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ŚWINOUJŚCIE - MIASTO WIELU REKORDÓW
MIejskie Historie | Terra Group

Mówi się, że to miejsce, w którym zaczyna się Polska. Cenione uzdrowisko i popularny cel
nadmorskich wycieczek, który skupia młodzież akademicką, miłośników sportu i aktywnego spędzania czasu. Mowa o Świnoujściu.
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ŚWINOUJŚCIE
SIEDZIBA WYSPIARZY

WYSPA
WOLIN
NAJWIĘKSZA WYSPA W POLSCE
Międzyzdroje
Świnoujście

Zamieszkałe są jedynie 3 z 44 wysp:
Uznam, Wolin i Krasibór.
Wolin

265 km2

80%

Wyspa Wolin liczy aż 265 km2 – jest największa w całej Polsce. To
siedziba władz, dzielnica przemysłowa i miejsce, w którym skupia
się większość obiektów turystyczno-uzdrowiskowych. Również
tutaj mieszka 80% spośród całej populacji miasta.
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Sztokholm

Sąsiedztwo Niemiec i Morza Bałtyckiego
sprzyja multikulturowości.

Niezwykłe położenie sprawia, że Świnoujście
nazywane jest „polskim Amsterdamem”.

Powierzchnia miasta jest zmienna
za sprawą nanoszonych piasków.

Promy są tu popularniejsze niż samochody
- komunikacja pomiędzy wyspami, na których
rozciąga się miasto, jest jednak bardzo sprawna.

ŚWINOUJŚCIE - MIASTO O WIELU OBLICZACH
Mamy zaplanowane różne inwestycje. Najnowsza obejmuje stworzenie deptaku w
dzielnicy nadmorskiej, konkretnie na ulicy Słowackiego. Nie zabraknie tam
oczywiście zieleni. Mam nadzieję, że dla tej pochodzącej z Państwa firmy.
Kopenhaga
Ystad
Ronne

Jagoda Kieruzel
Arcitekt Krajobrazu oraz Podinspektor w Wydziale Eksploatacji
i Zarządzania Nieruchomościami Urzędu Miasta Świnoujście
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CO ODWIEDZIĆ ?

Plac Wolności stał się naszym miejskim salonem, miejscem spotkań
i wypoczynku. Udało nam się stworzyć efektowny plac, który został pięknie
ukwiecony i dzięki temu bardzo dobrze kojarzy się mieszkańcom oraz
przyjezdnym.

Jagoda Kieruzel
Na północy wyspy Krasibór utworzono
Krasiborską Kępę – ostoję ptaków.

Najwyższa nad Morzem Bałtyckim, a także
jedna z najwyższych na świecie
latarnia morska o wysokości 68 m.

Największa w Polsce plaża,
licząca nawet do 100 m szerokości.

Szczególnie popularna jest fontanna
na promenadzie, na której odbywają się
imponujące spektakle z grą świateł.

Architekt Krajobrazu oraz Podinspektor w Wydziale Eksploatacji
i Zarządzania Nieruchomościami Urzędu Miasta Świnoujście

Zimą naważniejszym punktem naszego miasta jest oczywiście wielka świąteczna
choinka. W ubiegłym sezonie dodatkowo wszystkie wieże kwiatowe były
obłożone gałązkami świerku. W tym roku na pewno to powtórzymy. Szczegóły
jesienno-zimowej dekoracji to jednak temat jeszcze otwarty. Mam nadzieję, że w
tym roku uda nam się ponownie zaskoczyć mieszkańców ciekawą aranżacją.

Jagoda Kieruzel
Nadmorska promenada w tym roku rozkwitła szczególnie dzięki wyszukanym
kompozycjom kwiatowym. Przedwojenny bulwar, ciągnący się od granicy
polsko-niemieckiej wzdłuż dzielnicy uzdrowiskowej to reprezentacyjna,
spacerowa część dzielnicy nadmorskiej naszego miasta.

Architekt Krajobrazu oraz Podinspektor w Wydziale Eksploatacji
i Zarządzania Nieruchomościami Urzędu Miasta Świnoujście

Jagoda Kieruzel
Architekt Krajobrazu oraz Podinspektor w Wydziale Eksploatacji
i Zarządzania Nieruchomościami Urzędu Miasta Świnoujście
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Przyroda zawsze dobrze się kojarzy. Dlatego też jest
tak ważna w przestrzeniach publicznych.
Systematyczne zwiększanie terenów zielonych
w mieście jest u nas na pierwszym miejscu. Tym
bardziej, że Świnoujście jest również uzdrowiskiem.

Jagoda Kieruzel
Architekt Krajobrazu oraz Podinspektor w Wydziale Eksploatacji
i Zarządzania Nieruchomościami Urzędu Miasta Świnoujście

Planując nowe inwestycje, zawsze zastanawiamy się
najpierw nad rolą zieleni w ostatecznym projekcie.
Dbałość o zieleń zdecydowała, że wybraliśmy donice
i wieże kwiatowe do ozdoby nowego,
przebudowanego Placu Wolności. Wprowadzenie
zieleni znacznie ociepliło jego wizerunek.

DLA CIAŁA I DLA DUSZY!
W parku zdrojowym z XIX wieku
można leczyc schorzenia
narządów ruchu, laryngologiczne, kardiologiczne,
endokrynologiczne, pulmonologiczne, reumatologiczne
oraz dermatologiczne.

Co roku w Świnoujściu odbywa się FAMA
Festiwal Artystyczny Młodzieży Akademickiej,
największa tego typu impreza w całej Polsce.

Żeglarstwo, kajakarstwo, kolarstwo, lekkoatletyka
to tylko niektóre sporty, które można
uprawiać w Świnoujsciu.

Centrum miasta jest zadbane, schludne i pełne
kwiatów, to doskonałe tło dla pamiątkowych
fotografii.

Jagoda Kieruzel
Architekt Krajobrazu oraz Podinspektor w Wydziale Eksploatacji
i Zarządzania Nieruchomościami Urzędu Miasta Świnoujście

Ciekawym miejscem jest zabytkowy, a niedawno odrestaurowany Park Zdrojowy. Na jego terenie znajduje się wiele
rodzajów drzew, z czego spora część ma ponad 150 lat (m.in. buki "płaczące" dęby "piramidalne", jodła nikkońska,
cisy pospolite).

Jagoda Kieruzel
Architekt Krajobrazu oraz Podinspektor w Wydziale Eksploatacji
i Zarządzania Nieruchomościami Urzędu Miasta Świnoujście
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ŚWINOUJŚCIE - CZY WIESZ, ŻE ...
Symbolem miasta jest znak nawigacyjny Stawa
Młyny. Legenda głosi, że przed laty właśnie w tym
miejscu wyczerpani i postarzali marynarze
odzyskiwali siły. Tak właśnie Świnoujście zyskało
sławę miasta uzdrowiskowego.
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Ze Świnoujścia pochodzą m.in. Marcin Adamski –
piłkarz, Marzena Cieślik – Miss Polonia, Anna
Harkowska – kolarka, Krzysztof Pakulski - operator
filmowy, Andżelika Piechowiak – aktorka, Michał
Ruciak – siatkarz, Andrzej Smolik – muzyk, Łukasz
Szablewski – siatkarz.

27 czerwca 2002 w Pałacu Europy w Strasburgu
miasto
otrzymało
Dyplom
Europejskiego
Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy za
promocję idei europejskich, wkład w rozwój
Euroregionu Pomerania oraz za współpracę z
miastami partnerskimi.
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