
Połczyn-Zdrój to renomowany, zachodniopomorski kurort położony na Pojezierzu 

Drawskim nad rzeką Wogrą. Jest to turystyczna stolica powiatu świdwińskiego, odwiedzana przez 

tysiące kuracjuszy i zwolenników turystyki aktywnej, którzy każdego roku przybywają tu po 

zdrowie i wypoczynek.  

 

Połczyńskie lecznictwo uzdrowiskowe oparte jest na znakomitej jakości borowiny i 

solanki. Wysoka jakość surowców leczniczych sprawiła, że tradycje uzdrowiskowe Połczyna-

Zdroju sięgają XVII wieku. Rozkwit kurortu przypadł na początek ubiegłego stulecia, kiedy 

ówczesny Bad Polzin był zapleczem uzdrowiskowym Berlina. Od tamtej pory rozwój lecznictwa 

trwa nieprzerwanie, a oferta lecznicza połczyńskich sanatoriów składa się z około 40 zabiegów, 

dzięki którym leczy się dolegliwości: narządów ruchu, reumatyczne, neurologiczne, układu 

krążenia, osteoporozę. Wśród najpopularniejszych są oczywiście okłady borowinowe, kąpiele 

solankowe, bicze szkockie, masaże, okłady parafinowe, inhalacje i wiele, wiele innych. Szeroka 

oferta zabiegów o charakterze  leczniczym, jak i relaksacyjnym została również poszerzona o 

zabiegi SPA i wellness, które oferuje zabiegi pielęgnacyjno - relaksacyjne.  

Ważnym elementem pejzażu połczyńskiego jest Park Zdrojowy – ten 80 ha obszar to 

jeden z najpiękniejszych tego typu obiektów spośród wszystkich polskich kurortów, który 

zachwyca przybyszów bogactwem drzew i krzewów. Składa się z dwóch wyraźnie 

wyodrębnionych obszarów. Mniejsza część, tzw. francuska o regularnych kształtach z ciągami 

spacerowymi i trawnikami ułożonymi symetrycznie i położona nieco bardziej na południe część 

angielska, wraz z dwoma stawami, ma charakter typowo krajobrazowy. Uroku i oryginalności 

dodaje miastu również starówka z zachowanym średniowiecznym układem urbanistycznym, a 

przez główny deptak spacerowy (ul. Grunwaldzka) prowadził słynny Szlak Solny. Wąskie 

brukowane ulice, nastrojowe kawiarenki, przynoszą relaks i wytchnienie po zabiegach 

leczniczych, a w sezonie letnim instalacja różnokolorowych parasolek na ulicy Grunwaldzkiej  

cieszy oko mieszkańców i turystów. 



 

 

Blisko połowa gminy Połczyn-Zdrój znajduje się w granicach Drawskiego Parku 

Krajobrazowego, ponadto większość jej terenu zajmują obszary Natura 2000. 

Przez teren gminy przebiega gęsta sieć szlaków pieszych i rowerowych, które wiodą pośród  

najciekawszych miejsc i krajobrazów, tworząc sieć tras o różnych długościach i 

zróżnicowanym stopniu trudności. Turyści szczególnie upodobali sobie ok. 30 km ścieżkę 

rowerową na nasypie nieczynnej linii kolejowej Połczyn-Zdrój - Złocieniec. Są tu znakomite 

warunki do uprawiania różnorodnych form turystyki – wędkarstwa, myślistwa, kajakarstwa, 

jazdy konnej, pieszych wędrówek, turystyki rowerowej, żeglowania, nurkowania i wielu 

innych sposobów wypoczywania. 

 

 

 Bogactwo walorów naturalnych stanowi potencjał gminy Połczyn-Zdrój, ale i 

determinuje jej rozwój w ściśle określonych kierunkach, w tym głównie lecznictwa 

uzdrowiskowego, turystyki, rolnictwa, przetwórstwa drzewnego i usług z tym związanych. 

Dlatego też samorząd tak duży nacisk kładzie na inwestycje mające na celu zrównoważony 

rozwój w harmonii ze środowiskiem naturalnym. Czego efektem jest fakt, że ok. 86% 

mieszkańców gminy objętych jest systemem kanalizacyjnym, a 99 % posiada sieć 

wodociągową. Dla budowania marki miasta jako uzdrowiska gmina  od wielu lat 

konsekwentnie prowadzi rewitalizację starówki oraz 80 ha parku zdrojowego. W najbliższym 

czasie na terenie parku będą realizowane duże przedsięwzięcia związane z remontem alei, 

amfiteatru, stawów parkowych, fontann, przebudową pijalni wody i budową tężni. Powstanie 

ścieżka zdrowia, park zapachów i plac zabaw dla dzieci z parkiem linowym. Gmina ma 

opracowaną dokumentację na utworzenie geoparku „Polodowcową Krainą Drawy i Dębnicy”. 

Gmina dysponuje wolnymi terenami na rozwój usług lecznictwa uzdrowiskowego, 

turystyczno-wypoczynkowych, rekreacyjnych i budownictwo pensjonatowe. 


