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Kamień Pomorski, siedziba gminy i powiatu, miejscowość w Województwie 
Zachodniopomorskim położona niezwykle malowniczo nad Zalewem Kamieńskim  
w odległości 8 km od Bałtyku. Prowadzi tu droga wojewódzka nr 107, łącząca się  
z międzynarodową trasą E-65 (krajowa droga nr 3) oraz odnoga linii kolejowej Szczecin-
Świnoujście. Bezpośrednie połączenie z morzem zapewnia odcinek ujściowy rzeki Odry, 
Dziwna. Do lotniska w Goleniowie jest stąd zaledwie 50 km. Podobna odległość dzieli miasto 
od terminalu promowego w Świnoujściu. Powierzchnię gminy - 208,2 km kw. - zamieszkuje 
blisko 15 tys. osób, z czego w samym mieście - niespełna 9 tys. 

Nazwa miasta pochodzi od potężnego głazu narzutowego, leżącego w wodach Zalewu 
Kamieńskiego przy północnym brzegu pobliskiej Wyspy Chrząszczewskiej. Głaz, zwany 
„królewskim”, ma 20 m w obwodzie; wznosi się ponad lustro wody na wysokość ok. 3 m. 
Przetransportowany został przez lodowiec plejstoceński z terenów Skandynawii przed ok. 10 
tys. lat. Określenie „królewski” nawiązuje do legendarnego wydarzenia z 1121 roku, kiedy to 
być może z tego właśnie miejsca władca Polski - Bolesław Krzywousty dokonał przeglądu floty 
pomorskiej. 
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Kamień Pomorski jest jednym  
z najstarszych miast na Pomorzu Zachodnim. 
Pierwsze ślady osadnictwa sięgają czasów 
pradziejowych, czego dowodem są liczne od-
krycia archeologiczne z okresu neolitu, epoki 
brązu i żelaza, m. in. toporki kamienne, sierpy 
krzemienne, urny popielnicowe i inne. Już  
w IX wieku istniał tu gród obronny, wokół któ-
rego wiek później wyrosło rzemieślnicze pod-
grodzie. Na przełomie XI i XII stulecia Kamień 
był pierwszą stolicą Księstwa Pomorskiego, 
gdzie rezydował pierwszy, znany z imienia 
książę z miejscowej dynastii Gryfitów - Warci-

sław I. To za jego panowania przybyła do mia-
sta w 1124 roku misja chrystianizacyjna, której 
przewodził Otto, biskup Bambergu. Od 1175 
roku przez kilka wieków Kamień pełnił tak-
że funkcję stolicy biskupstwa pomorskiego.  
W 1228 roku książę Warcisław III sprowadził tu  
z Krakowa zakon Dominikanów. Założony 
przez nich klasztor był pierwszą siedzibą tego 
zgromadzenia na południowym wybrzeżu 
Bałtyku. Prawa miejskie otrzymał Kamień  
w 1274 roku. Fakt ten zdecydowanie przyspie-
szył jego rozwój. Dobre połączenia lądowe  
z nadmorskimi miastami niemiecki-

mi wyznaczyły szlak kupiecki, prze-
chodzący tędy do Kołobrzegu, Słupska  
i Gdańska. Dzięki przywilejom książęcym 
oprócz dotychczasowego rolnictwa, rybo-
łówstwa i rzemiosła zaczął rozwijać się tak-
że handel. Utrzymywano ścisłe kontakty  
z Hanzą. Do roku 1637, kiedy umiera ostatni 
książę pomorski Bogusław XIV, miasto pozo-
stawało w granicach Księstwa Pomorskiego. 
Po śmierci księcia Pomorze zostało podzie-
lone pomiędzy Szwecję i Brandenburgię,  
a Kamień przypadł w udziale Szwedom. 
W tym czasie wzniesiono nowocze-

sne fortyfikacje bastionowe (zburzone  
w 1794 roku), które zmieniły miasto na po-
nad 150 lat w twierdzę. W roku 1679 teren 
ten dostał się pod panowanie brandenbur-
skie, zaś w 1815 roku wszedł w skład mo-
narchii pruskiej. Po zakończeniu II wojny 
światowej miasto znalazło się w granicach 
państwa polskiego. O jego bogatej historii 
świadczą zachowane zabytki – perły archi-
tektury sakralnej i świeckiej, które współ-
tworzą niezwykły klimat miasta nad Zale-
wem. Najcenniejsze obiekty prezentujemy  
w dalszej części niniejszej publikacji.

Widok na Stare Miasto z wieży Kościoła NMP ok. 1907 roku.
Zdjęcie wykonane ze szklanego negatywu autorstwa
kamieńskiego fotografa Adolfa Bartelta.



6 7

Oblicze współczesne miasta to przede 
wszystkim turystyka, lecznictwo uzdrowisko-
we, rekreacja i  wypoczynek. Wielkie znacze-
nie dla rozwoju Kamienia mają odkryte przed 
ponad stu laty źródła solankowe – jodko-
wo-bromkowo-chlorkowe oraz pokłady bo-
rowiny. Kamieńskie Uzdrowisko, świętujące  
w  2014 roku jubileusz 55-lecia działalności, 
specjalizuje się w leczeniu schorzeń narządu 
ruchu na tle ortopedyczno-urazowym, cho-
rób neurologicznych, reumatologicznych, 
a  także układu krążenia. Prowadzi wczesną 
rehabilitację kardiologiczną, ortopedyczną 
oraz u kobiet po mastektomii. W ramach stra-
tegii rozwojowej Spółka Uzdrowisko Kamień 
Pomorski rozpoczęła realizację znaczących 

inwestycji. Pierwsza z  nich to rozbudowa 
i  modernizacja szpitala uzdrowiskowego 
,,Mieszko’’. W nowym kompleksie będzie mie-
ścił się basen solankowy rehabilitacyjny, a na 
wyższych kondygnacjach - pokoje szpitalne. 
Kolejną inwestycją jest uruchomienie najno-
wocześniejszej w  województwie zachodnio-
pomorskim kliniki stomatologicznej. W celu 
podniesienia jakości oferowanych usług oraz 
poszerzenia ich wachlarza kamieńskie uzdro-
wisko zakupiło urządzenia przeznaczone do 
terapii chodu i reedukacji motorycznej. Przy 
ich użyciu rehabilitowane będą schorzenia 
neurologiczne i narządu ruchu.

Sąsiedztwo licznych, różnorodnych akwe-
nów stanowi dodatkowy magnes dla 
miłośników żagli, wioseł czy amatorów 
wędkowania. W  ramach Zachodniopomor-
skiego Szlaku Żeglarskiego wybudowa-
no tu nowoczesną marinę na 240 miejsc 
postojowych na wodzie, co w  połączeniu  
z doskonałymi warunkami wietrznymi Zalewu  
przekłada się na dalszy rozwój  Kamienia jako 
prężnego ośrodka żeglarstwa regatowego  
w  Polsce. Odbywa się tu coraz więcej waż-

nych imprez żeglarskich o  zasięgu ogólno-
polskim i  międzynarodowym. W 2010 roku 
rywalizowali tu uczestnicy Mistrzostw Eu ropy 
w klasie Optimist, zaś w 2014  - Mistrzostw 
Europy w klasie Słonka. Warto wspomnieć 
także, iż w dowód uznania za systematyczne 
ulepszanie oferty i wyjątkową gościnność dla 
żeglarzy miasto wraz z  portem jachtowym 
uhonorowane zostało dwukrotnie Nagrodą 
Przyjaznego Brzegu.

Serdecznie zapraszamy!

Szpital Uzdrowiskowy „Mieszko”
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Warto
zobaczyć

Katedra - po przeniesieniu w 1175 roku sto-
licy biskupstwa pomorskiego ze zniszczone-
go najazdami duńskimi Wolina do Kamienia 
rezydujący tu książę Kazimierz I ufundował 
kościół katedralny oraz kapitułę. Katedrę zbu-
dowano na planie krzyża łacińskiego. Za ma-
teriał budowlany posłużyła cegła; wyjątek sta-
nowi północna ściana transeptu i znajdujący 
się tam romański portal wykonany z granito-
wej kostki. Do 1385 r. wzniesiono w stylu go-
tyckim trójnawowy korpus katedry; od strony 
zachodniej dostawiono wieżę, która jednak 
nie zachowała się do czasów współczesnych. 
Obecna, zastępując wielokrotnie przebudo-
wywane wcześniejsze konstrukcje, pochodzi  
z roku 1934. Pod koniec XV wieku katedra 
otrzymała wspaniały, zachowany do dziś 

ołtarz główny w kształcie tryptyku. Z tego 
samego okresu pochodzą znajdujące się  
w prezbiterium rzeźby św. Jana Chrzciciela  
i  św. Jana Ewangelisty, dębowe stalle oraz 
krucyfiks, umieszczony nad kratą przy wejściu 
do prezbiterium. Po śmierci w 1544 roku Era-
zma Manteufla, ostatniego biskupa katolic-
kiego, katedra przeszła w ręce protestantów 
i do 1648 roku pozostawała siedzibą biskup-
stwa i kapituły luterańskiej. W tym okresie 
dzięki fundacji Ernesta Bogusława de Croy 
wnętrze katedry wzbogaciły barokowe orga-
ny (1669 r.), ambona (1683 r.), krata lektoryjna 
(1684 r.) z ołtarzem przed prezbiterium (oł-
tarz obecnie w południowej częsci transeptu) 
oraz krata wokół XIII-wiecznej chrzcielnicy 
wykonanej z wapienia gotlandzkiego (1685 

r.). Po zakończeniu II wojny światowej katedra 
służyła jako katolicki kościół parafialny. Decy-
zją papieża Pawła VI w roku 1972 utworzono 
diecezję szczecińsko-kamieńską, a katedra  
w jej ramach stała się konkatedrą.

Katedra wraz z otaczającym ją Osiedlem 
Katedralnym w sierpniu 2005 roku wpisa-
na została na listę pomników historii pre-
zydenta Rzeczpospolitej Polskiej.

Wirydarz katedralny - wzniesiono go 
na początku XIV wieku. Jest jedynym wi-
rydarzem przykatedralnym w Polsce.  
W przeszłości służył do nabożeństw, procesji, 
medytacji i publicznych pokut. Rosną tutaj 
stare, pozostające pod ochroną drzewa: tuja, 

dąb i przeszło stuletni wiecznie zielony ostro-
krzew. W 1890 roku przeniesiono do wiryda-
rza usunięte z posadzki katedralnej płyty na-
grobne – świadectwo pochówku biskupów 
i kanoników kamieńskich, jak również do-
stojników świeckich, chroniąc w ten sposób 
przed zniszczeniem gotycko-renesansowe 
dzieła sztuki. 

Skarbiec katedralny – pomieszczenia skarb-
ca wybudowano w połowie XIV wieku nad 
wschodnim skrzydłem krużganków, ota-
czających wirydarz. W 4 gotyckich salach 
pierwotnie znajdowało się skryptorium.  
W późniejszym okresie zaczęto gromadzić tu 
sakralne dzieła sztuki. Podczas II wojny świa-
towej ze względów bezpieczeństwa wypo-
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sażenie skarbca wywieziono do majątku von 
Flemmingów w Benicach, skąd w marcu 1945 
roku zostało ewakuowane przed nacierającą 
armią radziecką. Wg relacji naocznych świad-
ków zostało ono zniszczone w okolicach Par-
łówka. Obecnie w pomieszczeniach skarbca 
znajduje się Muzeum Katedralne. Obejrzeć 
tu można cynowe naczynia, kielichy mszalne, 
futerał na mitrę biskupią z I poł. XVI wieku, 
gotyckie rzeźby sakralne i in. 

Kamieńskie organy - ufundował je  
w 1669 roku ostatni po kądzieli z rodu Gry-
fitów, książę pomorski Ernest Bogusław de 
Croy i Arechot. Konstruktorem organów 
był Michał Berigel ze Szczecina. O wiel-
kości instrumentu świadczą dane: 13 m 
szerokości, 9 m wysokości i 2660 piszcza-

łek. Koszt budowy wyniósł 4000 talarów.  
W czasie działań wojennych organy poważ-
nie uszkodzono. Wyremontowano je w 1962 
roku, przywracając instrumentowi dawną 
świetność. Obecnie liczą 46 głosów i około 
3000 piszczałek. Niezwykłe walory instru-
mentu dały początek Międzynarodowemu 
Festiwalowi Muzyki Organowej i Kameralnej, 
który odbywa się w katedrze kamieńskiej nie-
przerwanie od 1964 roku.

Dwór Kurii Biskupiej – pochodzi z XIV 
wieku, nazywany jest pałacem biskupim.  
Z dokumentów wynika, że w XIV-XVII wieku 
służył jako siedziba kurii biskupiej. Charakte-
rystycznymi elementami pałacu biskupiego 
są renesansowy szczyt od strony północnej, 
XVI-wieczny wykusz na ścianie bocznej za-

chodniej, należący do najlepszych dzieł tego 
rodzaju architektury na Pomorzu oraz trójbie-
gowa klatka schodowa wewnątrz budynku.

Kościół Najświętszej Marii Panny - zbudo-
wany w północno-wschodniej części daw-
nego grodu. Jego pierwowzorem był kościół 
grodowy ufundowany przez Ottona biskupa 
Bambergu w okresie jego misji chrystianiza-
cyjnej w 1124 roku. Po zniszczeniach w XVII 
wieku kościół przebudowano. Obecny kształt 
pochodzi z 1753 roku. Jest budowlą salową  
z trójbocznym zamknięciem od wschodu 
i wieżą od zachodu. Wieżę zwieńczono cha-
rakterystyczną dla baroku podwójną latarnią 
i hełmem.

Kościół św. Mikołaja - wzniesiono go w XIV 
wieku z cegły i niewielkiej ilości kamienia na-
rzutowego. Położony na wzgórzu poza mura-
mi miasta pierwotnie był bezwieżową kapli-
cą szpitalną. W wyniku późniejszych zmian 
około XVI wieku dobudowano nowe przęsło 
i charakterystyczną, krytą gontem pięcio-
boczną wieżę. Wzgórze, zwane Żalnik, jest 
miejscem dawnego pochówku mieszkańców 
Kamienia.

Ratusz - powstał na przełomie XIII  
i XIV wieku w centrum staromiejskiego rynku. 
Historię budowy ratusza można podzielić na 
sześć faz, następujących po sobie w odstępie 
kilkudziesięciu lat. Spowodowane to było 
koniecznością powiększenia istniejącej bryły 
budynku, bądź też odbudową po wojennych 
zniszczeniach. Dopiero w 1969 toku, kiedy 
odbudowywano ratusz po II wojnie świa-
towej, przywrócono mu pierwotny gotycki 
wygląd. Charakterystycznymi elementami 
ratusza są: podcień zajmujący parter szczy-
towej ściany wschodniej (służył sądowi miej-
skiemu do odbywania rozpraw publicznych), 
dalsza część budynku, przeznaczona niegdyś 
na halę miejską (odbywały się tu zebrania raj-
ców miejskich, okazjonalne uroczystości oraz 
wymiana handlowa) oraz XVI-wieczny szczyt 
zachodni o bogatych dekoracjach maswerko-
wych (tu umieszczono w 1969 r. herb miasta). 
Obecnie ratusz jest siedzibą Urzędu Miejskiego.

Brama z Basztą Wolińską - pochodzą  
z okresu po 1308 roku. Obie wzniesiono wraz 
z murami obronnymi wokół miasta oraz nie-
istniejącymi już siedmioma wieżami, a także 
czterema innymi bramami: katedralną, klasz-
torną, maślaną i rybacką, z których zachowała 
się jedynie tzw. „furta maślana”. Obiekt zbu-
dowano w stylu gotyckim. W XIX wieku basz-
ta otrzymała nowe zwieńczenie. Od czerwca 
2001 roku znajduje się tu Muzeum Kamieni. 

Zabytkowe kościoły wiejskie o genezie 
średniowiecznej w miejscowościach Trzebie-
szewo, Górki, Sibin oraz Jarszewo. Godnym 
szczególnej uwagi jest wyposażenie wnętrza 
kościoła w Jarszewie (6 km od centrum Ka-
mienia). Znajduje się tu największy tablicowy 
obraz na Pomorzu Zachodnim, pt. Sąd Osta-
teczny, wykonany przez Joachima Sellina  
z Wolina w XVII wieku. 
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Propozycje
kulturalne

Osiedle Katedralne
Zwiedzanie kamieńskich zabytków zwykle 
zaczyna się właśnie tu. W obrębie osiedla naj-
cenniejszym obiektem jest katedra z licznymi 
zabytkami sztuki sakralnej, muzeum katedral-
nym w skarbcu oraz unikalnym wirydarzem. 
Zwiedzanie możliwe poza liturgiami, w sezo-
nie letnim w godz. 9.00-17.00, poza sezonem 
po uprzednim zgłoszeniu telefonicznym 00 48 
888 591 219. Gości zainteresuje także z pew-
nością Pałac Biskupi z wystawami czasowymi 
oraz XVIII-wieczny dworek, w którym mieszkał 
Ewald Jürgen von Kleist. 17 października 1745 
roku dokonał on w Kamieniu pierwszej na 
świecie udanej próby z kondensatorem elek-
trycznym, tzw. Butelką Kleista.  W 2013 roku na 
ścianie frontowej dworku odsłonięto tablicę 
Europejskiego Towarzystwa Fizycznego, które 
uznało Kamień za miejsce szczególnie ważne 
dla rozwoju fizyki na świecie. 

Prezentacje organowe dla turystów
Koncerty te wykonywane są w trakcie całe-
go roku na zamówienie dla wszystkich, któ-
rzy pragną usłyszeć brzmienie zabytkowych, 
barokowych organów katedry kamieńskiej. 

Zgłoszenia można składać bezpośrednio  
w katedrze lub telefonicznie: +48 888 591 219.

Muzeum Historii Ziemi Kamieńskiej
Siedziba placówki mieści się w Pałacu Bisku-
pim oraz kapitularzu kamieńskiej katedry. 
Muzeum prezentuje zbiory archeologiczne 
i sztuki sakralnej. Kilkakrotnie w roku orga-
nizowane są różnego rodzaju wystawy cza-
sowe. Muzeum jest czynne przez cały rok od 
poniedziałku do soboty - w sezonie letnim 
w godz. 10.00-17.00, poza sezonem w godz. 
10.00-16.00. Informacja: tel. +48 91 38 22 373, 
kom. + 48 601 585 323, www.mhzk.eu.

Muzeum Kamieni             
Muzeum mieści się przy ul. Słowackiego 1  
w XIV-wiecznych Baszcie i Bramie Wolińskiej. 
Możemy tu zobaczyć ponad 2600 ekspona-
tów z całego świata: minerały, skamieniałości, 
kamienie szlachetne i półszlachetne, szkie-
lety dinozaurów, meteoryty, a także zbroje  
i broń średniowieczną. To wszystko wyeks-
ponowane jest na sześciu kondygnacjach 
zabytkowego obiektu. Dodatkową atrakcję 
stanowią dwa tarasy, z których rozciąga się 

piękny widok na Kamień Pomorski i pobliską 
Wyspę Chrząszczewską. Na ostatnim piętrze 
zapoznać się można z historią miasta, ilustro-
waną starymi zdjęciami. Muzeum czynne jest 
przez cały rok: w sezonie letnim - codziennie  
w godz.10.00-18.00, poza sezonem - od wtor-
ku do soboty w godz.10.00-17.00, w niedzielę  
w godz. 10.00-16.00, w poniedziałek nieczyn-
ne. 
Informacja: tel. +48 607 970 880
www.sokolowski-muzea.pl.

Galeria sztuki „Mundo Bizarro” 
Galeria funkcjonuje sezonowo przy ekolo-
gicznym ogrodzie „Ecorosarium” na Osiedlu 
Chopina w Kamieniu Pomorskim przy ulicy 
H. Wieniawskiego 28 – codziennie od kwiet-
nia do końca września. Zwiedzanie odbywa 
się po uprzednim kontakcie telefonicznym:   
+48 516 343 691. W galerii prezentowane są 
ekspozycje zmienne: malarstwo, grafika, ry-
sunek, szkło artystyczne i użytkowe, ceramika, 
fotografia.
Informacja: www.ecorosarium.pl.     

Kamieński Dom Kultury
Prowadzi aktywną działalność kulturotwór-
czą wśród mieszkańców regionu w dziedzinie 
muzyki, plastyki, teatru i filmu; w sezonie let-
nim organizuje plenery malarskie, spotkania 

teatralne i inne wydarzenia. Wśród nich wy-
mienić należy Festiwal Współczesnej Kultury 
Ludowej im. Jana Iwaszczyszyna, który w 2015 
roku odbędzie się po raz 19.   
Informacja: tel. +48 91 40 00 390
www.kadek-kamien.pl 

Powiatowa i Miejska Bibliotek Publiczna
Dysponuje zróżnicowanym bogatym księ-
gozbiorem, na który składa się blisko 100 tys. 
woluminów. Odwiedzający mają dostęp do 
czytelni, wypożyczalni, czytelni internetowej 
oraz bezprzewodowego Internetu.
Informacja: tel. +48 91 38 20 541
www.biblioteka.kamienpomorski.pl 

Imprezy kulturalne
Imprezą wiodącą w gminnym kalendarzu wy-
darzeń kulturalnych jest Międzynarodowy Fe-
stiwal Muzyki Organowej i Kameralnej, który 
odbywa się w każdy piątkowy wieczór lata nie-
przerwanie od 50 lat. W zabytkowym wnętrzu 
katedry kamieńskiej koncertują wtedy wybitni 
organiści, orkiestry, chóry, zespoły kameralne  
i soliści. Szczegółowy program oraz in-
formacje o innych imprezach kultural-
nych na stronie www.kamienpomorski.pl,  
tel. +48 91 38 23 963.
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Czynny
wypoczynek

Marina Kamień Pomorski
Aleja Mistrzów Żeglarstwa 2
Inwestycja zrealizowana w ramach Zachod-
niopomorskiego Szlaku Żeglarskiego, współ-
finansowana ze środków Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach 
Programu Operacyjnego Innowacyjna Go-
spodarka. - Kamieńska nowa marina to praw-
dziwy raj dla miłośników sportów wodnych. 
Doskonałe warunki wietrzne Zalewu Kamień-
skiego, bliska odległość od Bałtyku, rozbudo-
wana baza czynią to miejsce godnym polece-
nia ośrodkiem żeglarstwa. Przystań jachtowa 
usytuowana w urokliwym sąsiedztwie Stare-
go Miasta dysponuje 240 miejscami postojo-

wymi na wodzie oraz  trzema hangarami do 
zimowania jachtów. Obiekt posiada pełne 
nowoczesne zaplecze socjalne (toalety, na-
tryski, kuchnia, pralnia, suszarnia, kawiarnia) 
oraz techniczne (warsztat mechaniczno-sz-
kutniczy, postumenty z wodą i energią elek-
tryczną na kejach, odbiór nieczystości). Na 
miejscu wypożyczalnia sprzętu wodno-rekre-
acyjnego, czarter jachtów, organizacja rejsów 
po Zalewie.  
Informacja: tel. +48 661 213 391
kontakt@marinakamienpomorski.pl
www.marinakamienpomorski.pl

Hala widowiskowo-sportowa
z kompleksem boisk sportowych „Orlik” 
oraz siłownią i sauną 
ul. Wolińska 9
tel. +48 91 38 24 227
www.mosir-kamien.pl

Stadion z 2 płytami
przy ul. Wolińskiej
tel. +48 91 38 24 227

Jazda konna w ośrodku agroturystycznym
„Pod Kogutem” we Wrzosowie
tel. +48 91 38 12 931
www.podkogutem.com 

Sezonowe rejsy statkiem
Viktoria z Kamienia (molo)
do Dziwnowa oraz na życzenie
po Zalewie Kamieńskim 
tel. +48 91 38 13 072 w. 66

Bałtycki Park Dinozaurów 
Wrzosowo 2
tel. +48 91 820 20 65
kom. +48 667 809 708
www.baltyckiparkdinozaurow.pl 

Kamień Country Club
pole golfowe 
Grębowo 42
tel. +48 605 044 452 - biuro
+48 690 888 669 – greenkeeper
www.golfkcc.pl

Labirynt – atrakcja dla całej rodziny
lokalizacja przy obwodnicy Kamienia 
Pomorskiego
tel. +48 604 410 098

Relaks w kamieńskim Uzdrowisku
zabiegi regeneracyjne, basen solankowy, 
nowoczesna grota solna
tel. +48 91 38 25 042, +48 91 38 25 043 
www.uzdrowisko-kamienpomorski.pl
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Bar „Pycha”
ul. Chrobrego 1

tel. +48 91 38 20 989

Bar rybny „Pelamida”
ul. Lipowa 2

tel. +48 607 343 285

Bar Zachcianek
ul. Wojska Polskiego 1

tel. +48 609 307 160

Bar z kebabem  „U Reni” 
ul. Szpitalna 4a

tel. +48 508 425 592

Karczma „Marina”
ul. Bałtycka

tel. +48 504 020 772

Kawiarnia „O Poranku”
ul. Gryfitów 14

tel. +48 509 703 151

Kawiarnia „Pistacchio”
Aleja Mistrzów Żeglarstwa 2

+48 507 252 277

AGROTURYSTYKA

„Rainbow-Agro”
Borzysław 12

 tel. +48 692 356 746, www.rainbow-agro.eu

„Rancho Panorama”
Chrząszczewko 3 na Wyspie Chrząszczewskiej

tel. +48 91 38 25 280, +48 606 265 818, +48 665 
859 112, www.panoramanawyspie.pl 

Agroturystyka Pension Izabela
Jarzysław 6

tel. +48 601 390 054

Letnisko „Avalon”
Połchowo 3

tel. +48 605 332 155
www.agroturystyka-avalon.pl

Dom „Mędrek”
Radawka 2

tel.  +48 91 38 12 984

Ośrodek Agroturystyczno-Wczasowo-
Kolonijny „Bungalow”

Strzeżewko 1
tel.  +48 91 38 32 288,  +48 795 994 552

www.osrodki.net.pl/bungalow

„Pod Orzechem”
Wrzosowo 43

tel. +48 91 38 11 204

„Pod Kogutem” 
Wrzosowo 44

tel. +48 91 38 12 931, +48 601 797 380
www.podkogutem.com

MIEJSCA NOCLEGOWE
WE WRZOSOWIE 

Pokoje gościnne „Olech”
Wrzosowo 13

tel.  +48 91 38 12 970

Wynajem Pokoi
Wrzosowo 29

tel. +48 91 38 22 862

Lokal gastronomiczny 
„Ratuszowa”
Stary Rynek 1

tel. +48 602 524 106

Pizzeria „Aleksandria”
ul. Jedności Narodowej 16a

tel. +48 91 38 25 294

Pizzeria „Pizza Pick”
ul. Mickiewicza 20

tel. +48 91 38 20 460 

Restauracja „Pod Muzami” 
ul. Gryfitów 1

tel. +48 91 38 20 825

Smażalnia i wędzarnia ryb 
Zubowicz

ul. Wilków Morskich
- baza rybacka

tel. +48 513 231 013 

Hotel Pod Muzami
ul. Gryfitów 1 

tel. +48 91 38 22 240
www.podmuzami.pl 

Hotel Staromiejski
ul. Rybacka 3

tel. +48 91 38 22 644
www.hotel-staromiejski.pl

Uzdrowisko Kamień Pomorski S.A.
ul. Szpitalna 13

tel. +48 91 38 25 042, + 48 91 38 21 149
www.uzdrowisko-kamienpomorski.pl  

Pokoje gościnne
ul. Kopernika 21 

tel. +48 91 38 20 219

Pokoje gościnne
ul. Wolińska 3/1 

tel. +48 91 38 20 674

Pokoje gościnne
ul. Paderewskiego 3 

tel. +48 888 077 014, +48 91 38 24 056 

„Ecorosarium” - luksusowe domki drewniane,  
wakacje Slow Travel w ekologicznym 

różanym ogrodzie
Os. Chopina -  ul. H. Wieniawskiego 28

tel.  +48 516 343 691
www.ecorosarium.pl

Sezonowe Szkolne Schronisko
Młodzieżowe PTSM – 60 miejsc

Pl. Katedralny 5, tel. +48 91 38 20 841 lub kom. 
+48 603 078 905

www.sp1kamienpomorski.pl

Gdzie przenocować
i smacznie zjeść

Noclegi w mieście

Noclegi w gminie

Gastronomia

Pokoje gościnne Grzegorz Czerwiński
Wrzosowo 37a

tel. +48 91 38 22 857, +48 608 895 526

Dom Gościnny u Szymona
Wrzosowo 40c

tel. + 48 509 474 011

Wrzosowo 51/1
tel. +48 91 38 12 915

Wrzosowo 54
tel. +48 91 38 12 925, +48 602 493 744

MIEJSCA NOCLEGOWE
NA OSIEDLU BURSZTYNOWYM 

WE WRZOSOWIE

Kwatery prywatne
Os. Bursztynowe 157 

tel. +48 91 38 20 337, +48 604 303 827

Dom Wczasowy „Wrzosek”
Os. Bursztynowe 163 

tel. +48 605 597 891, +48 691 551 269

Willa i Domki „Bursztyn”
Os. Bursztynowe 166

tel. +48 603 630 804, +48  603 250 805 

Pokoje Gościnne „Kalina”
Os. Bursztynowe 175  

tel. +48 603 336 127, +48 667 732 931

Kwatery prywatne „Bena”
Os. Bursztynowe 177 

tel. +48 721 831 166, +48 607 961 203

Pokoje Gościnne „Dorjan”
Os. Bursztynowe 178
tel. +48 607 613 817

Pokoje Gościnne „Perła”
Os. Bursztynowe 190 
tel. +48 504 940 392
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Szlak Świętego Jakuba

Kamieński odcinek 
Szlaku św. Jakuba jest 
częścią Pomorskiej 
Drogi św. Jakuba, któ-
ra stanowi fragment 
Drogi św. Jakuba (Ca-
mino de Santiago). 
Wszystkie drogi szla-
ku pielgrzymkowego 

prowadzą do grobu apostoła Jakuba Starsze-
go, znajdującego się w  północno-zachodniej 
Hiszpanii w katedrze Santiago de Compostela. 
W  1982 roku za sprawą pielgrzymki Papieża 
Jana Pawła II – Wielkiego Pielgrzyma - do gro-
bu apostoła Jakuba dokonało się ponowne 
„odkrycie” Composteli. W 1987 r. Rada Europy 
ogłosiła Drogę św. Jakuba jako Pierwszy Szlak 
Kulturowy, zwracając się jednocześnie do wło-
darzy państw o odtwarzanie i utrzymanie tras 
przebiegu camino oraz przygotowanie ich dla 
pątników. 
W  ramach projektu zrealizowanego przez 
Urząd Marszałkowski Województwa Zachod-
niopomorskiego oznaczonych zostało 630 
km drogi św. Jakuba. Drogi Jakubowe ozna-
czane są charakterystycznym symbolem żół-
tej muszli na niebieskim tle. Na szlaku można 
znaleźć wiele niezwykłych i  pięknych miejsc. 

w Kamieniu Pomorskim PKP/PKS, Międzynaro-
dowym Szlakiem Pieszym E-9 i Międzynarodo-
wym Szlakiem Rowerowym „Dookoła Bałtyku” 
R-10 w  Dziwnówku. Szlak przebiega prawie 
w całości wraz z Pomorską Drogą Świętego Ja-
kuba.  Szlak przeprojektowano i oznakowano  
w 2013 roku. Na odcinku nr 5, część Skarcho-
wo-Kamień Pomorski ogródki działkowe, bar-
dzo duże utrudnienia - błotnista, zarastająca 
i  zalewana nawierzchnia drogi. Proponujemy 
pokonanie tego odcinka trasą alternatywną - 
drogą powiatową (asfalt - nr 0012Z) Skarcho-
wo-Jarszewo, a  następnie drogą betonową  
i  gruntową przez Miłachowo. Można również 
skorzystać z  oznakowania Pomorskiej Drogi 
Świętego Jakuba, za którym dotrzemy do prze-
jazdu kolejowego przy skrzyżowaniu ulic Polna 
i Wolińska. Szlak oznakowany na obydwa kie-
runki jego pokonywania. Oznaczenie szlaku na 
terenie gminy Kamień Pomorski w 2013 roku 
określamy jako bardzo dobre. Oprócz odcinka 
5 (Skarchowo-Kamień Pomorski), szlak można 
pokonać zarówno samochodem, rowerem jak 
i z zastosowaniem nordic walking. Drogi w do-
brym stanie. Ocena ogólna szlaku jako łatwy  
z miejscowymi utrudnieniami.
Pełny opis szlaku znajdą Państwo na stronie:
http://szlaki-zachodniopomorskie.pl/articles.
php?article_id=157 

Szlaki turystyczne na terenie 
Gminy Kamień Pomorski

Odcinek szlaku przebiega również przez Ka-
mień Pomorski. Są to dwie trasy oznaczone 
numerami 34 i 35. Trasa oznaczona numerem 
34 ma długość 28,1 km; łączy ona Karnice  
z  Kamieniem Pomorskim. Natomiast trasa 
numer 35 ma długość 23,6 km i  łączy gminę 
Kamień Pomorski z  Wolinem. Szlak wiedzie  
w  naszej gminie przez miejscowości Trzebie-
szewo, Kamień Pomorski, Jarszewo, Skarcho-
wo, Dusin, Kukułowo, Sibin. Miejscami god-
nymi uwagi przy pokonywaniu tej drogi są 
m.in.: katedra wraz z otaczającym ją osiedlem 
katedralnym, Baszta i  Brama Wolińska wraz 
z  fragmentami murów obronnych, ratusz 
gotycko-renesansowy, Kościół p.w. Niepo-
kalanego Poczęcia Najświętszej Marii Panny  
w Trzebieszewie, Kościół Narodzenia Najświęt-
szej Marii Panny w Jarszewie.
Więcej informacji o szlaku na stronie:
www.re-create.pl  

Szlak Czarny – „Do Królewskiego Głazu”

Numer szlaku: P-S-ZKA-129, brak w  ewidencji 
PTTK.
Długość szlaku: 11,56 km.
Szlak ma charakter liniowy. Prowadzi z Kamie-
nia Pomorskiego, z  rejonu dworca PKP przez 
Królewski Głaz, od którego pochodzi nazwa 
miasta, do Chrząszczewa. Istnieje możliwość 

powrotu po oznakowaniu do dworca PKP as-
faltem, który pokonywaliśmy wcześniej, lub 
trasą alternatywną (nieoznakowana). Szlak 
na odcinku w  Kamieniu Pomorskim posia-
da wspólny przebieg z  niebieskim szlakiem 
pieszym. Szlak utworzono i  oznakowano  
w 2013 roku. Oprócz odcinka 7, który jest trud-
no przejezdny - zarastająca miejscami droga  
polna, szlak można pokonać zarówno samo-
chodem, rowerem, jak i z zastosowaniem nor-
dic walking. Drogi w  dobrym stanie. Ocena 
ogólna szlaku jako łatwy.
Pęłny opis szlaku znajdą Państwo na stronie: 
http://szlaki-zachodniopomorskie.pl/articles.
php?article_id=156 

Szlak Niebieski  - „Szlak nad Bałtykiem  
i Zalewem Szczecińskim”

Numer szlaku: PTTK: ZP-108-n.
Długość szlaku: 31,18 km na terenie gminy, 
w tym szlak miejski 5,94 km. 
Szlak ma charakter liniowy. Przebiega on na tra-
sie Świnoujście – Dziwnówek; w gminie Kamień 
Pomorski biegnie przez miejscowości Rozwa-
rowo - Sibin - Kukułowo - Połchowo - Dusin 
- Skarchowo - Kamień Pomorski Szlak Miejski 
- Żółcino – Wrzosowo. Istnieje możliwość wa-
riantowania wędrówki z czarnym szlakiem pie-
szym „Do Królewskiego Głazu” (P-S-ZKA-129) 
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Sezonowe rejsy statkiem
Viktoria z Kamienia (molo)
do Dziwnowa oraz na życzenie
po Zalewie Kamieńskim, 
tel. 00 48 91 38 13 072 w. 66

UzdrowiskoKamieńPomorski jestdoskonałymmiejscem
do wypoczynku i rehabilitacji przez cały rok. Realizujemy
zarówno pobyty lecznicze jak i noclegowe. Przyroda, klimat,
baza zabiegowa i oferta lecznicza sprawiają, że dobry czas
na poprawę zdrowia i kondycji trwa cztery pory roku. Natu-
ralne bogactwa zapewniają najlepsze skutki leczenia dzień
po dniu. Solanka z własnych źródeł i miejscowa borowina
pomagają w odbudowie zdrowia. Ich właściwości działają
leczniczonapsychikę i ciało. Poprawazdrowia i kondycji, relaks
iodpoczynekpodokiemprofesjonalnejobsługi to atuty Uzdro-
wiska Kamień Pomorski.

Ponad 50lat
tradycji leczniczych

Ponad 50lat
tradycji leczniczych

Uzdrowisko Kamień Pomorski S.A.
ul. Szpitalna 13, 72-400 Kamień Pomorski
tel. +48 91 382 50 42, fax +48 91 382 11 35

www.uzd r ow i s ko - kam ienpomo r s k i . p l

Setki fascynujących ceglanych budowli poło-
żonych pomiędzy sielankowymi krajobrazami 
i  malowniczymi starówkami, umożliwiają od-
wiedzającym nowe spojrzenie na życie nad 
Morzem Bałtyckim i daleko w głębi lądu. Swoje 
ślady do dziś pozostawiły tutaj Hanza, Zakon 
Krzyżacki i czasy, gdy zakładano miasta i klasz-
tory. Wszechobecnym w miejscach należących 
do szlaku jest Gotyk Ceglany, wspólne dzie-
dzictwo kulturowe, które łączy ze sobą miasta, 
regiony i  państwa. Wzdłuż szlaków handlo-
wych Hanzy skupiały się europejskie potęgi 
gospodarcze średniowiecza. Leżące w północ-
nej części Europy klasztory i  ratusze, bramy 
miejskie i  fortyfikacje, mury i  kamienice, ko-
ścioły halowe i bazyliki świadczą po dziś dzień 
o ogromnej zamożności tego okresu. Pozostały 

one niepowtarzalnymi symbolami i  jedynymi  
w swoim rodzaju dziełami sztuki. 
Europejski Szlak Gotyku Ceglanego łączy  
ze sobą te średniowieczne perły, a Dania, Niem-
cy i  Polska są ich gospodarzami. Zapraszamy 
Państwa do odkrycia wspaniałych świadków 
przeszłości i kulturalnej różnorodności tego hi-
storycznego regionu.
Kamień Pomorski przystąpił do Stowarzysze-
nia Europejski Szlak Gotyku Ceglanego w 2013 
roku. Wśród obiektów zabytkowych miasta 
znamiona gotyku noszą przede wszystkim 
katedra, Brama i Baszta Wolińska, ratusz, mury 
miejskie i  mury osiedla katedralnego, a  także  
Pałac Biskupi i  Kościół pw. Św. Mikołaja. 
Więcej informacji o szlaku na stronie:
 www.eurob.org
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