
 Regionalny Oddział Szczeciński PTTK  im. St. Kaczmarka
            Stoczniowy Klub Turystyki Kol. „NEPTUN”
                  Organizuje w dniu 03.03.2018
        Wyprawę Nad Morze  im. Adama Kazanieckiego
   Szczecin–Dziwnówek-Dziwnów-Międzyzdroje-Szczecin

W ramach wyprawy:
-  Przejazd ze Szczecina do Dziwnówka.
-  Spacer nad morzem Dziwnówek – Dziwnów. (~4 km )
-  Przejazd z Dziwnowa na parking pod górą Gosań.
-  Spacer na punkt widokowy na górze Gosań. ( 1 km )
-  Przejazd do Międzyzdrojów (zwiedzanie miasta).
-  O godz 17.00 wyjazd z Międzyzdrojów do Szczecina.

Zbiórka chętnych w dniu wyprawy na parkingu przy poczcie,
ul.Dworcowa 11 o godz. 8.00.
( mamy wynajęty autokar f-my PAAN-BUS )
Odjazd autokaru Szczecin – Dziwnówek  godz.8.15.
Powrót z Międzyzdrojów do Szczecina o godz. 17.00

                    Mapka proponowanej trasy

                                                                     Zapraszamy 
 
( Prosimy o telefoniczne potwierdzenie udziału ze względu na ograniczoną 
ilość miejsc w autokarze.  Tel. kom. 508 596 668 )

Na rozjazdach dróg pomiędzy Dziwnowem, Wrzosowem i Łukęcinem, a 
jednocześnie niespełna 400 metrów od morskiego brzegu, leży miejscowość 
Dziwnówek.
Pierwsze wzmianki na jej temat pojawiają się w źródłach historycznych 
datowanych na początek XVI wieku, kiedy to została odnotowana umowa 
dotycząca dzierżawy karczmy pod nazwą „Lutke Divenov”. Miało to miejsce 
w roku 1503 i jak na owe czasy było to wydarzenie ważne nie tylko dla 
bezpośredniego otoczenia, ale też istotne dla pobliskiego regionu. 
Rzecz bowiem w tym, iż karczma w ówczesnych czasach poza sprzedażą 
szeregu artykułów spożywczych była uważana za swojego rodzaju centrum 
lokalnego życia i jednocześnie element, scalający lokalną społeczność.

Wracając jednak do nazwy miejscowości – już jej geneza świadczy o dość 
bliskim powiązaniu z Dziwnowem. Obie te miejscowości spełniały funkcję 
osad rybackich, a większość mieszkańców utrzymywała się  z pracy na 
morzu.

Dziwnów po raz pierwszy został wymieniony w dokumencie z 1243 roku. 
We wczesnym średniowieczu wiódł tędy ważny szlak handlowy łączący 
Zalew Szczeciński   z   Bałtykiem  .

W XIII w. Dziwna uległa zapiaszczeniu i straciła swoje znaczenie handlowe. 
W latach 1820-30 zaczęli napływać do Dziwnowa pierwsi kuracjusze 
rozpoczynając w ten sposób rozwój miejscowości jako kąpieliska 
morskiego. Już w 1823 znany jest jako uzdrowisko.

W Dziwnowie nad morzem wyznaczono letnie kąpielisko obejmujące 800 m 
linii brzegowej (od ul. Parkowej do ul. Żeromskiego).

Most zwodzony na rzece Dziwnie, łączący miasto z wyspą Wolin. 

U wejścia do portu są dwa falochrony,  jednakowej długości 350 m. 
Widokowa promenada nadmorska prowadzi wzdłuż Parku Zdrojowego z 
okazałym starodrzewem.

Port rybacki przy nabrzeżu Dziwny wraz z zabudowaniami byłej spółdzielni 
rybackiej Belona. W 2013 roku otwarto obok nową całoroczną marinę na 
około 60 jachtów, znajdującą się na Zachodniopomorskim Szlaku 
Żeglarskim.

Aleja Gwiazd Sportu, na której znajdują się repliki medali słynnych 
sportowców i hala sportowa. 

Punkt widokowy - WZGÓRZE GOSAŃ koło Międzyzdrojów 

4 km od Międzyzdrojów w kierunku Wisełki znajduje się miejsce 
parkingowe. Stamtąd w kierunku morza prowadzi droga na wzgórę Gosań 
(93 m n.p.m.), jest to najwyższy punkt wolińskich klifów. Na szczycie 
zlokalizowany jest punkt widokowy.   
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