Hotel Mistral Sport**** oraz w głębi stadion „Arena Mistrzów”

Sieć Najciekawszych Wsi opowieść o wartościach wiejskiego dziedzictwa
www.siecnajciekawszychwsi.pl
ZAPRASZA
Centrum Kultury, Sportu, Turystyki i Biblioteka, ul. Sportowa 1,
pon./wt./pt.: 10.00-18.00, śr.: 8.00-16.00, czw.: 9.00-17.00
tel. +48 58 670 63 37, www.dobremiejsce.gniewino.pl
Kompleks Kaszubskie Oko - godziny otwarcia w sezonie:
pon.-pt.: 10.00-20.00, sob.-nd.: 10.00-21.00
Skansen w Nadolu - godziny otwarcia w sezonie:
pon. – zamknięte, wt.-pt.: 10.00-18.00, sob.-nd.: 10.00-16.00

Stolem Kaszuba, witający w Gniewinie

Gniewino

gmina Gniewino, woj. pomorskie

Energia Kaszub

WYDARZENIA CYKLICZNE
• Ogólnopolski Przegląd Teatralno-Kabaretowy „Wieżowisko”
- pierwsza połowa maja
• Majówka - pierwsza połowa maja
• Pielgrzymka Wodno-Piesza z Nadola do Żarnowca
na Odpust św. Anny - druga połowa lipca
• Festyn Folklorystyczny w Nadolu „Krancbal”
- druga połowa lipca
• K aszubski Przegląd Orkiestr - druga połowa lipca
• Festyn Dożynkowy w Nadolu „Dzień Chleba i Miodu”
- druga połowa sierpnia
• Dni Kultury Gminy Gniewino - pierwsza połowa grudnia
Odwiedź portal KSOW – http://ksow.pl
Zostań partnerem
Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich.

Projekt Polskiej Sieci Odnowy
i Rozwoju Wsi realizowany
w Gniewinie
przez gminę Gniewino
Otwarcie obozu Letniej Akademii Młodych Orłów pod patronatem PZPN

Kontakt: tel. +48 58 670 66 11
www.gniewino.pl

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie”
„Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
– Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi”
„Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach schematu II
Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich”
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020”
Za treść publikacji odpowiada Stowarzyszenie Polska Sieć Odnowy i Rozwoju Wsi.

Gniewino.
Na drodze do odkryć
Energia Kaszub
Gniewino, oferując najnowocześniejsze obiekty sportowe
i użyteczności publicznej, jest dobrym miejscem do życia.
„Energia” - to słowo najlepiej oddające naturę tego miejsca
- rozmach inwestycyjny oraz obecność największej w Polsce
szczytowo-pompowej elektrowni wodnej. Stolemy, legendarne
olbrzymy, których figury wyróżniają się w przestrzeni Gniewina,
są znakiem przyjęcia kaszubskiej tożsamości, a jednocześnie
energii, jaka wyzwoliła się i nadal wyzwala w tej części Pomorza.
Gniewino „narodziło się” dla Polski, dla Europy, dla świata
dzięki EURO 2012. Zasłynęło jako jedyna wiejska lokalizacja
Turniejowego Centrum Pobytowego, nadto wybrana spośród
13 takich ośrodków w kraju przez Narodową Reprezentację
Hiszpanii - najlepszą wówczas drużynę Mistrzów Świata
z 2010 r. , Mistrzów Europy z 2008 r. Sprawdzone i docenione
w tej roli Gniewino dziś funkcjonuje jako raj dla piłkarzy
i szczególna atrakcja dla turystów.
Kaszubskie Oko pozwala podziwiać rozległe panoramy,
poczuć wiatr od morza, objąć skalę i naturę transformacji
Gniewina – od skromnej, ubogiej wsi do liczącego się w regionie
i kraju ośrodka sportu, rekreacji i turystyki, które hojnie darzy
energią przybyłych. Tu wciąż powstaje coś nowego i „piłka
jest w grze”. Przypomina o tym Rondo im. Kazimierza
Górskiego (1921-2006), legendarnego trenera polskiej
reprezentacji narodowej piłki nożnej. Gniewino przyjęło
kaszubską tożsamość, dodając do niej własny, piłkarski
element. Chcemy o tym opowiedzieć prezentując trzy
wyodrębniające się centra wsi: historyczne, sportowe oraz
turystyczne. Na trasie „EURO 2012” (pieszo lub rowerem)
to, co ciekawe, rywalizuje z możliwościami skorzystania ze
znakomitych obiektów sportowych. Trasa „Kaszubskiego
Stolema” (rowerem lub samochodem) proponuje atrakcje
Kaszubskiego Oka i Skansenu w Nadolu w połączeniu
z wodnymi rozrywkami nad Jeziorem Żarnowieckim (przystań
jachtowa) oraz smakowaniem tradycyjnych, kaszubskich
potraw w Restauracji Stelmowa Grota.

Trasa Kaszubskiego Stolema

WARTO ZOBACZYĆ
Trasa EURO 2012
1

Centrum Sportowo-Konferencyjne
Gniewino Hotel Mistral Sport****

2

Leśna ścieżka ekologiczna „Mistral”

3

Pływalnia kryta

4

Centrum Kultury, Sportu, Turystyki i Biblioteka,
Ekspozycja EURO 2012, Bowling

5

Kościół pw. św. Józefa Rzemielśnika

6

Rondo im. Kazimierza Górskiego

7

Kompleks Kaszubskie Oko z wieżą widokową
Galeria Golemowie Kultury

8

Skansen Zagroda Gburska i Rybacka w Nadolu

9

Restauracja Stolemowa Grota

10 Przystań jachtowa w Nadolu

