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WPROWADZENIE
Dynamika rozwoju infrastruktury portów turystycznych Zachodniopomorskiego Szlaku
Żeglarskiego sprawiła, że region ten dysponuje wyjątkowo atrakcyjnymi warunkami do
uprawiania żeglarstwa i motorowodniactwa, a infrastruktura do uprawiania żeglarstwa
jest z roku na rok rozbudowywana.
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 bez
wątpienia miejsce idealne dla wszystkich, którzy chcą rozwijać żeglarską pasję i chłonąć
uroki Pomorza Zachodniego. Stąd cieszy nas coraz liczniejsza rzesza żeglarzy ze śródlądzia,
którzy odkrywają walory naszego wybrzeża.
Niniejsza publikacja dedykowana jest żeglarzom i motorowodniakom. Powstała w celu
przybliżenia tutejszych akwenów, warunków żeglugi oraz infrastruktury portowej.
Obszerne 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
funkcjonowania 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 komfort 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 jachtowych
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 wyjątkowych walorach turystycznych,
oferujących bogate możliwości ciekawego spędzenia czasu. Zachodniopomorski Szlak
Żeglarski to wymarzone miejsce do uprawiania sportów wodnych, wypoczynku i dobrej
zabawy.
Co ważne w wielu marinach stacjonują już jachty żeglarzy z całej polski.
W 2019 roku dołączyła do szlaku zmodernizowana, kultowa marina w Trzebieży, a jeszcze
nieco wcześniej marina w Wolinie. Rozbudowany został port w Kołobrzegu, zbudowana
zostały Marina w Łunowie, Szafirowa Przystań i Port Jachtowy Marina Dąbie. Poprawiono
również oznaczenie toru wodnego do Trzebieży. Nasze gminy coraz bardziej dostrzegają
wagę żeglarstwa w ich ofercie turystycznej. Poprawiła się również znacząco oferta
czarterowa.
Jego błyskawicznie rosnąca popularność pokazuje jednoznacznie, iż Zachodniopomorski
Szlak Żeglarski stał się turystyczną wizytówką Pomorza Zachodniego.
Dzięki projektowi South Cost Baltic finansowanego z programu Interreg Południowy Bałtyk
Zachodniopomorski Szlak Żeglarski dołączył do grupy portów i marin Południowego Bałtyku.
Pozwoli to na lepszą koordynację działań informacyjnych i poprawę jakości świadczonych
usług na całym pasie od niemieckiego Pomorza Przedniego, przez Bornholm, polskie
wybrzeże, rosyjski Kaliningrad aż po litewska Kłajpedę.
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WAŻNE INFORMACJE O Zachodniopomorskim Szlaku Żeglarskim
Zestawienie czasu i odległości pomiędzy portami

Świnoujście

Szczecin
Wały Chrobrego

18 Mm 39 Mm 42Mm 48 Mm 82Mm
4h
9h
10h
12h
20h
30min 49min 30min 00min 30min

8Mm 23Mm 33Mm 16Mm 13 Mm 21Mm 19Mm 23Mm 27 Mm 32Mm 37Mm 35Mm
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
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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.

25Mm 14Mm 7Mm
6h
3h
2h
10min 20min 45min

6Mm 13Mm 11Mm 15Mm 19Mm 23mm 30Mm 28Mm
1h
3h
2h
3h
4h
5h
7h
7h
30min 20min 45min 45min 45min 45min 30min 00min

11Mm 23Mm 36Mm 29Mm 28Mm 32Mm 37mm 39Mm 45Mm 43Mm
3h 10
5h
9h
7h
7h
8h
9h
9h
11h
11h
min
45min 00min 20min 00min 00min 20min 45min 20min 45min
12Mm 16Mm 17Mm 16Mm 20Mm 24Mm 27mm 34Mm 31Mm
3h
4h
4h
4h
5h
6h
6h
8h
7h
00min 00min 20min 00min 00min 00min 45min 30min 45min
13Mm 12Mm 4Mm
3h
3h
1h
20min 00min 00min

8Mm 12Mm 16Mm 23Mm 28Mm
2h
3h
4h
5h
7h
00min 00min 00min 45min 00min

28Mm 16Mm 19Mm 24Mm 28Mm 27Mm 35Mm
6h
4h
4h
6h
7h
6h
8h
30min 00min 45min 00min 00min 45min 45min
16Mm 20Mm 25Mm 29Mm 34Mm 31Mm
4h 00
5h
6h
7h
8h
7h
min
00min 15min 20min 30min 45min
4Mm
1h
00min

9Mm 13Mm 18Mm 16Mm
2h
3h
4h
4h
20min 20min 30min 00min
8Mm 13Mm 18Mm 14Mm
2h
3h
4h
3h
00min 20min 30min 30min

8Mm
2h
00min

6Mm 12Mm 9Mm
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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

Port Jachtowy Marina Dąbie

X

X

X

X

SZCZECIN

x

x

x

x

SZCZECIN

Jacht Klub Akademickiego Związku
Sportowego w Szczecinie
Szafirowa Przystań

X

X

X

X

SZCZECIN

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

x

x

x

x

TRZEBIEŻ

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

x

x

x

x

TRZEBIEŻ

Marina Trzebież

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

Zanurzenie wynosi ok. 0,8 m.
x

WOLIN

Basen Jachtowy

x

x

x

x

WOLIN

Nabrzeże Północno – Zachodnie

x

x

x

x

x

x

Wapnica‑Międzyzdroje

x

x

x

x

ŚWINOUJŚCIE
‑ŁUNOWO
ŚWINOUJŚCIE

Międzyszkolny Ośrodek Sportów
Wodnych Przystań Żeglarska
w Łunowie
Przystań Żeglarska Łunowo

X

X

X

Port jachtowy Basen Północny

x

x

x

x

ŚWINOUJŚCIE

x

x

x

WAPNICA
ŚWINOUJŚCIE
‑ŁUNOWO

Jacht Klub Cztery Wiatry

x

KARSIBÓR

Marina Karsibór

x

DZIWNÓW

Marina Dziwnów

x

x

x

x

DZIWNÓW

Port Jachtowy Marina Dziwnów

x

x

x

x

x

x

x

X

X

x

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
znajduje 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 za‑
mierzającymi 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.
2. Obszar VTS Szczecin:
1) kanał roboczy: 69 UKF;
2) wywołanie: Szczecin Traffic;
3) obszar: Zalew Szczeciński, Roztoka Odrzańska, w portach
w Policach i w Szczecinie, na torze wodnym Świnoujście
‑Szczecin od II Bramy Torowej;
4) cel: kontakt operatora VTS z jednostkami w ruchu lub za‑
mierzającymi 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
cumowania należy wykorzystywać łączność telefoniczną;
7) uzgodnienia pomiędzy statkiem i VTS wymagające dłuższe‑
go czasu należy dokonywać na kanale 20 UKF.
3. Obszar portów Świnoujście, Police i Szczecin do wykonywania usług cumowania i odcumowania statków:
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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5. W portach wymienionych poniżej, dla uzyskania zezwolenia na wejście lub wyjście z portu statków nie korzystających
z VTS:
Świnoujście:
• nr tel. 91 321 25 51, 91 440 35 93
• kanał 11 VHF (wywołanie: KAPITANAT ŚWINOUJŚCIE)
Dziwnów:
• nr tel. 91 381 33 40
• kanał 11 VHF (wywołanie: KAPITANAT DZIWNÓW)
Trzebież:
• nr tel. 91 312 83 46
• kanał 11 VHF (wywołanie: KAPITANAT TRZEBIEŻ)
Szczecin:
• nr tel. 91 440 32 17
• kanał 11 VHF (wywołanie: KAPITANAT SZCZECIN)
Administracja Morska Urząd Morski Szczecin i Urząd Morski
Słupsk

Kapitanat Portu Darłowo (8 h)
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

Kapitanat Portu Kołobrzeg (24 h)
ul. Morska 8, 78‑100 Kołobrzeg
tel. +48 94 352 27 03
faks +48 94 352 27 03
e‑mail: kpkol@umsl.gov.pl
radiostacja jedynie w bosmanacie

Bosmanat Portu Kołobrzeg (24 h)
ul. Morska 2, 78‑100 Kołobrzeg
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 91 440 35 71
UKF 12, 71, 18 (wywołanie: KAPITANAT ŚWINOUJŚCIE)

Służba dyżurna VTS Świnoujście
tel. +48 91 321 62 03
UHF 12, 70 DSC kod 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
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
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
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
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
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
organizacja skupiająca ratowników wodnych. WOPR jest włą‑
czony 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
ul. Niepodległości 1
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 – całodobowy nr alarmowy
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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

Posługiwanie się UKF‑ką

Prognoza pogody
Warto przed rozpoczęciem rejsu sprawdzić aktualną prognozę po‑
gody. Na tablicach informacyjnych większości przystani możemy
znaleźć prognozowane warunki atmosferyczne nawet na kilka naj‑
bliższych dni. Możemy także skorzystać z popularnych lokalnych
serwisów pogodowych:
• www.baltyk.pogodynka.pl – serwis Instytutu Meteorologii
i Gospodarki Wodnej,
• www.windguru.cz/pl –‑ popularny serwis pogodowy,
• www.meteo.pl – numeryczna prognoza pogody (na 60 i 84 go‑
dzin) Interdyscyplinarnego Centrum Modelowania Matema‑
tycznego i Komputerowego Uniwersytetu Warszawskiego,
• www.sat24.com – 3‑dniowa prognoza pogody, w tym mapy
satelitarne.
Prognoza pogody nadawana przez radio:
Nazwa Stacji

Kanał

Polish Rescue
Radio

05, 61, 62

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.

Godziny nadawania
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.
Szczegółowe informacje dotyczące połowów znajdują się na stro‑
nie Okręgowego Inspektoratu Rybołówstwa Morskiego w Szcze‑
cinie: www.oirm.szczecin.pl oraz na Zachodniopomorskim Portalu
Wędkarskim: www.zpw.pl.
OIRM w Szczecinie wydaje zezwolenia określone ww. ustawą:
• w siedzibie OIRM w Szczecinie, ul. Starzyńskiego 8,
• w biurze Inspektorów Rybołówstwa Morskiego w Świnouj‑
ściu, ul. Duńska 17,
• w biurze Inspektorów Rybołówstwa Morskiego w Dziwnowie,
ul. Mickiewicza 31,

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 insty‑
tucją odpowiedzialną za egzaminowanie, wydawanie świadectw
oraz rejestrację sprzętu jest Urząd Komunikacji Elektronicznej.

Źródła informacji – informacje,
mapy, wydawnictwa, strony www
Publikacje przydatne podczas żeglugi po Zachodniopomorskim
Szlaku Żeglarskim możemy podzielić na: oficjalne, wydawane przez
uprawnione do tego podmioty 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.
• Wydawnictwo NV‑Verlag – tom 3 Odra. Album zawiera zarów‑
no mapy, krótkie opisy tras oraz inne przydatne żeglarzom
informacje takie jak: głębokość wody, śluzy, miejsca postojowe.

Polecane strony www
• www.ums.gov.pl oraz www.umsl.gov.pl – strony Urzędów
Morskich w Szczecinie i Słupsku, znajdziemy tam zarówno
informacje o ruchu w portach, jak i komunikaty oraz ostrzeże‑
nia nawigacyjne.
• szczecin.rzgw.gov.pl – strona Regionalnego Zarządu Gospo‑
darki Wodnej, zawiera bardzo dużo przydatnych informacji
i przewodników o wodach zarządzanych przez RZGW – jezioro
Dąbie i Odra. Na stronie umieszczona jest mapa z naniesionymi
stanowiskami sieciowymi na szczecińskim jeziorze.
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• szczecin.uzs.gov.pl – strona Urzędu Żeglugi Śródlądowej, która
udostępnia darmowe Śródlądowe Elektroniczne Mapy Nawiga‑
cyjne (IENC) dla obszaru objętego usługami Informacji Rzecznej
(RIS) na Dolnej Odrze.
• bhmw.mw.mil.pl – strona Biura Hydrograficznego Marynarki
Wojennej, na której znajdziemy Ostrzeżenia Nawigacyjne m.in.
Ostrzeżenia Nawigacyjne „ON Brzegowe BHMW” – dotyczące
wszystkich użytkowników wód polskiego wybrzeża. Są to dość
istotne informacje dotyczące na przykład zamknięcia stref poli‑
gonów dla żeglugi, zmiany oznakowania nawigacyjnego etc.
• www.zalew.org – to Zalew Szczeciński okiem Kazimierza Olsza‑
nowskiego. Humorystyczny blog prowadzony przez doświad‑
czonego żeglarza jest zbiorem przydatnych informacji oraz cie‑
kawostek 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 Zachodniopomorskiemu
Szlakowi Żeglarskiemu, prowadzony przez Związek Portów
i Przystani Jachtowych.
• www.ums.gov.pl/bezpieczenstwo-morskie/dane-teleadresowe.
html - Wykaz bezpiecznych zanurzeń.
• www.ums.gov.pl/po/2013/Zarz_3_2013 oraz www.ums.gov.pl/
prawne/porte.pdf - Przepisy portowe.
• www.ums.gov.pl/nawigacyjne/ost/ost_SnPl.pdf - Ostrzeżenia
nawigacyjne.
• port.szczecin.pl/files/port/PORT_HANDBOOK_2016-2017_1.
pdf - Mapa nabrzeży wydawnictwa Port Handbook
• www.kulinski.navsim.pl - strona prowadzona przez Jerzego Ku‑
lińskiego, zawierająca wiele ciekawych informacji m.in. plany
i opisy portów, porady Tadeusza Lisa Strona wyróżniona nagro‑
dą im. Teligi i nagrodą Przyjazny Brzeg.

siedzibę w Danii, zrzesza organizacje narodowe pełniące funkcje
koordynatorów programów. Związek w swoich działaniach dąży
do zrównoważonego rozwoju w obszarze plaż i kąpielisk, marin
i indywidualnych łodzi. W 2019 roku Błękitną Flagę otrzymały na‑
stępujące porty i mariny:
•
•
•
•
•

Przystań Jachtowa - Basen Północny (Świnoujście)
Camping Marina PTTK Szczecin
Port Jachtowy Darłowo
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 6:30‑21:00, niedziela
od 8:00‑19:00,
• Dziwnów – ul. Juliusza Słowackiego 18, stacja znajduje się
w połowie drogi pomiędzy mostem a nabrzeżem sezonowym,
stacja całodobowa, telefon +48 242 560 467
• Świnoujście – prowizoryczny punkt pobierania paliwa,
godziny pracy codziennie 9:00‑19:00, 6 razy w tygodniu,
telefon +48 601 778 898
• Kołobrzeg – telefon +48 506 150 656
Dodatkowo na terenie Mariny Pogoń znajduje się całodobowa
stacja benzynowa. Niestety nie ma do niej dostępu bezpośrednio
z wody.

Polecane publikacje

Ważne telefony:
• „Szlak Wodny Berlin ‑ Szczecin ‑ Bałtyk: Przewodnik dla
żeglarzy i turystów wodnych”, Zdzisław Kilarski.
• „Polskie porty otwartego morza”, Jerzy Kuliński, Wydawnictwo:
Nowator Kartuzy.
• „Wybrane Porty Niemiec Wschodnich”, Jerzy Kuliński,
Wydawnictwo: Nowator Kartuzy.
• „Żeglarstwo na Pomorzu Zachodnim”, Piotr Owczarski.
• Turystyczna Mapa Zalewu Szczecińskiego /pol‑niem/1:ok.85000.
• „Polskie wybrzeże Bałtyku, Poradnik żeglarski” Marcin Palacz
• Atlasy map dla małych jednostek nr 3020 — Szczecin, Zalew
Szczeciński ze Świnoujściem i Dziwnowem oraz nr 3021 — wy‑
brzeże od Świnoujścia po Władysławowo. Biuro Hydrograficz‑
ne Marynarki Wojennej https://bhmw.gov.pl/…/sprzedaz-wy‑
dawnictw-bhmw-2018-09-20-r/

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
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•
•
•
•
•
•

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 Koor‑
dynacyjne
• +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 odprawy
granicznej powinniśmy się zgłosić w momencie przekraczania
strefy Schengen (np. gdy wracamy z rejsu z Petersburga).

Nazwa
miejscowości

Rodzaj
przejścia granicznego

Darłowo

morskie

Dziwnów

morskie

Kołobrzeg
Mrzeżyno
Świnoujście
Szczecin
Trzebież
Nowe Warpno

morskie
morskie
morskie
morskie
morskie
morskie

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

Więcej informacji możemy znaleźć na stronie Morskiego Oddziału
Straży Granicznej: www.morski.strazgraniczna.pl. Telefon zaufania
Morskiego Oddziału Straży Granicznej: +48 58 524 22 22.
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
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 morskim
przejściu granicznym w Szczecinie, Trzebieży i Nowym Warpnie.

Mosty i promy

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

CIEŚNINA DZIWNA
Most zwodzony w Dziwnowie
Most oddany do użytku w 1994 r., otwierany jest elektrycznie
i działa na zasadzie przeciwwagi. Szerokość kanału żeglugowego
wynosi 16 m. Otwierany jest w godzinach parzystych przez cały
rok. Zarządza nim Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie.

Uwaga! Godziny otwarcia mostu mogą być zmieniane co roku.
Kontakt z obsługą mostu - Kapitanatem Portu Dziwnów: VHF 10
lub telefonicznie +48 91 381 33 40, +48 691 290 865.

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

Most obrotowy w Wolinie
Jest to bardzo niski most drogowy, mający około 3,1 m prześwi‑
tu ponad lustrem wody. Zaopatrzony jest w obrotowe przęsło.
Pamiętajmy, aby przygotować się do przejścia już na kilka minut
przed planowanym otwarciem.
Zarządcą jest Urząd Miasta w Wolinie, z jego ramienia most obsłu‑
guje Andrzej Słonina, tel.: +48 530 101 731, informacje na stronie
www.bip.wolin.pl.

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).

W 2020 roku most jest otwierany wg. następującego porządku:

Uwaga: Wysokość prześwitu pomiędzy mostem a poziomem
wody podawana jest dla średniego stanu wody. Należy zachować
szczególną ostrożność w przypadku przechodzenia pod mostem
stałym przy wysokiej wodzie, np. w przypadku „cofki”.

W okresie od 1 maja do 31 października:
• poniedziałek–piątek: 10:00 i 16:00
• w soboty, niedziele i święta: 10:00, 14:00, 18:00

W okresie od 1 stycznia do 31 kwietnia:
• poniedziałek–piątek: 10:00 i 15:00
• w soboty, niedziele i święta: most zamknięty
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Most stały na drodze ekspresowej S3
Wysokość od lustra wody wynosi 12,05 m. Warto o tym pamiętać,
gdyż znaki zawyżają prześwit – 12,5 m.

Most stały kolejowy
Wysokość lustra wody wynosi 12,44 m. Znaki zaniżają prześwit, po‑
dając wysokość 12,4 m.

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: www.zegluga.swi.pl.
Promy kursują przez całą dobę. Telefon do dyspozytora: +48 913
212 140.

Most stały na Starej Świnie
Mieści się obok basenu Mulnik, dawnego basenu U-bootów. Jego
prześwit wynosi 6,3 m nad poziomem wody. Jachtom nieposiada‑
jącym możliwości kładzenia masztu skutecznie blokuje dostęp do
jeziora Wicko Wielkie.

Wybrane mosty na Odrze Zachodniej
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
nie jest otwierany.

w Policach i Odrę Zachodnią – do Portu Morskiego w Szczecinie.
Przy przechodzeniu przez Zalew Szczeciński na torze wodnym mija
się charakterystyczne Bramy Torowe. Szczecińskie środowisko
morskie od lat walczy o pogłębienie tego toru wodnego do 12,5 m
głębokości.

Prace na torze wodnym Szczecin - Świnoujście
Obecnie na wielu odcinkach toru wodnego Świnoujście - Szczecin
prowadzone są prace podwodne z wykorzystaniem nurków. W miej‑
scu pracy nurka stoi jednostka pływająca, oznakowana flagą A (alfa).
Falowanie, przepływanie blisko jednostki z dużą prędkością stanowi
zagrożenie dla życia pracującego pod wodą nurka.
Przypominamy, że na akwenach portowych ograniczenie prędkości
wynosi 5 węzłów, a na torze wodnym od 8 do 12 węzłów, w zależności
od odcinka. Ponadto jest zakaz wytwarzania falowania. W razie pytań
prosimy o kontakt z oficerem dyżurnym Kapitanatu Portu w Szczeci‑
nie, tel. 91 440 35 10.

Sieci rybackie na Zalewie Szczecińskim
Na Zalewie Szczecińskim występują najczęściej dwa rodzaje narzędzi
połowowych. Pierwszy to zestawy żakowe. Są one narzędziami poło‑
wowymi na stałe połączonymi z dnem i zajmującymi obszar do 900 m
długości i do 100 m szerokości. Zestaw jest oznaczony na obu końcach
tablicami w kształcie rombów w kolorze białym i czerwonym, gdzie
kolor biały oznacza stronę po której można minąć zestaw. Ze wzglę‑
du na dużą ilość wystających nad powierzchnię wody żerdzi (tyczek)
zestawy są dobrze widoczne oraz wykrywalne przez radar. Drugie to
wontony, narzędzia połowowe złożone z zestawu sieci i zakotwiczo‑
nymi na jego końcach tyczkami. W odległości 10 m od tyczki znajduje
się pływak wskazujący kierunek wystawienia sieci. Jeżeli odległość
górnej linki sieci (naboru) od powierzchni wody jest większa od 2 m,
tyczki są oznaczone chorągiewkami koloru czarnego, a pływak jest
koloru białego. Jeżeli odległość ta jest mniejsza lub równa 2 m, tyczki
oznakowane są chorągiewkami koloru pomarańczowego. Pomarań‑
czowy jest również pływak wskazujący kierunek wystawienia sieci.
Zestawy wontonowe mogą mieć długość do 500 m, są słabo widocz‑
ne i praktycznie niewykrywalne przez radar. Narzędzia połowowe
mogą być wystawiane w odległości 200 m od granic toru wodnego
Świnoujście – Szczecin. Ze względu na dużą ilość sieci na Zalewie
Szczecińskim, w porze nocnej zaleca się prowadzić żeglugę po torze
wodnym lub w jego pobliżu1.
Link do mapy:
mapa z zaznaczonymi pozycjami sieci i żaków, w roku 2020:
www.ums.gov.pl/Zeglarze/zaki_20200330.pdf

Most Cłowy w Szczecinie jest usytuowany na Regalicy i łączy le‑
wobrzeżną część miasta z prawobrzeżem. Most ten jest widoczny
podczas podchodzenia do Mariny Pogoń.
POZOSTAŁE MOSTY NA ODRZE ZACHODNIEJ I REGALICY:
Patrz tabelka na stronie 17.
TOR WODNY SZCZECIN-ŚWINOUJŚCIE:
Tor wodny Szczecin‑Świnoujście stanowi sztuczną drogę wodną,
prowadzącą od pławy podejściowej na kotwicowisku w Zatoce
Pomorskiej, poprzez Świnę w Świnoujściu, Kanał Mieliński, Ka‑
nał Piastowski, Zalew Szczeciński, Roztokę Odrzańską, Domiążę
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Mapa Jeziora Dąbie z zaznaczonymi stanowiskami sieciowymi:
szczecin.wody.gov.pl/aktualnosci/822-zeglugowe-mapy-jezioradabie-zaktualizowane-moga-byc-wykorzystywane-zarowno-wtransporcie-towarowym-jak-i-turystyce

1. Urząd Morski Szczecin - Poradnik dla użytkowników pływających jednostek
rekreacyjnych (jachtów żaglowych, motorowych i innych wykorzystywanych
w celu uprawiania turystyki, sportu i rekreacji) żeglujących po wodach admini‑
strowanych przez Urząd Morski w Szczecinie
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SZCZECIN PODJUCHY

SZCZECIN PODJUCHY

7

8

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”
MESCHERIN

drogowy

737,1

kolejowo-drogowy
kolejowy
drogowy
podnoszony
drogowy
drogowy
drogowy wjazdowy
drogowy
wjazdowy
kolejowy obrotowy
kładka drogowopiesza
drogowy
kładka
piesza

31,17
35,59
35,95
36,54
4,00
4,05
4,16
4,45
35,4

Odra Zach.
Odra Zach.

Parnica
Parnica

Odra Zach.

Odra Zach.

Kanał Zielony

Kanał Odyńca

Parnica

Parnica

Odra Zach.

Odra Zach.

drogowy

drogowy

25,40

Odra Zach.

35,1

drogowy

14,65

Odra Zach.

drogowy

734,6

drogowy
drogowy
drogowy autostrada
kolejowy,
podnoszony
kolejowo-drogowy

690,5
718,18
727,95
733,7

737,6

Regalica

Regalica

Regalica

kolejowy
drogowy

Rodzaj
mostu konstrukcja

653,9
662,3

km rzeki

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

22

21

20

19

18

17

16

15

14

13

12

11

10

9

8

KRAJNIK DOLNY
GRYFINO
RADZISZEWO
SZCZECIN PODJUCHY

3
4
5
6

„PIONIERÓW
MIASTA SZCZECINA”

Odra
Odra

SIEKIERKI
OSINÓW DOLNY

1
2
Odra
Odra Wsch.
Odra Wsch.
Regalica

Rzeka

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

prz. I. zamk.
50
50

prz. I. zamk. 83,17
50

60
50
50
stałe 50
podn. 13,00
35
35
przęsło pr.
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

Widuchowa
Gryfino
Szczecin -Podjuchy
Szczecin - Podjuchy

Gozdowice
Gozdowice

Wodowskaz

590

590

590

590

590

590

590

590

590

590

590

590

590

600

610

610

610

660
610
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

5,68

6,00

prz. I. zamknięte
8,44

przęsło pr. 9,10

5,55
5,17
11,20
2,96
6,20
5,96

Rzeczywisty prześwit pionowy nad poziom
wody
Stan WWŻ
Prześwit przy WWŻ
530
4,14
530
5,09

Źródło: Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Szczecinie, stan na styczeń 2018 r.

Szlaku żeglug.
80
65

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

Całkowita
88,47
83,00

Szerokość przęsła żeglugowego

WYKAZ MOSTÓW NA RZEKACH ADMINISTROWANYCH PRZEZ REGIONALNY ZARZĄD GOSPODARKI WODNEJ SZCZECIN

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

Nabrzeże Ognica

53°51’40” N
14°17’12” E
74-121 Ognica gmina Widuchowa
tel. +48 91 416 72 37
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

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

Administratorem Nadzoru Wodnego
w Ognicy z ramienia właściciela terenu Skarbu Państwa, jest Regionalny Zarząd
Gospodarki Wodnej w Szczecinie.
Na wysokości Ognicy tor wodny, biegnący
dotychczas w górę Odry Wschodniej, od‑
gałęzia się na zachód w kierunku wejścia
do kanału Schwedter Querfahrt. Kanał
ten łączy zachodnie i wschodnie koryto
Odry. Jest pierwszym odcinkiem podej‑
ścia do przemysłowego miasta Schwedt/
Oder.
W Ognicy funkcjonuje nabrzeże po‑
stojowe dla barek i statków rzecznych.
Jeśli tu zatrzymamy się na postój war‑
to odbyć spacer na wierzchołek skarpy

53°5'

pradoliny Odry, skąd rozciąga się wspania‑
ły widok na Międzyodrze, po drodze zwie‑
dzić XV-wieczny, zbudowany z kamienia
narzutowego kościół, po zniszczeniach
wojennych odbudowany w latach 1978-79.
Ściany tynkowane są uzupełnieniem
współczesnym. Kilkaset metrów na NE
od wsi istnieją czytelne wały półkolistego
grodziska z IX-XI w., które w czasach pia‑
stowskich pełniło funkcje strażnicze nad
Odrą.
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Odra
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53°07’19” N
14°22’56” E

Nabrzeże Widuchowa

74-120 Widuchowa, ul. Bulwary Rybackie
tel. + 48 91 416 72 37
email: oh-widuchowa@wody.gov.pl
www.szczecin.rzgw.gov.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
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Widuchowa
Widuchowa, duża wieś gminna, położona
jest na wschodnim brzegu Odry. Znajduje
się tu niewielkie nabrzeże postojowe, nie‑
gdyś z racji swojego położenia wykorzysty‑
wane w czasie odpraw granicznych. Obec‑
nie jest to publiczne miejsce postojowe.
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.
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 przystani jest
ogrodzony. W odległości ok. 50 m znajduje
się sklep spożywczy.

Administratorem
Nadzoru
Wodnego
w Ognicy z ramienia właściciela terenu Skarbu Państwa jest Regionalny Zarząd Go‑
spodarki Wodnej w Szczecinie.
Wieś położona jest w wyjątkowo malow‑
niczej scenerii Parku Krajobrazowego
Dolina 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
rezerwatową.
Gmina z aspiracjami miejskimi położona
strategicznie w pobliżu miejsca, gdzie Odra
dzieli się na dwa koryta Odrę Zachodnią
i Regalicę. We wczesnym średniowieczu
istniał tu gród obronny, który miał dać od‑
pór agresywnym działaniom pierwszych
Piastów. Do końca wojny trzydziestoletniej
stanowiła punkt obronny południowej gra‑
nicy Księstwa Pomorskiego. W XIII wieku
na nadbrzeżnych wzgórzach zbudowano
granitowy kościół i zamek, który został
zburzony w XVII wieku. Pozostały tylko
mury oporowe podpierające skarpę wzgó‑
rza zamkowego. W czasie II wojny świa‑
towej zniszczeniu uległo 80% zabudowy.

Widuchowa przestała być miastem choć
ponoć nigdy formalnie nie utraciła praw
miejskich. W XIX wieku miejscowość słynęła
z upraw tytoniu. Potwierdzają to charak‑
terystyczne, przewiewne stodoły, niegdyś
użytkowane jako suszarnie liści tytonio‑
wych.

STOWA
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53°15’ 5” N
14°29’ 4” E

Nabrzeże Miejskie

74-100 Gryfino, ul. Nadodrzańska 1
tel. +48 607 529 643, +48 789 035 121
e-mail: cit@osir.gryfino.pl
www.osir.gryfino.pl, www.nabrzeze.gryfino.pl

tel. dyżurny

kanał VHF

głębokość basenu

miejscA postojowE

+48 607 529 643

-

basEN I – 4 m
basEN II – 4 m

gościnne – 60

e-mail dyżurny

akwen

głębokość toru

-

Odra Wschodnia

6m
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Gryfino
Marina znajduje się po wschodniej, lewej
stronie Odry, płynąc od strony Szczeci‑
na. Przed mostem znajduje się nabrzeże
przystosowane do przyjmowania statków
pasażerskich. Na nabrzeżu znajduje się
infrastruktura do odbioru nieczystości
płynnych. W budynku informacji tury‑
stycznej są również toalety. Za mostem
ciągnie się nabrzeże dla jachtów żaglo‑
wych i motorowych. Uwaga: przepływanie
pod mostem przez przęsło przyległe do
brzegu jest zabronione ze względu na ka‑
mienne umocnienia położonego na brze‑
gu filara. Za mostem znajduje się pływa‑
jący pomost, do którego cumujemy. Jak
zwykle należy uważać na prąd rzeki Odry
(Regalicy).
Na przystani działają podłączenia do wody
i prądu, bosmanka z kuchnią i zapleczem
sanitarnym. Przystań jest monitorowana,
obsługa przystani, bosman dyżuruje tylko
w ciągu dnia. Przystań ma charakter
otwarty. Na przystani można wypożyczyć
rowery.

Wiatrami niekorzystnymi podczas postoju
i wpływania do mariny sezonowej są silne
wiatry z kierunków N i S.

UL. TADEU

SZA KOŚC

IUSZKI

UL . 1 MAJ
A

Gryfino to niewielkie, ale bardzo aktyw‑
ne miasto nad Odrą. Żyje nieco w cieniu
ogromnej elektrowni „Dolna Odra”, będą‑
cej najważniejszym pracodawcą Gryfina

do Mescherin. Spiętrzenia wywołane cof‑
kami sięgają nawet Widuchowej.

UL . B
AŁT Y
CKA

i okolicy. To właśnie dzięki ciepłym wo‑
dom chłodzącym bloki energetyczne
Odra poniżej Gryfina zamarza bardzo
rzadko, a średnia temperatura wód Za‑
lewu Szczecińskiego wzrosła o 0,5 do
1.0 stopnia Celsjusza. W mieście znajdu‑
je się tłumnie odwiedzany przez miesz‑
kańców zachodniej części województwa
Aquapark „Laguna”. Obok aquaparku
znajdują się również boiska i korty teni‑
sowe. Niedaleko Gryfina w Nowym Czar‑
nowie znajduje się atrakcja przyrodnicza,
tzw. krzywy las. Do dzisiaj nikt nie wie co
spowodowało taki dziwny wzrost drzew.
Tereny Międzyodrza leżą w granicach
ostoi ptasiej Natura 2000 Dolina Dolnej
Odry i ostoi siedliskowej Natura 2000 oraz
Parku Krajobrazowego Dolnej Odry, któ‑
re obejmują obszar położony pomiędzy
rozgałęzieniem Odry na Odrę Wschod‑
nią i Zachodnią (główny nurt) na północ
od Widuchowej do Kanału Leśnego (na
południe i zachód od Szczecina). Obję‑
cie terenu aż trzema formami ochrony
świadczy o jego wartości przyrodniczej.
Most i droga w pobliżu przystani prowa‑
dzą do niemieckiego Mescherin. Sięgają
tu wysokie cofki bałtyckie, woda płynąca
w górę rzeki zalewa Międzyodrze i drogę

UL . NADODR

UL . ENERGE

TYKÓW

ZAŃSKA

Odra
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4

STÓW

4
4

4
4

23

Warto wiedzieć, warto zobaczyć
MARINA POGOŃ

Skrzyżowanie drogi lądowej Szczecin-Dąbie,
będącej niegdyś elementem dalekosiężnej
Drogi Królewskiej od Hamburga do Gdańska
z uczęszczaną drogą wodną Regalicą, czyli
wschodnim ramieniem Odry od wieków było
miejscem strategicznym. Władający tym terenem
mógł pobierać opłaty za korzystanie z drogi
oraz cła od przewożonych towarów. Dochody
generowane w tym miejscu trafiały do kasy
miejskiej Szczecina. Na wschodnim przedmościu
zbudowano dużą komorę celną i karczmę dla
podróżnych. W niespokojnych czasach zbudowano
masywną wieżę obronną a cały przyczółek
ufortyfikowano. Droga poprowadzona przez
bagniste Międzyodrze i wzdłuż południowego
brzegu jeziora wymusiła budowę utwardzonej
grobli wzmocnionej dębowymi palami i narzutem kamiennym. Budowa trwała tylko trzy
lata. Późniejsze modernizacje, a zwłaszcza
budowa nasypów dla podjazdów żelbetowego
Mostu Cłowego zatarła relikty budowli średniowiecznych, pozostała jedynie nazwa i jeden
budynek mieszkalny graniczący z Mariną Pogoń.
Było ich znacznie więcej ale zostały kompletnie
zniszczone w czasie walk o Szczecin. Do końca
wojny funkcjonował w tym miejscu most
stalowy dużo niższy od obecnego. W pierwszych
powojennych latach wykorzystywano pochodzący
z demobilu amerykański most pontonowy typu
Bayleya.
Teren obecnej przystani żeglarskiej budują torfy
i osady organiczne charakteryzujące się dużą
ściśliwością co powoduje duże osiadanie terenu.
Niski teren często zalewały wysokie stany
wód cofek bałtyckich lub wiosenne powodzie,
zmuszające do wieszania worków z żaglami
pod sufitem hangaru. Górną warstwę gruntu
stanowią nasypy utworzone z odpadów towarów
masowych, gruzu, kamienia, resztek pochodzących
z placów składowych i zasobni funkcjonujących
na pobliskim Nabrzeżu Górnośląskim. Starzy
żeglarze z pewnością pamiętają ogromne hałdy
usypane wzdłuż brzegu Regalicy i przeznaczone

24

do wzmocnienia i podwyższenia terenu przystani.
Oprócz zwykłej ziemi, hałdy zawierały koncentrat
rudy żelaza, bryłki krystalicznej siarki, keramzyt
i inne dość egzotyczne w naszym rejonie składniki,
czyli wszystko, co tylko udało się zmieść w czasie
czyszczenia zasobni. W tym czasie patronat
nad MKS Pogoń sprawował Zarząd Portu
Szczecin. Walka z niestabilnym gruntem, dzięki
komandorowi kubu Tadeuszowi Tobiaszowi i jego
następcom, zakończyła się sukcesem.
Żeglarstwo w Pogoni to nie tylko uporczywa
walka z geologią, dzięki zamożnym patronom,
ZPS czy PRCiP klub słynął z posiadania wielu
jachtów wysokiej klasy. W klubowej flocie pływały
„Dar Szczecina”, „Hajduk”, „Delfin”, „Ozyrys”,
„Berenika” najpiękniejsza z długiej serii jachtów
typu Wega i jeszcze wiele innych jednostek mniej
sławnych w światku żeglarskim.
W ostatnich latach marinę gruntownie
przebudowano,
zlikwidowano
prostokątny
półwysep między basenem postojowym a Dąbską
Strugą, znacznie powiększając główny basen.
Jachty cumują teraz do pływających pomostów,
dzięki temu mieści ich ponad dwa razy więcej i nie
są narażone na uszkodzenia w czasie wysokich
stanów wody.

NORTH EAST MARINA

W 2015 roku „reprezentacyjny” szczeciński
krajobraz podziwiany z tarasów Wałów
Chrobrego uległ zdecydowanej zmnianie.
Zbudowano nową przystań ulokowaną na
dwóch
wyspach
odrzańskich,
Łasztowni
i Kępie Grodzkiej połączonych podnoszoną
kładką. Słowo Łasztownia (Lastadia) wywodzi
się od słowa łaszt oznaczającego stosowaną
w żegludze miarę objętości (2-3 tysięcy litrów)
ładunków sypkich, głównie zboża. Nazwa miejsca
wyjaśnia przeznaczenie terenu, funkcjonował
tu port miejski Szczecina. Na Łasztowni leżał
główny dworzec kolejowy Szczecina (Dworzec
Wrocławski). Naloty dywanowe II wojny zmiotły
całą okolicę z powierzchni ziemi, przetrwały tylko
bardzo nieliczne obiekty. Po wielu latach przerwy
dzięki budowie nowej przystani na akwen
wróciły jednostki żaglowe. Tło dla nich stanowią
rewitalizowane budynki Łasztowni, wśród nich
funkcjonuje budynek starej rzeźni zaadaptowany
do roli restauracji i kawiarni. Stara rzeźnia
mieści kilka specjalnych sal, gdzie odbywają się
koncerty muzyczne, wystawy i wernisaże. Na
dalszym planie widać budowle i urządzenia portu

szczecińskiego. Warto spojrzeć z drugiej strony
czyli z terenu przystani na Wały Chrobrego.
Wysoko na szczycie stromej skarpy nadbrzeżnej
prezentują się wielkie, reprezentacyjne gmachy:
Urzędu Wojewódzkiego, Muzeum Narodowego
mieszczącego również Teatr Współczesny
i główny budynek Akademii Morskiej. Kamienny
gmach muzeum jest jedną z pierwszych w Europie
konstrukcji żelbetowych, kamienna licówka to
tylko okładzina. Widok na południowy zachód
zasłania most Trasy Zamkowej, zbudowany na
miejscu zbombardowanego Mostu Kłodnego
i będący południową granicą „Szczecińskiego
Morza”. Powyżej mostu, na zachodnim brzegu
Odry ukazuje się renesansowy Zamek Książąt
Pomorskich. Nisko położone nabrzeże od
ruchliwej ulicy oddziela wysoki mur oporowy
zdobiony okładziną z różnokolorowych płyt
piaskowca. Część płyt pokryto reliefami lub
napisami upamiętniającymi istotne wydarzenia
dotyczące żeglugi i gospodarki morskiej miasta.
Między murem oporowym a oczepem nabrzeża
zapoczątkowano realizację kolekcji rzeźb
związanych z postaciami słynnych szczecińskich
żeglarzy. Wśród nich Ludomira Mączkę, słynnego
pirata Wyszaka i kocura Umbriagę, który na
Jeziorze Dąbie wypadł za burtę i postradał życie.
North East Marina jest portem jachtowym
zbudowanym
i
wyposażonym
zgodnie
z najwyższymi standardami. Mieści około 80
stanowisk postojowych w tym 25 procent
przeznaczono dla gości.

Warto wiedzieć, warto zobaczyć
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53°25’05” N
14°34’02” E

North East Marina w Szczecinie

71-655 Szczecin, ul. Wyspa Grodzka 1
tel. 91 311 15 21; +48 539 924 222
e-mail: marina@zstw.szczecin.pl
www.northeast-marina.pl

tel. dyżurny

kanał VHF

głębokość basenu

miejscA postojowE

+48 91 351 62 00

65

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

GOŚcinne - 27
REZYDENCKIE - 48

e-mail dyżurny

akwen

głębokość toru

-

RZEKA ODRA

6m
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Szczecin
Ze Świnoujścia płyniemy torem wodnym
Szczecin – Świnoujście do granic Szczeci‑
na, mijamy marinę Gocław i restaurację
„Jachtowa” po prawej stronie. Zobaczy‑
my przed sobą Wyspę Okrętową, na któ‑
rej posadowiona jest Morska Stocznia
Remontowa „Gryfia”. Na jej brzegu wy‑
różniają się czarne doki, a także przed‑
siębiorstwo budujące fundamenty do
morskich farm wiatrowych z charak‑
terystyczną, wysoką halą ciągnącą się
wzdłuż nabrzeża. Wyspę od 2014 r.
łączy z lądem stały most, tak więc
opływamy ją prawą burtą Przekopem
Mieleńskim. Za wyspą wracamy na
zachodnie koryto Odry. Płyniemy wzdłuż
nabrzeży Stoczni Szczecińskiej, mijamy
jedną z największych suwnic bramo‑
wych w Europie oraz niepozorny bu‑
dynek świetlicy, w którym podpisano
porozumienia grudniowe. Kierujemy się
w prawą stronę, z lewej mijając szary
budynek elewatora „Ewa”. Na wprost
widzimy Wyspę Grodzką, na której znaj‑
duje się marina. Wyspa połączona jest
z sąsiednią wyspą Łasztownią otwieraną
kładką. W porcie znajdują się trzy baseny
postojowe, wszystkie na Duńczycy.
Pierwszy przed kładką od strony ele‑
watora „Ewa”, dwa pozostałe za kładką.
Aby dostać się do nich, należy lewą burtą
opłynąć Wyspę Grodzką.
Uwaga: Odrą prócz statków poruszają się
barki, które są częstymi gośćmi na Odrze
Zachodniej. Warto pamiętać, że mają one
ograniczoną zdolność manewrową w cia‑
snych akwenach.
Port jachtowy na Wyspie Grodzkiej
umiejscowiony jest w samym centrum
Szczecina pomiędzy nabrzeżem Starów‑
ka a Wyspą Grodzką. Port znajduje się
naprzeciwko Wałów Chrobrego. Miejsce
to jest scenerią najważniejszych wyda‑
rzeń w Szczecinie, jak np. Piknik nad Odrą
(maj), Dni Morza (czerwiec) połączone ze
zlotem Old Timerów, Dni Odry (lipiec),
Międzynarodowy Festiwal Widowisk Pi‑
rotechnicznych PYROMAGIC (sierpień),
czy też finały The Tall Ships Races. Wła‑
śnie finał The Tall Ships Races w 2007 r.
był jednym z impulsów do stworzenia

portu jachtowego na Duńczycy. Kolejny
finał zlotu żaglowców w Szczecinie odbył
się w 2017 roku, a następny zaplanowa‑
no na rok 2021. Na Duńczycy pomiędzy
nabrzeżem Starówka a Wyspą Grodzką
powstał zespół pływających pomostów
wyposażonych w Y-bomy. W porcie znaj‑
dują się trzy baseny: jeden z nich przyle‑
ga do nabrzeża Starówka, pozostałe dwa
do Wyspy Grodzkiej. Mieszczą około 75
miejsc dla jachtów, z tej liczby 27 przezna‑
czono dla gości. Na terenie wyspy funk‑
cjonuje zaplecze socjalne i sanitarne dla
żeglarzy. Wyspa Grodzka jest dostępna
z terenu Łasztowni, prowadzi do niej zwo‑
dzony most. Nowa marina znajduje się
niedaleko zrewitalizowanych bulwarów
nadodrzańskich, a także Starej Rzeźni,
gdzie firma CSL, prócz swojej siedziby,
postanowiła utworzyć restaurację, salę
kinowa, galerię oraz kawiarnię. Niedawno
efektownie podświetlono również stare
dźwigi - „dźwigozaury”. Na Bulwarze
Gdyńskim (pomiędzy mostem Długim
a Trasą Zamkową) została już utworzona
bosmanka, jest zaplecze sanitarne, a tak‑
że możliwość wypożyczenia łodzi moto‑
rowych. Natomiast na przeciwległym Bul‑
warze Piastowskim została otwarta szcze‑
cińska Aleja Żeglarzy, na której są prezen‑
towane pomniki znanych żeglarzy związa‑
nych ze Szczecinem, m.in. pomnik Ludo‑
mira Mączki, czy też bardzo kontrower‑
syjny pomnki łodzi Wyszaka, najbardziej
znanego pirata ze Szczecina. Rudy kocur
Umbriaga też dosłużył się pomnika.
Bulwar Piastowski ciągnie się od Dworca

Gocław

North East
Marina

Morskiego do Trasy Zamkowej. Ze względu
na położenie bulwarów pomiędzy mostami
przybić do nich mogą jedynie jachty moto‑
rowe oraz jachty ze złożonymi masztami.
Wiatrami niekorzystnymi podczas posto‑
ju i wpływania do North East Mariny są
silne wiatry z kierunków N i S. W czasie
manewrów cumowania należy uważać na
prąd Duńczycy.
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Marina Gocław

53°28’26” N
14°36’12” E
71-734 Szczecin, ul. Lipowa 5-6
tel. +48 730 023 666
e-mail: marinagoclaw@o2.pl
facebook: Marina Goclaw

tel. dyżurny

kanał VHF

głębokość basenu

miejscA postojowE

+48 730 023 666

-

2,2-4,5 m

gościnne – 30
rezydenckie – 30

e-mail dyżurny

akwen

głębokość toru

-

RZEKA ODRA

8m

28

Szczecin
Nad Gocławiem, północną dzielnicą Szcze‑
cina, góruje Wieża Gocławska, zwana rów‑
nież Wieżą Bismarcka, postawiona ku czci
kanclerza Bismarcka na wzór mauzoleum
Teodoryka w Rawennie i grobowca Cecylii
Metelli. Sporadycznie organizowane są tu
wystawy fotografii, rzeźby. Przed II wojną
światową na wzgórzach gocławskich upra‑
wiana była winorośl.
Basen mariny bezpośrednio przylega do
Odry. Płynąc od strony Zalewu Szczeciń‑
skiego miniemy nabrzeże Snop z elewato‑
rem i umieszczonymi na jego dachu rada‑
rami systemu VTS, basen Huk i nabrzeże
bunkrowe oraz wieżę Bismarcka. Następ‑
nie po kilkuset metrach, pomiędzy dwoma
budynkami (budynkiem mariny i restauracją
„Jachtowa”) znajduje się obsadzony drze‑
wami falochron, a w nim wąskie wejście
do basenu mariny. Płynąc od strony cen‑
trum Szczecina mijamy Bazę Oznakowania
Nawigacyjnego Urzędu Morskiego, ok. 1 km
terenów zielonych, a następnie ceglany bu‑
dynek restauracji „Jachtowa”.
Uwaga na duży ruch statków i prądy zwią‑
zane z przepływającymi w ciasnym miejscu
statkami!

Marina Gocław to malownicza przystań
żeglarska położona w północnej części
Szczecina przy głównym szlaku wodnym
prowadzącym do portu w Szczecinie. Przy‑
stań dysponuje 60 miejscami dla jachtów
żaglowych oraz motorowych. Cumujemy w
układzie boja – keja, większe jednostki long
side do kei na wewnętrznej stronie pirsów
– falochronów. Trzeba uważać na pod‑
wodną konstrukcję slipu zlokalizowanego
na zachodnim brzegu basenu portowego,
prawie na wprost wejścia.

Gocław

Teren mariny jest monitorowany. Monito‑
ring posiada możliwość podglądu interne‑
towego, dozorowany jest przez bosmana
portu. Ogrodzony teren sprawia, że na
obszarze mariny nie przebywają osoby
z zewnątrz. Na terenie mariny działa hotel
,,Marina Gocław”.
North East
Marina

Obok przystani znajduje się restauracja
„Jachtowa”, a także pętla tramwajowa,
z której można dojechać do centrum Szcze‑
cina.
Wiatrami niekorzystnymi podczas postoju
i wpływania do mariny są silne wiatry z kie‑
runków E, a także N i S.
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53°23’44” N
14°38’08” E

Centrum Żeglarskie

70-800 Szczecin, ul. Przestrzenna 19-21
tel. +48 91 460 08 44
e-mail: biuro@centrumzeglarskie.pl
www.centrumzeglarskie.pl

tel. dyżurny

kanał VHF

głębokość basenu

miejscA postojowE

Bosman
+48 725 495 280

-

I - 2,0 m, II - 2,0 m,
III - 2,0 m, IV - 2,0 m

gościnne – 10
rezydenckie – 200

e-mail dyżurny

akwen

głębokość toru

-

Jezioro Dąbie MAŁE

2,9 m
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1
DĄ
B

B
DĄ

B
Na płyciznach w pobliżu Centrum Żeglar‑
DĄ
skiego można zauważyć bardzo rzadko
spotykaną roślinę. Jest to kotewka orzech
DĄ
B
wodny. Nazwa pochodzi od podobieństwa
DĄB
24
2
4
nasienia do średniowiecznej kotwicy ło‑
Marina Club
dziowej. Roślina wyginęła na wodach dol‑
4
3
6
nej Odry jeszcze w XIX wieku. Jednak kilka
2
5
3
Marina Pogoń
3
2
lat temu w pobliżu mostu kolejowego nad
Jacht
Kub
AZS
Camping
Marina
Regalicą odkryto bardzo bogate stanowi‑
Szaﬁrowa Centrum
PTTK
Żeglarskie
Przystań
sko. Roślina ma charakterystyczne listki
podobne do liści brzozy, pływające po po‑
wierzchni wody i skupione w niewielkie ro‑
zetki, połączone wiotką łodygą z korzeniem
wyrastającym z dna. Kotewka jest rośliną
jednoroczną i często na niewielkich sta‑
nowiskach nie pojawia się systematycznie Wiatrami niekorzystnymi podczas postoju
z roku na rok. Nasiona kotewki, czyli orze‑ w marinie są wiatry z kierunków N i NE.
chy były intensywnie zbierane i wykorzy‑
stywane przy produkcji wysokiej jakości
chałwy tureckiej, co doprowadziło do wygi‑
nięcia rośliny na większości siedlisk.
5

Centrum jest jednym z największych ośrod‑
ków szkolenia młodego pokolenia żegla‑
rzy w Szczecinie, zarówno regatowych, jak
i turystycznych oraz windsurfingowców.
Centrum jest armatorem zasłużonych
jednostek, m.in. „Daru Szczecina”, który
kilkakrotnie w swojej klasie zwyciężył w re‑

2

4

Na terenie przystani istnieje możliwość sta‑
wania longside do Y-bomów oraz do pali.
Na przystani działa suwnica i znajdują się
dwa slipy. Podchodząc do nabrzeży, szcze‑
gólnie w weekendy oraz w sezonie waka‑
cyjnym, należy szczególną uwagę zwrócić
na ćwiczącą młodzież.

1 3

1

Do przystani prowadzą dwa wejścia, pierw‑
sze po lewej stronie, na wprost suwnicy
i małego hangaru z półokrągłym dachem,
drugie pośrodku zewnętrznych pomostów.

gatach The Tall Ships Races, a także 50-let‑
niej „Magnolii”. Obok przystani znajduje się
sklep żeglarski „Bakista”. Na terenie przy‑
stani stacjonuje Straż Miejska. Obok przy‑
stani znajdują się przystanki autobusów
w kierunku Szczecina i Szczecina-Dąbia.

2

W światku żeglarskim funkcjonuje jeszcze
stara nazwa - przystań Pałacu Młodzieży.
Centrum Żeglarskie jest położone w połu‑
dniowej części jeziora Dąbie Małe. Przystań
graniczy od zachodu z Szafirową Przysta‑
nią a od wschodu z Camping Marina PTTK.
Składa się z dwóch części: starszej
położonej, po lewej stronie (patrząc od
strony wody) i nowszej po prawej stronie.
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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
www.campingmarina.pl

tel. dyżurny

kanał VHF

głębokość basenu

miejscA postojowE

+48 91 460 11 65

-

2,5 m

gościnne – 10
rezydenckie – 60

e-mail dyżurny

akwen

głębokość toru

Camping.marina@pro.onet.pl

Jezioro Dąbie Małe

2,5 m
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Wiatrami niekorzystnymi podczas podej‑
ścia i postoju w marinie są wiatry z kierun‑
ków N.

33

33

36

4

Camping Marina PTTK w Szczecinie jest
jedną z nielicznych przystani w Polsce
która uzyskała Błękitną Flagę (od 2007
r.) jako znak jakości usług świadczonych
żeglarzom. Dbałość o każdy szczegół
w tworzeniu uniwersalnej oferty tury‑
stycznej dla żeglarzy potwierdziło otrzy‑

1

B
DĄ

3
2
Przy lądowym wejściu na teren przysta‑
ni znajduje się przystanek autobusowy
4
DĄB 24
B2
w kierunku Szczecina i Szczecina-Dąbia.
DĄ
Camping Marina to na pewno jedna
z najbardziej ukwieconych marin na
DĄ
Zachodniopomorskim Szlaku Żeglarskim.
B
DĄB
24
24
Na terenie mariny znajdują się luksusowe
Marina Club
całoroczne domki campingowe, restau‑
4
3
6
racja i sklep żeglarski „Bakista”, sponsor
2
5
3
Marina Pogoń
tytularny regat Bakista Cup. Na trawniku
3
2
przy nabrzeżu zgromadzono kilka grani‑
Jacht Kub AZS
Camping Marina
Szaﬁrowa Centrum
PTTK
towych polerów produkowanych w XIX
Żeglarskie
Przystań
i XX wieku na Bornholmie. Jeden z nich
z pewnością pamięta początek XIX wieku.

1

Płynąc z jeziora Dąbie Duże lub od
strony Kanału Jacka na wprost zoba‑
czymy najpierw duży hangar (Centrum
Żeglarskiego), następnie obok mniej‑
szy hangar Camping Mariny wyznacza‑
jący początek przystani. Przystań od
innych, zlokalizowanych w tym rejo‑
nie, odróżnia rząd brązowych domków
campingowych stojących frontem do
nabrzeża.

manie Grand Prix nagrody Przyjaznego
Brzegu w roku 2013, a także wyróżnienie
Gelbe Welle i certyfikat pięciu Bursztyno‑
wych Kotwic w 2015 roku.

2

Płynąc od Regalicy Dąbską Strugą, należy
minąć stację benzynową, duży biały han‑
gar Marina Hotele, następnie duży, żółty
hangar i żółtą suwnicę Centrum Żeglar‑
skiego i od tego miejsca mamy już Camping
Marinę. Zaczyna się ona pomostem
w kształcie litery L, a następnie wbitymi
palami od pomostu aż do miejsca postoju
sprzętu technicznego firmy UW Service.
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53°24’10” N
14°39’59” E

Kooperatywa Armatorów HOM Szczecin

70-832 Szczecin, ul. Żaglowa 2
tel. +48 605 400 189
e-mail: rada@armatorzy-hom.pl
www.armatorzy-hom.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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Do przystani z Kanału Jacka prowadzi W marinie istnieje możliwość czarteru
24
oznakowany bojkami tor wodny. Z daleka jachtów, a także kajaków.
B
Ą
D
należy się kierować na budynki dawnego
elewatora, ewentualnie wieżę kościel‑ Opodal przystani znajduje się bardzo do‑
na. Wejście do przystani znajduje się za brze zagospodarowana plaża miejska, na
drzewami po prawej stronie (na wprost której corocznie odbywają się1 pod koniec
3
2
zobaczymy kanał dawnego elewatora, lipca Dąbskie Wieczory Filmowe. W Szcze‑
a po lewej stronie kanał Ligi Morskiej). Po cinie-Dąbiu 1 km od
mariny
4
DĄB
24 znajdują się
B2
obu stronach toru znajdują się płycizny. sklepy, bankomat, a także centrum han‑ DĄ
W marinie jachtem o większym zanu‑ dlowe, w tym również całodobowy sklep
rzeniu należy stawać po prawej stronie Społem. W samym Dąbiu warto zwiedzićD
Ą
basenu. Po lewej stronie basen jest bar‑ kościół NiepokalanegoDĄPoczęcia
Naj‑ B 2
B 24
4
dzo płytki. Ze względu na bardzo gęste świętszej Maryi Panny z bardzo charak‑
Marina Club
ustawienie jachtów w basenie nie ma‑ terystyczną wieżą, która
oprócz4 zwykłej
3
6
możliwości wejścia na żaglach. Po prawejMarina
funkcji
pełni rolę 5doskonale
widocznego
2
3
Pogoń
3
2 Zwiedza‑
stronie wejścia w kierunku toru wodnego z wody punktu orientacyjnego.
Jacht Kub AZS
Camping
Marina
tworzy się również czasowo łacha piachu. jąc historyczne
centrum warto zwrócić
Szaﬁrowa Centrum
PTTK
Żeglarskie
Przystań
Ze względu na brak oświetlonego szla‑ uwagę na przebieg
ulic. Te pamiętają
ku oraz sieci do przystani nie zaleca się jeszcze średniowieczny plan zabudowy,
wchodzenia w nocy.
kiedy to Dąbie było portem majętnego
klasztoru cystersów w Kołbaczu. Siatka
Wcześniej w tym miejscu funkcjonował ulic wskazuje również przebieg fortyfika‑
Harcerski Ośrodek Morski w którym swo‑ cji szwedzkiej twierdzy Damm nad rzeką
ją karierę żeglarską, m.in. na Vegach „To‑ Płonią.
tem” i „Watra”, rozpoczynało wielu szcze‑
cinian. Warto wspomnieć, że to właśnie Port jest dobrze osłonięty. Wiatrami nie‑
w HOM-ie zapoczątkowano rejsy morskie korzystnymi podczas wpływania do portu
DZ-tami, a za rejs jachtem „Żagiewka” są silne wiatry z kierunków W.
(Nefryt) wokół Bałtyku Piotr Czeronko
uzyskał nagrodę Rejs Roku.
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Harcerski Ośrodek Morski

Port Jachtowy
Marina Dąbie

4

5

7

2 1

1

2

1

8

3

1

3

łe

a
ie M

ąb
D
ro

io

Jez

3

3

25

25

35

53°24’22” N
14°39’52” E

Port Jachtowy - Marina Dąbie

70-832 Szczecin, ul. Żaglowa 1a
tel. +48 732 259 170, +48 91 485 47 87
e-mail: marina@sun-sail.pl
www.sun-sail.pl

tel. dyżurny

kanał VHF

głębokość basenu

miejscA postojowE

+48 732 259 170

-

3m

226

e-mail dyżurny

akwen

głębokość toru

marina@sun-sail.pl

Jezioro Dąbie MAŁE

1,8 m
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Z rozmachem części hydrotechnicznej
24
kontrastuje skromność zaplecza lądowe‑
B
Ą
D
go, co wynika z niewielkich rozmiarów
przyległej działki. Infrastruktura lądowa
powstanie na sąsiedniej działce w drugim
etapie rozwoju. Na pobliskim terenie
prze‑
1 3
2
widuje się między innymi budowę obiektu
socjalnego, parkingu,
placu do
4
DĄBhangaru,
24
B2
zimowania jachtów a także hotelu i geo‑ DĄ
termii. Projekt realizuje i zarządza mari‑
ną fundacja Sun&Sail. Realizację przed‑D
Ą
DĄB
sięwzięcia wsparł Regionalny
Program B 2
4
24
Operacyjny Pomorza
Zachodniego.
Marina Club
1

2

3

42

2

2

DĄ
B

24

3

3

3
Harcerski Ośrodek Morski

1

2

2

2

1

1

1

1

Do Portu Jachtowego - Marina Dąbie pro‑
wadzi lokalny farwater, wyznaczony nie‑
gdyś dla połączenia portu szczecińskiego
z elewatorem zbożowym w Dąbiu. Od kil‑
kunastu lat służy jedynie żeglarzom. Ozna‑
kowany nieświecącymi pławkami prowadzi
z Kanału Jacka w kierunku zatoczki, kryją‑
cej kilka niewielkich przystani na wschod‑
nim brzegu jeziora. Wejście do portu
jachtowego Marina Dąbie jest dobrze
widoczne i oznakowane zielonym świa‑
tłem sygnalizacyjnym.

Port Jachtowy
Marina Dąbie

7

8

5

2 1

4

4
Na wschodnim brzegu jeziora Dąbie Małe,
3
6
2
między kąpieliskiem miejskim i HarcerskimMarina Pogoń
5
3
3
2
Ośrodkiem Morskim w maju 2019 roku
Jacht Kub AZS
Camping
Marina
otwarto nową, dużą marinę. Przy Y-bo‑ Na terenie przystani
wypoży‑
Centrum
Szaﬁrowa funkcjonuje
PTTK
Żeglarskie
Przystań
mach może pomieścić się 226 jednostek. czalnia kajaków.
Głębokości w basenie portowym osiągają
3,50 metra. Parametry urządzeń cumow‑
niczych umożliwiają wejście i bezpieczny
postój jachtów o długości do 15 metrów.
Biuro i socjal dla żeglarzy mieszczą się na
adaptowanej barce-koszarce, przycumo‑
wanej do południowego pomostu.
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Jezioro
Dąbie
16
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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
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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Wiatrami niekorzystnymi podczas postoju
i wpływania do Mariny są silne wiatry z kie‑
runków E i NE.
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Przystań ma charakter klubowy i bardzo
bogatą tradycję, więc znakomitą większość
miejsc postojowych zajmują jednostki na‑
leżące do rezydentów, członków klubu.
Rezydenci z reguły pochodzą ze środowi‑
ska byłych studentów szczecińskich wyż‑
szych uczelni, głównie Politechniki Szcze‑

4

Do przystani można dopłynąć Dąbską
Strugą, jeśli płynie się od Regalicy, przy‑
stań znajduje się po prawej, południowej
stronie, zaraz za przystanią Marina Club.
Drugie podejście wiedzie od strony Jeziora
Dąbie Małe. Przystań leży między terenem
Marina Club, mniej więcej na wysokości
bosmanki, a kończy tuż obok byłego hanga‑
ru wodnosamolotów.

cińskiej. Na terenie przystani znajduje się
24
B
znana wśród żeglarzy tawerna. Jacht Klub
Ą
D
AZS jest armatorem jachtu „Stary”, który
jako jeden z pierwszych jachtów żaglowych
pokonał przejście północne, czyli szlak z
1 3
Europy do Cieśniny Beringa i wschodniej
2
Azji, prowadzący drogami wodnymi we‑
DĄB 24
24
wnątrz Archipelagu Arktycznego. Z klu‑
ĄB
D
bem związany był między innymi słynny
Ludomir Mączka, który uhonorowany zo‑
DĄ
stał pomnikiem na nabrzeżu przy Moście
B
D
24
Ą
B
Długim w Szczecinie. Na terenie przystani
24
Marina Club
działa zakład żaglomistrzowski AST SAILS
4
3
oraz warsztat szkutniczy. Klub dysponuje
6
2
5
3
Marina
Pogoń
pomysłowym urządzeniem, pozwalającym
3
2
na bezpieczny dostęp do elementów takie‑
Jacht Kub AZS
Camping Marina
Szaﬁrowa Centrum
lunku nawet w rejonie topu masztu. Jest to
PTTK
Żeglarskie
Przystań
rusztowanie w prosty sposób przesuwane
po nabrzeżu. Zamiast demontować i kłaść
maszt można bezpiecznie usunąć usterkę
lub dokonać przeglądu i konserwacji. Aż
dziwne, że podobnych, relatywnie tanich
i bardzo prostych urządzeń nie spotyka się
w innych przystaniach.
1

Jacht Klub AZS to jeden z najstarszych
i najbardziej zasłużonych klubów że‑
glarskich w Szczecinie. Usytuowany nad
jeziorem Dąbie Małe JK AZS położony jest
w cichej zatoczce osłoniętej wyspą Czapli
Ostrów. Zatoka-cieśnina charakteryzuje
się głębokościami sięgającymi nawet do 7
metrów, czyli dzierży rekord głębokości Je‑
ziora Dąbie. Jest to efekt czerpania urobku
z dna akwenu w czasie budowy nasypów
drogowych w rejonie Mostu Cłowego.

Szafirowa Przystań

53°23’52” N
14°37’30” E
70-832 Szczecin, ul. Przestrzenna 13
Hotel i restauracja
tel. +48 509 246 500

tel. dyżurny

kanał VHF

głębokość basenu

miejscA postojowE

+48 501 858 455

-

2,5 m

gościnne – 10
rezydenckie – 90

e-mail dyżurny

akwen

głębokość toru

-
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Już prawie 100 lat temu Niemcy zbudowali
Marina Club
wodny port lotniczy w Dąbiu Der Flughafen
4
3
6
Stettin-Altdamm”. Ze względu na centralne
2
5
3
Marina Pogoń
3
2
położenie obsługiwał linie lotnicze do Kró‑
Jacht Kub AZS
Camping
Marina
lewca, Sztokholmu, Goeteborga, Kopenha‑
Szaﬁrowa Centrum
PTTK
Żeglarskie
Przystań
gi i Hamburga. Na potrzeby portu lotnicze‑
go zbudowano hangar remontowy i inne
niezbędne urządzenia. Akwen wybagro‑
wano i znacznie pogłębiono, tworząc osło‑
niętą zatoczkę dysponująca głębokościami
wystarczającymi dla współczesnych jach‑
tów. To gównie dlatego w tym rejonie leży
większość szczecińskich marin żeglarskich. Wiatrami niekorzystnymi podczas postoju
Linie lotnicze były obsługiwane przez wod‑ i wpływania do mariny są wiatry z kierun‑
nosamoloty, a po urządzeniu pobliskiego ków NE.
lotniska przez inne typy samolotów. II woj‑
na światowa znacznie rozszerzyła katalog
maszyn korzystających z portu lotniczego.

Jezioro
Dąbie
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24
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Na terenie przystani znajduje się re‑
stauracja „Szafirowa Przystań” i hotel.
W sklepie żeglarskim „Aura” można kupić
wyposażenie i drobne części do napra‑
wy jachtów. Stacja benzynowa dostępna
z lądu i wody znajduje się w odległości do
1 km od przystani.

4

Przez ponad 70 lat przystań należała do Ligi
Ochrony Kraju (wcześniej LPŻ). Na terenie
przystani funkcjonował klub żeglarski, choć
nie brakowało wypływających stąd moto‑
rówek hałasujących na jeziorze. Przystań
składała się z żelbetowego nabrzeża, gdzie
jachty cumowały w układzie boja – keja i nie‑
wielkiego basenu dla motorówek. Funkcjo‑
nował mały slip. Klub wyróżniał się posiada‑
niem świetlicy klubowej, ozdobionej mode‑
lami starych żaglowców. Ostatnio przystań
znacznie rozbudowano o pływające pomo‑
sty przylegle do północnej strony wybrze‑
ża, dzięki temu przybyło ponad sto czter‑
dzieści nowych miejsc postojowych. Pomo‑
sty są wyposażone we wszystkie niezbęd‑
ne przyłącza. Obiekt uroczyście otwarto

B
DĄ

2

w maju 2019 roku. Przy okazji zmieniono
nazwę na Szafirowa Przystań.

1

Istnieją dwie możliwości dojścia do mariny.
Jedna od strony jeziora Dąbie Małe, a dru‑
ga dostępna dla większych jachtów płyną‑
cych od strony Regalicy. Przystań położona
w kompleksie marin, w południowej części
jeziora Dąbie Małe, osłoniętej częściowo
przez wyspę Czapli Ostrów, zwłaszcza
przed falą i dominującym w tym regionie
wiatrem z NW. Bardziej szczegółowo po‑
dejścia opisano w rozdziale dotyczącym
pobliskiej Camping Marina PTTK.

Marina Club

53°23’54” N
14°37’32” E
70-800 Szczecin, ul. Przestrzenna 7 i 11
kom.: + 48 601 938 289
Prezes Zarządu +48 601 984 897
e-mail: i.look@marina-club.pl
www.marina-club.pl

tel. dyżurny

kanał VHF

głębokość basenu

miejscA postojowE

+ 48 601 938 289

77

I - 3 m, II - 3 m

gościnne – 30
rezydenckie – 100

e-mail dyżurny

akwen

głębokość toru

i.look@marina-club.pl

Jezioro Dąbie Małe
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Przystań jest dobrze osłonięta. Wiatrami
niekorzystnymi podczas postoju i wpływania
do Marina Club są silne wiatry z kierunków E.
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Drugą, mniejszą część stanowi odcinek
kei leżący obok budynku dużego hangaru
byłej bazy wodnosamolotów położonego
niemalże pośrodku południowego brzegu
zatoczki. Znajduje się tam również pomost
zapewniający 30 miejsc przy Y-bomach dla
jachtów o długości do 12 metrów. Obok
hangaru znajduje się siedziba YACHT CLUB
POLSKA, sklep żeglarski Maritime Shop, a
także Planker Service świadczący usługi

Niegdyś na terenie mariny działał żeglar‑
ski klub Stal Stocznia. W latach 1973-1974
członkowie klubu odbyli udany rejs dookoła
świata na starym szkunerze „Zew morza”.
Jacht zbudowano w 1943 roku w Dziwno‑
wie, posiadał klasę pozwalającą jedynie na
żeglugę bałtycką. Zamiar wyjścia na oceany
wymusił dobalastowanie jednostki prawie
20 tonami żeliwnych „prosiaków”. Balast
przeszkadzał kolejnym użytkownikom
toteż systematycznie był usuwany lub
układany w różnych miejscach, niekoniecz‑
nie z sensem. Owa niefrasobliwość dopro‑
wadziła do zatonięcia jednostki na Morzu
Śródziemnym. „Zew Morza” przewrócił się
i zatonął przy wietrze 7 st B. Załogę urato‑
wał francuski statek.

1

Pierwsza część Marina Club, główny basen
postojowy zaczyna się zaraz obok dobrze
widocznej i dostępnej z wody stacji benzy‑
nowej i kończy na granicy z przystanią AZS.
Na wprost basenu stoi dwupiętrowy bu‑
dynek hotelu i restauracji. Cumowanie do
Y-bomów przymocowanych na stałe do be‑
tonowej kei oraz do pływającego pomostu.

szkutnicze, Marcomarine usługi mecha‑
niczne (silniki), Ocean Service - elektryka
i automatyka oraz CMS Farby Jachtowe do‑
stawca chemii jachtowej.

2

Do Marina Club można przypłynąć od stro‑
ny Dąbskiej Strugi oraz od strony Jeziora
Dąbie Małe. Marina dzieli się na dwa ośrod‑
ki położone w odległości około 200 metrów
od siebie. Rozdziela je przystań AZS-u.

3m
3m

Jezioro Dąbie Małe

4m

43

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
marinapogon.pl

tel. dyżurny

kanał VHF

głębokość basenu

miejscA postojowE

+48 793 808 551

-

2-3 m

gościnne – 20
rezydenckie – 240

e-mail dyżurny

akwen

głębokość toru

sejk@fr.pl

Dąbska Struga

3m

44

24

3

5

DĄ
B2
DĄB

2
6

3
2

DĄ
B

24
4
3

2

Centrum
Żeglarskie

Przystań jest dobrze osłonięta. Wiatrami nie‑
korzystnymi podczas postoju i wpływania do
mariny są silne wiatry z kierunków N.
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Camping Marina
PTTK

Obok mariny znajduje się przystanek auto‑
busowy w kierunku Szczecina (z przesiadką
na Basenie Górniczym) i Szczecina-Dąbia.
Na terenie mariny znajduje się tawer‑
na, sklep i serwis elektroniki firmy Skaut,
a także czynna całą dobę stacja benzynowa
HL odległa około 50 metrów od basenu.
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Podejście dzienne ze Świnoujścia. Żeglując
w porze dziennej można skorzystać z drugiej,
zalecanej trasy, omijającej akweny portowe
w znacznej części prowadzącej przez jezio‑
ro Dąbie. Na północną część jeziora można

DĄ

Marina Club

24

31
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DĄB 24

30

30

7
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Podejście nocne ze Świnoujścia. Płynąc od
Świnoujścia, kierujemy się torem wodnym,
mijamy Trzebież i Roztokę Odrzańską. Na
wysokości Wyspy Żurawiej możemy popłynąć
torem głównym, Odrą Zachodnią. Wchodzi‑
my na wody portowe, od tego miejsca wyma‑
gana jest żegluga na silniku. Następnie na wy‑
sokości Stoczni Gryfia za dokami i białą halą
zakładu budowy fundamentów wież wiatro‑
wych, kierujemy się lekko w lewo Przekopem
Mieleńskimi. Na wysokości pławy 104 kieru‑
jemy się w lewo Kanałem Parnickim do jego
połączenia z Regalicą (czerwona boja PA-2
i zielona boja PA-1). Dalej płyniemy Regalicą
na południe by po kilkuset metrach, przed
Mostem Cłowym, skręcić ostro w lewo do
kanału Dąbska Struga. Droga ta jest zalecana
w nocy, gdyż znaki nawigacyjne są tu oświe‑
tlone. Musimy jednak uważać na wzmożony
ruch statków, a rano na wędkarzy.

Podchodząc do Dąbskiej Strugi przez Re‑
galicę z północy należy uważać na mieliznę
po północnej stronie przejścia. Wejście od
strony Regalicy jest oznakowane w dzień
i w nocy. Dąbska Struga oraz wejście od stro‑
ny Jeziora Dąbie nie są oznakowane. Dąbską
Strugą można wejść również od strony ma‑
rin z jeziora Dąbie Małe. Na końcu Dąbskiej
Strugi w Marina Club na skraju nabrzeża znaj‑
duje się stacja benzynowa, jedyna dostępna
z wody na Jeziorze Dąbie. Płynąc Dąbską
Strugą należy zachować ostrożność i uważać
na poruszające się tamtędy jachty i motorów‑
ki, jak też zwisające gałęzie drzew. Na Regali‑
cy, Przekopie Mieleńskim, a także torze wod‑
nym na Jeziorze Dąbie odbywa się normalny
ruch barek.

1 3

4

Podejście z jeziora Dąbie. Płynąc z jeziora
Dąbie, do Mariny Pogoń wpływa się: żeglu‑
jąc rzeką Regalicą na południe, by następnie
omijając lewą burtą pławę oznaczającą mieli‑
znę-przykosę skierować się do kanału Dąbska
Struga i basenu portowego Marina Pogoń.
Wejście do Dąbskiej Strugi leży około 200
metrów przed Mostem Cłowym. Ze względu
na mikre głębokości w przeważającej części
jeziora Dąbie Małe, jachty o zanurzeniu po‑
nad 1.80 metra używają trasy przez Regalicę
i Dąbską Strugę. Obowiązuje to nawet jed‑
nostki stacjonujące w przystaniach zlokalizo‑
wanych na południowych brzegach jeziora.

wpłynąć przez cieśninę Inoujście, licząc się
z koniecznością poszukiwania przejść w gęsto
rozstawionych sieciach lub po minięciu lewą
burtą wysp Mewiej i Kaczej przez cieśniny
Babina i kolejno Czapina. Od Babiny do ujścia
Regalicy prowadzi nieoświetlony farwater.
Cieśnina Babina zwana jest tradycyjnie „Um‑
briaga” na pamiątkę ryżego kocura, który
stracił tu życie ponad 70 lat temu. Przy boi
nr 13 znajduje się odgałęzienie toru wodne‑
go do Lubczyny. Halsując, należy uważać na
rozstawiane po obu stronach toru sieci. Na
końcu toru wodnego (boja nr 1) kierujemy
się Regalicą do pław (PA-2 i PA-1) i płyniemy
dalej prosto w kierunku Mostu Cłowego. Tuż
przed mostem skręcamy w lewo i wpływamy
do Dąbskiej Strugi, by po ok. 100 m dopłynąć
do basenu portowego Mariny Pogoń.

DĄ
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DĄB 9
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Na południowym brzegu jeziora Małe Dąbie
koncentruje się większość szczecińskich przy‑
stani żeglarskich. Często graniczą ze sobą lub
rozdzielone są niewielkimi działkami o innym
charakterze zabudowy lub użytkowania. Ze
względu na niewielkie głębokości Małego Dą‑
bia, oscylujące okoł 2 metrów, większe jachty,
nawet te zmierzające do najbardziej odległej
Camping Marina PTTK, zwłaszcza przy niskiej
wodzie muszą korzystać z trasy wiodącej Re‑
galicą i Dąbską Strugą, przepływając obok
wejścia do Mariny Pogoń.
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Warto wiedzieć, warto zobaczyć
POLICE
Jak większość miast w Europie Police sięgają
korzeniami w głąb Epoki Kamienia, jednak
nieprzerwane osadnictwo zapoczątkowało tu,
pod koniec I-ego tysiąclecia słowiańskie plemię
Wkrzan. Osada rozwijała się powoli, by w 1260
roku, od Barnima I-ego otrzymać lokację na prawie
magdeburskim. Na krótko jednak, bo ten sam
książę musiał uznać zależność Polic od zaborczego
Szczecina. Przyczyną utraty niezależności było
bankructwo miasteczka. Pazerny sąsiad przejął
aktywa i pasywa na prawie 500 lat. W tym okresie
powolutku biegły lata rozwoju, przerywane
pożarami i wojnami. Dopiero ustawa o miastach
Rzeszy w 1880 roku przywróciła Policom wolność
i zapoczątkowała lata dynamicznego rozwoju
aż do 1939 roku, kiedy to Police włączono w
skład Wielkiego Szczecina. Trzeba przyznać, że
policzanie mieli pecha. Ogromna fabryka benzyny
syntetycznej „Hydriewerke Politz”, sieć obozów
pracy, niszczące bombardowania i wysiedlenie
ludności niemieckiej. Wielu mężczyzn już wcześniej
opuściło miasteczko rozpraszając swoje szczątki
we wszystkich oceanach i na polach bitew prawie
całej Europy i kawałka Afryki.
Po II wojnie światowej prowincjonalny standard,
budowa socjalizmu, polskości i lokalnej, terenowej

46

gospodarki aż do 1960 roku, kiedy to rozpoczęto
budowę kombinatu chemicznego. Pod kombinat
zajęto ponad 20 kilometrów kwadratowych
terenu. Import zaś pracowników wywołał
boom gospodarczy i trzykrotny wzrost liczby
mieszkańców. Miasto przeżywało trudności
wzrostu łagodzone przez dobrego wujka Zakłady
Chemiczne.
Obecnie Police, liczące około 40 tysięcy
mieszkańców są miastem bardzo czystym,
zadbanym i dobrze zorganizowanym, chlubiącym
się tytułem Zielonej Gminy. Policzan czekają
między innymi dwa ambitne zadania: budowa
przeprawy promowej i rewitalizacja Łarpi
– polickiego morza. Można mieć pewność
powodzenia. Dlaczego? Police są silne
aktywnością swoich mieszkańców, a pan Bóg jest
po stronie silniejszych batalionów jak mawiał
Wielki Fryc.
Właśnie nad Łarpią leżą obydwie polickie mariny,
sąsiadują z sobą oddzielone płotem. Wzniosłe cele
można realizować etapami. Pierwszy powinien
zawierać rozbiórkę płotu między przystaniami
i przebudowę rury z amoniakiem co pozwoli
na wejście jachtom bez możliwości położenia
masztów. Drugi - pogłębienie najpłytszych
odcinków Łarpi.

LUBCZYNA
Należy do najstarszych zachodniopomorskich wsi,
pierwszy zapis na jej temat pochodzi z 1124 roku.
Ponad sto lat później książę Barnim I zbudował
tu pałacyk myśliwski. Rozwój osady zapewniła
imigracja osadników z Niderlandów, którzy zajęli
się osuszaniem rozległych bagien i moczarów
zamieniając je w pastwiska i łąki. Gospodarka
opierała się na hodowli bydła i koni. Na początku
XIV wieku wieś przeszła na własność rodu
rycerskiego von Wussow. Prawdopodobnie wtedy
zbudowano przystań co potwierdza wzmianka
o płaceniu cła w karczmie, gdzie była komora
celna. Po wymarciu męskiej linii właścicieli, wieś
kupił ród von Bogstede gospodarujący tu i w kilku
sąsiednich folwarkach do II wojny.
W Lubczynie w pod koniec XIX wieku mieszkało
ponad 1600 mieszkańców utrzymujących się
z rolnictwa, rybałki, handlu, rzemiosła i pracy
w
lesie.
Społeczność
zapewniała
też
wykwalifikowane kadry dla floty. Działania
wojenne zniszczyły zabudowę w znacznym

procencie. Pozostał jedynie niewielki basenik
portowy i kilkanaście budynków mieszkalnych.
Pamiątką po byłych mieszkańcach wsi jest
lapidarium z kamieniem upamiętniającym
poległych w I wojnie światowej.
Po zmianie przynależności państwowej, polscy
osadnicy powoli odbudowali wieś. Były to czasy
ograniczenia akwenów dostępnych żeglarzom.
Lubczyna była jedynym portem Jeziora Dąbie
Wielkie, gdzie przeciętny żeglarz mógł dojść do
brzegu. Co zresztą nie było bardzo bezpieczne,
na dnie podejścia zalegały duże głazy. Ich pozycja
nie była nawet oznaczona na mapach morskich.
Zdarzały się niebezpieczne w skutkach zderzenia.
Jednak brak alternatywy, kawałek kei, sąsiadująca
plaża a zwłaszcza lokal o wdzięcznej nazwie
„Perełka” wabiły załogi wielu jachtów. Nieco ponad
dekadę temu zmodernizowano i rozbudowano
przystań. Jachtów przybywa w szybkim tempie
i szczególnie w weekendy bywa tu tłoczno.

Warto wiedzieć, warto zobaczyć
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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 41 91 612
Kierownik: + 48 691 640 765
e-mail: lubczyna@osir.goleniow.pl
www.lubczyna.goleniow.pl

tel. dyżurny

kanał VHF

głębokość basenu

miejscA postojowE

+48 663 046 498
+48 722 197 196

77
16

gościnnY – 2,0-2,5 m
Południowy – 2,0 m

gościnne – 10
rezydenckie – 90

e-mail dyżurny

akwen

głębokość toru

lubczyna@osir.goleniow.pl

Jezioro Dąbie

2,0-2,5 m
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Goleniów
Płynąc głównym torem wodnym na Jezio‑
rze Dąbie Duże od boi nr 13 kierujemy się
Torem Wodnym Lubczyna, który wyzna‑
czają boje od L1 do L9 (ostatnia boja przed
portem). Nie należy schodzić poza obszar
wyznaczony przez boje. Tor wodny nie
jest oświetlony. Szczególnie przy jachtach
o większym zanurzeniu zejście z farwateru
może spowodować bezpośredni kontakt
z mielizną. Przystań w ostatnim czasie zo‑
stała znacznie rozbudowana, część budyn‑
ków została rozebrana. Generalnie przy‑
stań dzieli się na dwie części. Patrząc od
strony wody, po prawej stronie pomiędzy
torem podejściowym a plażą znajduje się
basen osłonięty pomostem pływającym,
a po lewej stronie znajduje się basen osło‑
nięty falochronem z zatopionej barki. Pla‑
nując wyprawę do Lubczyny należy pamię‑
tać, że cumuje tu wielu rezydentów i jest to
ulubiona przystań szczecińskich żeglarzy,
więc często, pomimo rozbudowy, może
brakować miejsca.

ze zjeżdżalnią i wypożyczalnią sprzętu pły‑
wającego (w 2013 r. przyznano kąpielisku
Błękitną Flagę). Lubczyna jest bazą sekcji
żeglarskiej Uczniowskiego Klubu Sporto‑
wego „Barnim Goleniów”. Do Lubczyny
z Goleniowa prowadzi szlak kajakowy „Me‑
andry Iny” (możliwość wynajmu kajaków
lub podróży tramwajem wodnym po Inie).
Przy plaży mieści się kilka punktów gastro‑
nomicznych i handlowych. W Lubczynie
można wyczarterować jachty żaglowe, w
tym Delphię 37,3, a także sprzęt rekreacyj‑
ny (dysponent Ośrodek Sportu i Rekreacji).

Wiatrami niekorzystnymi podczas postoju i
wpływania do mariny są wiatry z kierunków
SW.

•

Lubczyna to mała, kameralna wieś położo‑
na kilkanaście kilometrów od Goleniowa.
Integralną częścią przystani w Lubczynie
jest strzeżona szeroka, piaszczysta plaża

Głazy utrudniające niegdyś podejście do
Lubczyny już na szczęście nam nie grożą,
zostały usunięte. Wody jeziora kryją jeszcze
kilka innych niespodzianek niebezpiecz‑
nych dla jednostek pływających po Dąbiu.
Strona internetowa opracowywana przez
żeglarzy z JK AZS w Szczecinie jkazs.szn.pl/
content/niebezpieczne-przeszkody-0, poda‑
je lokalizację i pozycje GPS trzech z nich:
Południowe podejście do Kanału Węża:
N 53o27,159’ E014o36,881’ - wysypisko
gruzu na głębokości około 1,2 m. (auto‑
rzy obecnego wydania locji posiadają in‑
formacje, z których wynika, że wysypisko
gruzu rozciąga się od Orlego Przesmyku
do Kanału Węża)

Lubczyna

•

Okolice wysepki na Dużym Dąbiu:
N53o27,032’ E014o41,010’ - wypłycenie
do około 1,5 m, a na szczycie duży blok
betonowy 1,0 m pod wodą.

•

Okolice tej samej wysepki, ale bardziej
na południe: N 53o26,698’ E014o41,114’
- również wypłycenie do około 1,5 m i roz‑
rzucone kawałki żelbetu 1,1 m pod wodą.

Jezioro Dąbie
23
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22
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TKKF Olimpia

53°33’18” N
14°34’26” E
72-010 Police, ul. M.Konopnickiej 20
kom.: +48 695 645 640, 501 284 538
e-mail: olimpia@police.pl
www.olimpia.police.pl

tel. dyżurny

kanał VHF

głębokość basenu

miejscA postojowE

+48 607 918 292

-

1,6 m

gościnne – 2
rezydenckie – 31

e-mail dyżurny

akwen

głębokość toru

-

Rzeka Łarpia

1,5-2,5 m

50

Police
W Policach nad odnogą Odry, rzeką
Łarpią położone są dwie przystanie.
Pierwsza z nich to mała przystań miej‑
ska zarządzana przez Ośrodek Sportu
i Rekreacji, druga także niewielka przystań
klubowa TKKF „Olimpia”. Przystań grani‑
czy z przystanią WOPR. Podstawowym
problemem obu przystani jest rura, i to nie
byle jaka. Jest to rura do transportu amo‑
niaku należąca do zakładów chemicznych,
umieszczona na wysokości ok. 6 metrów
nad wodą, co uniemożliwia wpływanie jach‑
tom innym niż motorowe oraz wyposażo‑
nym w patent do kładzenia masztu.
Na terenie przystani miejskiej działa
Uczniowski Klub Żeglarski „BRAS”, jest od‑
remontowane zaplecze sanitarne oraz han‑
gar, a także małe miejsce na ognisko.
TKKF „Olimpia” to jedna z nielicznych nad
zalewem przystani klubowych, utrzymywa‑
nych siłami swoich członków. Każdy z człon‑
ków klubu posiada swój własny „hangar” do
trzymania jachtu na zimę. Na przystani znaj‑
duje się bosmanat i sanitariaty. Obie przy‑
stanie mieszczą się na terenie starych Polic.
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 (amoniak, kwas siarkowy),
położone na wyspie Polickie Łąki, następ‑
nie małą plażę i zaraz za nią będzie ujście
Łarpi. Na prawym brzegu znajduje się bia‑
ło-czerwony znak nawigacyjny Domańce
c(2)WR.8s2M. Natomiast płynąc od strony
Zalewu Szczecińskiego najpierw miniemy
składowisko, hałdę fosfogipsów, wyspę
Długi Ostrów, następnie port morski Poli‑
ce i mniej więcej 500 m za portem znajduje
się ujście Łarpi. Tor wodny na Łarpi nie jest
oznakowany. Płynąc Łarpią, lekko skręcamy
w prawo, następnie na końcu Polickiego
Nurtu skręcamy w lewo. Na wprost zoba‑
czymy zarośnięty kanał, my natomiast kie‑
rujemy się w lewo, tam po minięciu „rury”
mijamy pierwszy kanalik, następnie drugi,
i już możemy przybić do przystani „Olim‑
pia”. Od przystani miejskiej oddzielona jest
ona małym basenem, w którym stacjonuje
WOPR i policja wodna. Na przystani miej‑
skiej znajduje się mały pływający pomost,
hangar i budynek sanitarno-biurowy, a tak‑
że niewielki slip.

Przystań Miejska
w Policach

Obydwie przystanie są dobrze osłonięte.
Wiatrami niekorzystnymi podczas wpływa‑
nia do mariny są wiatry z kierunków N.

Łarpia

15

TKKF Olimpia

Gocław

15

North East
Marina

15
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53°33’17” N
14°34’21” E

Miejska Przystań Żeglarska w Policach
Ośrodek Spotu i Rekreacji w Policach

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

tel. dyżurny

52

kanał VHF

głębokość basenu

miejscA postojowE

10 + 1 portowe

-

-

0,8 m

e-mail dyżurny

akwen

głębokość toru

-

Rzeka Łarpia

1,5m

Police
W Policach nad odnogą Odry, rzeką Łarpią
położone są dwie przystanie. Pierwsza z
nich to mała przystań miejska zarządzana
przez Ośrodek Sportu i Rekreacji druga
także niewielka przystań klubowa TKKF
„Olimpia”. Przystań graniczy z przysta‑
nią WOPR. Podstawowym problemem
obu przystani jest rura, i to nie byle jaka.
Jest to rura do transportu amoniaku
należąca do zakładów chemicznych,
umieszczona na wysokości ok. 6 metrów
nad wodą, co uniemożliwia wpływanie
jachtom innym niż motorowe oraz wypo‑
sażonym w patent do kładzenia masztu.
Na terenie przystani miejskiej działa
Uczniowski Klub Żeglarski „BRAS”, jest
odremontowane zaplecze sanitarne oraz
hangar, a także małe miejsce na ognisko.
TKKF „Olimpia” to jedna z nielicznych nad
zalewem przystani klubowych, utrzymy‑
wanych siłami swoich członków. Każdy
z członków klubu posiada swój własny
„hangar” do trzymania jachtu na zimę. Na
przystani znajduje się bosmanat i sanita‑
riaty. Obie przystanie mieszczą się na tere‑
nie starych Polic.

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 (amoniak, kwas siarkowy),
położone na wyspie Polickie Łąki, następ‑
nie małą plażę i zaraz za nią będzie ujście
Łarpi. Na prawym brzegu znajduje się bia‑
ło-czerwony znak nawigacyjny Domańce
c(2)WR.8s2M. Natomiast płynąc od strony
Zalewu Szczecińskiego najpierw miniemy
składowisko, hałdę fosfogipsów, wyspę
Długi Ostrów, następnie port morski Po‑
lice i mniej więcej 500 m za portem znaj‑
duje się ujście Łarpi. Tor wodny na Łarpi
nie jest oznakowany. Płynąc Łarpią, lekko
skręcamy w prawo, następnie na końcu
Polickiego Nurtu skręcamy w lewo. Na
wprost zobaczymy zarośnięty kanał, my
natomiast kierujemy się w lewo, tam po
minięciu „rury” mijamy pierwszy kanalik,
następnie drugi i już możemy przybić do
przystani „Olimpia”. Od przystani miej‑
skiej oddzielona jest ona małym basenem
w którym stacjonuje WOPR i policja wod‑
na. Na przystani miejskiej znajduje się
mały pływający pomost, hangar i budynek
sanitarno-biurowy, a także niewielki slip.

Łarpia

15

TKKF Olimpia
Przystań Miejska
w Policach

Obydwie przystanie są dobrze osłonięte.
Wiatrami niekorzystnymi podczas wpły‑
wania do mariny są wiatry z kierunków N.
Gocław

15
15

North East
Marina
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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, 518 724 972
e-mail: biuro@lok-stepnica.pl
www.stepnica.pl

tel. dyżurny

kanał VHF

głębokość basenu

+48 513 131 384

71

2,5 m

54

miejscA postojowE

gościnne – 30
rezydenckie – 120

e-mail dyżurny

akwen

głębokość toru

-

ROZTOKA ODRZAŃSKA-ZALEW SZCZECIŃSKI

2,5 m

Stepnica
Do Stepnicy prowadzą dwa podejścia: pół‑ brzegu zatoki. Oznaczone jest masztem
nocne (ok. 1,8 NM) od pławy ST zlokalizowa‑ z flagą Polski postawionym na główce fa‑
nej przy torze wodnym Świnoujście – Szcze‑ lochronu i zielonym światłem. Przy wejściu
cin do pary pław ST-1 i ST-2. Należy kiero‑ należy trzymać się prawej strony, tor wodny
wać się na nabieżnik świetlny Stepnica-Port do kanału został oznaczony, przez klub że‑
(067,6°). Podejście południowe zaczyna się glarski, dwoma bojami.
przy stawie 24 znajdującej się na Zakręcie
Mańkowskim. Następnie żeglujemy w kie‑ Kanał Młyński znajduje się ok. 500 m od ka‑
Trzebież
runku (006°) do pary pław ST-1 i ST-2. Należy nału kolejowego w kierunku NW. Położenie:
zwrócić uwagę na niebezpieczne Kamienie 53°39’01”N, 14°38’00”E; ma długość 780 m
Miszewskie leżące w pobliżu farwateru i usytuowany jest w północnej części Step‑
oznakowane pławą kardynalną. Jest słabo nicy. Szerokość kanału waha się w granicach
widoczna.
od 12 do 20 m. Po północnej stronie kana‑
łu ciągnie się brukowana droga. Bosmanka
Farwater prowadzi nas wprost do basenu i zaplecze sanitarne znajdują się pod koniec
kolejowego (przeładunkowego). Wejście do kanału po prawej stronie, slip umiejscowio‑
basenu kolejowego jest oświetlone świa‑ ny jest natomiast na samym końcu kanału.
tłami nawigacyjnymi ustawionymi na głów‑ Przystań w Kanale Młyńskim zarządzana
kach falochronu.
jest przez LOK Klub Żeglarski i Motorowod‑
ny. W kanale mieści się ok. 150 jachtów.
Po lewej stronie od basenu kolejowego Kanał posiada także tzw. obrotnicę, wyko‑
znajduje się przystań żeglarska, nowo wy‑ rzystywaną przede wszystkim przez więk‑
budowana wzdłuż promenady. Następnie sze jednostki. Uwaga: w obrotnicy mogą
port rybacki, schowany nieco za falochro‑ cumować jednostki, co może utrudnić jej
nem i plaża miejska z małym molo (czasami wykorzystanie.
przybijają do niego jachty).

Stepnica

Wejście do głównej mariny zlokalizowanej
na brzegach Kanału Młyńskiego, ukryte
wśród zieleni, znajduje się przy północnym

27
23

23

24

Zalew Szczeciński
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South Coast Baltic
Poznajcie lepiej POŁUDNIOWE
WYBRZEŻE MORZA
BAŁTYCKIEGO
Zachodniopomorski Szlak Żeglarski to odskocznia do
południowo-wschodniej części Morza Bałtyckiego.
Kiedy już posmakują wyjątkowej atmosfery
polskiego wybrzeża, wielu żeglarzy pragnie poznać
bardziej oddalone rejony na południu. W istocie
warto zapuścić się na południowe wybrzeże Morza
Bałtyckiego – tereny pomiędzy wyspą Rugią na
zachodzie a Mierzeją Kurońską i wyspą Bornholm
na północy. W ciągu trzech tygodni wakacji na łodzi
można zwiedzić aż pięć krajów: Polskę, Niemcy,
Danię, Litwę i rosyjską eksklawę, Kaliningrad.
Uczestnicy wyprawy zobaczą niekończące się plaże
i strome klify, pełne spokoju enklawy dzikiej przyrody
w postaci zalewów i rzecznych estuariów oraz
tętniące życiem miasta portowe i nadmorskie ośrodki
turystyczne, a także – co najważniejsze – poznają
gościnnych miejscowych ludzi.
Chcielibyśmy polecić Wam poniższe wycieczki wzdłuż
WYBRZEŻA MORZA BAŁTYCKIEGO:
•

Jeden zalew – dwa kraje (ok. 7 dni, 140 Mm)
Szczecin – Stepnica – Świnoujście – Kröslin – Krummin
– Ueckermünde – Szczecin

56

Ta
trasa
prowadzi
z
województwa
Zachodniopomorskiego na zachód, do niemieckiej części Zalewu Szczecińskiego i dalej,
do Piany i Achterwasser, osłoniętych wód
pomiędzy wyspą Uznam a stałym lądem
Pomorza Przedniego. Po drodze można
przyjrzeć się ruchliwemu portowi Ueckermünde,
odprężyć przy dobrym jedzeniu i piwie na
tarasie „Naturhafen Krummin” lub zwiedzić, na
wypożyczonym rowerze, „Cesarskie Kąpieliska”:
Ahlbeck, Bansin i Heringsdorf. Zdecydowanie
polecamy tę trasę załogom łodzi motorowych
i żeglarzom pragnącym przez pewien czas
przenieść się na spokojniejsze wody!
•

Trzy kraje w 14 dni (ok. 14 dni, 350 Mm)
Świnoujście – Lubmin – Greifswald – Neuhof – Gager
– Seedorf – Lauterbach – Sassnitz – Rønne – Svaneke –
Darłowo – Kołobrzeg – Dziwnów – Świnoujście

Na tej trasie można zobaczyć charakterystyczne,
naprzemiennie występujące obszary zalewów
i otwartego morza, nadające podróżom
po POŁUDNIOWYM WYBRZEŻU BAŁTYKU
wyjątkowy rytm. Najpierw żegluje się przez
spokojny
„krajobraz
Bodden”
Pomorza
Przedniego w Niemczech, mijając hanzeatyckie
miasta Stralsund i Greifswald oraz wyspę
Rugię. Stamtąd można udać się w podróż po
otwartym morzu do duńskiej wyspy Bornholm,
gdzie znajdziemy wszystkie rodzaje bałtyckich
krajobrazów „w pigułce”, od piaszczystych plaż
na południu po skaliste wybrzeża na północy.
Wraca się przez polskie wybrzeże pełne
barwnych miejscowości turystycznych i długich,
przystępnych plaż.
•

Wschód tak blisko (ok. 3 tygodni, 500 Mm)
Darłowo – Łeba – Gdańsk – Kaliningrad – Kłajpeda –
Nida – Hel – Ustka – Darłowo

Ta trasa prowadzi dalej wzdłuż polskiego
wybrzeża, do metropolii na wschodzie
POŁUDNIOWEGO
WYBRZEŻA
BAŁTYKU:
Trójmiasta Gdańsk – Sopot – Gdynia,
międzynarodowego
centrum
turystyczne,
w którym noc przemienia się w dzień,

Kaliningradu, dawniej Königsberga, w rosyjskiej
eksklawie, gdzie teraz o wiele łatwiej jest
wjechać,
dzięki
elektronicznym
wizom,
i wreszcie Kłajpedy, młodego portu i miasta
uniwersyteckiego, z bogatą ofertą kulturalną
i mnóstwem ciekawych wydarzeń. Punktem
zwrotnym wycieczki jest Mierzeja Kurońska,
zapisana na liście światowego dziedzictwa
UNESCO. Można tam podziwiać słynne wydmy
zanurzające się w wodzie – to niewątpliwie
jeden z najpiękniejszych żeglarskich regionów
Morza Bałtyckiego.
Chcecie dowiedzieć się więcej na
POŁUDNIOWEGO WYBRZEŻA BAŁTYKU?

temat

Więcej informacji i propozycji tras dla załóg
żaglowców i łodzi motorowych znajdziecie na
www.southcoastbaltic.eu.
Zajrzyjcie też do naszych punktów informacyjnych w
North East Marina w Szczecinie i Marina Darłowo.
Z przyjemnością dostarczymy przewodnik portowy
i pomożemy zaplanować kolejną podróż po
POŁUDNIOWYM WYBRZEŻU BAŁTYKU. Czekamy na
Was!
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53°38’59” N
14°37’08” E

Przystań im. Kapitana Roberta Hilgendorfa

72-112 Stepnica, ul. Kościuszki 24A
tel. +48 607 257 333 i 691 917 400 e-mail:
przystanstepnica@wp.pl
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 wszystkich przystani w Stepnicy prowa‑
dzą dwa podejścia od farwateru Szczecin Świnoujście:

dunkowego). Wysoka żelbetowa keja i rzad‑
ko rozmieszczone duże polery cumownicze
bardzo utrudniają postój, zwłaszcza mniej‑
szych jachtów. Możemy natknąć się również
na cumujące barki lub pchacze. Wejście do
basenu kolejowego oraz mariny jest oświe‑
tlone światłami nawigacyjnymi ustawiony‑
mi na główkach falochronów.

Północne, wykorzystywane przez jach‑
ty płynące z Zalewu Szczecińskiego lub
z Trzebieży, zaczyna się od pary pław nr 15
postawionej przy torze wodnym Świnouj‑
Trzebież
ście – Szczecin, dalej płyniemy kursem 097°,
do pary pławek wyznaczających lokalny Kierując się do naszego celu czyli Przysta‑
farwater. Należy zwrócić uwagę na niebez‑ ni im. Roberta F. Hilgendorfa należy odbić
pieczne Kamienie Miszewskie (pozostałość w lewo przy ostatnich bojach farwateru
rozebranej stawy) leżące w pobliżu farwa‑ podejściowego do basenu kolejowego. Po
teru i oznakowane pławą kardynalną. Przy około 200 metrach wchodzimy w główki
wyższej wodzie kamienie są zakryte wodą przystani. Przed wejściem postawiono kilka
i niewidoczne. Uwaga: ze względu na gęsto nieświecących pławek kardynalnych wyzna‑
rozstawione sieci, w nocy i przy złej widocz‑ czających krawędzie mielizn.
ności należy kierować się podejściem połu‑
dniowym od pławy ST na nabieżnik świetlny Mniejsze jachty płynące do Stepnicy pozwa‑
Stepnica-Port.
lają sobie na pewne skróty, jednak koniecz‑
ność omijania sieci powoduje konieczność
Południowe wykorzystywane przez większe wydłużenia drogi. Per saldo, czasowo nic nie
jednostki oraz jachty płynące ze Szczecina oszczędzamy.
biegnie cały czas oznakowanym farwaterem
zaczyna się przy czerwono-zielono-czerwo‑ Przystań do niedawna funkcjonująca pod
nej pławie ST oznaczającej rozgałęzienie nazwą Przystań Jachtowa w Basenie Ry‑
toru wodnego i początek farwateru do ba‑ backim znajduje się w reprezentacyjnym
senu Kolejowego w Stepnicy. Farwater wy‑ centrum wybrzeża Stepnicy, pomiędzy ba‑
znaczony przez trzy parki nieoświetlonych senem kolejowym a plażą. Port chroniony
bojek i nabieżnik Stepnica Port. prowadzi jest przez trzy falochrony: nowy po prawej,
nas wprost do basenu kolejowego (przeła‑ południowej stronie ustawiony z pływają‑

Stepnica

cych pomostów, a z lewej, północnej strony
istnieje stary, betonowy falochron chronią‑
cy głównie rybacką część przystani. Wejście
dodatkowo zabezpieczono nowym betono‑
wym falochronem, co znacznie zmniejszyło
rozkołys wdzierający się do basenów. Na
wprost i na prawo od wejścia znajdują się
pływające pomosty, po lewej stronie na‑
tomiast wpływamy do basenu rybackiego,
zajmowanego w dużej mierze przez kutry
rybackie.
Wiatrami niekorzystnymi podczas postoju
i wpływania do wszystkich przystani w Za‑
toce Stepnickiej są silne wiatry z kierunków
W-SW.
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Warto wiedzieć, warto zobaczyć
NOWE WARPNO
Miasteczko słynące z unikalnego położenia na
eksponowanym półwyspie jest malutkie, ale
historią mogłoby obdzielić kilka większych.
Historycy spierają się gdzie szukać początków
osadnictwa miejskiego. Czy najstarsze zapiski
odnoszą się do obecnej lokalizacji Nowego
Warpna, czy do grodu, który funkcjonował
u nasady niskiej części półwyspu Podgrodzie,
czy z najstarszą protomiejską osadą obecnie
utożsamianą z Sosnicą (Altwarp) po niemieckiej
stronie zatoki.
W średniowieczu leżące na wyspie Nowe Warpno
uzyskało lokację na prawie magdeburskim, jedyną
pamiątką z tamtych czasów jest gotycki kościół
z XIII wieku. Inne zabytki kryje matka ziemia.
W czasie robót ziemnych odkryto basen
pierwszego portu miasteczka, obecnie leży pod
fundamentami budynku przy ulicy Kościuszki 7.
Przez wieki życie miasteczka toczyło się spokojnie,
lecz było przerywane liczne pożary i powodzie.
Dopiero gdy traktat z Osnbruck przyznał Nowe
Warpno Szwedom zaczęło się wielkie budowanie.
Strategiczne
położenie
zadecydowało
o przebudowie miasteczka na twierdzę.
W cieśninie między wyspą miejską a stałym lądem
usypano wysepkę ufortyfikowaną rawelinem
mieszczącym kilka dział. Komunikację zapewniał
drewniany most. Na linii łączącej Karszno
z Miroszewem zbudowano fortyfikacje w formie
długiego rawelinu i kilku placów otoczonych
wałami ziemnymi. Budowle ziemne zachowały się
w stosunkowo dobrym stanie.
Teren między obydwoma pasami umocnień służył
gospodarce i stanowił zaplecze ekonomiczne
twierdzy. Użytkowano tu pola i łąki, zbudowano
młyn prochowy i wiatrak do mielenia zboża. Do
niedawna istniała tu unikalna, specjalna dzielnica
stodół, niestety około 30 lat temu rozebrana
decyzją władz miejskich. Stodoły, młyny, kuźnie
i podobne łatwopalne obiekty budowano w strefie
ekonomicznej ze względu na niebezpieczeństwo
pożarów. Budowy twierdzy nie dokończono
i nic nie wiadomo o próbach jej zdobycia. Jedynie
zachowało się dużo informacji o morskiej
bitwie szwedzko-pruskiej, która odbyła się
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w rejonie obecnej granicy między Mielizną Osiecką
i Repziner Haken. Mimo zwycięstwa Szwedzi
powoli szykowali się do opuszczenia twierdzy
i tego fragmentu Pomorza. Zachwyceni mieszkańcy
dali upust radości i w czasie Nowego Roku 1693,
ostro popili, zaprószyli ogień i spalili doszczętnie
zabudowę łącznie z ratuszem. Obecny, ryglowy
budynek zbudowano już po pożarze, na wszelki
wypadek w przyziemiu mieściły się dwa boksy dla
wozów strażackich.
Kolejnym okresem wzmożonej aktywności był
czas wojen napoleońskich, spokojni mieszczanie
zmienili się w korsarzy napadających Francuzów
panoszących się na wyspie Uznam.
Z drugiej wojny światowej, mimo stacjonowania
tu batalionu saperów morskich (niemiecka
formacja typu piechota morska) miasteczko
wyszło obronną ręką, nie było żadnych zniszczeń,
tylko porównując plany przedwojenne ze
współczesnymi, stwierdzamy brak prawie połowy
budynków. Ale to już nasza zasługa, „…cały
naród buduje swoją stolice…”, Nowe Warpno
niestety też. Pewną rekompensatą była budowa
w Podgrodziu stalinowskiego miasteczka dla
młodzieży, urządzonego na wzór słynnego
„Arteku” na Krymie.
Kilka lat temu, Nowe Warpno otrzymało decyzją
Sądu Najwyższego ponad 100 mln złotych
z tytułu zaległych podatków. Prawie w całości
przeznaczono je na rewitalizację budynków i ulic.

MARINA TRZEBIEŻ
Duża wieś położona na zachodnim brzegu
przewężenia oddzielającego Zalew Szczeciński
od Roztoki Odrzańskiej. Granicę między tymi
akwenami podkreślają jeszcze dodatkowo
mielizny stanowiące swoisty próg. Istniejące
wysepki Chełminek i Nawigacyjna to już ludzkie
papraninki powstałe z urobku uzyskanego
w czasie budowy farwateru Szczecin – Świnoujście.
Trzebież zajmuje sporą polanę otoczoną lasami
Puszczy Wkrzańskiej. Rozległe podmokłe
łąki rozciągają się w środkowej części polany
pozostawiając osadnictwu obrzeża. Tak było
w dawnych czasach i tak pozostało do dzisiaj.
Tam gdzie warunki terenowe pozwoliły
zbudowano więcej budynków i można zauważyć
dwa skupiska osadnicze Wielką i Małą Trzebież.
Zabytków jest niewiele: ryglowy kościółek
i fragmenty zabudowy ulicy Rybackiej. Poważnym
atutem Trzebieży są tereny nadbrzeżne. Istnieją
tu licząc od południa: stocznia jachtowa, baza
rybacka, zaciszna przystań pasażerska dostępna
dla jachtów, przystań jachtowa i piaszczysta
plaża na północnym skraju osady.

Pomimo takich walorów, przez kilka lat
marina przeżywała wzloty i okresy depresji.
Kryzys zakończyło powołanie fundacji, która
doprowadziła do gruntownej modernizacji
obiektu. Wyremontowano żelbetowe, stałe
nabrzeża. Wymieniono nawierzchnie dróg
i placów postojowych dla zimujących jachtów.
Wyremontowano budynek administracyjnosocjalny. Przedłużenie pirsu ”0” znacznie
ograniczyło nieprzyjemne skutki rozkołysu,
wdzierającego się do basenu jachtowego
przy północnych wiatrach. Likwidacja
już
nieco chwiejnego pirsu ”T” pozwoliła na
kompleksowe pogłębienie całego akwenu
portowego, zwłaszcza jego południowej części.
Obecnie, oprócz kilkunastu dużych jednostek
zajmujących żelbetowe nabrzeże w północnej
części basenu portowego, większość jachtów
cumuje do Y-bomów zamocowanych do
pływających pomostów lub bezpośrednio burtą
do tychże pomostów. Taki system czyni jednostki
cumujące w porcie odpornym na zagrożenia
wynikające z gwałtownych zmian poziomu wody
powodowanych przez spiętrzenia sztormowe
w czasie tzw. cofek bałtyckich.

Warto wiedzieć, warto zobaczyć
61

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

+48 91 312 83 46

71
(11 Kapitanat PORTU)

1,5-4,5 m

e-mail dyżurny

akwen

głębokość toru

btrzebiez@ums.gov.pl

Roztoka Odrzańska-Zalew Szczeciński

podejście północne 3,5 m
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PODEJŚCIE POŁUDNIOWE 3,9M

miejscA postojowE

Trzebież
Do portu można podejść od strony południo‑
wej z Roztoki Odrzańskiej i północnej z Zale‑
wu Szczecińskiego. Oba wejścia są oznakowa‑
ne. Ich osie wyznaczają nabieżniki świetlne
ułatwiające żeglugę w dzień i w nocy oraz
pławy bocznego systemu oznakowania nawi‑
gacyjnego.

Na terenie portu znajduje się możliwość od‑
dania wód zaolejonych, zatankowania wody,
jest również dostęp do prądu i WC. Bosman
urzęduje w małym budyneczku położonym
w centralnym punkcie placu manewrowego.
Biuro Kapitana Portu funkcjonuje w pobliżu
bramy portu po drugiej stronie ulicy.

Port Trzebież leży w zatoczce Zalewu Szcze‑
cińskiego osłoniętej Wyspą Nawigacyjną.
Podejścia do portu i Mariny Trzebież niczym
się nie różnią, zostały opisane w rozdziale do‑
tyczącym Mariny Trzebież.

Trzebież to otoczona lasami Puszczy Wkrzań‑
Trzebież
skiej dawna osada rybacka, niegdyś słynąca z
budowy łodzi rybackich. W Trzebieży w por‑
cie rybackim działa spółka „Certa-Trzebież”,
w której można kupić świeżo złowione ryby.
Kilka lat temu gmina zainwestowała w roz‑
ległe i dobrze urządzone tereny rekreacyj‑
ne dla swoich mieszkańców, organizowane
się tam liczne imprezy masowe. W czerwcu
w Trzebieży na terenie Gminnego Centrum
Edukacji i Rekreacji odbywają się rokrocznie
wydarzenia z cyklu „Czas na Trzebież”.

Port Trzebież jest nieco bardziej osłonięty
i spokojniejszy niż pomosty i nabrzeża Mariny
Trzebież. Zajmuje południową część akwenu.
Port dysponuje dwoma nabrzeżami i nie‑
wielkim basenem postojowym. Oprócz tego
w dwóch basenach gospodarują rybacy zale‑
wowi, zrzeszeni w spółdzielni rybackiej. Po‑
łudniowy brzeg głównego basenu użytkują
Stocznia Jachtowa Ładzińskich, gdzie stacjo‑
nuje kilka jachtów i baza SAR. Na północnym
krańcu Nabrzeża Tranzytowego funkcjonuje
stacja paliw dostępna również z wody.

Wiatrami niekorzystnymi podczas postoju
i wpływania do portu są silne wiatry z kierun‑
ków N.

W basenie handlowym, jak i przy nabrzeżu
często możemy spotkać cumujące jednostki
Urzędu Morskiego i różnego rodzaju służb
i inspekcji. Jachty cumują w ramach wolnych
miejsc, zawsze za zgodą dyżurnego bosmana.
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Marina Trzebież

53°39’53” N
14°31’14” E
72-020 Trzebież, Rybacka 26
tel. +48 789 327 678
e-mail: biuro@marinatrzebiez.eu
marinatrzebiez.eu

tel. dyżurny

kanał VHF

głębokość basenu

miejscA postojowE

+48 789 327 991

-

1,5-2,5 m

gościnne – 120
rezydenckie – 90

e-mail dyżurny

akwen

głębokość toru

biuro@marinatrzebiez.eu

ROZTOKA ODRZAŃSKA-Zalew Szczeciński

2-3 m

64

Trzebież
Do Mariny Trzebież, (dawniej Centralnego
Ośrodka Żeglarskiego) można podejść od
strony południowej i północnej. Oba wej‑
ścia są oznakowane. Ich osie wyznaczają
nabieżniki świetlne ułatwiające żeglugę
w dzień i w nocy.
Podejście południowe zaczyna się na Roz‑
toce Odrzańskiej przy zielonej pławie nr 15,
po wschodniej stronie farwateru Szczecin‑
-Świnoujście. Jachty o mniejszym zanurzeniu
(do 1,60 metra mogą przyjąć kurs na Trzebież
tuż po wejściu na wody Roztoki Odrzańskiej.
Jednostkom o większym zanurzeniu grożą
tam dwie podwodne mielizny zlokalizowane
na trasie. Na trawersie pławy nr 15 (farwater
Szczecin – Świnoujście) przyjmujemy kurs
301,2°; wyznaczony przez nabieżnik Trzebież
S. Oznakowanie boczne to tylko postawione
w połowie drogi dwie pławy TS-1 i TS-2, które
trudno wypatrzeć w nocy lub przy kiepskiej
widoczności. Po minięciu pław przyjmujemy
kurs na wejście do portu., następnie wpływa‑
my w główki portu. Wchodząc do portu od
lewej strony, najpierw miniemy basen han‑
dlowy ze Stocznią Jachtową Ładzińskich oraz
bazą SAR, w głębi dwa baseny rybackie. Da‑
lej ciągną się nabrzeża Urzędu Morskiego ze
stacją paliw na północnym krańcu Nabrzeża
Tranzytowego. Za stacją paliw rozpoczyna się
akwen Marina Trzebież.
Podejście północne. Płynąc z Zalewu Szcze‑
cińskiego, podejście zaczynamy od pławy
TN-A, po jej minięciu obieramy kurs 150°. Po
drodze mijać będziemy pławy TN-B, i trzy par‑
ki czerwonych i zielonych, nieoświetlonych
bojek, aż osiągniemy główki portu. Aby uła‑
twić wchodzenie do portu, należy ustawić się
w linii świetlnego nabieżnika (150,2°). Świetl‑
ną pławę TN-A i pozostałe nieświecące, zie‑
lone pławy pozostawiamy po prawej burcie.
Przy zachodniej stronie toru wodnego wy‑
stępują znaczne spłycenia, nie należy więc
przekraczać tam linii toru wodnego, nawet
jachtem o małym zanurzeniu wskazane jest
zachowanie 10-metrowego dystansu od linii
pław. Generalnie w przypadku obu torów
podejściowych, wychodząc poza ich obręb
jachtem o większym zanurzeniu, możemy
spodziewać się wejścia na mieliznę.

Przed 1989 r. Centralny Ośrodek Żeglarski
był jednym z głównym miejsc szkolenia pol‑
skich żeglarzy, patent żeglarski uzyskany
w Trzebieży był powodem do dumy. Ośrodek
dorobił się własnej flotylli jachtów, ale przy‑
szła zła koniunktura, wszystko rozprzedano,
zaś przystań podpadła w letarg i ruinę. Po
latach zastoju operatorem mariny została,
powołana przez PZŻ i OZŻ, Fundacja Port
Jachtowy Trzebież. W ciągu kilkunastu mie‑ Trzebież
sięcy intensywnych prac przystań uzyskała
nowy kształt. Obecnie marina posiada jeden
duży basen podzielony na mniejsze akweny
systemem pływających pomostów. Dzięki
pomostom i Y-bomom zwiększono ponad
dwukrotnie liczbę miejsc postojowych. Ze
względu na głębokości nabrzeża w północnej
części basenu przeznaczono dla jednostek o
większym zanurzeniu. Uwaga: nie wolno cu‑
mować, od zewnętrznej strony, long side do
żelbetowego nabrzeża zamykającego basen
od zachodu oraz pływającego falochronu. od kierunku wiatru. Prąd osiąga prędkość do
W NW narożniku basenu zlokalizowano slip jednego węzła i może utrudniać manewr po‑
i dźwig o udźwigu 30 ton. Na nabrzeżu dejścia do kei.
Urzędu Morskiego Szczecin w pobliżu połu‑
dniowego skraju znajduje się całodobowa Wiatrami niekorzystnymi podczas postoju
stacja benzynowa. Marinę od wschodu osła‑ i wpływania do ośrodka są wiatry z kierunków
nia sztuczna Wyspa Nawigacyjna powstała N, zwłaszcza NE.
w czasie budowy toru wodnego Świnoujście
– Szczecin. Przy wiatrach z kierunków pół‑
nocnych do basenu wdziera się nieprzyjemny
rozkołys, po wstający w części portu skutkiem
zafalowania zalewu. Ponoć nowy układ po‑
mostów cumowniczych zmniejszył uciążliwy
rozkołys, warto jednak „dmuchając na zimne”
skorzystać z pomostu położonego najdalej
na południe. W cieśninie między Wyspą Nawi‑
gacyjną a stałym lądem płyną prądy zależne
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Przystań Jachtowa
w Nowym Warpnie

53°43’12” N
14°17’05” E
72-022 Nowe Warpno
ul. Słoneczna 23
tel. +4891 312 99 77, +48 501 290 598
e-mail: campingnw@o2.pl

tel. dyżurny

kanał VHF

głębokość basenu

miejscA postojowE

+48 501 290 598

-

0,8 m

gościnne – 10
rezydenckie – 5
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e-mail dyżurny

akwen

głębokość toru

-

JEZ. NOWOWARPIEŃSKIE

2,5-3 m

Nowe Warpno
Przy średniej wodzie (5.05 metra) jachty
zanurzone ponad jeden metr nie mają
szansy wejść do przystani. Cumują tam
jedynie niewielkie motorówki i jachty mie‑
czowe. Do przystani nie prowadzi żaden
oznaczony tor wodny, aczkolwiek około
200 metrów od brzegu ukrywa się pogłę‑
biony kanał prowadzący do nieistniejące‑
go młyna, który znajdował się kawałek za
Campingiem. Kanał ma głębokość od 1,6
do 2,20 m (generalnie nie zaleca się żeglu‑
gi jachtem o zanurzeniu powyżej 1,3 m).
By dopłynąć do Campingu, należy, płynąć
od strony Nowego Warpna lub Altwarp,
przy ostatniej zielonej boi nr NW-4, skie‑
rować się na biało-czarny słup graniczny
nr 6. Około 100 metrów przed słupem
kręcimy w lewo na kurs 150. Nie należy,
ze względu na płycizny zbliżać się zanadto
do cypla, na którym znajduje się kościół.
Powinnśmy zachować dystans minimum
80 m od brzegu. Następnie mijamy plażę
miejską, dalej płynąc w odległości około
100 metrów od brzegu i dopływamy do
pływających niebieskich pomostów. Są to
pomosty kąpieliska i niezbyt nadają się do
cumowania jachtów. Kilkadziesiąt metrów
dalej jest składany pomost gdzie można
przycumować.
Niewielki pomost do cumowania jachtów
znajduje się po wschodniej stronie przy‑

stani za slipem do wodowania jachtów.
Głębokość przy samym pomoście ok.
1 metra.
Z rejonu słupa granicznego nr 6 można
również popłynąć do Rieth. Jest to pięk‑
na, nieco senna, mała miejscowość po
niemieckiej stronie, posiadająca niewielka
przystań. Po drodze, także można podzi‑
wiać widok dramatycznych ruin dawnego
gospodarstwa na wyspie Riether Werder.
Należy ona do najcenniejszych rezerwa‑
tów ornitologicznych w Niemczech. Na
północnym cyplu wyspy zadomowiła się
ogromna kolonia mew i rybitw. Gniazdują
tu również ptaki polujące na naszych wo‑
dach. Dla utrzymania istniejących, atrak‑
cyjnych dla ptactwa biotopów na wyspie
od wiosny do jesieni bytuje stado krów
i spory kierdel owiec. Obowiązuje zakaz
podchodzenia do wyspy!
Camping Nowe Warpno. W odnowionym
ośrodku w Nowym Warpnie znajdziemy
całoroczne domki campingowe, zaplecze
sanitarne, bar, a także miejsce na rozbicie
namiotu, postawienie campera oraz za‑
plecze sportowe m.in. boisko do siatków‑
ki i miejsca do grillowania. Na campingu
znajduje się również plaża z pomostami.
Sam Camping znajduje się na uboczu
ok. 1 km od centrum Nowego Warpna.

Nowe Warpno

Jezioro Nowowarpieńskie jak i sama Za‑
toka Nowowarpieńska oferują doskonałe
warunki do uprawiania wszelkich odmian
surfingu, kitesurfingu itp.
Wiatrami niekorzystnymi podczas podej‑
ścia i postoju w Campingu są wiatry z sek‑
tora od S do W.
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Marina Nowe Warpno

53°43’34” N
14°16’56” E

72-022 Nowe Warpno
Aleja Żeglarzy 1
tel. +48 +48 692 889 547
e-mail: bosmanat@marinanowewarpno.pl
marinanowewarpno.pl

tel. dyżurny

kanał VHF

głębokość basenu

miejscA postojowE

+48 692 889 547

-

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

gościnne – 6
rezydenckie – 40

e-mail dyżurny

akwen

głębokość toru

-

Zat. Nowowarpieńska

2,2 m

68

Nowe Warpno
Kierujemy się torem wodnym od Starego
Warpna w kierunku pirsu. Po prawej stro‑
nie pirsu będziemy mieli wieżę kościoła,
następnie mniejszą wieżę ratusza. Po mi‑
nięciu czerwonej boi NW4 możemy skiero‑
wać się bezpośrednio do wybranego przez
nas basenu lub do wschodniej kei. Światło
na pirsie jest widoczne również w nocy.
Część pław na torze wodnym do Nowego
Warpna, częściowo biegnącym wzdłuż gra‑
nicy, też jest oświetlona. Często żeglarze
skracają sobie drogę do Nowego Warpna
i przepływają pomiędzy Wyspą Łysą a pół‑
wyspem Podgrodzie. Należy wtedy uważać
na stawiane w przesmyku sieci i trzymać się
bliżej półwyspu, następnie płynąć na wieżę
kościoła. Skrótu tego mogą używać jachty o
zanurzeniu nie większym niż 1,3 m.

lających baseny lub do Y-bomów zamoco‑
wanych na stałym nabrzeżu. Na wysokości
pierwszego basenu znajduje się budynek,
na wysokości drugiego basenu znajduje
się bar. Głębokość w basenach jest mocno
zróżnicowana, od 1,5 m do 2 m. Na przysta‑
ni znajduje się również slip do wyciągania
kutrów lub jachtów mieczowych i płasko‑
dennych. Slip nie jest obecnie przystoso‑
wany do wodowania jachtów i motorówek
z przyczepy. Oprócz baru-tawerny przystań
dysponuje wypożyczalnią małych jedno‑
stek turystycznych i wędkarskich oraz kil‑
koma drewnianymi domkami dla turystów.
Na końcu przystani znajduje się lodownia
i magazyn ryb oraz stoją kutry rybackie.

Marina Nowe Warpno położona jest po‑
między pirsem Urzędu Morskiego Szczecin
a budynkiem lodowni. Na marinę składają
się trzy niewielkie baseny z wejściami od
strony toru wodnego (każdy na cztery jach‑
ty) oraz dwa niewielkie baseny z wejściami
równoległymi do toru wodnego (każdy na
dwa jachty). Większość jachtów rezydenc‑
kich i gości cumuje w układzie boja – keja
do zewnętrznych, krótkich pirsów wydzie‑

W pobliskim Pogrodziu istnieje przystań,
dostępna dla jednostek o zanurzeniu do 1,2
metra przy średniej wodzie. Podchodzimy
burtą do kei. Przy cumowaniu należy uwa‑
żać na pozostałości starych slipów i drew‑
nianych pali wbitych przed linią nabrzeża.
Na przystani brak prądu, wody pitnej i sa‑
nitariatów. W osadzie możemy zobaczyć
obiekty polskiego Arteku, czyli wioski dzie‑
cięcej.
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Wiatrami niekorzystnymi podczas postoju
i wpływania do mariny są silne wiatry z kie‑
runków N. W Podgrodziu z kierunku SW.
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PODGRODZIE - pobliska mała przystań.
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Nowe Warpno Pirs

53°43’34” N
14°16’56” E
72-022 Nowe Warpno
ul. Aleja Żeglarzy
tel. +48 91 312 97 40

tel. dyżurny

kanał VHF

głębokość basenu

miejscA postojowE

+48 91 312 96 60

71

Nabrzeże czołowe – 3 m
PozostałE – 2,5 m

gościnne – 20
rezydenckie – 0

70

akwen

głębokość toru

Zat. Nowowarpieńska

2,2 m

Nowe Warpno
Na port w Nowym Warpnie zarządzany
przez Urzęd Morski składają się tzw. pirs
kończący Aleję Żeglarzy oraz nabrzeże
dawnego przejścia granicznego (Nabrzeże
Przemysłowe). Nabrzeże Przemysłowe jest
obecnie używane głównie przez rybaków
z Trzebieży. Znajdują się tam zabudowania
bosmanatu oraz zaplecze sanitarne. Na
pirsie w godzinach pracy bosmana istnieje
możliwość podłączenia się do prądu i wody.
Obydwie części portu zarządzane przez
UMS dzieli odległość około 200 metrów.
Przy pirsie brak urządzeń sanitarnych.
Z Kanału Piastowskiego kierujemy się do
Nowego Warpna, omijając prawą burtą
zieloną boję ustawioną w pobliżu główek
falochronu i płynąc na boję TW4 (uwaga na
sieci). Dalej kierujemy się w stronę boi gra‑
nicznej (oświetlonej), mijając prawą burtą
oświetloną pławę kardynalną MOS. Przy
granicznej boi nr 14 kierujemy się torem
wodnym, wyznaczonym zielonymi i czer‑
wonymi pławami ustawionymi w mijankę
w kierunku Altwarp. Później mijamy wą‑
skie przejście pomiędzy portem w Altwarp
a Wyspą Łysą i płyniemy w kierunku na wie‑
żę kościelną torem wodnym.
Płynąc z południa, od strony Roztoki Od‑
rzańskiej kierujemy się do bramy torowej
nr 2 i dalej na żółtą, graniczną pławę nr 14.
Możemy również żeglować skrótem od boi

Mijając Altwarp (Stare Warpno) i Wyspę
Łysą, kierujemy się torem wodnym od czar‑
no-białej stawy granicznej nr 7, a następnie
w kierunku pirsu w Nowym Warpnie. Po
prawej stronie od pirsu będziemy mieli wie‑
żę kościoła i mniejszą wieżę ratusza. Po mi‑
nięciu czerwonej boi (NW4) możemy skie‑
rować się bezpośrednio do pirsu lub dalej
do nabrzeża przemysłowego (przy dawnym
przejściu granicznym) lub Mariny Nowe
Warpno. Na terenie dawnego przejścia gra‑
nicznego stoi maszt telefonii komórkowej.
Pomiędzy Mariną Nowe Warpno a nabrze‑
żem przemysłowym znajduję się pas szuwa‑
rów z wałem przeciwpowodziowym w tle.
Po drugiej, północnej stronie podejścia jest

Nowe Warpno

płytko. Zasięg głębszego przejścia oznacza‑
ją pławy kardynalne. Identyczny schemat
trasy obowiązuje przy dojściu do Marina
Nowe Warpno.
Do Nowego Warpna nie pływa się w nocy
lub przy gęstej mgle. Niebezpieczeństwo
stanowią liczne sieci i nawet najnowsza
elektronika niewiele pomoże.
Wiatrami niekorzystnymi podczas postoju
i wpływania do portu są silne wiatry z kie‑
runków N.
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Podejście do Altwarpu i Nowego Warpna
miał ułatwiać nabieżnik na niemieckim
brzegu, ale nie można na nim polegać
w nocy, bo rybacy potrafią postawić siat‑
kę w poprzek linii wyznaczonej przez na‑
bieżnik.
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5 pomiędzy bramą torową 2 i 3 i dalej wzdłuż
boi kardynalnych WWE i WN-E (53°45’82”N,
14°19’08”E), a następnie na boję graniczną
nr 14. Na tej trasie należy uważać na sieci
i duże wahania głębokości. Szczególnie na
ostatnim odcinku można natknąć się na
izolowaną, podwodną, piaszczystą łachę
bardzo płytko zanurzoną. Niebezpieczne
miejsca nie są oznaczane na mapach.
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Marina Wolin

53°50’24” N
14°34’24” E

Basen jachtowy

72-510 Wolin, ul. Mostowa 1
tel. +48 500 024 847
e-mail: dyrektor.ckis@gminawolin.pl
www.gminawolin.pl

tel. dyżurny

kanał VHF

głębokość basenu

miejscA postojowE

+48 530 101 602

-

2,5 - 3,5 m

gościnne – 5
rezydenckie – 40

e-mail dyżurny

akwen

głębokość toru

sekretariat@przystanwolin.pl

Cieśnina Dziwna

2,2 m

72

Wolin
Do Wolna możemy obrać dwie dro‑
gi. Krótsza prowadzi od strony Zalewu
Szczecińskiego (bez mostów). Płynąc
drugą, od strony Bałtyku przez Zalew Ka‑
mieński, musimy minąć cztery mosty. Je‑
den podnoszony w Dziwnowie oraz trzy
w Wolinie (obrotowy i dwa stałe - 12,5 m
i 12,4 m nad lustrem wody). Uwaga: Szcze‑
gólowy opis mostów w Wolnie znajduje sie
na stronie 15.
Latem Dziwna niesie dużo biogenów,
głównie odcieków sztucznych nawo‑
zów z nadbrzeżnych pól. Cieśnina za‑
rasta wodorostami, które lubią nie
tylko spowalniać nasze jednostki, ale
i nawijać się na śruby napędowe. By nie
powielać informacji w tym rozdziale opi‑
sano podejście od Zalewu Szczecińskie‑
go identyczne dla wszystkich przystani
w Wolinie.
Podejście od strony Zalewu Szczecińskie‑
go. Tor wodny od strony Zalewu Szczeciń‑
skiego umożliwia żeglugę nocną, ale na
pokonanie tej niebezpiecznej trasy zale‑
cana jest pora dzienna. Płynąc od strony
Szczecina zaczynamy trasę przy Bramie
Torowej nr 3, odbijamy nieco w prawo
od wschodniej stawy farwateru SzczecinŚwinoujście wchodząc w tor wodny wy‑
znaczony biało-czerwonymi pławami RW
(bezpiecznej wody) z nazwami zaczyna‑
jącymi się od symbolu M (M-A, M-B itd.).
Przy pławie ME-W kierujemy się kursem

082 w prawo (na wschód), w kierunku pła‑
wy W4. Między W4 a W3 biegnie wąski,
ale dobrze oznakowany, niebezpieczny
odcinek wiodący przez mieliznę zamyka‑
jącą Zatokę Skoszewską. Tutaj koniecznie
należy trzymać się środka toru wodnego.
Nie zaleca się wypływać poza tor wodny,
a nawet zbliżać się do krawędzi toru. Po
wejściu na wody Zatoki Skoszewskiej, na
trawersie pławy W3 kierujemy się na W2
i kolejno W1 w ujściu Dziwnej. Dodatko‑
wo trasę od W4 do W1 wskazują nabież‑
niki Skoszewo, Zagórze i Gołogóra. Na
trawersie pławy W1 kręcimy w prawo
w Dziwnę. Zwrotu dokonujemy możliwie
blisko pławy W1, mijając ją prawą bur‑
tą. Dalej aż do miasta poprowadzą nas
nieoświetlone boje ustawione bliżej za‑
chodniego brzegu. W Wolinie mamy do
wyboru: Basen Jachtowy Marina Wolin,
przystań UKS „Albatros” i Nabrzeże Pół‑
nocne. Wszystkie przystanie znajdują
się na lewym, zachodnim brzegu cieśni‑
ny Dziwnej naprzeciwko grodu Słowian
i Wikingów, znajdującego się na Woliń‑
skiej Kępie.
Nowo zbudowany Basen Jachtowy znaj‑
duje się tuż za Portem Rybackim. Wej‑
ście do niego wyznaczają światła zielone
i czerwone. W basenie można stać na bo‑
jach lub long side wzdłuż nabrzeża. Ze
względu na wielkość basenu przy dużej
liczbie jachtów w środku nie zaleca się
wpływania tam większym jednostkom.

Wolin

Zaplecze sanitarne znajduje się obok
basenu. Opłaty portowe reguluje się
w domku obok basenu, tam też mozna
pobrać klucze do sanitariatów. Basen
Jachtowy ma charakter otwarty. Zarzą‑
dza nim Zakład Gospodarki Komunalnej
w Wolinie.
Wybrzeże na północ od basenu zajmują
UKS „Albatros” i Nabrzeże Północno Za‑
chodnie, które kończy się na wysokości
mostu obrotowego.
Wiatrami niekorzystnymi podczas posto‑
ju i wpływania do basenu są wiatry z kie‑
runków N i E.
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Warto wiedzieć, warto zobaczyć
W OLIN
„Posiadają oni potężne miasto nad Oceanem,
mające dwanaście bram. Ma ono przystań, do
której używają przepołowionych pni. Wojują oni
z Mieszkiem, ich siła bojowa jest wielka. Nie mają
króla i nie dają się przewodzić jednemu władcy, a
sprawującymi władzę są pośród nich starsi …”
W X wieku arabski handlarz niewolników i kupiec
z Tortozy Ibrahim ibn Jakub nie dotarł do Wolina,
jednak zamieścił dość ścisłe informacje, które po
wiekach potwierdziła archeologia. Wielu historyków
identyfikuje Wolin z Jomsborgiem, który jako
skupisko zawodowych żołnierzy spełniał funkcje
militarne i wszelkie próby identyfikowania go
z handlowym Wolinem nie znajdują potwierdzenia.
Jak na tamte czasy i region Europy, Wolin był
ogromnym miastem, zamieszkałym przez 8-9 tysięcy
ludzi, o żywym inwentarzu nie wspominając. Dla
porównania, ówczesne metropolie Poznań i Kraków
liczyły razem do 8 tysięcy mieszkańców. Podstawą
potęgi miasta był handel. Przez jego port przechodziły
towary przywożone z całego ówcześnie znanego
świata od chińskich jedwabi do kornwalijskiej cyny.
Eksport stanowiły głównie produkty lokalne: skóry,
futra, miód, wosk, drewno, ryby itp. Z końcem XII
wieku liczne najazdy i postępujące zapiaszczanie

74

koryta Dziwnej spowodowały upadek miasta.
Ponad tysiąc lat przetrwały elementy konstrukcyjne
nabrzeża, odkopanego przez archeologów w
Wolinie, które technicznie nie różni się wiele od
współczesnych konstrukcji. Można tam wyróżnić
ściankę szczelną, pale nośne pierwszego rzędu,
kleszcze. Statykę budowli zapewniają ściągi kotwione
w palach drugiego rzędu. Różnice polegają na użyciu
materiałów. Nabrzeże wolińskie wykonano w stu
procentach z dębowego drewna.
Obecnie Wolin nieco izolowany nową obwodnicą
od świata, gównie wikingami stoi. Każdego roku
na przełomie lipca i sierpnia organizowany jest
Festiwal Słowian i Wikingów. Impreza bardzo huczna
i sympatyczna. Można popatrzeć jak to drzewiej
bywało, co robiono i w jaki sposób. Liczne inscenizacje,
kramy i warsztaty z epoki stanowią doskonałą
pomoc dydaktyczną, zwłaszcza dla młodzieży.
W czasie trwania festiwalu wyspa położona
naprzeciw nabrzeża zaludnia się „wikingami” i trwa
dobra zabawa.
W sezonie 2013 został oddany do użytku nieduży,
osłonięty basen dla jachtów. W sierpniu 2012 roku
podstawowe konstrukcje hydrotechniczne już były
gotowe, ale z finiszem czekano na zakończenie prac
archeologów grzebiących w dnie.

ETAPOWE
REGATY
TURYSTYCZNE
Co roku w ostatnim tygodniu lipca kilkadziesiąt
jachtów bierze udział w Etapowych Regatach
Turystycznych. Te rodzinne regaty odbywają
się już od ponad pół wieku. I pomimo tego, że
zaliczane są do klasyfikacji Pucharu Bałtyku
Południowego to dalej są typowo rodzinnymi
regatami, gdzie spotykają się najmłodsi i ci
najbardziej doświadczeni żeglarze. W tracie regat
żeglarze odwiedzają porty Roztoki Odrzańskiej,
Zalewu Szczecińskiego, Morza Bałtyckiego
i Zalewu Kamieńskiego. Regaty są dobrą okazją
dla wodniaków spoza regionu na poznanie
Zachodniopomorskiego Szlaku Żeglarskiego.
„Nowi” żeglarze są nie tylko pod opieką
uczestników regat, ale i czekają na nich atrakcje
przygotowane przez poszczególne gminy.
Podczas postojów organizowane są koncerty,

konkursy i poczęstunki. Nieodzowną częścią
jest oczywiście integracja pomiędzy załogami.
W trakcie każdego etapu wręczane są również
nagrody. Uczestnicy walczą w klasie ORC, KWR,
NHC (Klubowy regatowy przelicznik jachtów
turystycznych). W czasie regat do zdobycia jest
Błękitna Wstęga Bałtyku, Zalewu Kamieńskiego,
Szczecińskiego i Roztoki Odrzańskiej.
Jeżeli lubisz pływać w większym towarzystwie,
jest to Twój pierwszy wypad na morskie wody
to Etapowe Regaty Turystyczne to doskonała do
tego okazja.
Więcej informacji na stronach marinas.pl i zozz.org

Warto wiedzieć, warto zobaczyć
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53°50’36” N
14°37’07” E

Nabrzeże Północno-Zachodnie

72-510 Wolin, ul. Mostowa
tel. +48 500 024 847
e-mail: dyrektor.ckis@gminawolin.pl
www.gminawolin.pl

tel. dyżurny

kanał VHF

głębokość basenu

miejscA postojowE

530 101 602

-

2,5-3,5 m

gościnne – 20
rezydenckie – 0

e-mail dyżurny

akwen

głębokość toru

sekretariat@przystanwolin.pl

CIEŚNINA Dziwna

2,2m

76

Wolin
Basen Jachtowy, UKS „Albatros” i Nabrze‑
że Północno Zachodnie znajdują się po le‑
wej, zachodniej stronie cieśniny Dziwnej
(płynąc od strony Zalewu Szczecińskiego)
niemalże naprzeciwko grodu Słowian
i Wikingów, znajdującego się na Woliń‑
skiej Kępie. W pobliżu kompleksu przy‑
stani znajduje się zabytkowy kościół św.
Mikołaja zasłonięty rządkiem pawilonów.

Średniowieczny Wolin charakteryzował
się dość specyficzną urbanistyką. Zabu‑
dowa koncentrowała się w kilku skupi‑
skach położonych na obecnym zachodnim
brzegu Dziwnej. Między strefami gęściej
zabudowanymi rozciągały się tereny,
gdzie występują tylko nieliczne ślady
budownictwa. Wyjaśnienie niespotyka‑
nego sposobu rozmieszczenia budynków
przyniosła rekonstrukcja krajobrazu. Na
przełomie I i II tysiąclecia poziom wody
był znacznie wyższy. Dziwna była czte‑
rokrotnie szersza niż obecnie. W środku
nurtu, wody usypały szereg niewielkich
piaszczystych wysepek, oddzielonych
od siebie terenami podmokłymi. Pierwsi
osadnicy osiedlali się na suchych, izolo‑
wanych wysepkach, które ufortyfikowali
w celach obronnych. Postępujący spadek
poziomu wody udostępnił błotniste tere‑
ny między osadami. Tu jednak osiedlała
się głównie biedota, klecąca małe chatki
o niskim standardzie. Badania pyłków ro‑
ślin zachowane w osadach dennych jezior
i w torfowiskach, dowodzą znacznego
popytu na drewno i wylesienia okolicy
w czasie budowy miasta.

Nabrzeże Północne zaczyna się kilkaset
metrów za przystanią UKS „Albatros”
w kierunku mostu i kończy się na wyso‑
kości mostu obrotowego. Obecnie zaple‑
cze sanitarne znajduje się obok basenu.
Nabrzeże Północne ma charakter otwar‑
ty. Zarządzane jest bezpośrednio Urząd
Miasta. Keja ma długość do 100 metrów,
służy głównie jachtom oczekującym na
otwarcie mostu. Przed manewrem doj‑
ścia należy upewnić się co do aktualnego
kierunku prądu.
Po drugiej, północnej stronie mostu obro‑
towego cumujemy do krótkiego odcinka
kei stanowiącej osłonę przyczółka mostu.
W sezonie bywa tu tłocznie, a często sil‑
ny prąd nie ułatwia życia żeglarzom. Jeśli
czas oczekiwania na otwarcie mostu nie
jest zbyt długi, lepiej stanąć na kotwicy
na wschód od farwateru. Po przejściu mo‑
stu można zatrzymać się w jednej z trzech
przystani na południe od mostów.

65

Wolin

Wiatrami niekorzystnymi podczas posto‑
ju i wpływania do przystani są silne wiatry
z kierunków N i S. Uwaga na silne, zmien‑
ne co do kierunku prądy!
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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
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

78

Międzyzdroje
Marina w Wapnicy położona jest w ka‑ Płynąc do Wapnicy jachtem o zanurzeniu
nale, zwanym przez miejscowych „Se‑ powyżej 1,3 m, musimy pamiętać o poru‑
JK 4Wiatry
kwanką”, który niestety zwęża się pod
szaniu się po torze wodnym, wody jezio‑
Port Jachtowy
Basen Pólnocny
koniec. Na końcu kanału postawiona ra Wicko są dość płytkie w tym miejscu.
została bosmanka wraz zapleczem dla Szczególnej uwagi wymaga rejon pławy
żeglarzy. Od pławy oznaczającej wejście kardynalnej SW-15 przy wejściu na Starą
Łunowo
wchodzimy na wprost między główki. Świnę. Po obu stronach toru wodnego
Podejście oznakowane jest parą pław: znajdują się płycizny, jak i sieci rybackie.
Łunowo
(nowe)
zieloną i czerwoną, tuż za nimi po prawej Wzgórza Wyspy Wolin, przyległe wody
Wapnica
stronie znajdują się ukryte w wodzie po‑ i tereny leżącej na zachód Wstecznej
zostałości palowania. Nawet przy niskich Delty Świny leżą w granicach Woliń‑
stanach wody są niewidoczne. Sterować skiego Parku Narodowego. Obowiązu‑
należy w osi toru! Cumujemy po prawej ją przepisy dotyczące zachowania się
stronie kanału. Miejsce do cumowania w parku narodowym.
większych jachtów znajduje się wzdłuż
betonowej kei na początku kanału. Na Po drodze do Wapnicy będziemy mijać
końcu kanału nie ma obrotnicy, tak więc przystań rybacką w
Lubiniu, a także ruiny
Krasibór
manewrowanie większym jachtem, który dawanych zabudowań fabryki cementu.
zapuści się tam w poszukiwaniu wolnego Przystań w Lubiniu nie posiada żadnej
miejsca, jest bardzo utrudnione, tym bar‑ infrastruktury socjalno-bytowej. Trudno Wiatrami niekorzystnymi podczas po‑
dziej, że znajdują się tam Y-bomy do cu‑ zacumować tam jacht ze względu na brak stoju i wpływania do mariny są wiatry
mowania jednostek (od 6 do 8 m długo‑ polerów do cumowania. Za Wapnicą znaj‑ z kierunków W.
ści). Po lewej stronie kanału znajdują się duje się nad jeziorem Wicko Małe niepo‑
zabudowania administracji Wolińskiego zorna przystań o nazwie Zalesie. Aby do
Parku Narodowego (budynek z charak‑ niej dopłynąć, należy minąć nieoznako‑
terystycznym zielonym dachem). Lewy, waną linię wysokiego napięcia. Niestety
północny brzeg kanału jest umocniony linia ta nie posiada oficjalnych pomia‑
narzutem kamiennym, który schodzi pod rów, co do wysokości przewodów nad
ostrym kątem do wody. Nie należy się do wodą. Szacowany prześwit to ok. 10 m.
niego zbytnio zbliżać.
W czasie upałów zwisa nawet metr niżej.
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Wicko Wielkie
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Przystań Żeglarska w Łunowie

53°52’54” N
14°19’36” E

Przystań Żeglarska
Zespołu Szkół Morskich
w Świnoujściu

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

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.edu.pl

Jezioro Wicko Wielkie

1,5 m

80

Świnoujście
Sympatyczna, ukryta w lesie przystań
nad jeziorem Wicko Wielkie. Od strony
trasy S3 do przystani prowadzi przez las
gruntowa droga. Obok zjazdu znajduje
się przystanek autobusowy linii nr 10 kur‑
sującej do Świnoujścia. Przystań znajduje
się w północnej części jeziora Wicko Wiel‑
kie. Z jeziora do przystani prowadzi wą‑
ski kanalik, który oznaczony jest białym
pochylonym masztem po prawej stronie.
Należy uważać na płytką wodę po prawej
stronie wejścia do kanału, dalej sterować
dokładnie środkiem przejścia. Płynąc ka‑
nałem, po ok. 200 m dopływamy do za‑
cisznego, prostokątnego basenu posto‑
jowego przystani. Cumujemy w nabrzeża
w układzie boja-keja. Jeśli płyniemy
w kilka jachtów, warto upewnić się, czy
jest wolne miejsce do postoju.

przystani Łunowo dostępna jest tylko
woda techniczna. Nie działa również sto‑
jący na niej żuraw.
JK 4Wiatry
Port Jachtowy
Basen Pólnocny

Przystań jest dobrze osłonięta, wręcz
zaciszna. Wiatrami niekorzystnymi pod‑
czas wypływania z Łunowa są silne wiatry
z kierunków S.

Łunowo
Łunowo
(nowe)

Uwaga na głębokości przy wejściu! Przy
południowych wiatrach poziom wody
może się obniżyć przez noc i jesteśmy w
pułapce. Bezpieczne zanurzenie to max
1,3 m.

Wapnica

Krasibór

Na terenie przystani znajduje się sala wy‑
kładowa, grill i miejsce na ognisko. Przy‑
stań jest głównie miejscem kształcenia
wodnego młodzieży m.in. z Zespołu Szkół
Morskich w Świnoujściu.
Niewątpliwym atutem tego miejsca jest
bliskość morza, które oddalone jest od
przystani tylko ok. 30 minut spaceru dro‑
gą wśród suchych sosnowych lasów. Na
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Wicko Wielkie
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53°53’14” N
14°21’38” E

Przystań Żeglarska Łunowo

72-605 Świnoujście, ul. Zalewowa 86
tel. +48 509 381 778
e-mail:lunowo@osir.swinoujscie.pl
www.osir.swinoujscie.pl

tel. dyżurny

kanał VHF

głębokość basenu

miejscA postojowE

+48 509 381 778

-

2,5 m

60 miejsc dla łodzi do
8m Długości

e-mail dyżurny

akwen

głębokość toru

-

JJezioro Wicko Wielkie

brak sondaży, ok 3 m
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Świnoujście
Południowy brzeg Wyspy Wolin od unikal‑
nej formy geologicznej określanej nazwą
Wsteczna Delta Świny oddziela żeglowny
kanał Wielka Struga, osiągający do około
stu metrów szerokości. Kanał łączy Jeziora
Wicko Wielkie z najdalej na północ położo‑
nym kolanem Starej Świny. Brak aktualnych
danych na temat głębokości Wielkiej Strugi
i podejściach. Jesienią 2019 roku przy śred‑
niej wodzie, jacht o zanurzeniu 1,35 metra
pokonał cała trasę bez kontaktu z dnem.
Kilkaset metrów od wschodniego wejścia
do kanału Wielka Struga zbudowano kolej‑
ną nową marinę żeglarską. Jest zlokalizowa‑
na na północnym brzegu na zachód od ist‑
niejącej, ukrytej w lesie, mariny w Łunowie.
Dojazd lądowy od ronda ulicą Odrzańską na
południe w kierunku zabudowań Łunowa,
gdzie funkcjonuje nowa przystań. Wykona‑
no tu stanowiska postojowe dla około 60
jachtów i infrastrukturę służącą żeglarzom
i turystom. Cumujemy do jednego z czte‑
rech pływających pomostów, każdy wypo‑
sażony jest w siedem lub osiem porządnych
Y-bomów. Niewątpliwym hitem jest taras
widokowy na dachu budynku socjalnego.

Woliński Park Narodowy
JK 4Wiatry
WPN kojarzymy
z wysokimi, nadmorskimi
Port Jachtowy
Basen Pólnocny
klifami i żubrowiskiem.
Wsteczna Delta Świ‑
ny prawie w całości wchodzi w skład parku.
Z tarasu widokowego z wysokości prawie
dziesięciu metrów nad wodą rozciąga się
Łunowo
rozległy widok na wzgórza południowej
Łunowo
(nowe)
części Wyspy Wolin i na wyspy oraz rozlewi‑
ska Wstecznej Delty Świny, uznanej niegdyś
za Krajobraz Roku. Szczególnie wiosną w
okresie przelotów migrującego ptactwa
miejsce może być rajem dla ornitologów
i amatorskich obserwatorów ptaków. Moż‑
na tu podglądać takie rarytasy ornitologicz‑
ne jak mewa czarnogłowa czy wodniczka,
należąca do najrzadszych ptaków świata.
Krasibór Wiatrami niekorzystnymi podczas postoju
Żeglarze muszą przestrzegać przepisów i wpływania do portu są silne wiatry z kie‑
obowiązujących na terenie parku, szczegól‑ runków W i E.
nie zakazu wychodzenia na wyspy.

Przy marinie funkcjonuje niewielka, stylowa
tawerna. Pobliski (1 km) przystanek auto‑
busu miejskiego umożliwia szybki dojazd
do Świnoujścia lub Międzyzdrojów.
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Wapnica

53°54’48” N
14°16’28” E

Port jachtowy Basen Północny

72-600 Świnoujście, Wybrzeże Władysława IV/ ul. Jachtowa
tel. +48 91 321 91 77, +48 537 200 814
e-mail: marina@osir.swinoujscie.pl,
marina.bosmanat@osir.swinoujscie.pl
www.osir.swinoujscie.pl

tel. dyżurny

kanał VHF

głębokość basenu

miejscA postojowE

+48 91 321 91 77

74

3,0 - 5,5 m

gościnne – 150
rezydenckie – 200

e-mail dyżurny

akwen

głębokość toru

-

CIEŚNINA ŚWINA/
MORZE BAŁTYCKIE

5,5m

84

Świnoujście
Podejście do Świnoujścia od strony morza.
Wyznacza je oznakowany pławami i nabież‑
nikiem tor podejściowy z bardzo charaktery‑
styczną stawą w postaci wiatraka na głowicy
zachodniego falochronu. Wchodząc do portu
dobrze jest trzymać się blisko zachodniej
strony toru podejściowego, aby nie utrudniać
żeglugi statkom. Ruch jest duży. Należy uwa‑
żać zwłaszcza w nocy i w warunkach ograni‑
czonej widzialności, aby nie pomylić wejścia
do portu w Świnoujściu z wejściem do portu
gazowego. Podejście do Świnoujścia zmieniło
się bardzo po rozpoczęciu budowy gazopor‑
tu. Obecnie wpływając do Świnoujścia ujrzy‑
my trzy falochrony. Najkrótszy falochron –
zachodni wraz ze stawą „Młyny”, znakiem na‑
wigacyjnym w kształcie wiatraka, pośrodku
falochron centralny o długości ponad 1400 m
w głąb morza oraz falochron wschodni
(dawnej nazywany osłonowym) dla portu ze‑
wnętrznego o długości ok. 3 km. My wchodzi‑
my pomiędzy falochronem zachodnim a falo‑
chronem centralnym. Pomiędzy falochronem
centralnym a wschodnim znajduje się wejście
do tzw. gazoportu. Wchodząc do Świnoujścia,
należy bezwzględnie prowadzić nasłuch ra‑
diowy, wchodzić na silniku i uważać na prze‑
pływające statki i promy. Pamiętajmy, one nie
zatrzymują się i nie mogą skręcić w miejscu.
Przy zachodnim, silnym wietrze w ujściu Świ‑
ny należy spodziewać się prądów.

północ od masywnego pirsu oddzielające‑
go 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 pły‑
wających pomostów, jak i wzdłuż nabrzeża.
Na prawym zachodnim brzegu pod koniec
basenu znajduje się stacja benzynowa oraz
slip (niestety niezbyt wygodny do slipowania
jednostek). Bosmanat, zaplecze sanitarne
oraz tawerna i wypożyczalnia rowerów znaj‑
dują się w lewym wschodnim rogu basenu.
Płynąc od strony Zalewu Szczecińskiego,
wchodzimy do Kanału Piastowskiego, mijając
bramę torową nr 1. Wejście do kanału jest
dobrze osłonięte falochronami. Następnie
mijamy przeprawę promową w Karsiborze,
dalej płyniemy lewą stroną, wchodząc w Ka‑
nał Mieleński, mijając po drodze Wyspę Mie‑
leńską. Po prawej stronie będziemy mijać te‑
reny stoczniowe, a po lewej wejście do kanału
Mulnik. Następnie Półwysep Kosa i tereny
Portu Wojennego Świnoujście, który zajmuje
Basen Węglowy i Basen Południowy. Po pra‑
wej stronie terminal promowy i przeprawę
promową (miejską na Warszów).
Po ok. 1/2 NM od przeprawy w Warszowie,
zaraz po zachodniej stronie Świny, znajduje
się wejście do Basenu Północnego. Szerokość
wejścia wyznacza zielona pława.

Wejście do Basenu Północnego znajduje
się po prawej (zachodniej) stronie Świny na

JK 4Wiatry
Port Jachtowy
Basen Pólnocny

Łunowo
(nowe)

Przystań mieści około 350 jachtów cumu‑
jących do Y-bomów zamocowanych do
Krasibór
pływających pomostów. Rozwiązanie
takie
zabezpiecza przed wysokimi stanami wody
w czasie cofek bałtyckich. W porcie znajduje
się tawerna, niewielkie zaplecze socjalne,
kantor, stacja benzynowa na zachodniej kei.
Wiatrami niekorzystnymi podczas postoju
i wpływania do portu są silne wiatry z kierun‑
ków N.

UL. JACHTOWA
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53°55’02” N
14°16’39” E

Jacht Klub Cztery Wiatry

72-600 Świnoujście, ul. Jachtowa 4A
tel. +48 601 895 952
e-mail: jachtklubczterywiatry@onet.pl
www.jachtklubczterywiatry.pl

tel. dyżurny

kanał VHF

głębokość basenu

miejscA postojowE

+48 601 895 952

-

1,5-2 m

gościnne – 2 do 4
rezydenckie – 50

e-mail dyżurny

akwen

głębokość toru

-

CIEŚNINA Świna

4m

86

Świnoujście
Do Jacht Klubu „Cztery Wiatry” płynie‑
my podobnie jak do Basenu Północnego,
z tym że wejście do klubu znajduje się po
zachodniej stronie Świny na trawersie
latarni morskiej - około 400 metrów na
północ od wejścia do Basenu Północne‑
go. Wchodząc sterujemy tak, aby latarnia
morska była dokładnie za rufą.

tej cichej przystani. Mały basen zapełniają
głównie jednostki członków klubu. W sie‑
dzibie klubu znajduje się kilka miejsc noc‑
legowych. Istnieje możliwość rozpalenia
grilla. Na terenie klubu znajduje się za‑
kład mechaniczny. Klub jest organizato‑
rem, rozgrywanych na Zatoce Pomorskiej,
sympatycznych regat o „kszynkę”.

Wejście do klubowego basenu, nieco
ukryte wśród zieleni, jest bardzo wąskie.
Klub ten posiada niewielki basen, głów‑
nie zajmowany przez jednostki jego wła‑
snych członków. Pamiętajmy, chcąc tam
stanąć, lepiej wcześniej upewnić się tele‑
fonicznie, czy jest wolne miejsce. Basen
klubowy znajduje się na prawo od wej‑
ścia. Wchodząc do basenu, należy zwrócić
uwagę na głębokość: po prawej stronie
wejścia odkłada się systematycznie ła‑
cha piachu, więc należy trzymać się jak
najbliżej lewej strony. Basen znajduje się
na prawo od wejścia. Na wprost wejścia
znajduje się slip. Głębokość w basenie ok.
1,5 m.

Świnoujście jako baza morska było często
bombardowane przez aliantów. Material‑
nymi pamiątkami są odkrywane niewybu‑
chy bomb i min morskich. W pobliżu przy‑
stani promów latem 2019 roku, w czasie
prac pogłębiarskich odkryto niewybuch
bomby „Tallboy”. To najcięższa z bomb
używanych w czasie II wojny, zawiera około
5000 kg materiału wybuchowego. Oprócz
bomby w tym rejonie zalega ponad 2000
kg pocisków artyleryjskich. „Tallboy” zna‑
lazł się w Kanale Piastowskim 16 kwietnia
1945 w czasie nalotu 617 dywizjonu RAF
na zakotwiczony w rejonie Karsiborza pan‑
cernik kieszonkowy „Lutzow”. Jedna bom‑
ba z pewnością nie trafiła celu i uwięzła
w osadach dennych. Inne, celniejsze poważ‑
nie uszkodziły okręt, który osiadł na dnie
i w ostatnich dniach wojny został zniszczo‑
ny przez Niemców.

Jacht Klub „Cztery Wiatry” sąsiaduje
z Fortem Zachodnim. Ciekawe zabudowa‑
nia klubowe tworzą niezwykłą atmosferę

JK 4Wiatry
Port Jachtowy
Basen Pólnocny

Łunowo
(nowe)

Krasibór

Wiatrami niekorzystnymi podczas posto‑
ju i wpływania do mariny są silne wiatry
zkierunków N.
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Świna
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Marina Karsibór

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

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 można dopłynąć z Kanału
Piastowskiego. Tuż przed przeprawą
na wysokości basenu Mulnik skręcamy
w stronę Starej Świny. Wejście otwiera się
między przeprawą promową Karsibórz
a południowym falochronem. W rejonie
tym o czasie prac pogłębiarskich odkryto
liczne niewybuchy z II wojny światowej,
w tym 5-tonową bombę lotniczą Tallboy.
Przepływamy obok wielkich stalowych boi
pod mostem Piastowskim (wysokość nad
lustrem wody ok. 4,5 m) następnie okrą‑
żamy półwysep Mielinek i po ok. 500 m
skręcamy w prawo do starorzecza Mulni‑
ka i potem ponownie w prawo. Płyniemy
wzdłuż brzegu -marina znajduje się po le‑
wej stronie.
Do mariny możemy dopłynąć również od
strony jeziora Wicko Wielkie. Na tej tra‑
sie nie ograniczają nas mosty. Płyniemy
Starą Świną, oznakowanym farwaterem
zaczynającym się przy pławie kardynal‑
nej SW-15, przy wejściu na Wicko Wielkie,
a kończącym się przy Moście Piastow‑
skim. Przed budową Kanału Piastowskie‑
go wiodła tędy droga morska do Szczeci‑
na. Farwater był intensywnie pogłębiany,
dzięki czemu w jego granicach nie grożą
nam mielizny. Istnieje alternatywa poko‑
nania części trasy Starym Nurtem i Gęsią

Strugą. Tu ograniczają nas głębokości,
zanurzenie 1,3 metra jest wartością gra‑
4Wiatry
niczną. Po wyjściu na szersze rozlewisko JK
Port Jachtowy
Basen Pólnocny
przed mostem płyniemy ku południowi,
namierzamy początek krótkiej i wąskiej
cieśniny, która prowadzi na starorzecze
wschodniego krańca Kanału Mulnik. Po‑
mocną wskazówką mogą być maszty jed‑
nostek cumujących na przystani. Wejście
leży na wschód od skupiska masztów. Do
cieśniny wchodzimy dokładnie środkiem
nurtu, by przy jej południowym skraju
skręcić w prawo wzdłuż pasa trzcin i skie‑
rować się do pomostu.
Na wyspie Karsibór, jednej z 44 wysp, na
których jest położone Świnoujście (z cze‑
go tylko trzy są zamieszkane), znajduje
się mała przystań Marina Karsibór, można
do niej dotrzeć jachtem o zanurzeniu do
1,45 metra. W marinie znajdują się dwa
niewielkie pomosty, wypożyczalnia łodzi
i drobnego sprzętu pływającego, dwa sli‑
py do wodowania i wyciągania jednostek,
oraz tawerna rybacka. Tawerna mieści się
w drewnianym budynku i posiada charak‑
terystyczną wysuniętą nad wodę jadal‑
nię. Jej kuchnia, szczególnie dania z ryb,
jest powszechnie chwalona. Marina ofe‑
ruje również miejsca noclegowe.

Łunowo
(nowe)

Krasibór

Marina jest dobrze osłonięta. Wiatrami
niekorzystnymi podczas postoju i wpły‑
wania do mariny są silne wiatry z kierun‑
ków N.
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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
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

90

Dziwnów
Do mariny możemy dopłynąć zarówno od strony
morza (zdecydowanie prościej), jak i od strony
zalewu - cieśniną Dziwną (zdecydowanie trud‑
niej, ale bardziej malowniczo).
Od strony morza kierujemy się od biało-czerwo‑
nej pławy DZI (nabieżnik kurs 142,5°) w kierun‑
ku główek falochronu wychodzącego w morze.
(Uwaga! Przy długo utrzymujących się wiatrach
zachodnich należy brać poprawkę na dość silny
prąd poprzeczny, płynący w kierunku wschod‑
nim. Przy silnych wiatrach wschodnich prąd
w kierunku zachodnim). Po lewej stronie mija‑
my betonową keję przy bosmanacie, wejście do
basenu rybackiego oraz bazę SAR. Tuż za bazą
znajduje się wejście do basenu nowego portu
jachtowego. Pomimo niepozornej wielkości
basenu w marinie mogą cumować jednostki
o długości do 17 m. Miejsce dla takich jednostek
jest po obu końcach półkola. W basenie należy
manewrować z dużą ostrożnością ze względu
na ciasnotę. Na wprost wejścia znajduje się bu‑
dynek z zapleczem socjalnym, bosmanką, salą
spotkań i kawiarnią. Na obu końcach półkola
znajdują się slipy. Cumujemy do Y-bomów. Pły‑
niemy dalejmijając most. Jest on otwierany o
każdej parzystej godzinie, podnoszone przęsło
znajduje się po zachodniej, prawej stronie mo‑
stu. Ruch pod mostem kierowany jest światła‑
mi, przepływamy na zielonym, czekamy na czer‑
wonym, nie blokując miejsca jednostkom płyną‑
cym od strony Zalewu Kamieńskiego. Zaraz za

mostem miniemy stację benzynową (również
możliwość tankowania od strony wody), małą
stocznię, nabrzeże dla kutrów oraz nabrzeże
pasażerskie ze współczesnymi wariacjami nt.
statków pirackich, aż dopłyniemy do przystani
sezonowej przy ul. Wybrzeże Kościuszkowskie.
Płynąc od strony Wolina, mijamy most obro‑
towy w Wolinie i dwa mosty stałe. Następnie
kierujemy się wzdłuż toru wodnego. W przy‑
padku jachtów balastowych należy pamiętać
o obserwacji głębokości. Płyniemy rzeką Dziw‑
ną, przy boi nr 19 i 18 opływamy Wyspę Chrząsz‑
czewską, wychodząc na Zalew Kamieński. Na‑
stępnie od pławy K3 płyniemy w stronę pławy
K1 (kierunek NE). Dalej płyniemy, uważając na
głębokości, torem wodnym od boi 11 aż do boi
nr 1. Opływamy lewą burtą „tajemnicze” beto‑
nowe instalacje wojskowe, mijamy Półwysep
Międzywodzki, czyli tereny jednostki wojskowej
(było nie było kolebki polskich komandosów).
Po prawej stronie mamy przystań sezonową, po
minięciu nabrzeża pasażerskiego, przystani dla
kutrów, stoczni i stacji benzynowej. Płyniemy
lewą stroną Świny – a następnie przechodzimy
pod mostem. Wejście do mariny znajduje się po
kilkuset metrach na wschodnim brzegu. Wej‑
ście przystani jest wąskie, spodziewając się cia‑
snoty płyniemy minimalną prędkością. Trzeba
uważać by prąd rzeki nie zniósł nas na szorstkie,
betonowe nabrzeże, bo grozi nam przycierka.

Dziwnów

Kamień Pomorski

Wiatrami niekorzystnymi podczas postoju
i wpływania do mariny są silne wiatry z kierun‑
ków S.
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Dziwna
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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. +48 505 589 641
e-mail: marinadziwnow@gmail.com
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
Do nabrzeża sezonowego w Dziwnowie
możemy dopłynąć zarówno od strony mo‑
rza (zdecydowanie prościej), jak i od strony
Zalewu Szczecińskiego cieśniną Dziwną
(zdecydowanie trudniej, ale bardziej ma‑
lowniczo). Trasa z Zalewu Szczecińskiego
do nabrzeża sezonowego pokrywa się
z trasą do Mariny Dziwnów, tylko jest kilka‑
set metrów krótsza i nie wymaga oczekiwa‑
nia na otwarcie mostu w Dziwnowie. Trasa
z morza również jest identyczna z trasą do
Mariny Dziwnów tylko dla odmiany kilkaset
metrów dłuższa i wymaga sforsowania mo‑
stu. Całą drogę Szczecin-Bałtyk przez ujście
Dziwnej opisano wyżej w rozdziale poświę‑
conym Marinie Dziwnów.
Płynąc dalej za mostem (podnoszone przę‑
sło znajduje się po zachodniej stronie mo‑
stu, ruch kierowany jest światłami – prze‑
pływamy na zielonym, czekamy na czerwo‑
nym, nie blokując miejsca jednostkom pły‑
nącym od strony zalewu), miniemy stację
benzynową (również możliwość tankowa‑
nia od strony wody), małą stocznię, nabrze‑
że dla kutrów oraz nabrzeże pasażerskie
ze współczesnymi wariacjami nt. statków
pirackich, aż dopłyniemy do przystani sezo‑
nowej przy ul. Wybrzeże Kościuszkowskie.
Na przystani sezonowej znajduje się mały
budynek bosmanatu (biały ze spadzistym

Dziwnów

dachem) wraz z zapleczem sanitarnym.
Tu kończy się, (albo zaczyna, jak kto woli)
umocniony brzeg Dziwnej. Cumujemy do
Y-bomów lub wzdłuż nabrzeża. Nabrzeże
nie jest ogrodzone, znajduje się tuż przy
deptaku dla wczasowiczów. Obok nabrzeża
znajdują się lokalne bary i knajpki. Nabrze‑
że narażone jest na falowanie od przepły‑
wających jednostek i okresowo silny prąd
Dziwnej, Y-bomy są ustawione prostopadle
do kierunku prądów co może utrudniać ma‑
newry.
Las na południowym brzegu Dziwnej kryje
pozostałości byłej niemieckiej bazy lot‑
nictwa morskiego. Stacjonował tu między
innymi dywizjon Junkersów przystosowa‑
nych do wykrywania i likwidowania magne‑
tycznych min morskich, które pod koniec
wojny, gęsto rozsiewały alianckie bombow‑
ce. Po rozminowaniu, z końcem 1946 roku
teren i obiekty przejęła Polska Marynarka
Wojenna, która planowała tu utworzyć bazę
lotnictwa morskiego. Były to tylko pobożne
życzenia, bo wkrótce potem (1949 rok) na
rozkaz Bolesława Bieruta utworzono tu
tajny szpital wojskowy dla rannych uczest‑
ników wojny domowej w Grecji. Oczywiście
dotyczy to członków partyzantki komuni‑
stycznej. Po wyleczeniu większość Greków
i Macedończyków osiedliła się tymczasowo
w Polsce, by z czasem, często już w drugim

Kamień Pomorski

pokoleniu powrócić do Grecji. Wielu z nich
pozostało tu na zawsze o czym świadczy
pomnik na terenie byłej bazy.
Wiatrami niekorzystnymi podczas postoju
i wpływania do mariny sezonowej są silne
wiatry z kierunków NW i SE.
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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
e-mail: kontakt@marinakamienpomorski.pl
www.marinakamienpomorski.pl

tel. dyżurny

kanał VHF

głębokość basenu

miejscA postojowE

+ 48 661 213 391

77

2,5 m

gościnne – 20
rezydenckie – 290

e-mail dyżurny

akwen

głębokość toru

kontakt@marinakamienpomorski.pl

Zalew Kamieński

2-3 m
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Kamień Pomorski
Dziwnów

Kamień Pomorski jest położony pomię‑
dzy Wolinem a Dziwnowem. Tory wodne z
Dziwnowa, jak i Wolina są nieoświetlone.
Płynąc z Wolina, mijamy mosty: jeden ob‑
rotowy oraz dwa stałe. Następnie kieruje‑
my się wzdłuż toru wodnego - w przypad‑
ku jachtów balastowych należy pamiętać
o obserwacji głębokości. Płyniemy ciesniną
Dziwną, przy boi nr 19 i 18 opływamy Wy‑
spę Chrząszczewską (kierujemy się w lewo,
płyniemy dokładnie na boje, nie pływamy
na skróty). Następnie od pławy K3 kieruje‑
my się na wschód do pławy K2, skąd płynie‑
my na wprost, kierując się na wieżę konka‑
tedry św. Jana Chrzciciela. Marina znajduje
się pomiędzy kładką dla pieszych a molem.
Marina jest osłonięta pływającym pomo‑
stem. Wejście znajduje się bliżej kładki dla
pieszych rozpięte nad wąską zatoczką. Pod‑
chodząc do wejścia do mariny głebiej zanu‑
rzone jachty powinny sterować na molo,
następnie trzymając się blisko falochronu
wejść w główki. Basen techniczny znajduje
się tuż za stojącym przy nabrzeżu elewa‑
torem zbożowym w południowej części
miasta. Od molo kierujemy się na południe
wzdłuż nabrzeża, trzymając się około 60 m
od brzegu i dopływamy do wejścia. Wejście
do basenu usytuowane jest od strony połu‑
dniowo zachodniej. Zaraz po minięciu czer‑
wonej główki ciasno skręcamy w lewo do
basenu. Głębokość w basenie to ok. 3 m. Na

brzegach basenu technicznego znajdują się
hangary, betonowy slip, a także jest miej‑
sce do naprawiania i zimowania jachtów.
Kompleks techniczny dysponuje sztaplarką
do podnoszenia i transportu jachtów.
Płynąc od strony Dziwnowa, mijamy most
podnoszony, opływamy tereny jednostki
wojskowej czyli Półwysep Międzywodzki.
Wpływamy na Jezioro Wrzosowskie, po
prawej stronie mijamy „tajemnicze” be‑
tonowe instalacje wojskowe, tuż za insta‑
lacjami zaczyna się oznaczony tor wodny
(uwaga: płytko!), który kończy się pławą K1.
Stąd kierujemy się na południe w kierunku
pławy K2 i dalej do Kamienia Pomorskiego
lub Wolina.
Urząd Morski w Szczecinie ustalił dopusz‑
czalne zanurzenie statków na torze wod‑
nym w cieśninie Dziwna:
• Dla odcinka toru od południowej grani‑
cy portu Dziwnów do pławy K-1 – 1,5 m.
• Dla odcinka toru od pławy K-1 do pła‑
wy K-3 – 1,7 m.
• Dla odcinka toru od pławy K-3 do ob‑
rotowego mostu drogowego w Woli‑
nie – 1,2 m.
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Wiatrami niekorzystnymi podczas postoju
i wpływania do mariny są silne wiatry z kie‑
runków W i NE.
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wody pod stępką przyjęto wynosi 0,7m.
Czyli ryzykując można wejść większym jach‑
tem. W praktyce do Kamienia od strony
Wolina wpływają jachty o zanurzeniu 1,7 m,
a od strony Dziwnowa 2 m. Wszystko zależy
jednak od stanu wody: im niższy, tym mniej‑
sze zanurzenie.

Powyższe ustalenie odniesione jest do
średniego stanu. Jako niezbędny zapas
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Mrzeżyno

54°08’33” N
15°17’08” E

Zarządu Portu Morskiego Mrzeżyno
72-330 Mrzeżyno, ul. Portowa 6
tel. +48 91 386 62 29
e-mail: port@trzebiatow.pl
www.port.mrzezyno.pl

tel. dyżurny

głębokość basenu

Nabrzeże poŁudniowe – 3,8 m
Basen remontowy – 5 m
+48 602 797 297 Dyrektor Zarządu Portu
+48 696 956 474 Kontroler ruchu portowego Nabrzeże przeładunkowe – 3,8 m
Nabrzeże bunkrowe I i II – 3,8 m

96

miejscA postojowE

gościnne – 30

e-mail dyżurny

akwen

głębokość toru

port@trzebiatow.pl

Morze Bałtyckie

2,3 m

Mrzeżyno
Podejście do Mrzeżyna jest dość trudne.
Dostępu do portu strzegą dwa wychodzące
w morze falochrony, dłuższy zachodni (ozna‑
czony zieloną stawą), za którym schowany jest
krótszy wschodni (czerwona stawa). Wejście
do portu jest od strony wschodniej. Należy
sterować na główkę zieloną w kierunku 151°
do 157°. Tuż przed główką zieloną odbić i cia‑
sno wchodzić w światło wejścia do portu, trzy‑
mając się blisko zachodniego „zielonego” fa‑
lochronu. Po stronie wschodniej „czerwonej”
główki rozciąga się niebezpieczna mielizna.
Nie zaleca się wejścia do portu w silnym wie‑
trze od strony morza. Główki znajdują się od
strony wschodniej. Przy wschodnim falochro‑
nie odkłada się łacha piasku. Tak więc wcho‑
dzimy blisko zachodniego falochronu. Mniej
więcej na wysokości plaży kierujemy się na śro‑
dek Regi, nie zbliżając się zanadto do wbitych
w dno pali po stronie zachodniego falochronu.
Bosmanat Urzędu Morskiego i Zarząd Portu
znajdują się tuż za wydmą. Uwaga! Przy długo
utrzymujących się wiatrach zachodnich należy
brać poprawkę na dość silny prąd poprzeczny
płynący w kierunku wschodnim. Przy silnych
wiatrach wschodnich zmienia kierunek na za‑
chodni. Od Zarządu Portu płyniemy wzdłuż
nabrzeża odpraw granicznych zajętego przez
motorówki i inne jednostki świadczące usłu‑
gi dla turystów. Następnie wzdłuż, nabrzeża
przeładunkowego, przy którym stoją kutry
rybackie. Basen składający się z nabrzeża bun‑

krowego, wschodniego, południowego i pirsu
znajduje się tuż przed mostem przy wschod‑
nim brzegu Regi. Po prawej stronie tuż przed
mostem znajduje się basen remontowy z han‑
garem i slipem oraz dźwigiem. Przy basenie
remontowym zamontowano niski pomost
pływający. Rzeka Rega ma dość silny nurt (do
2 węzłów). Po stronie wschodniego falochro‑
nu, od wysokości linii wydm do główek falo‑
chronu rzeka tworzy mielizny z niesionego
piasku.
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 i slipem
do obsługi 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. W porcie
stworzono zaplecze socjalne po wschodniej
stronie natryski i toalety, po zachodniej tylko
toalety.
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Niewątpliwie największą atrakcją Mrzeżyna
jest piękna, szeroka plaża. Spacerując po niej,
zwłaszcza po sztormie warto poszukać bursz‑
tynu lub morskich zwierząt wyrzuconych przez
fale na piasek. Niewielu ludzi korzystających
z bałtyckich plaż widziało krewetki bytujące
w Bałtyku. Jest ich kilka gatunków, w więk‑

BACK
A

szości stosunkowo niewielkich rozmiarów.
Dwa gatunki wyróżniają się. Skromnie ubar‑
wiona, półprzeźroczysta krewetka bałtycka
(Palaemon adspersus) kryjąca się w roślinności
wodnej i kolorowa krewetka Palaemon ele‑
gans, która niezbyt dawno, prawdopodobnie
w wodach balastowych statków, przywę‑
drowała z rejonu Morza Czarnego. Obydwa
gatunki osiągają długość do 7 cm. Nazwa ga‑
tunkowa „elegans” zdecydowanie nie została
nadana „na wyrost”, zwierzątko zachwyca
swoim wyglądem.
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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.gov.pl

tel. dyżurny

kanał VHF

+48 94 358 54 23

12, 16

e-mail dyżurny

akwen

vtsdzwirzyno@
umsl.GOV.pl
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Morze Bałtyckie

głębokość basenu

miejscA postojowE

każdorazowo ustalić z

gościnne – 20
rezydenckie – 0

Bosmanem portu
głębokość toru

każdorazowo ustalić z
Bosmanem portu

Dźwirzyno
Wejście do portu znajduje się pomiędzy
dwoma wchodzącymi prostopadle w mo‑
rze krótkimi falochronami. Oficjalnie wej‑
ście jest możliwe przy sile wiatru do 5ºB
i stanie morza 3. Jednak naszym zdaniem
wejście do Dźwirzyna w tych warunkach
graniczy z próbą samobójczą. Przy nieko‑
rzystnych wiatrach koryto rzeki na ostat‑
nim odcinku bardzo szybko jest spłyca‑
ne piaskiem, przesuwającym się wzdłuż
brzegów. Głębokości lokalnie kształtują
się poniżej metra, co jedynie pozwala na
żeglugę jachtów o zmiennym zanurzeniu.
Szerokość pomiędzy główkami falochro‑
nów: 19 m. Uwaga! Przy długo utrzymu‑
jących się wiatrach zachodnich należy
brać poprawkę na dość szybki (do dwóch
węzłów), prąd poprzeczny płynący w kie‑
runku wschodnim. Przy silnych wiatrach
wschodnich, prąd płynie w kierunku za‑
chodnim. Powziąwszy zamiar wejścia do
Dźwirzyna powinno się skontaktować z
bosmanem portu i uzyskać informacje o
aktualnych warunkach nautycznych w por‑
cie. Bosman pracuje od poniedziałku do
piątku. Zaleca się cumowanie w basenie
postojowym położonym po lewej stronie
kanału (wejście na wysokości bosmanatu,
tuż przed mostem).

Uwaga: przy dopychającym wietrze mogą
być trudności z wyjściem z portu.
Od 15 września do 31 grudnia każdego
roku w granicach portu obowiązuje zakaz
połowu spinningiem. Celem zakazu jest
ochrona łososia i troci, płynących na tarło.
W sezonie miejscowość oferuje turystom
sporo atrakcji. W Dźwirzynie latem wystę‑
pują liczne kabarety, a w lipcu odbywa się
„Bieg ku słońcu” na dystansie 10 kilome‑
trów. Na pobliskim jeziorze Resko znajdu‑
je się śródlądowa przystań jachtowa, gdzie
można wypożyczyć sprzęt pływający: kaja‑
ki, łodzie wiosłowe, żaglówki, rowery wod‑
ne.
Wiatrami niekorzystnymi podczas postoju
i wpływania do portu są wiatry z kierun‑
ków N. Port jest bardzo płytki!
Uwaga: na mapce sytuacyjnej podano
głebokości orientacyjne, ukazane przed
wykonaniem aktualnego sondażu.
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Warto wiedzieć, warto zobaczyć
MARINA SOLNA
Marina mieści się w południowej części
Kołobrzegu na aluwialnej wyspie między
Parsętą a Kanałem Drzewnym. Teren pod
budowę wybrano doskonale, jest dobrze
skomunikowany z resztą miasta. Projektanci
nie mieli kłopotu z brakiem powierzchni lub
zbyt krótką linią brzegową. W efekcie powstała
jedna z najbardziej funkcjonalnych przystani
jachtowych. Może tu równocześnie cumować
250 jachtów rozmieszczonych w trzech basenach:
Basenie Jachtowym, Basenie Łodziowym i w
Basenie Solnym. Cumuje się przy Y-bomach
dostosowanych do długości jednostek, palach i
nabrzeżach betonowych. Infrastruktura lądowa
zapewnia wszelkie, niezbędne media i usługi.
Ciekawostkę i prawdziwą ozdobę mariny stanowi
XVIII-wieczna Reduta Morast jeden z niewielu
reliktów pruskiej fortecy Festung Colberg. Druga
Reduta Solna pochodząca z początku XIX wieku
leży na drugim brzegu Kanału Drzewnego.
Obydwie fortyfikacje ogniem artyleryjskim
blokowały południowe podejście do miasta. Były
przystosowane do obrony okrężnej. Aktualnie
Reduta Morast zaprasza gości do urządzonej w
jej wnętrzu tawerny lub na dziedziniec w czasie
licznych działań artystycznych.

100

W sąsiedztwie Reduty Solnej urządzono skansen
morski będący częścią Muzeum Oręża Polskiego.
Głównymi eksponatami są niewielkie okręty
wojenne: ścigacz okrętów podwodnych ORP „Fala”
i kuter rakietowy ORP „Władysławowo”. Jednostki
ustawione na lądzie są udostępnione do zwiedzania.
Ekspozycję uzupełniają elementy uzbrojenia
słynnego niszczyciela ORP „Burza” i stawiacza min
ORP „Gryf”.
Na południowy wschód od basenu dla gości, już
na stałym lądzie bije naturalne źródło solanki, być
może to nim pisał Gall Anonim opisujący zdobycie
Kołobrzegu przez wojów Bolesław Chrobrego.

ŚWINOUJŚCIE
Jest jedynym miastem w Polsce leżącym w całości
na kilku wyspach. Przed tysiącem lat tereny ujścia
Odry wchodziły w skład plemiennego państwa
Wolinian, które Mieszko I włączył na króciutko do
swego władztwa. W wiekach późniejszych władali
tu książęta pomorscy, którzy po obu stronach
rzeki wznosili grody warowne, kilkakrotnie
niszczone przez duńskie najazdy w XII w. Od końca
XII wieku, po krótkim epizodzie podległości lennej
Danii, ujście Świny trwało w składzie posiadłości
Gryfitów, aż do połowy Wojny Trzydziestoletniej.
Kończący wojnę (1618-48) pokój w Osnabruck
pozostawił środkowe ujście Odry wraz z całym
Pomorzem Zachodnim Szwecji do 1720 roku,
kiedy to Prusy odkupiły wyspy Wolin i Uznam za
sumę 10 mln talarów w złocie. Szwedzi jednak w
dalszym ciągu dzierżyli Peene, jedyną żeglowna
cieśniną łącząca Zalew Szczeciński z morzem.
Rząd pruski postanowił umożliwić żeglugę
Świną do Szczecina i rozpoczął pogłębianie jej
głównego koryta, budowę nowego portu i miasta
(prawa miejskie w 1765). Port rozbudowywano
i fortyfikowano przez kolejne lata. Ujście Świny
ujęto w latach 1818-23 w dwa kamienne
falochrony, a w latach 1875-1890 w celu
sprawnienia żeglugi pomiędzy Szczecinem
i Bałtykiem w południowo-wschodniej części
wyspy Uznam przekopano nowy kanał, Kaiser
Farth (Kaiser Weg) obecnie znany jako Kanał
Piastowski.
Latarnia morska. Budowę obecnej latarni,
najwyższej na polskim wybrzeżu, rozpoczęto
w 1854 roku i trwała niecałe trzy lata.. W owych
czasach była godnym podziwu osiągnięciem
budowlanym. Obecnie zresztą też, mało kto
potrafi wykonać tak skomplikowaną budowlę
ceglaną. Wieża latarni od dolnej galerii aż do
galerii górnej, miała kształt graniastosłupa o
podstawie ośmiokąta zwężającego się ku górze
i zbudowana była z żółtej licowanej cegły. Grubość
ścian wynosiła 1,7 metra nad galerią dolną do 1,3
metra przy galerii górnej.
Twierdza. Równolegle z budową portu i miasta
fortyfikowano ujście Odry. Na obydwu brzegach
odcinka ujściowego Świny około 1812 roku

zbudowano po dwa forty będące trzonem
twierdzy morskiej. W 1863 roku fortalicja
uzyskała status fortecy III klasy co plasowało
ją stosunkowo wysoko w rankingu twierdz
nadbrzeżnych w Europie. Twierdza składa się
obecnie z trzech głównych dzieł obronnych:
Fortu Wschodniego, Fortu Zachodniego i Fortu
Anioła. Fort nr I rozebrano doszczętnie w czasie
rozbudowy portu handlowego.
Marina w Basenie Północnym. Jak na polskie miasto tej wielkości (nieco ponad 40 tys. mieszkańców) Świnoujście posiada imponującą liczbę przystani żeglarskich. Największą z nich jest stosunkowo nowa marina w Basenie Północnym. Mieści
około 350 jachtów co zalicza ją do największych
polskich marin. Budowa basenu północnego
prawdopodobnie związana była z pobliskimi, pruskimi fortyfikacjami. Teren słynnego Fortu Anioła
wręcz graniczy z terenem przyległym do basenu.
Na przełomie XIX i XX wieku urządzono tu stocznię remontową wyposażoną nawet w dok pływający i niewielką flotyllę holowników do obsługi
remontowanych statków. Po drugiej wojnie światowej utworzono tu bazę dla niewielkich okrętów
nawodnych Krasnogo Fłota. Prawdopodobnie
były plany bazowania floty podwodnej, bo jak
inaczej wytłumaczyć zlecenie do biura projektów
projektu posadowienia podziemnych zbiorników
mieszczących ponad 5000 m3 wody destylowanej. W międzyczasie dok odholowano do Bałtyjska. Po ewakuacji wojsk radzieckich na początku
lat dziewięćdziesiątych teren i basen przypominały ruinę. Wreszcie, po kilkunastu latach, prężne
działania związne z rozwojem Zachodniopomorskiego Szlaku Żeglarskiego sprawiły, że w Świnoujściu powstał jeden z najlepszych, polskich portów jachtowych.

Warto wiedzieć, warto zobaczyć
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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
www.marinakolobrzeg.pl

tel. dyżurny

kanał VHF

głębokość basenu

miejscA postojowE

+48 534 106 432
+48 605 353 716
+48 605 353 801

67

2-3 m

250

e-mail dyżurny

akwen

głębokość toru

marina@zpmkolobrzeg.pl

Morze Bałtyckie

6m
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Kołobrzeg
Tor podejściowy z morza pełnego, którego oś
wyznacza namiar 128º od pławy KOŁ z punk‑
tu o pozycji φ = 54º11,69’ N , λ = 015º32,25’ E
w kierunku punktu położonego pośrodku linii
łączącej głowice wejściowe do portu, pozycja
φ = 54º11,39’N , λ = 015º32,91’E , którego
parametry wynoszą: długość - 900 m, szero‑
kośc w dnie - 80 m, głębokość - 8 m. Prędkość
maksymalna w porcie wynosi 5 węzłów. Przy
długo utrzymujących się wiatrach zachodnich
należy brać poprawkę na dość silny prąd po‑
przeczny płynący w kierunku wschodnim.
Przy silnych wiatrach wschodnich prąd płynie
w kierunku zachodnim. Po wejściu w główki
portu mijamy po lewej stronie latarnię mor‑
ską, niegdyś ostatni punkt oporu Festung
Colberg oraz dwa zabytkowe budynki elewa‑
torów. Za budynkami elewatorów kierujemy
się lekko w lewą stronę. Marina dysponuje
trzema basenami: Basenem Jachtowym
i Basenem Łodziowym dla rezydentów oraz
Basenem Solnym przeznaczomym głównie
dla gości.
Między basenami leży zrekonstruowana w
2019 roku Reduta Morast pochodząca z XVIII
w. W czasie sezonu letniego pełni rolę klubu

żeglarskiego. Na wewnętrznym, dobrze osło‑
niętym terenie odbywają się koncerty mu‑
zyczne i inne imprezy artystyczne. Na terenie
Mariny Solnej działa restauracja Sailor Bar i
mieści się sala konferencyjna. W porcie znaj‑
duje się firma zajmująca się serwisem jach‑
tów i łodzi motorowych oraz stacja SAR. Mari‑
na dysponuje podnośnikiem bramowym.
Kołobrzeg to jedno z największych miast
uzdrowiskowych i wypoczynkowych nad Bał‑
tykiem. Miasto leży w dolinie rzeki Parsęty, na
której odbywają się liczne spływy kajakowe.
Kołobrzeg słynie z borowiny, a także wód
leczniczych wykorzystywanych w sanato‑
riach (borowinę możemy kupić i używać
samodzielnie). Kołobrzeskie molo jest obec‑
nie najdłuższym żelbetonowym molem
w Polsce. W mieście odbywają się m.in.
Sunrise Festival – lipiec; Festiwal Piosenki
Poetyckiej im. Jacka Kaczmarskiego „Na‑
dzieja” – lipiec. Wśród miejsc wartych od‑
wiedzenia jest gotycka katedra, latarnia
morska, ratusz staromiejski, Muzeum Orę‑
ża Polskiego, a szczególnie położony obok
mariny Skansen Morski, w którym można

zwiedzać wyslipowane okręty wojenne
i pozostałości z ORP „Burza”.
Wiatrami niekorzystnymi podczas postoju
i wpływania do portu są silne wiatry z kierun‑
ków N i NE.
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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
www.port.darlowo.pl

tel. dyżurny

kanał VHF

głębokość basenu

miejscA postojowE

+48 94 314 51 85

-

4,5 m

gościnne – 15
rezydenckie – 41

e-mail dyżurny

akwen

głębokość toru

ird@port.darlowo.pl

Morze Bałtyckie

5,5 m

104

Darłowo

Po kilkuset metrach od główek rzekę prze‑
gradza most z charakterystyczną sterówką
w kształcie UFO po lewej stronie. Most jest
otwierany co godzinę. Zamiar wejścia do
portu należy zgłosić u bosmana – kanał 12.

32

3

Po wejściu w główki kierujemy się w prawo
i cumujemy do Y-bomów przy jednym
z dwóch pływających pomostów. Na kei do‑
stępny jest prąd elektryczny i woda pitna. Na
wprost wejścia do mariny znajduje się budy‑
nek bosmanatu, tamże sanitariaty dla żegla‑
rzy. Mankamentem postoju jest daleka droga
do historycznego centrum Darłowa.
Kilkaset metrów dalej, po przeciwnej stronie
Wieprzy w rejonie ujścia Grabowej, zbudowa‑
no nową Marinę Rybacką z pełną infrastruk‑
turą, wbrew nazwie przeznaczoną głównie
dla jachtów rekreacyjnych.

5

UL. JÓZEFA CONRAD
A

5

55

53

53

52
54

UL. CHIŃS

5

KA

32

55

Wiepr

za

UL. DORSZOWA

ILKÓ
WM

ORS

KICH

SKA

UL .

UB
KASZ

ADM

IV

26

UL . W

KA

UL. PUCKA

56

A
DYSŁ AW
UL . WŁA

35

57

ORS

61

5

5
47 34

58
6

Na obydwu brzegach koryta rzeki, znajduje
się natomiast długa keja dla jachtów, motoró‑
wek i kutrów. Postój przy nabrzeżu możliwy
jest wyłącznie za zgodą kapitanatu / bosma‑
natu portu. Nasza podróż kończy się przy mo‑
ście nad Wieprzą.

Jeśli chcemy udać się do Darłowa płyniemy
dalej rzeką Wieprzą, po lewej stronie znaj‑
dują się pięknie odnowione bulwary przy
nabrzeżu.

33

56

Pamiętajmy, na końcu skanalizowanego
odcinka Wieprzy znajduje się port masowy
(basen przemysłowy) do którego muszą
dość wąską rzeką dopłynąć statki towarowe.
W miejscu połączenia koryta Wieprzy i ba‑
senu portowego funkcjonuje obrotnica dla
statków.

UL. RYB
ACKA

58

Czekając na otwarcie mostu możemy przy‑
stanąć po prawej stronie tuż przy kapitanacie
portu. Uwaga statki „pirackie” po otwarciu
mostu płyną kawałek, następnie dokonują
zwrotu i wracają. Tuż za mostem znajduje się
również przystanek tramwaju wodnego, pły‑
wającego na trasie Darłowo - Darłówko. Mari‑
na znajduje się nieco dalej. Najpierw miniemy
po lewej stronie mały kanalik z zatopionym
pośrodku kutrem, następnie stocznię remon‑
tową i tuż za stocznią znajduje się nieco ukry‑
te wejście do mariny.

UL . KĄPIE
LOWA

Podchodząc na wprost wejścia do Darłowa
będziemy widzieli po lewej stronie prosto
wychodzący w morze falochron wschodni (o
długości ponad 400 m) i po prawej stronie
nieco łukowato zakrzywiony falochron za‑
chodni (464 m). Wejście do portu „patrzy” na
NW. Ten układ zapobiega szybkiemu osadza‑
niu się piasku w główkach portu. Po prawej
stronie pokaże się niewielki budynek latarni
morskiej. Wchodząc do portu trzymamy się
falochronu wschodniego, po prawej stronie
mamy widok na awanport. W niedalekiej
przyszłości na terenie awanportu powstanie
luksusowa Marina Royale, która będzie osło‑
nięta osobną ostrogą. Wpływając do Darło‑
wa należy pamiętać, że wejścia w głąb portu
broni rozsuwany most, a po rzece Wieprzy
często pływają dość duże statki „pirackie”
wożące turystów. Port w Darłowie jest też
odwiedzany przez masowce o długości do
75 metrów i kilkunastometrowej szerokości.
Konieczny jest więc sprawny silnik i daleko
posunięta ostrożność i co najważniejsze spo‑
ra dawka rozsądku. Szerokość w główkach
wynosi 38 m natomiast kanał prowadzący do
mostu liczy tylko 23 m szerokości. Na odcin‑
ku między awanportem a mostem wymijanie
z większym statkiem jest niemożliwe.
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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@zstw.szczecin.pl
www.zstw.szczecin.pl
W ramach projektu „Budowa sieci zakątków wodnych w rejonie
jeziora Dąbie w Szczecinie” powstały cztery zakątki żeglarskie.
Trzy zlokalizowane są na rzece Święta: Zakątek Kwadrat, Zakątek
Głębia, Zakątek Orły (przy ujściu rzeki do jeziora Dąbie), natomiast
jeden na kanale Wydrnik: Zakątek Wydrnik. Projekt zakątków wod‑
nych zakładał utworzenie punktów postojowych dla małych jed‑
nostek pływających w rejonie jeziora Dąbie. Dzięki częściowemu
zadaszeniu możliwe jest schronienie się przed złymi warunkami
pogodowymi, przygotowanie ciepłych posiłków czy np. organizo‑
wanie spotkań edukacyjnych. Forma wizualna stworzonych obiek‑
tów nawiązuje do charakteru najbliższego otoczenia. Pomysł po‑
wstania zakątków wodnych wyszedł od Klubu Kapitanów Jachto‑
wych w 2010 r. i od tamtej pory był prowadzony przez Urząd Miasta
Szczecin.
Zakątek Żeglarski Wydrnik (Kanał Węża). Projekt zrealizowa‑
ny został w rejonie kanału Wydrnik, w południowej części wyspy
Radolin. Punkt postojowy przeznaczony jest do cumowania pięć
jachtów żaglowych lub motorowych oraz pięć łodzi wędkarskich
bądź kajaków. Uwaga – kanał bardzo zarośnięty. φ=53°27’29,08”N,
λ=14°36’56,46”E.
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Zakątek Żeglarski Głębia. Znajduje się na rzece Święta, w połu‑
dniowej części wyspy Dębina. Przeznaczony jest do cumowania
pięć jachtów żaglowych lub motorowych oraz pięć łodzi wędkar‑
skich 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 prze‑
znaczony jest do cumowania 5 jachtów żaglowych lub motoro‑
wych 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 Święta
do jeziora Dąbie, w północnej części wyspy Dębinka. Nabrzeże prze‑
znaczone jest dla cumowania pięć jachtów żaglowych lub motoro‑
wych oraz pięć łodzi wędkarskich bądź kajaków. φ=53°28’11,23”N,
λ=14°38’54,17”E.

Zakątek Głębia

Zakątek Orły

Zakątek Kwadrat
Zakątek Wydrnik

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 Mewią.
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Cykliczne regaty na Zachodniopomorskim Szlaku Żeglarskim
Nr

Pełna nazwa imprezy

Miejsce imprezy

Termin

Klasy

Organizator

Lubczyna

maj

Jezioro Dąbie

czerwiec

Nexo,Bornholm

czerwiec

JK Nexo, Tomasz Piórski

1

Regaty o Złotą Kotwicę Dyrektora OSiR
Goleniów Regaty o Złotą Kotwicę
Dyrektora OSiR Goleniów

2

Regaty o Puchar Magnolii

3

Offshore Race Week

4

Damskie Regaty o Bukiet J. Dąbie

Jezioro Dąbie

czerwiec

JK AZS Szczecin

5

Regaty o Puchar Komandora LOK

Jezioro Dąbie

czerwiec

JK LOK Szczecin

6

Regaty Dni Morza Świnoujście

Zatoka Pomorska

czerwiec

KWR, ORC,BP

JKMW Kotwica
Świnoujście,
UM Świnoujście

7

Regaty Gryfa o Puchar Marszałka
Województwa Zachodniopomorskiego

Świnoujście, Dziwnów

lipiec

KOWR,ORC,BP

JB Bryza

8

Regaty Stepnica

Stepnica

lipiec

KWR

Klub Żeglarzy Samotników

9

Etapowe Regaty Turystyczne

Zalew Szczeciński

lipiec

BP,KWR

Komisja ŻMiT ZOZŻ

10

Baltic Jazz Regatta

Nexo,Bornholm

lipiec,
sierpień

11

Regaty Unity Line

Zatoka Pomorska

sierpień

12

Mistrzostwa Żeglarzy Samotników i Załóg
Dwuosobowych Fundacji Sailportal.pl

13

Baltic Polonez Cup Race

14

Regaty Międzymieliźniane

15

OSiR Goleniów
KWR, ORC,BP

Centrum Żeglarskie

JK Nexo, Tomasz Piórski
KWR,ORC, BP

Unity Line

Szczecin, Świnoujście,
Bałtyk

sierpień

Fundacja Żeglarska
Sailportal.pl

Bałtyk

sierpień

Fundacja Żeglarska
Sailportal.pl

Zalew Szczeciński

sierpień

Regaty Samotników

Jezioro Dąbie

sierpień

16

Oderman Cup

Jezioro Dąbie

sierpień

17

Pożegnanie Lata

Dziwnów

wrzesień

18

Regaty Przyjaźni

Jezioro Dąbie

wrzesień

KWR, ORC, BP

JK AZS Szczecin

19

YKP Szczecin Cup

Jezioro Dąbie

wrzesień

KOWR

YKP Szczecin

20

Sputnik Cup

Bałtyk

wrzesień

KOWR,ORC,BP

JK Kamień Pomorski

21

Międzynarodowe Regaty Jesienne

Jezioro Dąbie

wrzesień

KWR

SEJK Pogoń

22

Wyścig o Błękitną Wstęgę J. Dąbie

Jezioro Dąbie

wrzesień

SEJK Pogoń

23

Regaty Winogronowe

Zalew Kamieński

październik

JK Kamień Pomorski
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BP,KWR,ORC

UKS Albatros
JK LOK Szczecin

KWR,ORC, BP

Oderman Cup
Dziwnowskie Bractwo
Żeglarskie
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SOUTH COAST BALTIC to wspólna inicjatywa marketingowa promująca żeglarstwo południowego wybrzeża Morza Bałtyckiego,
w tym: Pomorza Przedniego (DE), Bornholmu (DK), Zachodniopomorskiego (PL), Okręgu Kłajpedy (LT) i Obwodu Kaliningradzkiego (RU).

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu INTERREG VA
Południowy Bałtyk 2014-2020

