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Koszalin i Hortulus na trasie
akcji „AŻ PO MORZE”
Regionalne Centrum
Informacji Turystycznej
w Koszalinie, działające
w strukturze Stowarzyszenia Gmin i Powiatów
Pomorza Środkowego
jest partnerem akcji promocyjnej „AŻ PO MORZE” nakierowanej na rozwój i promocję turystyki na Pomorzu Zachodnim. Pomysłodawcą i
organizatorem jest Zachodniopomorska Agencja Rozwoju Turystyki w Szczecinie. Cel akcji to
odkrywanie wyjątkowych miejsc, atrakcji turystycznych, obiektów noclegowych i gastronomicznych przez Blogera i opisywanie swoich
wrażeń na specjalnym blogu www.azpomorze.
pl i portalach społecznościowych. Wszystko po
to, żeby pokazać, że we wrześniu też warto odwiedzić Pomorze Zachodnie. Morze wprawdzie
nie nastraja do kąpieli, ale są dziesiątki innych
miejsc i atrakcji, które warto odwiedzić.
W dniu 21 września na trasie znalazł się Koszalin i Ogrody Tematyczne Hortulus w Dobrzycy.
Relacja na stronie http://azpomorze.pl/

GAZETA ZIEMSKA – miesięcznik samorządowy

CUD Euroregionu Pomerania
w Koszalinie
Centrum Usługowo-Doradcze Euroregionu POMERANIA w Koszalinie przy współpracy biur
sieciowych w Szczecinie i Neubrandenburgu zorganizowało 17.09.2014 r. wyjazd studyjny do Neustrelitz w celu zwiedzania Krajowego Centrum Odnawialnych Źródeł Energii w
Mecklemburgii-Pomorzu Przednim (Leea). Uczestnicy wyjazdu poza zwiedzaniem elektrociepłowni na biomasę uczestniczyli w dwóch prelekcjach połączonych z dyskusją. Jednym
z tematów była „Energia geotermalna – źródło energii o wysokim potencjale opłacalności
ekonomicznej przy długoterminowym korzystaniu z ciepła dla użytkowników indywidualnych
oraz spółdzielni mieszkaniowych”

Konkurs na Najlepsze Centrum
Informacji Turystycznej
Centra i punkty
informacji turystycznej to miejsca pierwszego kontaktu turysty z wybraną przez
niego destynacją.
Jakość obsługi stanowi więc tutaj niezwykle
istotny element budowania wizerunku miejsc
i atrakcji turystycznych. W celu promowania
dobrych praktyk w zakresie prowadzenia centrów i punktów IT Polska Organizacja Turystyczna organizuje corocznie konkurs na Najlepsze
Centrum Informacji Turystycznej. W tym roku
odbywa się X edycja tego konkursu, do którego zgłosiło swoją kandydaturę Regionalne
Centrum Informacji Turystycznej w Koszalinie.
Dla przypomnienia w tym samym konkursie w
roku 2009 RCIT zajęło III miejsce w kategorii
miast powyżej 75 tys. mieszkańców.
Cele konkursu to wyłonienie najlepiej działających centrów informacji turystycznej w kraju,
podniesienie jakości usług związanych z obsługą turysty, zwiększenie zainteresowania władz
samorządowych i lokalnych tworzeniem sieci
informacji turystycznej oraz rozpowszechnianie nowych produktów turystycznych.
Od 2010r. w konkursie mogą brać udział
wszystkie scertyfikowane placówki informacji
turystycznej działające zgodnie z zasadami
i standardami Polskiego Systemu Informacji
Turystycznej. RCIT w Koszalinie startuje w kategorii centrów trzygwiazdkowych.
Zgłoszone do konkursu placówki „IT” oceniane są z uwzględnieniem w szczególności takich
elementów jak: lokalizacja placówki, wygląd,
funkcjonalność i estetyka jej wnętrza, dostępność dla turystów, w tym niepełnosprawnych,
godziny pracy, kwalifikacje pracowników, w
tym znajomość języków obcych, jakość, zasięg i
kompletność udzielanych informacji, zaopatrzenie w materiały informacyjno – promocyjne.
Wyniki konkursu zostaną opublikowane na
łamach m.in. „Aktualności Turystycznych”
oraz wykaz laureatów zostanie zamieszczony na stronie internetowej www.pot.gov.pl.
Wręczenie statuetek i dyplomów odbędzie się
podczas Targów Regionów i Produktów Turystycznych TOUR SALON 2014 w Poznaniu /2325.10.2014/.

14.10.2014 r. biuro CUD w Koszalinie organizuje wyjazd studyjny do Poznania na Międzynarodowe Targi Ochrony Środowiska POLEKO. Wyjazd z Koszalina zaplanowano
na godz. 6.00, powrót do Koszalina ok. 21.00. Udział w wyjeździe jest bezpłatny, tzn. organizator pokrywa koszty transportu. Uczestnicy wyjazdu we własnym zakresie opłacają bilet
wstępu na targi oraz wyżywienie.
Wszystkich zainteresowanych prosimy o kontakt z Biurem CUD w Koszalinie:
Centrum Usługowo – Doradcze Euroregionu POMERANIA
ul. Zwycięstwa 42, pokój 216, 75-736 Koszalin
e-mail: cud@ko-pomerania.pl, fax 94 342-65-50

Projekt „Transgraniczna Sieć Centrów Usługowo – Doradczych Euroregionu
Pomerania na lata 2012 – 2015” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
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Nowości promocyjne przygotowane
przez RCIT w Koszalinie

Z nowości promocyjnych sezonu letniego Regionalne Centrum Informacji Turystycznej
wydało Kolorowankę dla dzieci – Koszalin
i Powiat Koszaliński - publikacja na wesoło,
przez pryzmat dziecięcej wyobraźni ma zachęcić mieszkańców i przyjezdnych do odkrywania miejsc rodzinnego wypoczynku i rekreacji. W Kolorowance znalazły się takie miejsca
jak np.: Wioska Indiańska w Koszalinie, Kolej
Wąskotorowa, Wioska Klocków Grabówko,
Wioska Hobbitów w Sierakowie Sławieńskim,
parki linowe, Miś Uszatek z koszalińskiej Fabryki Zabawek Pluszowych „Kolor-Plusz”,
Muzeum Aut Zabytkowych przy Hotelu „Verde”. Kolorowanka jest bezpłatna, dostępna w
Centrum przy ul. Dworcowej oraz w Centrum
Informacji Turystycznej w Mielnie.

W sierpniu zainaugurowano akcję Paszport Turystyczny Regionu Koszalińskiego, który jako przewodnik pozwoli odkryć
historię, kulturę i tradycję naszego regionu.
Jest to „drogowskaz” dla turystów, zarówno
tych małych, jak i tych dużych, pokazuje
miejsca, do których warto pojechać i zobaczyć. Paszport zawiera opisy 13 wybranych
atrakcji turystycznych, które można odwiedzić w dowolnym terminie (całorocznie
lub sezonowo), zdobywając potwierdzenie
pobytu w postaci pamiątkowego stempla
okolicznościowego. Na osoby, które dostarczą do siedziby RCIT w Koszalinie Paszport
z potwierdzeniami odwiedzenia wszystkich

miejsc, czekają upominki promocyjne /jest
on ważny bezterminowo/. Paszport można
zachować jako pamiątkę z pobytu w Regionie Koszalińskim, nie upoważnia do bezpłatnego korzystania z opisanych atrakcji.
Paszport można odebrać w następujących
miejscach: Regionalne Centrum Informacji
Turystycznej w Koszalinie przy ul. Dworcowej
11-15, tel. 94 346 24 40, Centrum Promocji i Informacji Turystycznej Gminy Mielno
w Mielnie, ul. Lechitów 23, tel. 94 318 99
55, atrakcje opisane w Paszporcie. Wersja
elektronieczna do pobrania w formacie pdf:
http://www.it-pomorze.pl/files/media/
pliki/Paszport%20Turystyczny.pdf.

Wąskotorówką do Manowa
Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Pomorza
Środkowego zakończyło realizację zadania pn „Przejazd kolejką wąskotorową
wraz z atrakcjami dla dzieci i młodzieży z terenów wiejskich sposobem na
wzmocnienie więzi z regionem” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
w ramach działania Wdrażanie lokalnych

strategii rozwoju, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
za pośrednictwem Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Zachodniopomorskiego.
Wycieczki odbyły się w 3 terminach ( w
miesiącach lipiec- sierpień) dla dzieci ze
świetlic wiejskich miejscowości: Będzino,
Bonin, Manowo, Wyszewo, Maszkowo, Rzepkowo, Karnieszewice, Sowinko, Jacinki, Rekowo, Chocimino. Uczestniczyło w nich łącznie
220 osób. Na dzieci, oprócz przejazdu kolejką na trasie Koszalin- Manowo- Koszalin,
czekało wiele atrakcji m.in. : przejażdżka
drezyną, zwiedzanie rezerwatu przyrody i
ścieżki edukacyjnej „ Czapla Góra”, zwiedzanie strzelnicy myśliwskiej oraz zagrody z dzikami. Wycieczkę zakończyło ognisko z kiełbaskami. Najwięcej radości zarówno dzieciom jak i opiekunom sprawiała przejażdżka
drezyną. Na zakończenie dzieci otrzymały
pamiątkowe dyplomy za udział w szkoleniu z

zakresu Edukacji Ekologicznej przygotowane
przez Polski Związek Łowiecki Ośrodek Edukacji Ekologicznej w Manowie.
Całość przedsięwzięcia przygotowali pracownicy Regionalnego Centrum Informacji
Turystycznej działającego w strukturach Stowarzyszenia.
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Projekt pn. „Partnerstwo samorządów
Koszalińskiego Obszaru Funkcjonalnego
szansą na wzmocnienie potencjału
rozwojowego regionu”
Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Pomorza Środkowego od stycznia br. realizuje Projekt pn. „Partnerstwo Samorządów Koszalińskiego Obszaru Funkcjonalnego szansą na wzmocnienie
potencjału rozwojowego regionu” w partnerstwie z Miastem
Koszalin, Gminami Będzino, Biesiekierz, Manowo, Mielno, Polanów,
Sianów i Świeszyno oraz Starostwem Powiatowym w Koszalinie, Fundacją Środkowopomorska Grupa Działania i Koszalińską Izbą Przemysłowo - Handlową.
W miesiącach lipiec – wrzesień firma Lider Projekt Sp. z o.o. z Poznania w ramach Strategii Zrównoważonego Rozwoju Koszalińskiego Obszaru Funkcjonalnego oraz Sektorowego Programu
Rozwoju Gospodarczego i Zagospodarowania Turystycznego
Koszalińskiego Obszaru Funkcjonalnego m.in. na podstawie
danych otrzymanych od Partnerów projektu, w tym kwestionariuszy
ankietowych wypełnianych przez radnych jednostek gminnych KOF
oraz przeprowadzonych badań ankietowych wśród mieszkańców Koszalińskiego Obszaru Funkcjonalnego przygotowała diagnozę ogólną, diagnozę sektorową wraz z delimitacją i analizą porównawczą.
Ankiet w terenie przeprowadzono 1080. Analiza porównawcza dotyczyła zestawienia Koszalińskiego Obszaru Funkcjonalnego na tle
innych obszarów funkcjonalnych w kilku działach tematycznych np.
w zakresie infrastruktury społecznej, wskaźnika przedsiębiorczości.
Delimitacja na potrzeby w/w opracowania ma charakter diagnostyczny, wskazując na stopień spójności wewnątrz Koszalińskiego
Obszaru Funkcjonalnego (KOF) – jej rola polega nie tyle na wyznaczeniu zasięgu tego obszaru, co na zobrazowaniu wewnętrznego
zróżnicowania gmin KOF i wskazaniu ewentualnych problemów z
jego spójnością.
15 lipca w siedzibie Stowarzyszenia zorganizowano pierwsze
spotkanie warsztatowe z Partnerami projektu prezentujące delimitację KOF, analizę porównawczą, diagnozę ogólną i sektorową oraz
propozycje analizy SWOT. W miesiącu sierpniu przeprowadzono
indywidualne wywiady pogłębione z liderami lokalnymi /48 osób/
wskazanymi przez przedstawicieli gminnych. We wrześniu odbyło
się drugie spotkanie warsztatowe związane z analizą SWOT, ana-

lizą problemową KOF oraz wyznaczeniem celów strategicznych i
szczegółowych. Przygotowany projekt dokumentu w postaci Strategii Zrównoważonego Rozwoju Koszalińskiego Obszaru Funkcjonalnego został poddany pod konsultacje społeczne - formularze zgłaszania uwag zamieszczono na stronach internetowych Partnerów
projektu i Stowarzyszenia. Odbyły się ponadto otwarte konsultacje
społeczne w dniu 24 września w Koszalinie w siedzibie NOT-u. W
spotkaniu wzięli udział mieszkańcy, a także przedstawiciele Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Pomorza Środkowego i Partnerów
projektu. Podczas spotkania konsultacyjnego reprezentanci wykonawcy firmy Lider Projekt Sp. z o.o. przedstawili założenia Strategii
Zrównoważonego Rozwoju KOF, w tym Analizę SWOT/TOWS, Wizję,
Analizę problemową, a także Cele strategiczne i szczegółowe oraz
proponowane obszary projektowe. Ostateczna wersja uwzględniająca zgłoszone propozycje oraz uwagi i poprawki Stowarzyszenia
przygotowana będzie na koniec września. Zapraszamy także do
udziału w kolejnych konsultacjach społecznych, tym razem Sektorowego Programu Rozwoju Gospodarczego i Zagospodarowania
Turystycznego KOF. Informacja o terminie spotkania pojawi się na
stronach internetowych Stowarzyszenia i Partnerów projektu.
Projekt finansowany ze środków EOG 2009-2014 pochodzących
z Islandii, Liechtensteinu i Norwegii oraz środków krajowych.
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Podsumowanie sezonu letniego 2014r.
w Regionalnym Centrum Informacji
Turystycznej w Koszalinie
Regionalne Centrum Informacji Turystycznej działające przy Stowarzyszeniu Gmin i
Powiatów Pomorza Środkowego podsumowało kolejny sezon turystyczny swojej działalności.
Tegoroczne lato zaskoczyło wszystkich długoterminową słoneczną pogodą, co również
przełożyło się na większą liczbę odwiedzających nasz punkt informacji, w porównaniu z
latami poprzednimi. Z prowadzonych analiz
wynika, iż w sezonie letnim 2014 roku, w
miesiącach czerwiec- sierpień z usług Centrum skorzystało ogółem 3.799 osób. Dane
statystyczne obejmują ilość osób odwiedzających Centrum, informacje udzielone telefoniczne oraz przesyłki pocztowe materiałów
informacyjnych. Rozkład udzielonych informacji w poszczególnych miesiącach przedstawia wykres nr 1. Wykres nr 2 prezentuje
zestawienie w rozbiciu na turystów krajowych i zagranicznych. Podobnie jak w latach
ubiegłych największą grupę odwiedzających
Centrum turystów zagranicznych stanowią
obywatele Niemiec.
Centrum udostępnia swoim klientom materiały płatne i bezpłatne. Prowadzi sprzedaż map, przewodników turystycznych,
upominków reklamowych oraz gadżetów
promocyjnych. Podczas tegorocznego sezonu dużym zainteresowaniem wśród turystów cieszyły się magnesy ukazujące
ciekawe miejsca Koszalina przygotowane
przez Wydawnictwo „Kamera” z Kołobrzegu. W związku z roozpoczęciem obchodów
750-lecia Miasta Koszalina RCIT jest jednym
z punktów sprzedaży dukatów – szelągów
koszalińskich przedstawiających koszalińskie zabytki. Pierwsza moneta przedstawiała historyczny herb Koszalina czyli wizerunek św. Jana Chrzciciela, druga koszalińską
katedrę.
Jak co roku największa liczba sprzedaży
w zakresie map i planów dotyczyła planu
miasta Koszalina, mapy szlaków turystycznych „Masyw Góry Chełmskiej” oraz Szlaków Rowerowych Powiatu Koszalińskiego. Z
nowości wydawniczych w Centrum pojawiła się mapa w formie rysunkowej Koszalin
„Plan na Spacer” autorstwa pani Grety
Grabowskiej, jak również książka „Mnie
to miasto od innych droższe…”– Wspomnienia Koszalińskich Pionierów.Bezpłatne
materiały informacyjno – promocyjne dostępne w RCIT związane są przede wszystkim z Koszalinem i regionem koszalińskim
oraz województwem zachodniopomorskim.
Dużym zainteresowaniem cieszy się zestaw
czterech mapek – Rowerowy Koszalin
- publikacja wydana na zlecenie Urzędu
Miejskiego w Koszalinie. Są to cztery mapki:
Góra Chełmska, Koszalin - Hajka, Mielno Jamno oraz miasto Koszalin. Wśród nowości z gminy Mielno pojawiła się Mapa Turystyczna Gminy Mielno z planami oraz
opisem miejscowości gminy.

Turystyka rowerowa to jedna z najchętniej uprawianych form wypoczynku w regionie, szczególnie w sezonie wakacyjnym. Dla
zwolenników poznawania regionu i rekreacji na dwóch kółkach udostępniamy Mapę
Szlaków Rowerowych Powiatu Koszalińskiego, Mapę Turystyczną Dorzecza Parsęty /
prezentującą szlaki rowerowe powitu koszalińskiego, kołobrzeskiego, białogardzkiego
wraz z Pojezierzem Drawskim/. Dopełnieniem jest publikacja Związku Miast i Gmin
Dorzecza Parsęty „Szlakiem po nasypie
Kolejki Wąskotorowej”
Dzięki współpracy z Wydziałem Turystyki,
Gospodarki i Promocji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego koszalińskie Centrum dysponuje bogatą
ofertą tematycznych publikacji dotyczących
naszego województwa. Do najciekawszych
należą: Zachodniopomorska Kraina Wodna,
Zachodniopomorskie dla dzieci i młodzieży,

Zachodniopomorskie – turystyka campingowa, Uzdrowiska Zachodniopomorskie, Zachodniopomorska Wieś Turystyczna, Przewodnik turystyczny Pomorska Droga Św.
Jakuba. Udostępniamy również nowe wydawnictwo Zachodniopomorskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej „Odkryj Zachodniopomorskie” w wersji polskiej i niemieckiej
prezentujące najważniejsze miasta, regiony i
produkty turystyczne województwa.
Zakres merytoryczny udzielanych przez
pracowników Centrum informacji dotyczy
zagadnień stricte turystycznych i tzw. okołoturystycznych. Podstawowym materiałem
do pracy i bardzo chwalonym przez turystów
jest Informator Turystyczny ze Staromiejską Trasą Turystyczną. W celu udzielenia informacji praktycznych turyście – np.
lokalizacji bankomatów, sklepów, placówek
usługowych niezawodny okazuje się wyrywany plan Koszalina w formacie A4.

Wykres Nr 1: Liczba turystów w sezonie letnim

Wykres Nr 2: Liczba turystów krajowych i zagranicznych (czerwiec-sierpień 2014r.)
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