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Centrum Us³ugowo - Doradcze
Euroregionu Pomerania
w Koszalinie
8 wrzeœnia 2011r. Centrum w Koszalinie i Karlinie we wspó³pracy z Centrum
w Greifswaldzie i Schwedt/Oder zorganizowa³o wyjazd studyjny do Inselklinikum
w Heringsdorfie. Udzia³ w wyjeŸdzie wziêli
uczestnicy 56. Polsko-Niemieckiego Forum
Przedsiêbiorców, które odby³o siê
17.05.2011 w Hotelu Aquarius w Ko³obrzegu. Tym razem polsko-niemiecka wymiana

warzyszenie Inicjatyw Spo³eczno-Gospodarczych w Bia³ogardzie targi, to jedna
z wiêkszych prezentacji gospodarczych
w regionie.
W dniach 5-6 paŸdziernika 2011 r.
dziêki inicjatywie Centrum, pracownicy okolicznych Nadleœnictw wezm¹ udzia³ w bezp³atnej Polsko-Niemieckiej Konferencji

Projekt wspó³finansowany jest ze œrodków Unii
Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego (INTERREG IV A)

nt. „Zagro¿enia i ochrona lasów” po³¹czonej ze zwiedzaniem punktu widokowego
Biorama z widokiem na puszczê Schorfheide oraz leœnego monitoringu na przyk³adzie sta³ej powierzchni badawczej Level 2 Kienhorst.
Konferencja odbêdzie siê w ramach
„Miêdzynarodowego Roku Lasów 2011”
proklamowanego decyzj¹ Zgromadzenia
Ogólnego ONZ oraz pod patronatem polskiej prezydencji w Radzie UE. Relacja z
tego wydarzenia w kolejnym numerze „Gazety Ziemskiej”.
Centrum Us³ugowo-Doradcze Euroregionu POMERANIA w Koszalinie serdecznie zaprasza wszystkie organizacje pozarz¹dowe, zrzeszaj¹ce szanownych seniorów, tak¿e kluby osiedlowe i Uniwersytety Trzeciego Wieku
oraz zainteresowanych przedsiêbiorców do udzia³u w 61. Niemiecko-Polskim Forum Przedsiêbiorców pt. „Produkty i œwiadczenia przyjazne seniorom - si³¹ napêdow¹ gospodarki”. Forum odbêdzie siê 10.11.2011 r. w Altentreptow. Udzia³ w imprezie jest bezp³atny.
W razie du¿ego zainteresowania, planuje siê zorganizowanie wyjazdu grupowego. Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do naszego biura przy ul. Zwyciêstwa 42 w Koszalinie, tel. 94 342-65-50,
cud@ko-pomerania.pl

Jesteœmy w Inselklinikum Heringsdorf
doœwiadczeñ dotyczy³a leczenia uzdrowiskowego i rehabilitacji w Polsce,
i w Niemczech.
Uczestnicy mieli okazjê zwiedziæ Inselklinikum, w sk³ad której obecnie wchodz¹
dwa domy uzdrowiskowe: Haus Kulm - Specjalistyczna Klinika Psychosomatyczna oraz
Haus Gothensee - Specjalistyczna Klinika
Dzieciêca.
Medyczne wyposa¿enie klinik, takie jak
komora do krioterapii z -110 st C oraz komora tlenowa z tlenem w warunkach podwy¿szonego ciœnienia jest rzadko w Niemczach
stosowanym kompleksowym zabiegiem terapeutycznym. Udzia³ w wymianie doœwiadczeñ wziê³o 40 osób.
W dniach 17-18.09.2011 r. Centrum Koszalin/Karlino prezentowa³o swoj¹ dzia³alnoœæ podczas XI Regionalnych Targów Gospodarczych w Bia³ogardzie, integruj¹c siê
tym samym z przedsiêbiorcami z regionu
koszaliñskiego. Zorganizowane przez Sto-

Na Targach Gospodarczych w Bia³ogardzie
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Regionalne Centrum Informacji Turystycznej w Koszalinie
podsumowa³o sezon turystyczny 2011
Regionalne Centrum Informacji Turystycznej dzia³aj¹ce przy Stowarzyszeniu
Gmin i Powiatów Pomorza
Œrodkowego podsumowa³o
kolejny, siódmy ju¿ sezon
turystyczny swojej dzia³alnoœci. Godziny pracy Centrum
dostosowano do natê¿enia ruchu turystycznego - od poniedzia³ku do pi¹tku w godzinach
8-18 oraz w soboty 8-16.
Poza godzinami otwarcia
podstawow¹ informacjê turystyczn¹ zapewnia kiosk multimedialny, za pomoc¹ którego
skorzystaæ mo¿na ze strony
RCIT www.it-pomorze.pl oraz
z portalu turystycznego województwa zachodniopomorskiego www.zachodniopomorskie.pl.
Na wyposa¿eniu Centrum
jest tak¿e kiosk multimedialny wewnêtrzny, oraz od tego roku na
potrzeby turystów przygotowano stanowisko komputerowe
z dostêpem do Internetu. Stanowisko komputerowe powsta³o
w ramach realizacji projektu pn.
„Zwiêkszenie dostêpu do informacji turystycznej poprzez modernizacjê i usprawnienie funkcjonowania Regionalnego Centrum Informacji Turystycznej w
Koszalinie” wspó³finansowanego przez Uniê Europejsk¹ z Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013.
Z prowadzonych w Centrum statystyk wynika, ¿e
w sezonie letnim 2011 roku,
w miesi¹cach od czerwca do
15 wrzeœnia, z us³ug Centrum
skorzysta³o ogó³em 3447 osób.
Dane statystyczne obejmuj¹ iloœæ
osób odwiedzaj¹cych Centrum,
informacje udzielone telefoniczne, oraz przesy³ki pocztowe
materia³ów informacyjnych.
Rozk³ad udzielonych informacji w poszczególnych miesi¹cach przedstawia wykres nr 1.
Wykres nr 2 prezentuje zestawienie w rozbiciu na turystów
krajowych i zagranicznych. Podobnie jak w latach ubieg³ych
najwiêksz¹ grupê odwiedzaj¹cych Centrum turystów zagranicznych stanowi¹ obywatele
Niemiec, ale zdarzaj¹ siê tak¿e
przedstawiciele innych krajów,
szczególnie z Europy, jak Francuzi, Anglicy, Rosjanie, Hiszpanie, Duñczycy i Szwedzi.
Centrum udostêpnia swoim
klientom materia³y p³atne i bezp³atne. Prowadzi sprzeda¿ map,
przewodników turystycznych,
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upominków reklamowych oraz
gad¿etów promocyjnych miasta
Koszalina i gminy Mielno. Z wydawnictw najwiêkszym zainteresowaniem cieszy siê przewodnik turystyczny Koszalin
i okolice, folder o Kamiennych
Krêgach Gotów oraz publikacja
o Wale Pomorskim. Z map najwiêksza liczba sprzeda¿y dotyczy planu miasta Koszalina,
mapy szlaków turystycznych
„Masyw Góry Che³mskiej”, mapy
powiatu koszaliñskiego, woje-

niem ciesz¹ siê tak¿e bezp³atne
foldery i mapki poszczególnych
gmin, cz³onków naszego Stowarzyszenia. Dostosowuj¹c siê
do wymogów skutecznego dzia³ania informacji turystycznej gromadzimy i udostêpniamy turystom darmowe publikacje z terenu województwa zachodniopomorskiego. Najczêœciej poszukiwane informacje dotycz¹ Ko³obrzegu, Dar³owa, Pojezierza
Drawskiego oraz ró¿nych form
turystyki aktywnej - m.in. rowe-

Wykres Nr 1 : Liczba turystów w sezonie letnim (od czerwca do 15
wrzeœnia 2011r.)

Wykres Nr 2 : Liczba turystów krajowych i zagranicznych (od czerwca do 15 wrzeœnia 2011r.)
wództwa zachodniopomorskiego oraz Pojezierza Drawskiego.
Poszukiwane s¹ tak¿e mapy
obejmuj¹ce swym zasiêgiem
ca³e Wybrze¿e Ba³tyku.
Bezp³atne materia³y informacyjno-promocyjne dostêpne
w RCIT dotycz¹ przede wszystkim Koszalina i regionu koszaliñskiego oraz wybranych miast
i powiatów województwa zachodniopomorskiego. Turyœci
odwiedzaj¹cy Centrum chêtnie
korzystaj¹ z publikacji w postaci folderu Staromiejskiej Trasy
Turystycznej w Koszalinie oraz
Informatora Turystycznego
o mieœcie. Wydawnictwa te dostêpne s¹ w trzech wersjach
jêzykowych - polskiej, niemieckiej i angielskiej. Zainteresowa-

rowej czy kajakowej.
Pytania ze strony turystów
obejmuj¹ obszar Koszalina i najbli¿szej okolicy, zdarzaj¹ siê tak¿e pytania o atrakcje turystyczne czy bazê turystyczn¹ dotycz¹ce innych regionów w Polsce. Zakres merytoryczny udzielanych przez pracowników Centrum informacji dotyczy zagadnieñ stricte turystycznych, jak
i informacji praktycznych - np.
lokalizacji bankomatów, rozk³adu jazdy autobusów miejskich
i busów podmiejskich, lokalizacji
sklepów i placówek us³ugowych itp. Konsekwencj¹ braku
punktu informacyjnego na Dworcu PKP w Koszalinie oraz lokalizacji naszego Centrum w pobli¿u Dworca PKP i PKS jest bar-

dzo czêste, szczególnie w sezonie wakacyjnym, udzielanie
informacji o rozk³adzie jazdy poci¹gów i autobusów PKS. Do
dyspozycji zainteresowanych
s¹ bezp³atne ulotki z rozk³adami
jazdy np. na trasie KoszalinSzczecin, Koszalin-Ko³obrzeg,
Koszalin-Mielno, Szczecin-Ko³obrzeg, Szczecin-Berlin itp. Centrum œwiadczy tak¿e us³ugi
w zakresie rezerwacji noclegów oraz wspó³pracy z lokalnymi przewodnikami.
W zakresie nowych wydawnictw, w bie¿¹cym roku,
pojawi³ siê praktyczny przewodnik napisany przez Piotra
Kawa³ka pt. „Pla¿ownik œrodkowopomorski”. Ksi¹¿ka zosta³a
wydana przez Wydawnictwo
Agora i jest dostêpna zarówno
w wersji polskiej jak i niemieckiej. W RCIT mo¿na od niedawna tak¿e zakupiæ obszerny przewodnik turystyczny pt. „Pomorze Œrodkowe”, zawieraj¹cy
wiele ciekawych informacji o
naszym regionie oraz ksi¹¿kê pt.
„Pionierzy ziemi koszaliñskiej i ich
wspomnienia” wydan¹ przez
Stowarzyszenie Przyjació³ Koszalina, Klub Pioniera Miasta
Koszalina oraz Koszaliñsk¹ Bibliotekê Publiczn¹. S¹ tak¿e dostêpne nowe mapy Pojezierza
Drawskiego: „Drawski Park Krajobrazowy -100 atrakcji turystycznych”, „Pojezierze Drawskie” - mapa turystyczna, przewodnik rowerowy i atlas turystyczny.
Z materia³ów udostêpnianych bezp³atnie dostêpna jest
Mapa atrakcji powiatu koszaliñskiego w skali 1:110 000,
wydana ze œrodków w³asnych
Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Pomorza Œrodkowego a tak¿e zaktualizowana Mapa szlaków rowerowych powiatu
koszaliñskiego w skali 1: 55
000. Mapa rowerowa ukaza³a
siê w ramach zrealizowanego
przez Stowarzyszenie zadania
pn. „Tablice informacyjne szlaków rowerowych powiatu koszaliñskiego” dofinansowanego
z bud¿etu Województwa Zachodniopomorskiego w ramach
konkursu ofert na wspieranie realizacji zadañ publicznych Województwa Zachodniopomorskiego w zakresie turystyki i krajoznawstwa w roku 2011r.
RCIT jest miejscem dystrybucji „Miesi¹ca w Koszalinie”,
bezp³atnego informatora spo³eczno-kulturalnego, „Gazety
Ziemskiej” oraz miesiêcznika
„Presti¿”.
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Regionalne Centrum Informacji
Turystycznej dzia³aj¹ce w strukturze
Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Pomorza Œrodkowego zrealizowa³o
projekt zwi¹zany z wytyczeniem i
oznakowaniem szlaku konnego na terenie gmin powiatu koszaliñskiego.
Inicjatorem podjêcia starañ o stworzenie szlaku by³a Pani Ma³gorzata
Czabañska, w³aœcicielka oœrodka
jazdy konnej w Cewlinie.
Wniosek przygotowany przez pracowników RCIT uzyska³ dofinansowanie z Ministerstwa Sportu i Turystyki
w ramach otwartego konkursu ofert na
zadania z zakresu turystyki w 2011 roku.
Koszt zadania to kwota 40 279,93 z³.,
z tego otrzymana dotacja 25.459,65 z³.
co stanowi 63,20% kosztów ca³kowitych
projektu.
Celem realizacji przedsiêwziêcia
jest podniesienie atrakcyjnoœci turystycznej regionu koszaliñskiego poprzez wzbogacenie zagospodarowania
turystycznego o oznakowany szlak konny oraz umo¿liwienie bezpiecznych przejazdów konnych pomiêdzy gospodarstwami agroturystycznymi i oœrodkami
jeŸdzieckimi. Powsta³y szlak po³¹czy³

Pomorze Œrodkowe ze szlakiem konnym Pojezierza Drawskiego.
W ramach zadania oznakowano
138,4 km szlaku przebiegaj¹cego od
W³ok w gminie Œwieszyno poprzez tereny gminy Manowo i Sianów do nadmorskich £az oraz od miejscowoœci
Przytok poprzez tereny gminy Polanów
i Bobolice do Bia³ego Boru.
W celu promocji szlaku wydano folder z opisem i mapk¹ przebiegu szlaku
wraz z regulaminem korzystania ze szlaku oraz wykazem oœrodków jazdy konnej. Folder w iloœci 2000 egzemplarzy
ukaza³ siê w wersji polskiej i niemieckiej. W Manowie, Skibnie, Kr¹gu i Bia³ym Borze zamontowano tablice
w stela¿u drewnianym z map¹ powiatu
koszaliñskiego i zaznaczonym przebiegiem szlaku. Przy 10 gospodarstwach
agroturystycznych na szlaku pojawi³y siê
tablice ze schematem szlaku konnego.
Zadanie zrealizowano przy aktywnym wsparciu ze strony poszczególnych samorz¹dów oraz nadleœnictw w
Bobolicach, Manowie, Miastku, Karnieszewicach i Polanowie. Wykonawc¹
czêœci z etapów projektu by³ Oddzia³ Koszaliñski PTTK.

Zadanie dofinansowane ze œrodków Ministerstwa Sportu i Turystyki
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Mapa cyfrowa powiatu koszaliñskiego
Stowarzyszenie Gmin
i Powiatów Pomorza Œrodkowego realizuje projektu pn.
„Zwiêkszenie dostêpu do
informacji turystycznej poprzez modernizacjê i usprawnienie funkcjonowania Regionalnego Centrum Informacji Turystycznej w Koszalinie” wspó³finansowany
przez Uniê Europejsk¹ z Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego

w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego
Województwa Zachodniopomorskiego na lata 20072013.

nik telewizyjny, na którym
prezentowane s¹ zdjêcia
oraz filmy promuj¹ce region
koszaliñski.

W pierwszym etapie projektu zmodernizowano salê
obs³ugi klientów Centrum,
zakupiono dwa zestawy
komputerowe, w tym jeden
w celu organizacji stanowiska dla turysty oraz odbior-

W lipcu br. rozstrzygniêto
przetarg na Mapê cyfrow¹
powiatu koszaliñskiego, która od grudnia br. dostêpna
bêdzie na zmodernizowanej
stronie RCIT www.it-pomorze.pl. Wykonawc¹ mapy
jest firma GEOBAZA Sp. z o.o.

z Lêborka. Od paŸdziernika
rozpoczn¹ siê tak¿e prace
nad zmian¹ projektu graficznego i rozbudow¹ strony internetowej Centrum Informacji Turystycznej.
W ramach u³atwienia dostêpu do informacji turystycznej poprzez portal internetowy na stronie www.it-pomorze.pl pojawi siê tak¿e interaktywna baza noclegowa.

Projekt wspó³finansowany przez Uniê Europejsk¹ z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013.
Umowa o dofinansowanie UDA-RPZP.05.01.02-32-010/10-00

Realizacja projektu pn. Uruchomienie lotniska
w Zegrzu Pomorskim k. Koszalina w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Zachodniopomorskiego 2007 -2013
28 lutego 2011r. Prezes Zarz¹du SGiPPŒ, Piotr Jedliñski,
zwróci³ siê z pismem do Marsza³ka Województwa Zachodniopomorskiego z proœb¹ o wyra¿enie zgody na zmianê zakresu rzeczowego projektu „Uruchomienie lotniska z Zegrzu
Pomorskim k. Koszalina”,
polegaj¹c¹ na jego etapowej realizacji.
W nowym ujêciu, w ramach
obecnej edycji RPO WZ na lata
2007-2013 zrealizowane zosta³yby pewne „fundamenty” pod
docelowe, przysz³e lotnisko komunikacyjne. Wykonane zosta³yby w szczególnoœci takie prace, które pozwoli³yby na rejestracjê lotniska o tzw. ograniczonej certyfikacji, zgodnie
z przepisami znowelizowanej
w lipcu br. ustawy Prawo Lotnicze. Rozbudowa obiektu do pe³nego lotniska komunikacyjnego
mia³aby natomiast nast¹piæ
w drugim etapie realizowanego
projektu, w kolejnej perspektywie finansowej Unii Europejskiej
na lata 2014-2020.
19 lipca 2011r. SGiPPS otrzyma³o w tej sprawie pisemn¹ odpowiedŸ zawieraj¹c¹ proœbê
o przes³anie dodatkowych informacji dla Komisji Europejskiej.
21 lipca 2011r. SGiPPS przes³a³o dodatkowe informacje odpowiadaj¹ce na uwagi i pytania
Komisji Europejskiej.
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Zarz¹d Województwa Zachodniopomorskiego uchwa³¹
nr 975/11 z dnia 21 czerwca
2011 zaakceptowa³ zmianê terminu z³o¿enia ww. wniosku
z dnia 31 lipca 2011r. na dzieñ
31 lipca 2012r. Obecnie trwa
procedura przygotowania aneksu do pre-umowy.
Ustawa o zmianie ustawy
Prawo lotnicze oraz niektórych
innych ustaw zosta³a podpisana przez Prezydenta RP w dniu
15 lipca 2011.W nowelizacji
przyjêto m.in. poprawki Senatu
wniesione z inspiracji Aeroklubu Polskiego zezwalaj¹ce na
mo¿liwoœæ rejestracji nowej kategorii lotniska publicznego
o tzw. ograniczonej certyfikacji,
o którego status mog³yby siê
staraæ te obiekty, które by³yby
otwartym lokalnym lotniskiem
umo¿liwiaj¹cym funkcjonowanie
niewielkiego ruchu krajowego,
na podobnych zasadach jak
du¿e porty lotnicze, ale bez ponoszenia zbêdnych nak³adów
inwestycyjnych, które nie s¹ zasadne na takich ma³ych lotniskach (np. brak koniecznoœci
budowy posterunku stra¿y po¿arnej, instalacji certyfikowanego ogrodzenia obwodowego).
Szczegó³owe wymogi niezbêdne do uruchomienia lotniska publicznego o graniczonej certyfikacji zostan¹ dopiero okreœlone
w przepisach wykonawczych
do znowelizowanej ustawy.

Konkurs
„Najlepszy
produkt
turystyczny
Pomorza
Œrodkowego"

Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Pomorza Œrodkowego
ju¿ po raz czwarty organizuje
konkurs „Najlepszy produkt turystyczny Pomorza Œrodkowego”. Organizacja konkursu pozwala wyró¿niaæ najlepszych,
których dzia³ania i zaanga¿owanie wp³ywaj¹ na turystyczny
wizerunek regionu koszaliñskiego oraz mobilizuje do tworzenia
klimatu sprzyjaj¹cemu rozwojowi atrakcji i produktów turystycznych.
Uprawnionymi do zg³aszania produktów turystycznych s¹
jednostki samorz¹du terytorialnego, lokalne organizacje turystyczne, organizacje reprezentuj¹ce przedsiêbiorców, inne
podmioty turystyczne, organizatorzy w swoim w³asnym imieniu. Oferty nale¿y przesy³aæ
w terminie do 25 paŸdziernika

2011r. dostarczaj¹c wype³niony
formularz zg³oszeniowy wraz
z krótkim opisem zg³aszanych
ofert oraz innymi materia³ami
przedstawiaj¹cymi produkt.
Najciekawsze produkty
otrzymaj¹ statuetki i certyfikaty
oraz objête zostan¹ cyklem dzia³añ promocyjnych prowadzonych przez Regionalne Centrum
Informacji Turystycznej /strona
internetowa www.it-pomorze.pl, targi turystyczne, ulotka
promocyjna o laureatach konkursu, rekomendacje wœród regionalnych przedsiêbiorców bran¿y turystycznej/. Laureaci konkursu otrzymuj¹ prawo do pos³ugiwania siê w celach promocyjnych logotypem "Najlepszy
produkt turystyczny Pomorza
Œrodkowego.
Grono nagrodzonych z poprzednich edycji stanowi¹:
Ogrody Tematyczne HORTULUS
w Dobrzycy, Miêdzynarodowy
Zlot Morsów w Mielnie, Koszaliñski Festiwal Debiutów Filmowych „M³odzi i Film”, Goci na
Kamiennych Krêgach, Wirtualna Mapa Gminy Sianów, Wioska
Hobbitów w Sierakowie S³awieñskim, sp³yw kajakowy
rzek¹ Unieœæ - „Nie tylko pla¿a”, Koszaliñska Kolej W¹skotorowa, „Kosza³ek” - przeprawa przez Jezioro Jamno, Sianowska Kraina w Kratkê, Hanza Jazz Festiwal.
Regulamin konkursu wraz
z kart¹ zg³oszenia dostêpne s¹
na stronie www.it-pomorze.pl lub
www.ko-pomerania.pl

