Polskie Plaże Roku 2016

Przez cały sezon wakacyjny 71 polskich plaż walczyło o tytuł „Plaży Roku 2016”. Na wynik składało
się wiele czynników, ale decyzja w 100% należała do turystów, którzy tłumnie odwiedzali
nadmorskie miejscowości i oceniali plaże.
Przez cały ten czas w ocenianiu i wyborze plaży pomagał nam portal Rankingplaz.pl. Każdą plażę
można było ocenić między innymi pod kątem czystości plaży, ilości miejsca na kocyk, oferty
gastronomicznej i wielu innych kryteriów, które ułatwiły znalezienie idealnej plaży na wypoczynek.
Zwycięzcą tegorocznego rankingu została wszystkim znana plaża w Świnoujściu, drugie miejsce zajęła
plaża w Chałupach, natomiast podium naszego rankingu zamknęła plaża w Trzęsaczu.
Nasi przedstawiciele odwiedzili każdego z laureatów w celu wręczenia statuetki „Plaży Roku 2016”.
Korzystając z okazji zadaliśmy reprezentantom zwycięskich plaż kilka pytań na temat działań, które
przyczyniły się do uzyskania tak wysokich ocen.
Odpowiedzi na pytania dotyczące plaży w Świnoujściu udzieliła Pani Anna Kryszan - Dyrektor
Ośrodka Sportu i Rekreacji „Wyspiarz”, zarządca kąpieliska Świnoujście oraz Pani Katarzyna
Rówińska - Naczelnik Wydziału Promocji, Turystyki, Kultury i Sportu Urzędu Miasta Świnoujście.
1. Wiele osób oceniających wyróżniało czystość plaży w Świnoujściu. Jaki jest sekret
utrzymania jej w tak dobrym stanie?
Utrzymanie czystości blisko 4 km odcinka plaży to proces, który można podzielić na działania w
zakresie pielęgnacji piasku, wywozu odpadów i monitoringu jakości wody. Dwa pierwsze
prowadzone są przez cały rok, głównie poprzez przesiewanie piasku specjalistyczną maszyną,
dodatkowo wspomagane oczyszczaniem przez pracowników firmy sprzątającej. Plaża w sezonie
sprzątana jest codziennie, w III zmianowym systemie, co pozwala na optymalne utrzymanie
porządku na tym obszarze. Odpady z plaży podlegają segregacji w pojemnikach oznakowanych
(papier, szkło, plastik).
W zależności od potrzeb oprócz samego czyszczenia piasku jest on dodatkowo spulchniany.
Co do czystości wody w sezonie - we współpracy z Powiatowym Inspektorem Sanitarnym ustalany
jest przed każdym sezonem tzw. Harmonogram poboru wody, który obejmuje monitoring badań
wody pod względem mikrobiologicznym (bakteryjnym), oraz fizykochemicznym (wizualnym). Wyniki
badań publikowane są na tablicach informacyjnych w obrębie kąpieliska. Jakość wody w
świnoujskim kąpielisku, oceniana została w ramach 4 letniego kryterium badawczego, jako
DOSKONAŁA.
Nasze kąpielisko jest jedynym z Polsce, które w sezonie letnim 2016 po raz 11. z rzędu otrzymało
międzynarodowe wyróżnienie Błękitna Flaga.
Błękitna Flaga przyznawana jest kąpieliskom spełniającym najwyższe kryteria w zakresie jakości
wody, zarządzania środowiskowego, bezpieczeństwa oraz prowadzonych działań edukacyjnych i
informacyjnych.

2. Plaża w Świnoujściu uchodzi za najszerszą w naszym rankingu. Czy zarządzanie najszerszą
plażą w Polsce rodzi jakieś wyzwania? Jak sobie z nimi skutecznie radzić?
Administracja takim ekosystemem, jakim jest prawie 4 km plaża, wymaga realizacji całorocznych
działań w szerokim zakresie, m.in.:
•
gospodarczo-porządkowym – to system sprzątania i monitoringu odpadów, ale również
oznakowań stanu zapiaszczenia przejść itp.
•
infrastrukturalnym – Kąpielisko Morskie wyposażone jest m.in.: w Centrum Ratownictwa,
system komunikacyjny kładek, wejść i podjazdów dla niepełnosprawnych - łączący 5 centralnych
przejść na plażę, obiekty 4 szaletów publicznych, w sezonie uruchamiane są panele prysznicowe na 3
przejściach. Na plażę można wjechać utworzonym wjazdem technicznym od Al. Interferie.
•
organizacji zabezpieczenia ratowniczego – zakup i utrzymanie sprzętu i taboru ratowniczego
(łodzie, ruady, skuter), pozyskanie kadry ratowniczej, zabezpieczenie systemu cyfrowej łączności
radiowej
•
monitoringu jakości wody – poprzez badania wody i publikowanie ich wyników na tablicach
informacyjnych
•
promocyjnych – świnoujska plaża to wizytówka dla Miasta, stąd realizowane są tu liczne
inicjatywy o charakterze sportowym (strefy sportów wodnych, imprezy sportowe), kulturalnym czy
szkoleniowym mające na celu podkreślenie walorów tego miejsca.
•
ekonomiczna - to miejsce pozwalające realizować w sezonie np. działalność gospodarczą, by
korzystający mogli mieć dostęp do gastronomii, czy różnorakich usług oferowanych przez osoby
wynajmujące teren plaży;
•
legislacyjnych – zarządzanie plażą podlega warunkom, określonym na płaszczyźnie licznych
przepisów z zakresu m.in.: Prawa wodnego, Ustawie o bezpieczeństwie osób przebywających na
obszarach wodnych, Zarządzeń Urzędów Morskich, Rozporządzeń Ministerstw Zdrowia (woda), czy
Edukacji (wypoczynek grup zorganizowanych). Wymagana jest ciągłe ich studiowanie i stosowanie.
Zarządzanie plażą oczywiście, rodzi ciągle nowe wyzwania, gdyż z każdym sezonem wzrastają
potrzeby wypoczywających w zakresie utrzymania wysokiego standardu wypoczynku, zwiększa się
frekwencja odwiedzających nasze miasto i plażę, ale również samo pojęcie sezonu uległo zmianie w
zakresie jego wydłużenia. Widać wyraźnie, że kiedy mija gorący letni sezon, płynnie przechodzi w
kolejne fazy wykorzystywane przez kuracjuszy. Sezon nad Bałtykiem nie zamiera.

3. Podobno w tym roku nad polskim morzem było sporo więcej turystów niż w latach
poprzednich. Czy jest to prawda również dla Świnoujścia?
Faktycznie, w tym roku odnotowaliśmy znacznie większą ilość turystów, choć nie ukrywam, że
rosnąca tendencja utrzymuje się od kilku lat. Pozytywnym zjawiskiem jest również wydłużenie
sezonu turystycznego. Wysokie obłożenie w obiektach noclegowych występuje począwszy świąt
Wielkanocnych i utrzymuje się do końca października. Do wzrostu popularności Świnoujścia
przyczynia się przede wszystkim rosnący z roku na rok standard usług i różnorodność oferty
turystycznej. Przykładamy również dużą wagę do zapewnienia bogatego, adresowanego do różnych
grup odbiorców programu kulturalnego.
Zmieniające swój wizerunek Świnoujście staje się najpiękniejszym kurortem na polskim wybrzeżu.
Zrealizowane w ostatnich latach inwestycje nadają miastu charakteru ekskluzywnego miejsca
wypoczynku.
O atrakcyjności naszego miasta stanowi również jego transgraniczność, sąsiedztwo atrakcyjnych
turystycznie terenów po niemieckiej stronie wyspy Uznam i dogodne skomunikowanie ze
Skandynawią. Świnoujście jest więc doskonałym punktem wypadowym. Nie dziwi fakt, że z roku na
rok przybywa osób pragnących właśnie w Świnoujściu spędzić wakacje, bądź chociażby weekend.
4. Z tegorocznych ocen można wnioskować, że wielu oceniających odwiedza plażę w
Świnoujściu od wielu sezonów. Jak buduje się taką „lojalność” wśród plażowiczów?
Turyści często podkreślają, że świnoujska plaża należy do najpiękniejszych, najszerszych i
najczystszych na polskim wybrzeżu. Łagodnie opadająca linia brzegowa zapewnia idealne warunki do
wypoczynku z dziećmi. Do tego dochodzą możliwości uprawiania sportów wodnych. Świnoujście jest
doskonałym spotem dla kite- i windsurferów a nowoczesny port jachtowy daje schronienie ponad
300 jednostkom. Plaża nadaje się też doskonale do uprawiania nordic walking, joggingu czy po
prostu spacerowania.
Na atrakcyjność plaży składa się ponadto jej zagospodarowanie: prysznice, wejścia dla osób
niepełnosprawnych, obiekty gastronomiczne, wypożyczalnie koszy i sprzętu plażowego i oczywiście
bezpieczeństwo zapewniane przez ratowników.
5. Na jakie charakterystyczne obiekty/atrakcje stawiali Państwo najmocniej w tym sezonie i
jakie są plany na kolejny?
Świnoujście ma tak wiele obliczy, jak wiele jest wysp, które obejmuje swoimi granicami. Największe
z nich to Uznam, Wolin i Karsibór. Te trzy wyspy, wtulone w północno-zachodni kraniec Polski,
oblane wodami Bałtyku, Zalewu Szczecińskiego i cieśniny Świny, otoczone wianuszkiem
kilkudziesięciu mniejszych wysepek, to trzy filary Świnoujścia, jedynego miasta w Polsce o tak
wyjątkowym, wyspiarskim charakterze. Warunki naturalne sprawiają, że możliwości spędzenia
wolnego czasu w Świnoujściu jest wiele, bez względu na porę roku. Turystyka rowerowa, dzięki
bogato rozwiniętej infrastrukturze ścieżek rowerowych i wypożyczalni, pozwala na odwiedzenie
najważniejszych punktów kurortu – śródmieścia, portu, dzielnicy nadmorskiej oraz dotarcia do
niemieckich miejscowości. Niezapomniane wrażenia zapewni wycieczka, wzdłuż brzegu, morza
najdłuższą w Europie transgraniczną promenadą. Gości spragnionych odpoczynku od

promenadowego zgiełku i szukających bliskiego kontaktu z naturą, Kraina 44 Wysp zaprasza na swoje
południowe krańce, dokąd prowadzą szczególnie urokliwe krajobrazowo szlaki rowerowe.
Świnoujście wieki temu stało się ważnym strategicznym punktem militarnym na mapie Europy.
Pozostałością po minionych czasach jest unikatowy w skali światowej zespół zabytkowych budowli
(Forty Anioła, Zachodni, Gerharda) doskonale wkomponowany w malowniczy pejzaż delty Świny.
Przybrawszy miano „Twierdzy na Wyspach” został wyróżniony, jako wyjątkowy produkt turystyczny
Pomorza Zachodniego. W 2014 roku udostępniono do zwiedzania jedną z najbardziej tajemniczych
fortyfikacji wojskowych tego regionu. Poniemiecki kompleks budynków ukrytych w lesie w okolicach
Świnoujścia, działa morskie i przeciwlotnicze oraz system podziemnych korytarzy i schronów,
zaciekawi nie tylko osoby interesujące się historią i militariami.
Stała dbałość o rozwój infrastruktury oraz wydłużenie sezonu turystycznego to priorytety, jakie
stawiają sobie władze miasta na następne lata.
W imieniu plaży Chałupy oraz miasta Władysławowo odpowiedzi udzielił Pan Grzegorz Żaczek,
Rzecznik Prasowy miasta Władysławowo:
1. Jak oceniają Państwo w tym roku frekwencję na jednej z najstarszych i najbardziej znanych
plaż nudystów, która znajduje się właśnie w Chałupach?
Frekwencję na wszystkich plażach Gminy Władysławowo oceniamy jako zadowalającą. Nie da się
ukryć, że liczba wypoczywających turystów zależna jest głównie od pogody. Ta, szczególnie w lipcu
oraz wrześniu była bardzo dobra, dzięki czemu przyjechało do nas kilkaset tysięcy wczasowiczów.
Odnośnie plaży nudystów to formalnie takiej nie ma, tzn. nie jest ona wyznaczona w pasie
nadmorskim. Opalanie się topless oczywiście nie jest zakazane, a w Chałupach zdaje się ono bardziej
popularne niż na plażach w pozostałych naszych miejscowościach. Dla nas najważniejsze jest to, aby
turyści czuli się swobodnie, wypoczywali w dogodnych warunkach, rozkoszując się wakacjami nad
morzem.
2. Najbardziej z kitesurfingu i windsurfingu słynie plaża na Helu, lecz Chałupy prężnie się
rozwijają i przyciągają coraz więcej osób zainteresowanych tymi sportami. Czy Chałupy
mają w przyszłości szansę skraść blask reflektorów, jeśli chodzi o kitesurfing i windsurfing?
Najbardziej popularnymi i rozpoznawalnymi miejscami do uprawiania sportów wodnych są tzw.
spoty w Chałupach. To miejsca rozmieszczone wśród campingów od południowej strony półwyspu
helskiego, czyli przy Zatoce Puckiej, na trasie z Władysławowa do Chałup. Niewielka fala i wiatr, który
nie zmienia kierunku z każdym szkwałem, płytkie oraz słabo zasolone wody, stanowią idealne
warunki do surfowania. Średnia głębokość Małego Morza, jak Kaszubi nazywają Zatokę Pucką,
wynosi ok. 5 metrów. Płytka woda na około 1,5 metra rozciąga się ponad kilometr w głąb zatoki. To
wielki atut dla tych, którzy zaczynają pływać na desce. Charakterystyczną cechą obszaru Zatoki
Puckiej są stosunkowo silne wiatry. Średnia liczba dni w roku z wiatrem silnym wynosi ok. 70, a z
bardzo silnym – ok. 25. Wiatry w rejonie Zatoki Puckiej osiągają najwyższe prędkości w Polsce,
zwłaszcza wiosną i jesienią. Wszystko to sprawia, że Chałupy mogą pochwalić się jednymi z
najlepszych w Europie warunków do uprawiania tego sportu.

3. Chałupy słyną z pięknego krajobrazu wydm, który podziwiany jest przez wielu
plażowiczów. Jak radzicie sobie Państwo z utrzymaniem tych terenów.
Chałupy to nie tylko mekka dla osób uprawiających sporty wodne na wodach Zatoki Puckiej, ale i
idealne miejsce do wypoczynku na szerokiej plaży w otoczeniu pięknych wydm oraz oczywiście
Morza Bałtyckiego. Zakupiliśmy w tym roku także nowoczesną maszynę do oczyszczania plaży. Zbiera
ona m.in. pety, butelki, kapsle, kamienie, gałęzie, a nawet sprzęt plażowy.
Niezależnie od tego, zwiększyliśmy na plaży o kilkaset sztuk również ilość pojemników na śmieci. Te
działania sprawiają, że plaża jest czystsza, bez „niespodzianek” ukrytych w piasku, a co za tym idzie,
bardziej przyjazna i przytulna dla turystów. Nad samymi wydmami, jak i bezpośrednio pasem
nadmorskim nadzór pełni Urząd Morski w Gdyni.
4. Co może przemawiać na korzyść Chałup w porównaniu do innych plaż w Państwa gminie?
(Chałupy są wyżej w rankingu niż Władysławowo, Chłapowo, Jastrzębia Góra).
Każda z naszych miejscowości jest inna, dzięki czemu możemy pochwalić się zróżnicowaną ofertą dla
najbardziej wymagającego turysty. Po zachodniej części naszej gminy – poczynając od Karwi,
możemy zaproponować piękne, szerokie i też rzadziej uczęszczane plaże, gdzie turyści cenią sobie
tak walory naturalne, jak i obecny spokój. Jastrzębia Góra natomiast to kurort od lat nazywany przez
wielu „Perełką Bałtyku”, posiadający swój specyficzny klimat oraz zachwycające urwiska brzegowe w
postaci klifów. Zapierające dech w piersiach strome ściany brzegu są również wizytówką Rozewia i
Chłapowa. Władysławowo zaś to centrum gminy, posiadające wiele atrakcji, bogatą ofertę
gastronomiczną oraz noclegową. Chałupy proponują aktywny wypoczynek w postaci licznych
możliwości uprawiania sportów wodnych, ale również i popularne, choćby dzięki hitowi Zbigniewa
Wodeckiego, naturalne plaże. Każdy wczasowicz w pasie nadmorskim przekraczającym w Gminie
Władysławowo ponad 20 kilometrów powinien znaleźć swoje wymarzone miejsce do wypoczynku.
5. Na jakie charakterystyczne obiekty/atrakcje stawiali Państwo najmocniej w tym sezonie i
jakie są plany na kolejny?
Oprócz oczywistych, wakacyjnych atrakcji, jakie ma do zaoferowania bałtycka plaża z jednej strony
półwyspu oraz Zatoka Pucka z drugiej, turyści w Chałupach zawsze mają do dyspozycji wydarzenia
kulturalne, rozrywkowe i sportowe. W tym sezonie najmłodsi mogli już po raz kolejny brać udział w
specjalnym programie animacyjnym dla dzieci, a nieco starsi rywalizowali w amatorskim turnieju
plażowej piłki siatkowej. Dorośli natomiast mogli wieczorami oglądać filmy na dużym, plenerowym
ekranie. Bez względu na wiek można było także stworzyć drużynę i stanąć w szranki z plażowiczami z
innych nadmorskich miejscowości, wznosząc jak najwyższą budowlę z piasku. Wszyscy też mogli
kibicować zmaganiom Strongmanów, którzy w Chałupach konkurowali w nietypowy sposób – o
Rybacki Puchar Strongman musieli walczyć… w wodzie! W Chałupach nie mogło też zabraknąć
sztandarowej dla miejscowości imprezy, którą były organizowane już po raz 38. „Kaszubskie Łodzie
Pod Żaglami”. Oprócz regat łodzi wiosłowych, pychowych i żaglowych w ramach wydarzenia odbywa
się zawsze festyn z muzyką, kulturą i kuchnią kaszubską, zakończony występem gwiazdy. Muzyki na
żywo można było w tym roku posłuchać także podczas imprezy pod nazwą „Reggaeaty”, a także choć nieco w mniejszej skali - w każdy czwartkowy wieczór przy kapliczce. W przyszłym roku
będziemy starali się utrzymać ten status, tak aby w ramach różnorodności wydarzeń każdy mógł
znaleźć dla siebie coś specjalnego.

Plaże w Trzęsaczu i Gminę Rewal reprezentował Pan Łukasz Tylka, kierownik Centrum Informacji
Promocji Rekreacji Gminy Rewal.
1. Podobno w tym roku nad polskim morzem było sporo więcej turystów niż w latach
poprzednich. Czy jest to prawda również dla Trzęsacza?
Rzeczywiście mimo wyjątkowo niesprzyjającej tego lata pogodzie turystów odczuwalnie było więcej.
Taką opinię słyszymy od niemal wszystkich gestorów bazy noclegowej. Ten sezon był inny niż
wszystkie ze względu na częste opady deszczu turyści często przemieszczali się co widać było na
naszych drogach.
2. Jedną z najbardziej charakterystycznych atrakcji na plaży w Trzęsaczu wydają się loty
paralotnią. Jakie jeszcze atrakcje czekają na turystów odwiedzających Trzęsacz?
Największą atrakcją Trzęsacza są ruiny kościoła na klifie oraz platforma widokowa, która w doskonały
sposób pokazuje piękno trzęsackich klifów. W Trzęsaczu znajduje się także Multimedialne Muzeum
15 Południk, w którym możemy poznać historię miejscowości, zabytkowy pałac oraz stadnina koni.
3. Plaża w Trzęsaczu położona jest pod klifem i z pewnością nadaje jej dodatkowego uroku,
co często doceniają oceniający. Czy obecność klifów rodzi dla Państwa dodatkowe
problemy związane z utrzymaniem plaży?
Klif w Trzęsaczu w ocenie wielu osób jest najpiękniejszy na polskim wybrzeżu. Jeszcze kilkanaście lat
temu sukcesywnie był podmywany podczas jesienno- zimowych sztormów. Teraz dzięki
zaangażowaniu władz lokalnych i Urzędu Morskiego udało się kompleksowo zabezpieczyć go przed
niszczącym działaniem fal. Dlatego też obecnie nie mamy z nim problemu.
4. Co może przemawiać na korzyść Trzęsacza w porównaniu do innych plaż w Państwa
gminie? (Trzęsacz jest wyżej w rankingu niż Pustkowo, Pogorzelica, Pobierowo, Rewal).
Każda nasza plaża jest inna i porównywanie ich jest trudne. Przede wszystkim jest szeroka, turyści
nie muszą obawiać się o brak miejsca czy przesadny ścisk. Jest bezpieczna ,chroniona przez
wykwalifikowanych ratowników czuwających nad kąpiącymi się ludźmi. Posiada odpowiednią
infrastrukturę, w pobliżu jest parking i toalety, beach bar i wypożyczalnię sprzętu wodnego.
Wszystko to wpływa na jej atrakcyjność.
5. Na jakie charakterystyczne obiekty/atrakcje stawiali Państwo najmocniej w tym sezonie i
jakie są plany na kolejny?
Obecnie gmina promuje najważniejszy w tej chwili produkt turystyczny jakim jest Nadmorska Kolej
Wąskotorowa, która od maja do września kursuje wahadłowo pomiędzy Trzęsaczem, a Pogorzelicą
wożąc każdego roku tysiące turystów. Zrewitalizowana atrakcja turystyczna nieodzownie kojarzy się
z gminą Rewal i stanowi wspaniałe uzupełnienie letniej oferty. Oprócz tego obiekty sportowe w całej
gminie promują aktywny styl życia i dają możliwość organizacji obozów sportowych.

