.
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53°43’34” N
14°16’56” E

Marina Nowe Warpno

72-022 Nowe Warpno
Aleja Żeglarzy 1
tel. +48 512 606 664
e-mail: bosmanat@marinanowewarpno.pl
http://marinanowewarpno.pl

58

TEL. DYŻURNY

KANAŁ VHF

GŁĘBOKOŚĆ BASENU

MIEJSCA POSTOJOWE

-

-

WEWNĘTRZNE – 1,5-1,7 m
ZEWNĘTRZNE – 2 m

GOŚCINNE – 40
REZYDENCKIE – 6

E-MAIL DYŻURNY

AKWEN

GŁĘBOKOŚĆ TORU

-

ZAT. NOWOWARPIEŃSKA

2,2 m

Nowe Warpno
Marina Nowe Warpno położona jest pomię‑
dzy pirsem a budynkiem lodowni. Na mari‑
nę składa się pięć basenów o różnorodnej
głębokości - od 1,5 do 2 m. Do trzech nie‑
wielkich basenów, mieszczących łącznie
dwanaście jachtów, wejdziemy bezpośred‑
nio od strony toru wodnego. Pozostałe
dwa, każdy na dwa jachty, mają wejścia
równoległe do toru wodnego. Na wysoko‑
ści pierwszego basenu znajduje się budy‑
nek, na wysokości drugiego znajdziemy bar.
Na przystani możemy skorzystać ze slipu
do wyciągania kutrów lub jachtów mieczo‑
wych i płaskodennych. Slip nie jest przy‑
stosowany do wodowania jachtów i mo‑
torówek z przyczepy. Na końcu przystani
znajduje się lodownia i magazyn ryb oraz
miejsce postoju kutrów rybackich.

część pław na torze wodnym do Nowego
Warpna (częściowo biegnącym wzdłuż gra‑
nicy).
Często żeglarze skracają sobie drogę do
Nowego Warpna i przepływają pomiędzy
Wyspą Łysą a półwyspem Podgrodzie. Je‑
żeli zdecydujemy się na taki manewr musi‑
my uważać na stawiane w przesmyku sieci
i trzymać się bliżej półwyspu, a następnie
płynąć na wieżę kościoła. Skrótu tego mogą
używać jachty o zanurzeniu nie większym
niż 1,5 m.
Niekorzystnymi, podczas postoju i wpływa‑
nia do mariny, są silne wiatry z kierunków
N.
Przystań znajduje się przy wyremontowa‑
nym bulwarze portowym.

Aby wpłynąć do mariny, kierujemy się to‑
rem wodnym od Starego Warpna w kierun‑
ku pirsu. Po prawej stronie mijamy wieżę
kościoła, następnie mniejszą wieżę ratusza.
Po ominięciu czerwonej boi (NW4) możemy
kierować się bezpośrednio do wybranego
przez nas basenu. Nabieżnik na pirsie jest
widoczny również w nocy, podobnie jak
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Nowe Warpno Pirs

53°43’37” N
14°16’55” E
72-022 Nowe Warpno
al. Żeglarzy
tel. +48 91 312 97 40

TEL. DYŻURNY

KANAŁ VHF

GŁĘBOKOŚĆ BASENU

MIEJSCA POSTOJOWE

+48 91 312 97 40
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NABRZEŻE CZOŁOWE – 3 m
POZOSTAŁE – 2,5 m

GOŚCINNE – 20
REZYDENCKIE – 0

60

AKWEN

GŁĘBOKOŚĆ TORU

ZAT. NOWOWARPIEŃSKA

2,2 m

Nowe Warpno
Na port, będący we władaniu Urzędu Mor‑
skiego, składają się pirs oraz nabrzeże
dawnego przejścia granicznego (Nabrzeże
Przemysłowe). Nabrzeże to jest obecnie
używane głównie przez rybaków z Trzebie‑
ży. Znajdziemy tu bosmanat oraz zaplecza
sanitarne, ponadto na pirsie, w godzinach
pracy bosmana, możemy podłączyć się do
prądu i wody.
Z główek Kanału Piastowskiego kierujemy
się do Nowego Warpna, omijając prawą
burtą zieloną boję ustawioną w pobliżu
główek falochronu. Kierujemy się na boję
TW‑4, uważając przy tym na sieci. Mijamy
prawą burtą oświetloną pławę kardynalną
MOS. Następnie płyniemy wzdłuż linii żół‑
tych, nieoświetlonych boi granicznych. Przy
boi nr 14 kierujemy się torem wodnym,
wyznaczonym zielonymi i czerwonymi boja‑
mi, ustawionymi w mijankę, w kierunku Al‑
twarp. Mijamy wąskie przejście, pomiędzy
portem w Altwarp i Wyspą Łysą, płyniemy
torem wodnym obierając kurs na wieżę ko‑
ścielną. Od strony Szczecina kierujemy się
do bramy torowej nr 2.

stępnie płynąć na boję graniczną nr 14. Na
tej trasie musimy jednak uważać na sieci
i duże wahania głębokości.
Mijając Wyspę Łysą, dalej kierujemy się to‑
rem wodnym od Starego Warpna w kierun‑
ku pirsu. Po prawej stronie mijamy wieżę
kościoła, następnie mniejszą wieżę ratusza.
Po minięciu czerwonej boi (NW‑4) możemy
skierować się bezpośrednio do pirsu lub
dalej do Nabrzeża Przemysłowego. Na te‑
renie dawnego przejścia granicznego, stoi
maszt telefonii komórkowej. Pomiędzy Ma‑
riną Nowe Warpno a Nabrzeżem Przemy‑
słowym znajduje się pas szuwarów.
Często żeglarze skracają sobie drogę do
Nowego Warpna i przepływają pomiędzy
Wyspą Łysą a półwyspem Podgrodzie. Je‑
żeli zdecydujemy się na taki manewr musi‑
my uważać na stawiane w przesmyku sieci
i trzymać się bliżej półwyspu, a następnie
należy płynąć na wieżę kościoła. Skrótu
tego mogą używać jachty o zanurzeniu nie
większym niż 1,5 m.

Możemy również płynąć skrótem. Od boi
5, pomiędzy bramą torową 2 i 3, zaś da‑
lej kierować się wzdłuż boi kardynalnych
WWE i WNE (53°45’82”N, 14°19’08”E). Na‑
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53°43’27” N
14°17’12” E

Port Nowe Warpno
Nowe Warpno, Przejście graniczne

72-022 Nowe Warpno
ul. Dworcowa
tel. +48 91 312 97 40

TEL. DYŻURNY

KANAŁ VHF

GŁĘBOKOŚĆ BASENU

MIEJSCA POSTOJOWE

+48 91 312 97 40

71

3m

GOŚCINNE – 2
REZYDENCKIE – 4

62

AKWEN

GŁĘBOKOŚĆ TORU

ZAT. NOWOWARPIEŃSKA

2,2 m

Nowe Warpno
Na port, będący we władaniu Urzędu Mor‑
skiego, składają się pirs oraz nabrzeże
dawnego przejścia granicznego (Nabrzeże
Przemysłowe). Nabrzeże to jest obecnie
używane głównie przez rybaków z Trzebie‑
ży. Znajdziemy tu bosmanat oraz zaplecza
sanitarne, ponadto na pirsie, w godzinach
pracy bosmana, możemy podłączyć się do
prądu i wody.
Z główek Kanału Piastowskiego kierujemy
się do Nowego Warpna, omijając prawą
burtą zieloną boję ustawioną w pobliżu
główek falochronu. Kierujemy się na boję
TW‑4, uważając przy tym na sieci. Mijamy
prawą burtą oświetloną pławę kardynalną
MOS. Następnie płyniemy wzdłuż linii żół‑
tych, nieoświetlonych boi granicznych. Przy
boi nr 14 kierujemy się torem wodnym,
wyznaczonym zielonymi i czerwonymi boja‑
mi, ustawionymi w mijankę, w kierunku Al‑
twarp. Mijamy wąskie przejście, pomiędzy
portem w Altwarp i Wyspą Łysą, płyniemy
torem wodnym obierając kurs na wieżę ko‑
ścielną. Od strony Szczecina kierujemy się
do bramy torowej nr 2.

stępnie płynąć na boję graniczną nr 14. Na
tej trasie musimy jednak uważać na sieci
i duże wahania głębokości.
Mijając Wyspę Łysą, dalej kierujemy się to‑
rem wodnym od Starego Warpna w kierun‑
ku pirsu. Po prawej stronie mijamy wieżę
kościoła, następnie mniejszą wieżę ratusza.
Po minięciu czerwonej boi (NW‑4) możemy
skierować się bezpośrednio do pirsu lub
dalej do Nabrzeża Przemysłowego. Na te‑
renie dawnego przejścia granicznego, stoi
maszt telefonii komórkowej. Pomiędzy Ma‑
riną Nowe Warpno a Nabrzeżem Przemy‑
słowym znajduje się pas szuwarów.
Często żeglarze skracają sobie drogę do
Nowego Warpna i przepływają pomiędzy
Wyspą Łysą a półwyspem Podgrodzie. Je‑
żeli zdecydujemy się na taki manewr musi‑
my uważać na stawiane w przesmyku sieci
i trzymać się bliżej półwyspu, a następnie
należy płynąć na wieżę kościoła. Skrótu
tego mogą używać jachty o zanurzeniu nie
większym niż 1,5 m.

Możemy również płynąć się skrótem. Od
boi 5, pomiędzy bramą torową 2 i 3, zaś
dalej kierować się wzdłuż boi kardynalnych
WWE i WNE (53°45’82”N, 14°19’08”E). Na‑

22

Zatoka Nowowarpieńska

3

22

63

Marina Wolin

53°50’24” N
14°34’24” E

Basen jachtowy

72-510 Wolin, ul. Mostowa 1
tel. +48 91 326 16 21
e-mail: zgkimwolin@wp.pl
http://www.marinawolin.pl

TEL. DYŻURNY

KANAŁ VHF

GŁĘBOKOŚĆ BASENU

MIEJSCA POSTOJOWE

+48 691 136 849
+48 91 326 13 00

-

2m

GOŚCINNE – 30
REZYDENCKIE – 0

E-MAIL DYŻURNY

AKWEN

GŁĘBOKOŚĆ TORU

ZGKIMWOLIN@WP.PL

CIEŚNINA DZIWNA

2m
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Wolin
Do Wolina możemy przypłynąć od strony
Zalewu Szczecińskiego, droga jest dość
krótka, oraz od Bałtyku. Druga z tras jest
bardziej problemowa, ponieważ po drodze
mijamy aż cztery mosty. Pierwszy z nich –
podnoszony, znajduje się już w Dziwnowie.
Kolejne trzy spotkamy dopiero w Wolinie
– jeden obrotowy, kolejne dwa stałe (dro‑
gowy – wysokość nad lustrem wody 12,5
m – i kolejowy – 12,4 m). Płynąc cieśniną,
szczególnie latem, musimy bardzo uważać
na wodorosty. Hydrofity nie tylko spowal‑
niają nasze jachty, mogą także nawinąć się
na śrubę.
Tor wodny od strony Zalewu Szczecińskie‑
go umożliwia nam żeglugę nocną. Płynąc ze
Szczecina, odbijamy od bramy torowej nr 3
w prawo i kierujemy się wzdłuż toru wod‑
nego, wyznaczonego biało‑czerwonymi
pławami RW (bezpiecznej wody) z nazwami
zaczynającymi się od symbolu M (M‑A, M‑B
itd.).
Przy pławie ME‑W kierujemy się kursem
082 na wschód. Od pławy W4 do W3 mu‑
simy zwrócić uwagę na bardzo duże spły‑
cenie. Koniecznie musimy trzymać się
toru wodnego. Dalej wpływamy do Zatoki
Skoszewskiej. Od pławy W3 kierujemy się
kursem 049 do pławy W2, a od pławy W2
kursem 002 do pławy W1. Tor wyznaczają

bardzo precyzyjnie nabieżniki Skoszewo,
Zagórze i Gołogóra. Od pławy W1 odbijamy
w prawo, kierując się wzdłuż toru wodnego
wyznaczonego bojami.
Basen Jachtowy, UKS „Albatros” i Nabrze‑
że Północne znajdują się po lewej stronie
Dziwny, niemalże naprzeciwko grodu Sło‑
wian i Wikingów (Wolińska Kępa).
Basen jachtowy znajdziemy tuż za Portem
Rybackim. Wejście do niego wyznaczają
nam zielone i czerwone światła. W porcie
możemy stać na bojach lub wzdłuż nabrze‑
ża. Musimy mieć jednak na uwadze, że ze
względu na wielkość basenu, przy dużej
liczbie jachtów, nie jest zalecane wpływanie
większych jednostek.
Za UKS „Albatros” znajduje się dalsza część
miejskiego portu. Tak zwane Nabrzeże
Północne kończy się na wysokości mostu
obrotowego. Zaplecze sanitarne znajduje
się obok basenu. Klucze do sanitariatów
znajdziemy w domku, nieopodal basenu.
U urzędującej tam pani uiścimy także opła‑
ty portowe. Basen Jachtowy ma charakter
otwarty. Zarządza nim Zakład Gospodarki
Komunalnej w Wolinie.
Niekorzystnymi, podczas postoju i wpływa‑
nia do basenu, są wiatry z kierunków E.
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Marina Wolin

53°50’36” N
14°37’12” E

Dawniej Uczniowski Klub Sportowy Albatros

72-510 Wolin, ul. Mostowa 1
tel. +48 91 326 16 21
e-mail: zgkimwolin@wp.pl
http://www.marinawolin.pl

TEL. DYŻURNY

KANAŁ VHF

GŁĘBOKOŚĆ BASENU

MIEJSCA POSTOJOWE

+48 500 024 844

-

2,5 m

GOŚCINNE – 4
REZYDENCKIE – 24

E-MAIL DYŻURNY

AKWEN

GŁĘBOKOŚĆ TORU

-

CIEŚNINA DZIWNA

2,5 m
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Wolin
Do Wolina możemy przypłynąć od strony
Zalewu Szczecińskiego, droga jest dość
krótka, oraz od Bałtyku (bądź Zalewu Ka‑
mieńskiego). Druga z tras jest bardziej pro‑
blemowa, ponieważ po drodze mijamy aż
cztery mosty. Pierwszy z nich – podnoszo‑
ny, znajduje się już w Dziwnowie. Kolejne
trzy spotkamy dopiero w Wolinie – jeden
obrotowy, kolejne dwa stałe (drogowy –
wysokość nad lustrem wody 12,5 m – i kole‑
jowy – 12,4 m). Płynąc cieśniną, szczególnie
latem, musimy bardzo uważać na wodoro‑
sty. Hydrofity nie tylko spowalniają nasze
jacht, mogą także nawinąć się na śrubę.
Tor wodny od strony Zalewu Szczecińskie‑
go umożliwia nam żeglugę nocną. Płynąc ze
Szczecina, odbijamy od bramy torowej nr 3
w prawo i kierujemy się wzdłuż toru wod‑
nego, wyznaczonego biało‑czerwonymi
pławami RW (bezpiecznej wody) z nazwami
zaczynającymi się od symbolu M (M‑A, M‑B
itd.).

kursem 002 do pławy W1. Tor wyznaczają
bardzo precyzyjnie nabieżniki: Skoszewo,
Zagórze i Gołogóra. Od pławy W1 odbijamy
w prawo, kierując się wzdłuż toru wodnego
wyznaczonego bojami.
Basen Jachtowy, UKS „Albatros” i Nabrze‑
że Północne znajdują się po lewej stronie
Dziwny, niemalże naprzeciwko grodu Sło‑
wian i Wikingów (Wolińska Kępa). Nabrzeże
Klubowe znajdziemy pomiędzy Basenem
Jachtowym Mariny Wolin a Nabrzeżem
Północnym. Jachty zacumujemy tu na boi.
Obecnie zaplecze klubowe jest bardzo
skromne. Teren przystani jest ogrodzony.
Większość miejsc postojowych zajmują
członkowie klubu. Na terenie przystani
znajduje się również jednostka WOPR.
Niekorzystnymi, podczas postoju i wpływania
do przystani, są silne wiatry z kierunków E.

Przy pławie ME‑W kierujemy się kursem
082 na wschód. Od pławy W4 do W3 mu‑
simy zwrócić uwagę na bardzo duże spły‑
cenie. Koniecznie musimy trzymać się
toru wodnego. Dalej wpływamy do Zatoki
Skoszewskiej. Od pławy W3 kierujemy się
kursem 049 do pławy W2, a od pławy W2
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53°50’36” N
14°37’07” E

Nabrzeże Północno-Zachodnie

72-510 Wolin, ul. Mostowa
tel. +48 91 326 11 14
http://wolin.pl

68

TEL. DYŻURNY

KANAŁ VHF

GŁĘBOKOŚĆ BASENU

MIEJSCA POSTOJOWE

-

-

3m

GOŚCINNE – 50
REZYDENCKIE – 0

E-MAIL DYŻURNY

AKWEN

GŁĘBOKOŚĆ TORU

-

CIEŚNINA DZIWNA

2,5 m

Wolin
Do Wolina możemy przypłynąć od strony
Zalewu Szczecińskiego, droga jest dość
krótka, oraz od Bałtyku (bądź Zalewu Ka‑
mieńskiego). Druga z tras jest bardziej pro‑
blemowa, ponieważ po drodze mijamy aż
cztery mosty. Pierwszy z nich – podnoszo‑
ny, znajduje się już w Dziwnowie. Kolejne
trzy spotkamy dopiero w Wolinie – jeden
obrotowy, kolejne dwa stałe (drogowy –
wysokość nad lustrem wody 12,5 m – i kole‑
jowy – 12,4 m). Płynąc cieśniną, szczególnie
latem, musimy bardzo uważać na wodoro‑
sty. Hydrofity nie tylko spowalniają nasze
jacht, mogą także nawinąć się na śrubę.

bardzo precyzyjnie nabieżniki: Skoszewo,
Zagórze i Gołogóra. Od pławy W1 odbijamy
w prawo, kierując się wzdłuż toru wodnego
wyznaczonego bojami.
Basen Jachtowy, UKS „Albatros” i Nabrze‑
że Północne znajdują się po lewej stro‑
nie Dziwny, niemalże naprzeciwko grodu
Słowian i Wikingów (Wolińska Kępa). Na
wprost Nabrzeża Północnego znajduje się
Katedra Wolińska.

Tor wodny od strony Zalewu Szczecińskie‑
go umożliwia nam żeglugę nocną. Płynąc ze
Szczecina, odbijamy od bramy torowej nr 3
w prawo i kierujemy się wzdłuż toru wod‑
nego, wyznaczonego biało‑czerwonymi
pławami RW (bezpiecznej wody) z nazwami
zaczynającymi się od symbolu M (M‑A, M‑B
itd.).

Nabrzeże Północne zaczyna się kilkaset
metrów za przystanią UKS „Albatros”
w kierunku mostu i kończy się na wysokości
mostu obrotowego. Obecnie skromne za‑
plecze sanitarne znajduje się obok basenu.
Sanitariaty znajdziemy także na starówce.
Nabrzeże Północne ma charakter otwarty.
Zarządza nim bezpośrednio Urząd Miasta.

Przy pławie ME‑W kierujemy się kursem
082 na wschód. Od pławy W4 do W3 mu‑
simy zwrócić uwagę na bardzo duże spły‑
cenie. Koniecznie musimy trzymać się
toru wodnego. Dalej wpływamy do Zatoki
Skoszewskiej. Od pławy W3 kierujemy się
kursem 049 do pławy W2, a od pławy W2
kursem 002 do pławy W1. Tor wyznaczają

Niekorzystnymi, podczas postoju i wpływania
do przystani, są silne wiatry z kierunków E.
Uwaga na silne prądy!
Wolin to nieduże miasto nad Dziwną. Dziś
znane jest głównie z organizowanego co
roku festiwalu Słowian i Wikingów (po‑
czątek sierpnia), podczas którego można
uczestniczyć w rekonstrukcjach bitew oraz
obserwować dawne obyczaje Słowian i Wi‑

kingów. Festiwal odbywa się wokół grodu
prowadzonego przez Stowarzyszenie Cen‑
trum Słowian i Wikingów Wolin‑Vineta.
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53°52’50” N
14°25’31” E

Wapnica – Międzyzdroje

72-500 Międzyzdroje – Wapnica, ul. Turkusowa 3C
tel. +48 91 321 32 93
kom.: +48 885 514 000
e-mail: bosman@marina.wapnica.miedzyzdroje.pl
http://www.marina.wapnica.miedzyzdroje.pl

TEL. DYŻURNY

KANAŁ VHF

GŁĘBOKOŚĆ BASENU

MIEJSCA POSTOJOWE

+ 48 885 514 000

-

2,5 m

GOŚCINNE – 7
REZYDENCKIE – 45

E-MAIL DYŻURNY

AKWEN

GŁĘBOKOŚĆ TORU

-

WICKO WIELKIE

3m
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Międzyzdroje
Marina w Wapnicy położona jest w zwę‑
żającym się kanale, zwanym przez miej‑
scowych Sekwanką. Na końcu kanału po‑
stawiona została bosmanka wraz z zaple‑
czem dla żeglarzy.
Kierując się od pławy oznaczającej wej‑
ście, płyniemy na wprost między główki.
Podejście oznakowane jest parą pław:
zieloną i czerwoną. Tuż za nimi, w wo‑
dzie znajdują się pozostałości opalowa‑
nia. Przy wyższych stanach wody są one
niewidoczne. Pamiętajmy, aby sterować
w osi toru.
Cumujemy po prawej stronie kanału.
Miejsce do przybijania większych jedno‑
stek znajduje się wzdłuż betonowej kei na
początku kanału. Musimy pamiętać, że na
końcu kanału nie ma obrotnicy. Manewro‑
wanie większym jachtem, który wpłynął
głębiej w poszukiwaniu wolnego miejsca,
jest bardzo utrudnione. Dodatkowym
przeszkodą są znajdujące się tam Y‑bo‑
my. Po lewej stronie kanału znajdują się
zabudowania administracji Wolińskiego
Parku Narodowego (budynek z charakte‑
rystycznym zielonym dachem). Lewy, pół‑
nocny brzeg kanału jest wyłożony kamie‑
niami, które schodzą pod kątem do wody.
Pamiętajmy, aby nie zbliżać się do nich.

Po drodze do Wapnicy, będziemy mijać
przystań rybacką w Lubiniu, a także ruiny
dawnych zabudowań fabryki cementu.
Przystań w Lubiniu nie ma żadnej infra‑
struktury socjalnobytowej. Trudno tu
również zacumować jacht – nie ma pole‑
rów. Za Wapnicą znajduje się jezioro Wic‑
ko Małe, na którym możemy znaleźć nie‑
pozorną przystań o nazwie Zalesie. Aby
do niej dopłynąć, musimy minąć nieozna‑
kowaną linię wysokiego napięcia. Nieste‑
ty linia ta nie ma oficjalnych pomiarów, co
do wysokości przewodów nad wodą. Sza‑
cowany prześwit wynosi ok. 10 m.
Niekorzystnymi, podczas postoju i wpły‑
wania do mariny, są wiatry z kierunków W.
Do jednej z największych atrakcji Wapni‑
cy możemy zaliczyć Jeziorko Turkusowe.
Swoją nazwę zawdzięcza ono charakte‑
rystycznej barwie. Akwen to wyrobisko
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dawnej kopalni kredy, która pracowała
na potrzeby ogromnej cementowni w po‑
bliskim Lubiniu. Przy jeziorku zaczyna się
oznakowany szlak turystyczny, biegnący
wśród bogatych lasów wschodnim brze‑
giem.
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Płynąc do Wapnicy jachtem o zanurzeniu
powyżej 1,3 m, musimy pamiętać o poru‑
szaniu się po torze wodnym. Wody jeziora
Wicko Wielki są dość płytkie. Szczególnej
uwagi wymaga od nas rejon pławy kardy‑
nalnej, przy wejściu na Starą Świnę. Po
obu stronach szlaku znajdują się zarówno
płycizny, jak i sieci rybackie.

Wicko Wielkie
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Przystań Żeglarska w Łunowie

53°52’54” N
14°19’36” E

Międzyszkolny Ośrodek
Sportów Wodnych
Przystań Żeglarska
w Łunowie

72-605 Świnoujście,
ul. Zalewowa 101
tel. +48 530 687 415
e-mail: sekretariat@zsm.uznam.net.pl

TEL. DYŻURNY

KANAŁ VHF

GŁĘBOKOŚĆ BASENU

MIEJSCA POSTOJOWE

+48 530 687 415

-

1,8 m

GOŚCINNE – 5
REZYDENCKIE – 35

E-MAIL DYŻURNY

AKWEN

GŁĘBOKOŚĆ TORU

SEKRETARIAT@ZSM.UZNAM.NET.PL

JEZIORO WICKO WIELKIE

1,5 m

72

Świnoujście
Spokojna, ukryta w lesie przystań, znaj‑
duje się nad jeziorem Wicko Wielkie. Od
strony trasy S3 do przystani poprowadzi
nas, przez las, gruntowa droga. Obok
zjazdu znajduje się przystanek autobuso‑
wy linii nr 10 kursującej do Świnoujścia.
Przystań znajdziemy w północnej części
akwenu. Z jeziora do przystani prowa‑
dzi wąski kanalik, który oznaczony jest
białym pochylonym masztem po prawej
stronie. Musimy zwrócić uwagę na płytką
wodę po prawej stronie wejścia do ka‑
nału. Dalej możemy sterować dokładnie
środkiem przejścia.
Płynąc kanałem, po ok. 100 m, dopływa‑
my do prostokątnej, zacisznej przystani.
Jeżeli jachtów jest kilka, warto wcześniej
upewnić się, czy jest aktualnie wolne
miejsce do postoju. Kanał wejściowy jest
sztucznym rowem wykopanym w war‑
stwie plastycznych osadów budujących
brzeg. Brak umocnienia skarp wykopu
powoduje, że silnie nawodnione osady
spływają, zamulając dno. Za ten stan ob‑
winiane są bobry żyjące na brzegach ka‑
nału wejściowego.

Niewielki basenik postojowy, gęsto wy‑
pełniają jednostki cumujące w układzie
boja – keja.
Przystań jest głównie miejscem kształce‑
nia wodnego młodzieży, m.in. z Zespołu
Szkół Morskich w Świnoujściu. Bazuje tu
ponadto kilkanaście jachtów rezydenc‑
kich. Nie zapomniano jednak i o gościach.
Na przystani Łunowo dostępna jest tylko
woda techniczna. Nie działa stojący na
tu żuraw. Jest za to miejsce na grill i na
ognisko.
Niewątpliwym atutem tego miejsca jest
bliskość morza. Oddalone jest ono tylko
o ok. 20 minut spaceru, drogą wśród so‑
snowych borów. Teren przystani i oko‑
liczne akweny jeziora Wicko i Wstecznej
Delty Świny leżą na obszarze Wolińskie‑
go Parku Narodowego i obowiązują tu
zaostrzone przepisy dotyczące ochrony
przyrody.
Niekorzystnymi, podczas wpływania do
Łunowa, są silne wiatry z kierunków S‑SW.
Uważajmy na głębokości na wejściu! Przy
południowych wiatrach, w ciągu jednej
nocy, poziom wody może się bardzo obni‑

żyć i uniemożliwić nam wyjście. Bezpiecz‑
ne zanurzenie wynosi maks. 1,3 m. Ze
względu na położenie na niskich, zalewo‑
wych terenach przystań jest bardzo wraż‑
liwa na wysokie wody cofek bałtyckich.
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Wicko Wielkie
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53°54’28” N
14°15’35” E

Port jachtowy Basen Północny

72-600 Świnoujście, Wybrzeże Władysława IV
tel. +48 91 321 91 77
e-mail: marina@osir.uznam.net.pl
http://www.osir.uznam.net.pl
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TEL. DYŻURNY

KANAŁ VHF

GŁĘBOKOŚĆ BASENU

MIEJSCA POSTOJOWE

-

-

1,5-6,1 m

GOŚCINNE – 300
REZYDENCKIE – 50

E-MAIL DYŻURNY

AKWEN

GŁĘBOKOŚĆ TORU

-

CIEŚNINA ŚWINA/
MORZE BAŁTYCKIE

4m

Świnoujście
Podejście do Świnoujścia od strony morza
wyznacza oznakowany pławami i nabieżni‑
kiem tor podejściowy. Rozpoczyna się on
bardzo charakterystyczną stawą, w posta‑
ci wiatraka, na zachodniej głowicy portu.
Podczas wchodzenia, powinniśmy trzymać
się blisko zachodniej strony toru podejścio‑
wego. Ważne jest, abyśmy nie utrudniali że‑
glugi statkom. Musimy szczególnie uważać
nocą i w warunkach ograniczonej widoczno‑
ści – łatwo wtedy pomylić wejście do basenu
jachtowego z wejściem do portu gazowego.
Podejście do Świnoujścia zmieniło się bar‑
dzo po rozpoczęciu budowy gazoportu.
Obecnie wpływając do Świnoujścia, ujrzymy
trzy falochrony: pierwszy, najkrótszy – za‑
chodni, wraz ze stawą „Młyny”, drugi cen‑
tralny o długości ponad 1400 m w głąb mo‑
rza oraz wschodni dla portu zewnętrznego o
długości ok. 3 km. Musimy zwrócić szczegól‑
ną uwagę, aby poprawnie wybrać wejście.
Wchodzimy pomiędzy falochronem zachod‑
nim a falochronem centralnym. Wejście do
gazoportu znajduje się nieopodal, pomiędzy
falochronem centralnym a wschodnim.
Wchodząc do Świnoujścia, musimy bez‑
względnie prowadzić nasłuch radiowy,
wchodzić na silniku i uważać na przepływają‑
ce koło nas statki i promy. Pamiętajmy, one
nie stają i nie skręcają w miejscu!

Wpływając od strony morza, musimy pamię‑
tać, iż w ujściu Świny należy spodziewać się
prądów, szczególnie przy zachodnim wie‑
trze.
Płynąc od strony Zalewu Szczecińskiego,
wchodzimy do Kanału Piastowskiego, mija‑
my bramę torową nr 1. Wejście do kanału
jest dobrze osłonięte falochronem. Następ‑
nie mijamy przeprawę promową w Karsibo‑
rzu, dalej kierujemy się lewą stroną Kana‑
łem Mieleńskim, mijając po drodze Wyspę
Mieleńską. Po prawej stronie mamy tereny
stoczniowe, a po lewej tereny Portu Wo‑
jennego Świnoujście, który zajmuje Basen
Węglowy i Basen Południowy. Następnie
widzimy terminal promowy i przeprawę pro‑
mową miejską w Warszowie. Po ok. ½ Mm
od przeprawy, zaraz po lewej stronie Świny,
znajduje się wejście do Basenu Północnego.
Wejście do portu znajduje się po prawej
(zachodniej) stronie Świny na północ od
masywnego pirsu, oddzielającego basen od
wód Świny. Wejście ogranicza przybrzeżna
mielizna, oznaczona zieloną boją. Wchodząc
do mariny, po lewej stronie basenu na cyplu,
zobaczymy siedzibę SAR. Wewnątrz basenu
możemy zacumować zarówno do pływają‑
cych pomostów, jak i wzdłuż nabrzeża. Na
prawym, zachodnim brzegu, pod koniec
basenu, znajduje się stacja benzynowa oraz

slip. Bosmanat, zaplecze sanitarne oraz ta‑
werna i wypożyczalnia rowerów znajdują się
w lewym, wschodnim rogu basenu.
Niekorzystnymi, podczas postoju i wpływa‑
nia do portu są, silne wiatry z kierunków N.
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53°54’10” N
14°14’43” E

Jacht Klub Marynarki Wojennej „Kotwica”
oddział Świnoujście

72-604 Świnoujście, ul. Steyera 6
tel. +48 91 324 25 35
tel./fax +48 91 321 94 35
e-mail: jkmw_kotwica@uznam.net.pl
http://jkmwkotwica-swinoujscie.pl

TEL. DYŻURNY

KANAŁ VHF

GŁĘBOKOŚĆ BASENU

MIEJSCA POSTOJOWE

+48 91 324 25 35

-

1,5-2 m

GOŚCINNE – 2
REZYDENCKIE – 9

E-MAIL DYŻURNY

AKWEN

GŁĘBOKOŚĆ TORU

-

CIEŚNINA ŚWINA

4-6 m
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Świnoujście
Na przystań składa się nabrzeże znajdują‑
ce się po prawej stronie basenu. Płynąc od
strony morza, mijamy przeprawę promową
Warszów (w centrum miasta). Trzymamy
się cały czas prawego brzegu, płyniemy
wzdłuż nabrzeża Władysława IV, mijamy
pomost w kształcie litery T, a po ok. ½
Mm, po minięciu zabudowań wojskowych,
dobijamy do klubowego nabrzeża. Płynąc
od strony Zalewu Szczecińskiego, mijamy
po prawej stronie Terminal Promowy i tuż
przed przeprawą promową Warszów, po
minięciu półwyspu Kosa, portu wojenne‑
go, płyniemy w lewo, mijając Basen Węglo‑
wy i wchodzimy do Basenu Zimowego.

Niekorzystnymi, podczas postoju i wpły‑
wania do przystani, są silne wiatry z kierun‑
ków N i E.
W pobliżu portu jachtowego znajdują się
dwa forty – Fort Anioła (wybudowany
w latach 1854‑58 na wzór Mauzoleum
Hadriana – dzisiejszy Zamek św. Anioła
w Rzymie) oraz Fort Zachodni. Z przystani
łatwo trafimy do dzielnicy uzdrowiskowej
i promenady. Po drugiej stronie Świny mo‑
żemy zwiedzać latarnię morską (z 1858 r.,
najwyższa nad Bałtykiem – 68 m, 308 scho‑
dów) oraz Fort Gerharda.
Aby dostać się na drugą stronę cieśniny,
musimy skorzystać z darmowego promu.
Przeprawa łączy wyspę Uznam z wyspą
Wolin, na której znajduje się m.in. stacja
kolejowa. Na wyspie Uznam znajduje się
stacja kolejki, którą możemy m.in. dojechać
do Peenemünde czy też niemieckich kuror‑
tów nadmorskich. W pobliżu Świnoujścia
położony jest także port lotniczy Herings‑
dorf, skąd sezonowo latają samoloty do
Krakowa i Warszawy.

Większość jachtów stoi tu na boi. Na nie‑
wielkim terenie przystani znajduje się miej‑
sce na grill, budynek klubowy z bosmanką
i salą wykładową.
W zacisznym Basenie Zimowym, w bez‑
pośrednim sąsiedztwie Portu Wojennego,
znajduje się niewielka przystań Klubu Ma‑
rynarki Wojennej. Przystań ta jest otwar‑
ta dla jachtów cywilnych (o ile jest w niej
wolne miejsce). Klub jest armatorem m.in.
Conrada 45 s/y Bosmat i Opala s/y Mat.
Klub prowadzi program edukacji morskiej.
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53°55’02” N
14°16’39” E

Jacht Klub Cztery Wiatry

72-600 Świnoujście, ul. Jachtowa 4A
tel. +48 91 852 43 19
e-mail: jachtklubczterywiatry@onet.pl
http://www.jachtklubczterywiatry.pl

78

TEL. DYŻURNY

KANAŁ VHF

GŁĘBOKOŚĆ BASENU

MIEJSCA POSTOJOWE

-

-

1,5-2 m

GOŚCINNE – 0
REZYDENCKIE – 40

E-MAIL DYŻURNY

AKWEN

GŁĘBOKOŚĆ TORU

-

CIEŚNINA ŚWINA

4m

Świnoujście
Do Jacht Klubu „Cztery Wiatry” płyniemy
podobnie jak do Basenu Północnego, z tą
różnicą, że wejście do klubu znajduje się
po prawej stronie (patrząc od strony mo‑
rza) na wysokości latarni morskiej. Wcho‑
dząc, sterujemy prostopadle do brzegu,
tak aby latarnia morska była dokładnie za
rufą.
Wejście do klubowego basenu, nieco
ukryte wśród zieleni, jest bardzo wąskie.
Klub ma niewielki basen, zajmowany
głównie przez jednostki członków. Pamię‑
tajmy, że chcąc stanąć, najlepiej będzie,
jeżeli wcześniej upewnimy się telefonicz‑
nie, czy jest wolne miejsce. Basen klu‑
bowy znajduje się na prawo od wejścia.
Wchodząc do basenu, musimy zwrócić
uwagę na głębokość. Po prawej stronie
wejścia odkłada się systematycznie łacha
piachu, więc powinniśmy trzymać się jak
najbliżej lewej strony. Na wprost wejścia
znajduje się slip. Głębokość w basenie wy‑
nosi ok. 1,5 m.

mosferę tej cichej przystani. W siedzibie
znajduje się kilka miejsc noclegowych, na
terenie przystani mamy możliwość roz‑
palenia grilla. Funkcjonuje tu zakład me‑
chaniczny. Klub jest organizatorem, roz‑
grywanych na Zatoce Pomorskiej, regat
o „kszynke”.
Przystań zapewnia dobrą osłonę przed
wiatrem i zafalowaniem.
Niekorzystnymi, podczas postoju i wpły‑
wania do mariny, są silne wiatry z kierun‑
ków N.

Jacht Klub „Cztery Wiatry” sąsiaduje
z Fortem Zachodnim. Ciekawe zabudo‑
wania klubowe tworzą niezwykłą at‑
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Marina Karsibór

53°51’03” N
14°17’26” E
72‑603 Świnoujście, ul. 1 Maja 5a
tel. +48 91 322 14 48
kom.: +48 502 157 204
e‑mail: marina@uznam.net.pl
http://www.karsibor.eu

TEL. DYŻURNY

KANAŁ VHF

GŁĘBOKOŚĆ BASENU

MIEJSCA POSTOJOWE

+48 502 157 204

-

1m

GOŚCINNE – 4
REZYDENCKIE – 25

AKWEN

GŁĘBOKOŚĆ TORU

ROZLEWISKO
STAREJ ŚWINY

1m
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Świnoujście
Do mariny możemy dopłynąć z Kanału
Piastowskiego. Tuż przed przeprawą,
na wysokości basenu Mulnik, skręcamy
w stronę Starej Świny. Przepływamy obok
wielkich stalowych boi, pod mostem Pia‑
stowskim (wysokość nad lustrem wody
ok. 4,5 m), następnie okrążamy półwy‑
sep Mielinek i po ok. 500 m skręcamy
w prawo do Mulnika i potem ponownie
w prawo. Płyniemy wzdłuż brzegu. Ma‑
rina znajduje się po lewej stronie. Do
portu możemy dopłynąć również od
strony jeziora Wicko Wielkie, przez Sta‑
rą Świnę. Mijamy Port Morski Karsibór,
nabrzeża z kutrami, ogródki działkowe
z garażami dla łódek. Trzymając się lewe‑
go brzegu, dopływamy do mariny. Uwaga,
jest tu bardzo płytko.

Niekorzystnymi, podczas postoju i wpły‑
wania do mariny, są silne wiatry z kierun‑
ku N.
W marinie swój początek ma szlak kajako‑
wy „44 Wysp”. Na wyspie Karsibór poło‑
żony jest również dawny basen szkolnej
flotylli U‑Bootów, obok którego znajdują
się jeszcze ruiny dawnej hali warsztato‑
wej. Na północy wyspy znajdziemy ptasi
rezerwat – Karsiborska Kępa. Rezerwat
ten jest pierwszym rezerwatem Ogólno‑
polskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków.
Usiane wyspami i wysepkami akwe‑
ny Starej Świny, leżące między wyspą
Wolin a otwartym zalewem, nazywa‑
ne są Wsteczną Deltą Świny. Wyspy
powstały wskutek akumulacji piasku
i osadów organicznych niesionych
z prądem Odry i przemiennie cofek bał‑
tyckich. Wybudowanie Kanału Piastow‑
skiego i skierowanie głównych mas wod‑
nych, znacznie ograniczyło akumulację
wodną wstecznej delty w tym rejonie.
Jednak jeszcze w obecnych czasach na‑
stępują zmiany linii brzegowej. Pobliskie
wysepki Bielawki, w ciągu 50 lat, zbli‑
żyły się o kilkanaście metrów do wyspy
Karsibór.

Marina Karsibór jest niewielka, można
do niej dotrzeć jachtem mieczowym lub
motorówką (głębokość mariny ok. 1 m).
W terenie przystani znajduje się wypoży‑
czalnia łodzi oraz tawerna rybacka, której
kuchnia cieszy się dobrą opinią wśród
gości. Tawerna mieści się w drewnianym
budynku i ma charakterystyczną, wysu‑
niętą nad wodę jadalnię. Znajdziemy tu
również miejsca noclegowe. Na przystani
są dwa slipy.

Z powodu niskiego poziomu gruntu przy‑
stań jest wrażliwa na wysokie wody cofek
bałtyckich.
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Marina Dziwnów

54°01’14” N
14°44’30” E

Port Jachtowy Marina Dziwnów

72-420 Dziwnów, ul. S. Żeromskiego 30
tel. +48 91 381 12 35
kom.: +48 501 958 836
e-mail: port@dziwnow.pl
http://port.dziwnow.pl

TEL. DYŻURNY

KANAŁ VHF

GŁĘBOKOŚĆ BASENU

MIEJSCA POSTOJOWE

+48 501 958 836

10

3,5 m

GOŚCINNE – 60
REZYDENCKIE – 12

E-MAIL DYŻURNY

AKWEN

GŁĘBOKOŚĆ TORU

-

CIEŚNINA DZIWNA/
MORZE BAŁTYCKIE

4,5 m

82

Dziwnów
Do mariny możemy dopłynąć zarówno od
strony morza (zdecydowanie prościej), jak
i od strony zalewu cieśniną Dziwną (zdecy‑
dowanie trudniej, ale bardziej malowniczo).
Od strony morza kierujemy się od biało‑
czerwonej pławy DZI (nabieżnik kurs 142,5°)
w kierunku główek falochronu wychodzącego
w morze. Uwaga, przy długo utrzymujących się
wiatrach zachodnich musimy brać poprawkę na
dość silny prąd poprzeczny płynący w kierunku
wschodnim. Przy silnych wiatrach wschodnich
prąd płynąć będzie w kierunku zachodnim. Po
lewej stronie mijamy betonową keję, znajdują‑
cą się przy bosmanacie. Dalej mijamy wejście do
basenu rybackiego oraz bazę SAR. Tuż za bazą
znajdziemy wejście do basenu nowego portu
jachtowego.
Pomimo niepozornych kształtów, w marinie
mogą cumować jednostki o długości do 17 m.
Miejsce dla takich jednostek przygotowane
zostało po obu końcach półkola. W basenie
musimy manewrować z dużą ostrożnością, ze
względu na panującą tu ciasnotę.
Na wprost wejścia znajduje się budynek z za‑
pleczem socjalnym, bosmanką, salą spotkań
i kawiarnią. Na obu końcach półkola znajdziemy
slipy. Cumujemy tu do Y‑bomów.
Wybierając się dalej Dziwną musimy mieć na
względzie most. Otwierany jest on o każdej

parzystej godzinie. Jego podnoszone przę‑
sło znajduje się po lewej stronie. Ruch kiero‑
wany jest oznakowaniem świetlnym: zielone
– płyniemy, czerwone – stoimy. Pamiętajmy
przy tym, aby nie blokować miejsca innym
jednostkom płynącym od strony zalewu. Za‑
miar przejścia powinniśmy zgłosić operato‑
rowi UKF (kanał 10) lub w Kapitanacie Portu
w Dziwnowie. Po przejściu pod mostem, mi‑
niemy stację benzynową (możemy zatankować
od strony wody), małą stocznię, nabrzeże dla
kutrów oraz nabrzeże pasażerskie, aż dotrze‑
my do przystani sezonowej, przy Wybrzeżu Ko‑
ściuszkowskim.
Na przystani sezonowej znajduje się mały budy‑
nek bosmanatu wraz z zapleczem sanitarnym.
Cumujemy do Y‑bomów lub wzdłuż nabrzeża.
Płynąc od strony Wolina, mijamy most obroto‑
wy i dwa mosty stałe. Następnie kierujemy się
wzdłuż toru wodnego. Płynąc jachtem balasto‑
wym, musimy pamiętać o obserwacji głęboko‑
ści. Podążamy cieśniną Dziwną, przy boi nr 19
i 18 opływamy Wyspę Chrząszczewską – kieru‑
jemy się w lewo. Następnie od pławy K3 pły‑
niemy w stronę pławy K1, obieramy kierunek
NE. Dalej płyniemy, uważając na głębokości,
torem wodnym od boi 11 aż do boi nr 1. Opły‑
wamy z lewej betonowe instalacje wojskowe,
mijamy Półwysep Międzywodzki. Po prawej
stronie mamy przystań sezonową, po minięciu

nabrzeża pasażerskiego, przystani dla kutrów,
stoczni i stacji benzynowej, płyniemy lewą
stroną Dziwny i przechodzimy pod mostem.
Wejście do mariny znajduje się po kilkuset me‑
trach po prawej stronie.
Niekorzystnymi, podczas postoju i wpływania
do mariny, są silne wiatry z kierunków S.
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Marina Polmax

54°01’08” N
14°43’56” E
74-420 Dziwnów,
ul. Spadochroniarzy 20
tel. +48 730 514 664
e-mail: plx@plx.pl
http://www.plx.pl

TEL. DYŻURNY

KANAŁ VHF

GŁĘBOKOŚĆ BASENU

MIEJSCA POSTOJOWE

+48 730 514 664

-

1,5 m

GOŚCINNE – 10
REZYDENCKIE – 2

E-MAIL DYŻURNY

AKWEN

GŁĘBOKOŚĆ TORU

-

CIEŚNINA DZIWNA

2-3 m
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Dziwnów
Marina Polmax to dość spokojny port poło‑
żony w lesie, połączony z polem namioto‑
wym i miejscami do postoju camperów.
Do mariny możemy dopłynąć zarówno od
strony morza, jak i od strony Zalewu Ka‑
mieńskiego cieśniną Dziwną. Maksymalna
prędkość prądu w ujściu Dziwny wynosi ok.
3 węzłów, a średnia ok. 1 węzła. Kierunek
prądu często się zmienia w zależności od
kierunku i siły wiatru.
Port dostępny jest od strony Bałtyku przy
stanie morza do 5 stopni Beauforta. Od
strony morza kierujemy się od pławy DZI
(kierunek 142,7°) w kierunku główek falo‑
chronu wychodzącego w morze lub najle‑
piej w linii nabieżnika świetlnego (142,7°).
Po lewej stronie mijamy betonową keję
przy bosmanacie, wejście do basenu rybac‑
kiego oraz bazę SAR. Wejście do basenu
mariny Polmax znajdziemy po prawej stro‑
nie, w połowie drogi pomiędzy betonowym
pirsem a basenem rybackim.
Płynąc od strony Zalewu Kamieńskiego,
kierujemy się w stronę pławy K1, obieramy
kierunek NE. Następnie płyniemy, uważa‑
jąc na głębokości, torem wodnym od boi 11
aż do boi nr 1. Opływamy z lewej betono‑
we instalacje wojskowe, mijamy Półwysep
Międzywodzki. Po prawej stronie mamy

przystań sezonową, po minięciu nabrzeża
pasażerskiego, przystani dla kutrów, stocz‑
ni i stacji benzynowej, płyniemy lewą stro‑
ną cieśniny. Przechodzimy pod mostem.
Wejście do mariny Polmax znajdziemy po
kilkuset metrach po lewej stronie.
Pamiętajmy, że mijany most otwierany jest
o każdej parzystej godzinie. Zamiar przej‑
ścia przez powinniśmy zgłosić operatoro‑
wi UKF (kanał 10) lub w Kapitanacie Portu
w Dziwnowie. Zwróćmy także uwagę, aby
oczekując na przejście, nie blokować miej‑
sca innym jednostkom płynącym od strony
zalewu.
Niekorzystnymi, podczas postoju i wpływa‑
nia do mariny, są silne wiatry z kierunków
NW i SW.
W Dziwnowie oprócz pięknej plaży znaj‑
dziemy również Aleję Gwiazd Sportu z re‑
plikami medali polskich sportowców czy
też Nadmorski Park Miniatur i Kolejek. Mo‑
żemy obejrzeć tu miniatury latarń morskich
z całego polskiego wybrzeża. Latem odby‑
wa się tu „Kino na leżakach” czy też Dzień
Grecki, a także Festiwal Gwiazd Sportu.
W 2014 r. odbyły się m.in. Regaty Pucharu
Europy, a także regaty Mistrzostw Świata
w klasie Laser Radial.
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54°01’34” N
14°46’03” E

Przystań Sezonowa Dziwnów
Zarząd Portu Morskiego Dziwnów

72-420 Dziwnów, ul. Wybrzeże Kościuszkowskie,
tel. +48 91 381 12 35
kom.: +48 501 95 88 36
e-mail: port@dziwnow.pl
http://port.dziwnow.pl

TEL. DYŻURNY

KANAŁ VHF

GŁĘBOKOŚĆ BASENU

MIEJSCA POSTOJOWE

+48 501 958 836

10

3,5 m

GOŚCINNE – 30
REZYDENCKIE – 0

E-MAIL DYŻURNY

AKWEN

GŁĘBOKOŚĆ TORU

-

CIEŚNINA DZIWNA

4,5 m
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Dziwnów
Na przystani sezonowej znajduje się mały
budynek bosmanatu – poznamy go po bia‑
łym kolorze ścian i spadzistym dachu, wraz
z zapleczem sanitarnym. Na przystani koń‑
czy się umocniony brzeg Dziwny. Cumuje‑
my tu do Y‑bomów lub wzdłuż nabrzeża.
Teren przystani nie jest ogrodzony, znajdu‑
je się tuż przy deptaku dla wczasowiczów.
Obok są lokalne bary i knajpki.
Nabrzeże narażone jest na falowanie po‑
wodowane przez przepływają jednostki.
Do nabrzeża możemy dopłynąć zarówno od
strony morza, jak i od strony zalewu cieśni‑
ną Dziwną. Od strony morza kierujemy się
od pławy RW DZI (kurs 142,5°) w kierunku
główek falochronu wychodzącego w mo‑
rze. Po lewej stronie mijamy betonową keję
przy bosmanacie, wejście do basenu rybac‑
kiego oraz bazę SAR. Tuż za bazą znajduje
się wejście do półokrągłego basenu portu
jachtowego. Płynąc dalej, za mostem minie‑
my stację benzynową (możemy zatankować
od strony wody), małą stocznię, nabrzeże
dla kutrów oraz nabrzeże pasażerskie, aż
dopłyniemy do przystani sezonowej.
Pamiętajmy, że mijany most otwierany jest
o każdej parzystej godzinie. Zamiar przej‑
ścia przez powinniśmy zgłosić operatoro‑

wi UKF (kanał 10) lub w Kapitanacie Portu
w Dziwnowie. Zwróćmy także uwagę, aby
oczekując na przejście, nie blokować miej‑
sca innym jednostkom płynącym od strony
zalewu.
Płynąc ze Szczecina, odbijamy od bramy
torowej nr 3 w prawo. Płyniemy wzdłuż
toru wyznaczonego pławami RW, zaczyna‑
jącymi się od symbolu MA. Przy pławie RW
MEW kierujemy się kursem 82 w prawo, na
wschód. Od pławy W4 do W3 musimy uwa‑
żać na bardzo duże spłycenie. Nie zaleca
się wypływać poza tor wodny! Następnie
wpływamy do Zatoki Skoszewskiej. Od pła‑
wy W3 kierujemy się kursem 49 do pławy
W2, a od pławy W2 kursem 1 do pławy W1.
Od pławy W1 odbijamy w prawo, kierując
się wzdłuż toru wodnego wyznaczonego
bojami. W Wolinie mijamy most obrotowy
i dwa mosty stałe. Następnie kierujemy
się wzdłuż toru wodnego. Jeżeli płynie‑
my jachtem balastowym, pamiętajmy aby
uważnie obserwować głębokość. Płyniemy
cieśniną Dziwną. Przy boi nr 19 i 18 opływa‑
my Wyspę Chrząszczewską, kierujemy się
w lewo. Następnie od pławy K3 kierujemy
się w stronę pławy K1, obieramy kierunek
NE. Następnie płyniemy, wciąż uważając na
głębokości, torem wodnym od boi 11 aż do
boi nr 1. Opływamy z lewej betonowe insta‑

lacje wojskowe, mijamy Półwysep Między‑
wodzki. Po prawej stronie dopływamy do
przystani sezonowej.
Niekorzystnymi, podczas postoju i wpły‑
wania do mariny sezonowej, są silne wiatry
z kierunków W i E.
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Marina Kamień Pomorski

53°58’03” N
14°46’00” E

72-400 Kamień Pomorski, al. Mistrzów Żeglarstwa 2
tel. +48 661 213 391,
tel. +48 91 382 08 82 Przystań techniczna
e-mail: kontakt@marinakamienpomorski.pl
http://www.marinakamienpomorski.pl

TEL. DYŻURNY

KANAŁ VHF

GŁĘBOKOŚĆ BASENU

MIEJSCA POSTOJOWE

+ 48 661 213 391
+48 91 382 08 82

77

2,5 m

GOŚCINNE – 220
REZYDENCKIE – 90

E-MAIL DYŻURNY

AKWEN

GŁĘBOKOŚĆ TORU

KONTAKT@MARINAKAMIENPOMORSKI.PL

ZALEW KAMIEŃSKI

2-3 m

PRZYSTAŃ TECHNICZNA
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Kamień Pomorski
Kamień Pomorski położony jest pomiędzy
Wolinem a Dziwnowem. Zarówno tor wod‑
ny z Dziwnowa, jak i Wolina jest nieoświe‑
tlony. Płynąc z Wolina, mijamy mosty obro‑
towy oraz dwa stałe. Następnie kierujemy
się wzdłuż toru wodnego. Jeżeli płyniemy
jachtem balastowym uważajmy na głębo‑
kość. Płyniemy cieśniną Dziwną. Przy boi nr
19 i 18 opływamy Wyspę Chrząszczewską.
Kierujemy się w lewo, płyniemy dokładnie
na boje – nie pływamy na skróty. Następ‑
nie od pławy K3 kierujemy się na wschód
do pławy K2, skąd płyniemy na wprost,
kierując się na wieżę konkatedry św. Jana
Chrzciciela. Przystań znajduje się pomię‑
dzy kładką dla pieszych a molo. Marina jest
osłonięta pomostem pływającym. Wejście
znajduje się bliżej kładki dla pieszych prze‑
cinającej Karpinkę. Podchodząc do wejścia
do mariny jachtem o większym zanurzeniu,
dobrze jest, abyśmy płynąc od molo, trzy‑
mali się blisko falochronu.
Basen Techniczny znajduje się tuż za ele‑
watorem, w południowej części miasta.
Od molo kierujemy się na południe wzdłuż
nabrzeża. Pamiętajmy, aby trzymając się co
najmniej 60 m od brzegu. Wejście do base‑
nu usytuowane jest od południowej strony.
Zaraz po minięciu czerwonej główki, ciasno
skręcamy do basenu. Głębokość w basenie
sięga ok. 3 m.

W Basenie Technicznym znajdują się han‑
gary, sztaplarka do podnoszenia jachtów,
betonowy slip, a także miejsce do napra‑
wiania i zimowania jachtów.
Płynąc od strony Dziwnowa, mijamy most
podnoszony, opływamy tereny jednostki
wojskowej, czyli Półwysep Międzywodzki.
Wpływamy na Jezioro Wrzosowskie. Po
prawej stronie mijamy betonowe instalacje
wojskowe, a tuż za nimi zaczyna się ozna‑
czony tor wodny (uwaga: płytko!), który
kończy się pławą K1. Stąd kierujemy się na
południe w kierunku pławy K2.
Urząd Morski w Szczecinie ustalił dopusz‑
czalne zanurzenie statków na torze wod‑
nym w cieśninie Dziwny: 1. Dla odcinka toru
od południowej granicy portu Dziwnów do
pławy K‑1 – 1,5 m. 2. Dla odcinka toru od
pławy K‑1 do pławy K‑3 – 1,7 m. 3. Dla odcin‑
ka toru od pławy K‑3 do obrotowego mostu
drogowego w Wolinie – 1,2 m.
Powyższe ustalenia odniesione są do śred‑
niego stanu. Zapas wody pod stępką na
torach wynosi 0,7 m. W praktyce do Kamie‑
nia, od strony Wolina, wpływają jachty o za‑
nurzeniu 1,7 m, a od strony Dziwnowa 2 m.
Wszystko zależy jednak od stanu wody – im
niższy, tym mniejsze zanurzenie.

Niekorzystnymi, podczas postoju i wpływa‑
nia do mariny, są silne wiatry z kierunków
W i NE.
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Mrzeżyno

54°08’33” N
15°17’08” E
70-800 Mrzeżyno
ul. Przestrzenna 9
tel. +48 602 797 297
Dyrektor Zarządu Portu
tel. +48 664 944 565

Zarządu Portu Morskiego Mrzeżyno
Kontroler ruchu portowego
e-mail: port@trzebiatow.pl
http://www.port.mrzezyno.pl

TEL. DYŻURNY

GŁĘBOKOŚĆ BASENU

NABRZEŻE POŁUDNIOWE – 3,8 m
BASEN REMONTOWY – 5 m
+48 602 797 297 DYREKTOR ZARZĄDU PORTU
+48 664 944 565 KONTROLER RUCHU PORTOWEGO NABRZEŻE PRZEŁADUNKOWE – 3,8 m
NABRZEŻE BUNKROWE I I II – 3,8 m
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MIEJSCA POSTOJOWE

GOŚCINNE – 30

E-MAIL DYŻURNY

AKWEN

GŁĘBOKOŚĆ TORU

PORT@TRZEBIATOW.PL

MORZE BAŁTYCKIE

2,3 m

Mrzeżyno
Decydując się na podejście do Mrzeżyna, musi‑
my wiedzieć, że jest ono dość trudne. Dostępu
do portu strzegą dwa wychodzące w morze
falochrony – dłuższy zachodni (oznaczony zie‑
loną stawą), za którym schowany jest krótszy
falochron wschodni (czerwona stawa).Do por‑
tu wchodzimy od strony wschodniej. Musimy
sterować na główkę zieloną, w kierunku 151°
do 157°. Tuż przed nią musimy odbić i ciasno
wchodzić w światło wejścia do portu, trzyma‑
jąc się blisko zachodniego, oznaczonego zielo‑
ną stawą, falochronu. Po stronie wschodniej
jest niebezpieczna mielizna. Nie zaleca się,
abyśmy wchodzili do portu przy silnym wietrze
od strony morza. Mniej więcej na wysokości
plaży kierujemy się na środek Regi. Uważajmy
jednak, aby nie zbliżać się zanadto do wbitych
w dno pali po stronie zachodniego falochronu.

znajduje się tuż przed mostem, po lewej stro‑
nie Regi. Po prawej stronie, tuż przed mostem,
znajduje się basen remontowy z hangarem,
slipem i dźwigiem. Przy basenie remontowym
znajduje się również niski pomost pływający.
Bosmanat Urzędu Morskiego i Dyrekcja Portu
znajdują się tuż za wydmą. Pamiętajmy, że rze‑
ka Rega ma dość silny nurt. Po stronie wschod‑
niego falochronu, od wysokości wydm do
główek falochronu, rzeka tworzy z niesionego
piasku wypłycenia.
Port w Mrzeżynie został poddany komplek‑
sowej modernizacji. Wszystkie nabrzeża wy‑
posażono w punkty poboru wody i energii
elektrycznej. Wybudowano basen remonto‑
wy wraz z budynkiem warsztatowym, slipem
oraz dźwigiem o udźwigu 40 ton. Wszystkie
nabrzeża zostały przygotowane do obsługi
kutrów, tak więc ich wysokość nad poziomem
wody wynosi ok. 1,8 m.

Uwaga! Przy długo utrzymujących się wia‑
trach zachodnich, powinniśmy brać popraw‑
kę na dość silny prąd poprzeczny płynący
w kierunku wschodnim, zaś przy silnych wia‑
trach wschodnich – w kierunku zachodnim.

Niekorzystnymi, podczas postoju i wpływania
do mariny, są wiatry z kierunków NW i NE.
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jako jednym z nielicznych portów, możemy ku‑
pić rybę prosto z kutra.

Mrzeżyno to nieduża, letniskowa miejscowość
w gminie Trzebiatów. Znajduje się tu ostatnia
u ujścia Regi przystań kajakowa. Tutaj waśnie
rozpoczyna się piętnastokilometrowy szlak
kajakowy, prowadzący do Trzebiatowa. Na
szlaku działa kilka wypożyczalni. W Mrzeżynie

UL. RY

Od Dyrekcji Portu płyniemy wzdłuż nabrzeża
odpraw granicznych, zajętych przez moto‑
rówki i inne jednostki świadczące usługi dla
turystów, dalej wzdłuż nabrzeża przeładunko‑
wego, przy którym stoją kutry rybackie. Basen
postojowy, składający się z nabrzeża bunkro‑
wego, wschodniego, południowego i pirsu,
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Port Dźwirzyno

54°09’27” N
15°23’29” E
78-131 Dźwirzyno, ul. Wyzwolenia 1
tel. +48 94 358 54 23
e-mail: vtsdzwirzyno@umsl.slupsk.pl

TEL. DYŻURNY

KANAŁ VHF

GŁĘBOKOŚĆ BASENU

MIEJSCA POSTOJOWE

+48 94 358 54 23

12, 16

1m

GOŚCINNE – 20
REZYDENCKIE – 0

E-MAIL DYŻURNY

AKWEN

GŁĘBOKOŚĆ TORU

VTSDZWIRZYNO@
UMSL.SLUPSK.PL

MORZE BAŁTYCKIE

1,2 m
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Dźwirzyno
Niewielki port, znajduje się pomiędzy Ko‑
łobrzegiem (6 NM) a Mrzeżynem (4 NM).
Maksymalne dopuszczalne zanurzenie
jednostek tutaj zawijających wynosi 1,2 m.
Musimy jednak pamiętać, że wiatry odlą‑
dowe obniżają poziom wody o ok. 0,5 m.
W miejscowości znajduje się niewielki por‑
cik rybacki, w którym na stałe stacjonuje
pogłębiarka „Omułek”. Utrzymuje ona
wejście do portu, jak i sam basen portowy,
w odpowiedniej głębokości.
Port powstał przy ujściu rzeki Błotnicy,
wypływającej z jeziora Resko Przymorskie.
Wejście do portu znajdziemy pomiędzy
dwoma wchodzącymi prostopadle w mo‑
rze krótkimi falochronami. Podchodząc
do portu, sterujemy kursem ok. 180,5°,
kierując się na podwójny betonowy słup
na zachodnim brzegu kanału przy moście
drogowym tak, aby trzymać się w osi toru.
W nocy musimy sterować w wąskim białym
sektorze światła DŹWIRZYNO (Krk 180° –
180,5°), prowadzącego na środek wejścia
do portu. Wejście w nocy jest szczególnie
trudne. Przy niekorzystnych wiatrach wej‑
ście jest bardzo szybko zamulane (głębo‑
kość ok. 1 m). Szerokość pomiędzy główka‑
mi falochronów wynosi 19 m.

Uwaga! Przy długo utrzymujących się wia‑
trach zachodnich musimy brać poprawkę
na dość silny prąd poprzeczny, płynący
w kierunku wschodnim, zaś przy silnych
wiatrach wschodnich – kierunku zachod‑
nim. Wartość prądu może osiągnąć 3 wę‑
zły!
Bosman jest dostępny na przystani od po‑
niedziałku do piątku. Przed wejściem do
portu upewnijmy się u bosmana, co do ak‑
tualnej głębokości. Zaleca się, abyśmy cu‑
mowali w basenie postojowym położonym
po lewej stronie kanału. Wejdziemy do
niego na wysokości bosmanatu, tuż przed
mostem. Uwaga: przy dopychającym wie‑
trze możemy mieć trudność z wyjściem z
portu.
Niekorzystnymi, podczas postoju i wpły‑
wania do portu, są wiatry z kierunków N.
Uwaga: port jest bardzo płytki!
Dźwirzyno to mała wypoczynkowa miej‑
scowość położona pomiędzy Bałtykiem
a jeziorem Resko Przymorskie. Na jezio‑
rze Resko znajduje się przystań jachtowa,
gdzie można wypożyczyć sprzęt pływający
– kajaki, łodzie wiosłowe, żaglówki, rowe‑
ry wodne. Jezioro Resko i piękna, docho‑
dząca do 60 m szerokości plaża Bałtyku

stanowią niewątpliwe atuty tego miejsca.
W Dźwirzynie latem występują liczne ka‑
barety, a w lipcu odbywa się „Bieg ku słoń‑
cu” na dystansie 10 kilometrów.
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Marina Solna Kołobrzeg

54°10’47” N
15°33’34” E

78-100 Kołobrzeg, ul. Warzelnicza 1
tel. +48 785 882 842
e-mail: marina@zpmkolobrzeg.pl
http://www.marinakolobrzeg.pl

TEL. DYŻURNY

KANAŁ VHF

GŁĘBOKOŚĆ BASENU

MIEJSCA POSTOJOWE

+48 785 882 842
+48 605 353 801
+48 605 353 716

67

BASEN I – 2-3 m
BASEN II – 3-5 m

GOŚCINNE – 30
REZYDENCKIE – 70

E-MAIL DYŻURNY

AKWEN

GŁĘBOKOŚĆ TORU

MARINA@ZPMKOLOBRZEG.PL

MORZE BAŁTYCKIE

6m
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Kołobrzeg
Początkowym punktem podejścia do portu
jest pława świetlno‑dzwonowa KOŁ, odda‑
lona od wejścia o ok. 2,5 Mm. Od pławy KOŁ
kładziemy się na kurs 148°. Sterujemy na wi‑
doczne budynki spichrzów zbożowych, tak
długo, aż wieżyczka lewego światła wejścio‑
wego (w nocy lewe światło wejściowe) znaj‑
dzie się w nabieżniku z pomnikiem Zaślubin
z Morzem. Powinien być on widoczny w środ‑
ku między głowicami falochronów.
Przy samym wejściu sterujemy na środek.
Pamiętajmy, że wejście do portu musi od‑
bywać się z prędkością zapewniającą nam
sterowność statku. Uwaga! Przy długo utrzy‑
mujących się wiatrach zachodnich bierzmy
poprawkę na dość silny prąd poprzeczny,
płynący w kierunku wschodnim. Przy silnych
wschodnich prąd płynąć będzie w kierunku
zachodnim.
Po wejściu w główki portu, mijamy po lewej
stronie latarnię morską. Następnie zoba‑
czymy budynek zarządu Polferries (PŻB)
i budynek elewatora. Po minięciu elewatora
kierujemy się lekko w lewą stronę. Po prawej
stronie mamy wejście do basenu łodziowe‑
go, okolonego pirsem, przeznaczonego dla
dużych jachtów łodziowych. Po lewej stronie
mamy wejście do basenu jachtowego.

Miejsca dla gości znajdują się w lewej części
portu. W basenie łodziowm nie powinniśmy
stawać po stronie fortu – Reduty Morast,
gdyż jest bardzo płytko. Marina zakończona
jest slipem. Basen zmniejsza pod koniec swo‑
ją głębokość.
Reduta Morast pochodzi z XVIII w. Obecnie
na jej terenie działają bary, a także odbywają
się koncerty. Znajdziemy tu także Sailor Bar.
W hangarze działa serwis jachtów, oferujący
remonty i bieżącą obsługę jachtów motoro‑
wych i żaglowych. Obok mariny znajduje się
stacja SAR.
Niekorzystnymi, podczas postoju i wpływania
do portu są, silne wiatry z kierunków N i NE.
Kołobrzeg to jedno z największych miast
uzdrowiskowych i wypoczynkowych nad Bał‑
tykiem. Leży w dolinie rzeki Parsęty, na której
odbywają się liczne spływy kajakowe. Miasto
słynie z borowiny, a także wód leczniczych.
Znajdujące się tu molo, jest obecnie najdłuż‑
szym betonowym molo w Polsce. W sezonie
odbywają się tu takie imprezy jak: Sunrise
Festival – lipiec, Festiwal Piosenki Poetyckiej
im. Jacka Kaczmarskiego „Nadzieja” – lipiec.
Miejscem wartym odwiedzenia jest latarnia
morska, ratusz staromiejski, Muzeum Oręża
Polskiego, a szczególnie położony obok ma‑

riny Skansen Morski, w którym można zwie‑
dzać wyslipowane okręty wojenne i pozosta‑
łości z ORP „Burza”. Oczekujący mocniejszych
wrażeń muszą wybrać się do Centrum Atrak‑
cji Wojskowych „Bastion”, gdzie można po‑
jeździć czołgiem T55 czy też transporterem
opancerzonym.
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54°26’4” N
16°22’8” E

Port Morski Darłowo

76-150 Darłowo, ul. Conrada 27
tel. +48 94 314 51 85
e-mail: dyrektor@port.darlowo.pl
http://www.port.darlowo.pl

TEL. DYŻURNY

KANAŁ VHF

GŁĘBOKOŚĆ BASENU

MIEJSCA POSTOJOWE

+48 94 314 51 85

-

4,5 m

GOŚCINNE – 6
REZYDENCKIE – 50

E-MAIL DYŻURNY

AKWEN

GŁĘBOKOŚĆ TORU

IRD@PORT.DARLOWO.PL

MORZE BAŁTYCKIE

5,5 m
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Darłowo

Szerokość w główkach wynosi 38 m, na‑
tomiast kanał prowadzący do mostu liczy
tylko 23 m szerokości. Most jest otwierany
co godzinę. Zamiar wejścia musimy zgłosić
w bosmanacie – kanał 12. Po kilkuset me‑
trach od główek, rzekę przegradza most z
charakterystyczną sterówką w kształcie UFO
po lewej stronie. Czekając na otwarcie mo‑
stu, możemy przystanąć po prawej stronie,
tuż przy kapitanacie portu. Uwaga: statki pi‑
rackie po otwarciu mostu dokonują zwrotu
i wracają. Tuż za mostem znajduje się przy‑

32

Kierując się do przystani najpierw miniemy
po lewej stronie mały kanalik z zatopionym
pośrodku kutrem, następnie stocznię remon‑
tową. Tuż za nią znajdziemy nieco ukryte wej‑
ście do mariny. Na wprost wejścia znajduje
się budynek bosmanatu.
Jeśli chcemy udać się do Darłowa, płyniemy
dalej rzeką Wieprzą. Po lewej stronie znajdu‑
ją się odnowione bulwary, z pełną infrastruk‑
turą. Stanąć tu możemy po wcześniejszym
otrzymaniu zgody kapitanatu/bosmanatu
portu. Pamiętajmy, że na końcu kanału znaj‑
duje się port masowy (basen przemysłowy),
do którego muszą dość wąską rzeką dopły‑
nąć statki. Po lewej stronie, w głównym kory‑
cie rzeki, znajduje się mała keja, przeznaczona
dla motorówek i kutrów. Nasza podróż koń‑
czy się na moście.
W porcie znajdują się firmy obsługujące jach‑
ty.

ca Darłówko. Latem w Darłowie odbywają im‑
prezy takie jak: Bałtyk Festiwal Media i Sztuka
(lipiec), Międzynarodowy Festiwal Latawców
(lipiec), na przełomie czerwca i lipca zaś naj‑
większy w Polsce Międzynarodowy Zlot Hi‑
storycznych Pojazdów Wojskowych.

Darłowo to niewielkie miasto nadmorskie,
położone nad Morzem Bałtyckim, w dolinie
rzek Wieprzy i Grabowej. Miasteczko ma śre‑
dniowieczny, królewski rodowód. Pomiędzy
Darłowem a morzem leży nadmorska dzielni‑
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Wpływając do Darłowa pamiętajmy, że wej‑
ścia do mariny broni rozsuwany most, a po
rzece Wieprzy bardzo często pływają duże
statki „pirackie”, oraz że port odwiedzany jest
przez masowce o długości do 75 m. Koniecz‑
ny jest więc sprawny silnik i daleko posunięta
ostrożność.

stanek tramwaju wodnego pływającego na
trasie Darłowo – Darłówko. Marina znajduje
się nieco dalej.

LOWA

Wpływając do Darłowa, po lewej stronie zo‑
baczymy falochron wschodni (o długości po‑
nad 400 m), po prawej zaś nieco zakrzywiony
falochron zachodni (464 m), skrywający za
sobą awanport oraz małą ostrogę zachodnią.
Po prawej stronie pokaże się nam niewielki
budynek latarni morskiej. Wchodząc do por‑
tu, trzymamy się falochronu zachodniego. W
przyszłości na terenie awanportu powstanie
luksusowa marina – Marina Royale, która bę‑
dzie osłonięta niewielką ostrogą.
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ZAKĄTKI ŻEGLARSKIE I „BETONOWIEC”
Administrator: Żegluga Szczecińska Sp. z o.o.
71-603 Szczecin, ul. Jana z Kolna 7
tel. +48 91 434 55 61, fax. 91 434 22 63
e-mail: sekretariat@zegluga.szn.pl
www.zegluga.szn.pl
W ramach projektu „Budowa sieci zakątków wodnych w rejonie je‑
ziora Dąbie w Szczecinie” powstały cztery takie miejsca. Trzy zloka‑
lizowane są na rzece Święta: Zakątek Kwadrat, Zakątek Głębia, Za‑
kątek Orły (przy ujściu rzeki do jeziora Dąbie), natomiast jeden na
kanale Wydrnik: Zakątek Wydrnik. Projekt zakątków wodnych za‑
kładał utworzenie punktów postojowych dla małych jednostek pły‑
wających w rejonie jeziora Dąbie. Dzięki częściowemu zadaszeniu
możliwe jest schronienie się przed złymi warunkami pogodowymi,
przygotowanie ciepłych posiłków czy np. organizowanie spotkań
edukacyjnych. Forma wizualna stworzonych obiektów nawiązuje
do charakteru najbliższego otoczenia. Pomysł powstania zakątków
wodnych wyszedł od Klubu Kapitanów Jachtowych w 2010 r. i od
tamtej pory był prowadzony przez Urząd Miasta Szczecin.
Zakątek Żeglarski Wydrnik (Kanał Węża). Projekt zrealizowany zo‑
stał w rejonie kanału Wydrnik, w południowej części wyspy Radolin.
Punkt postojowy przeznaczony jest do cumowania 5 jachtów żaglo‑
wych lub motorowych oraz 5 łodzi wędkarskich bądź kajaków. Uwa‑
ga – kanał bardzo zarośnięty. φ=53°27’29,08”N, λ=14°36’56,46”E.
Zakątek Żeglarski Głębia. Znajduje się na rzece Święta, w połu‑
dniowej części wyspy Dębina. Przeznaczony jest do cumowania
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5 jachtów żaglowych lub motorowych oraz 5 łodzi wędkarskich
bądź kajaków. φ=53°28’03,22”N, λ=14°37’21,59”E.
Zakątek Żeglarski Kwadrat. Powstał w miejscu, w którym pod ko‑
niec XIX w. znajdował się niewielki warsztat zajmujący się budową
małych, drewnianych łodzi wiosłowych. W czasie poszerzania Odry
Zachodniej (ok. 1925 r.) wykopano tam płytki kanał, który pełnił
rolę przystani dla małych żaglówek i łodzi wędkarskich. Po II woj‑
nie światowej w zagłębieniu pomiędzy brzegiem rzeki Święta a ka‑
nałem składowano resztki paliwa ciężkiego (mazut), odbieranego
ze statków przygotowywanych do remontu w SSR Gryfia. Wtedy
też zasypano zachodni odcinek kanału, a poszerzono i pogłębiono
jego południową część. I tak powstał prostokątny basen, zwany po‑
pularnie Kwadratem. Zakątek znajduje się w rejonie rzeki Święta,
w południowej części wyspy Dębina. Miejsce postojowe przezna‑
czony jest do cumowania 5 jachtów żaglowych lub motorowych
oraz 10 łodzi wędkarskich bądź kajaków.
φ=53°27’40,10”N, λ=14°36’24,79”E.
Zakątek Żeglarski Orły. Znajduje się w rejonie ujścia rzeki Świę‑
ta do jeziora Dąbie, w północnej części wyspy Dębinka. Nabrzeże
przeznaczone jest dla cumowania 5 jachtów żaglowych lub moto‑
rowych oraz 5 łodzi wędkarskich bądź kajaków. φ=53°28’11,23”N,
λ=14°38’54,17”E.

Betonowiec. To osadzony na dnie jeziora Dąbie kadłub betonowe‑
go tankowca „Ulrich Finsterwalder”, który powstał w czasie II woj‑
ny światowej w Darłowie. Tankowiec ten przewoził w czasie wojny
benzynę syntetyczną z fabryki benzyny w Policach do Świnoujścia.
Statek miał 90 metrów długości, 15 szerokości i 6,5 metra zanurze‑
nia oraz pojemność 2947 BRT. Został zbombardowany 20 marca
1945 r. przez radzieckie lotnictwo w porcie w Szczecinie.
Po zakończeniu wojny wrak został odholowany do Inoujścia i za‑
topiony. Na przełomie lat siedemdziesiątych i osiemdziesiątych

XX wieku, z inicjatywy koła płetwonurków przy stoczni im. Adolfa
Warskiego, wrak został podniesiony i rozpoczęto jego transport do
Dąbia, gdzie miał służyć jako basen kąpielowy. Jednak ze wzglę‑
dów technicznych realizację pomysłu przerwano i statek ponownie
został przetransportowany do Inoujścia, gdzie osiadł na mieliźnie.
Dziś jest on atrakcją turystyczną. Rokrocznie na betonowcu odby‑
wają się koncerty muzyczne, m.in. „Jazz na betonowcu”. Betono‑
wiec można zobaczyć płynąc Odrą w kierunku Świnoujścia w mo‑
mencie, gdy mija się wyspę Babina.

Za Wikipedia: http://pl.wikipedia.org/wiki/Ulrich_Finsterwalder
Materiały udostępnione przez Gminę Miasto Szczecin
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KALENDARZ REGAT
NR

PEŁNA NAZWA IMPREZY

MIEJSCE IMPREZY

TERMIN

KLASY

ORGANIZATOR

1

Regaty o Złotą Kotwicę Dyrektora OSiR
Goleniów

Jezioro Dąbie

maj

KWR, ORC

OSiR Goleniów

2

Regaty DZ

Jezioro Dąbie

maj

DZ

HOM Szczecin

3

Damskie Regaty o Bukiet J. Dąbie

Jezioro Dąbie

czerwiec

KWR, ORC

JK AZS Szczecin

4

Regaty o Puchar Magnolii

Jezioro Dąbie

czerwiec

KWR, ORC

ECEWiŻ MOS Szczecin

5

Regaty Turystyczne Młodzików

Odroujście i Jezioro
Dąbie

czerwiec

KWR

OKS Świt Skolwin

6

Regaty Dni Morza Świnoujście

Zatoka Pomorska

czerwiec

KWR, ORC

JKMW Kotwica
Świnoujście,
UM Świnoujście

7

Regaty o Puchar Komandora LOK

Jezioro Dąbie

czerwiec

KWR, ORC

JK LOK Szczecin

8

Regaty o Puchar Leonida Teligi

Jezioro Myśliborskie

czerwiec

OPTIMIST GR.
A ,B

MKS Szkuner Myślibórz

9

Regaty Zachodniopomorskiego Szlaku
Żeglarskiego Bakista Cup

Bałtyk

czerwiec /
maj

KWR, ORC

Związek Portów i Przystani
Jachtowych

10

Międzynarodowe Regaty o „Puchar Gryfa
Pomorskiego”

Bałtyk

lipiec

BP

Zachodniopomorski
Okręgowy Związek
Żeglarski

11

Regaty o Błękitną Wstęgę
J. Miedwie

Jezioro Miedwie

lipiec
lipiec

KLASA
TURYSTYCZNA

MDK Stargard

12

Regaty o Puchar YKP Szczecin

Jezioro Dąbie

lipiec

KWR, ORC

Yacht Klub Polski Szczecin

13

Regaty Stepnica

Zalew Szczeciński

lipiec

KWR, ORC, BP

Urząd Gminy Stepnica, LOK
Stepnica

14

Etapowe Regaty Turystyczne

Zalew Szczeciński,
Zatoka Pomorska

lipiec

BP,KWR,ORC

Komisja ŻMiT ZOZŻ, Sejk
Pogoń

15

Regaty Unity Line

Bałtyk

sierpień

KWR,ORC, NHC

Klub Żeglarzy Samotników,
Unity Line

16

Baltic Single Handed Polonez Cup Race

Bałtyk

sierpień

17

Baltic Double Handed Polonez Cup Race

Bałtyk

sierpień

18

Regaty Wiatrak

Zatoka Pomorska

sierpień

BP,KWR,ORC

JKMW Kotwica , UM
Świnoujście

19

Morskie Żeglarskie Mistrzostwa Polski

Zatoka Gdańska

sierpień

ORC, KWR

OZŻ Gdańsk

20

Regaty Samotników

Jezioro Dąbie

sierpień

BP, KWR, ORC

JK LOK Szczecin

21

Regaty Przyjaźni

Jezioro Dąbie

sierpień

KWR, ORC

JK AZS Szczecin

22

Regaty Międzymieliźniane

Zalew Szczeciński

sierpień

KWR, ORC

UKS Albatros

23

Międzynarodowe Regaty Oldtimerów
Epifanes Trophy Classic Race

Zalew Szczeciński

KLR

Yacht Klub Polski Szczecin

24

Regaty Jesienne

Jezioro Dąbie

wrzesień

KWR, ORC

SEJK Pogoń

25

Regaty Marina Cup

Jezioro Dąbie

wrzesień

KLASA
TURYSTYCZNA

Marina’Club

26

Regaty o Błękitną Wstęgę J. Dąbie

Jezioro Dąbie

październik

BP

SEJK Pogoń

27

Regaty „O Puchar Komendanta Chorągwi
Zachodniopomorskiej ZHP”

Jezioro Dąbie

październik

KWR

HOM Szczecin

100

wrzesień
wrzesień

KWR, ORC, OPEN,
CLASS, MULTI
HULL
KWR, ORC, OPEN,
CLASS, MULTI
HULL

www.sailportal.pl

www.sailportal.pl
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Darłowo
Kołobrzeg
Dźwirzyno
Dziwnów
Świnoujście
Stadt Usedom
Kamminke
Karnin

Kamień
Pomorski

Łunowo
Wapnica

Kamp

Mrzeżyno

11

Wolin

Mönkebude
Ueckermünde

Altwarp

Nowe Warpno

10

Kopice

10

Gąsierzyno
8 Stepnica

Trzebież
Police

Szczecin

6

Lubczyna

5

1

Widuchowa
Ognica

Najkrótsza droga wodna łącząca Berlin – Szczecin – Zalew Szczeciński – Morze Bałtyckie
Sieć nowoczesnych portów i przystani jachtowych
Bezpieczny postój jednostek w marinach
Krótkie, kilkugodzinne odcinki żeglugi między portami
Atrakcyjne krajobrazy i ciekawe turystycznie miejscowości
Najatrakcyjniejszy polski produkt turystyczny ostatnich lat
Najdynamiczniej rozwijający się region żeglarski w Polsce

Związek Portów i Przystani Jachtowych
Związek Portów i Przystani Jachtowych
– Lokalna Organizacja Turystyczna
– Lokalna Organizacja Turystyczna
Zachodniopomorskiego Szlaku Żeglarskiego
Zachodniopomorskiego Szlaku Żeglarskiego

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013.

