
 Najcenniejszym zabytkiem jest położony w samym sercu 
miasta XIII-wieczny kościół pw. Narodzenia Najświętszej 
Marii Panny (dawniej św. Mikołaja) z zabytkowymi orga-
nami, stallami, barokową amboną i gotyckim ołtarzem. 
Dzięki wspaniałej akustyce w kościele odbywają się kon-
certy chóralne i organowe.

 Najstarsza część Gryfina otoczona jest gotyckimi mura-
mi obronnymi i smukłą Bramą Bańską. 

 Będąc w Gryfinie koniecznie trzeba odwiedzić cieszący się 
popularnością kompleks rekreacyjny Laguna z wieloma wodnymi 
atrakcjami.

 W mieście działa także jeden z ostatnich barów mlecznych na Po-
morzu Zachodnim prowadzonych przez Społem. Jego specjalnością 

są pyszne domowe pierogi.

 Gryfińska Izba Tradycji Towarzystwa Miłośników Historii Zie-
mi Gryfińskiej działa przy ul.  Sprzymierzonych 1. Izba dostępna 

jest dla zwiedzających w środy w godzinach 16:30 - 18:30, lub 
w innych terminie po uprzednim umówieniu: tel. 603 222 428.

 Międzyodrze to przygraniczny obszar przyrodniczy, usiany 
siecią ponad 100 km wodnych kanałów między Odrą Wschod-
nią i Zachodnią. Gryfino jest jego centralnym miejscem.  
Zaobserwujemy tu niespotykane nigdzie indziej w Euro-
pie osobliwości świata roślinnego i zwierzęcego. Miłośni-
ków kajakarstwa i żeglarstwa zachęcamy do poznawania  
walorów Międzyodrza dzięki sezonowej ofercie Ośrodka 
Sportu i Rekreacji w Gryfinie.

 W Nowym Czarnowie rośnie najbardziej popularna na 
świecie atrakcja przyrodnicza Pomorza Zachodniego – 
Krzywy Las. Zagadka osobliwie powyginanych drzew 
wciąż czeka na swoje rozwiązanie! Zachęcamy do odwie-
dzin tego miejsca o każdej porze roku.

 Obszar sołectw gminy Gryfino oferuje możliwość róż-
norodnych form odpoczynku i rekreacji. Znajdziemy tu re-

welacyjne miejsca do uprawiania turystyki pieszej, wodnej  
i rowerowej, piękną przyrodę, urocze kościółki, wiele zarybio-

nych jezior i pełne grzybów lasy.

 Jezioro Wełtyńskie – największe w gminie (312 ha) – posiada 
niezwykle urozmaiconą linię brzegową i trzy duże wyspy. Leży na 

południe od wsi Wełtyń. W tutejszym kościele pw. Matki Boskiej Ró-
żańcowej znajdują się cenne XVI-wieczne malowidła ukazujące histo-
rię Zbawienia.

 Drugie co do wielkości jezioro Steklno (48 ha) w okresie  
wakacyjnym pełni funkcję kąpieliska gminnego. 

 W Gardnie znajduje się jeden z najstarszych wiejskich kościołów 
na Pomorzu Zachodnim. Powstał w XIII wieku z inicjatywy cystersów  

z Kołbacza.

 Rowerzystów zapraszamy na malownicze ścieżki rowerowe: gryfiński od-
cinek Blue Velo oraz trasę z Gryfina do Gardna, skąd już blisko do Puszczy 
Bukowej.

 W odległości zaledwie 4 km od centrum Gryfina znajduje się polsko-nie-
mieckie przejście graniczne, skąd z łatwością można trafić na rozbudowaną 

sieć ścieżek rowerowych, m.in. 630-kilometrową trasę Odra-Nysa. 

Aktualne informacje  
z Gminy Gryfino

Gorąco zapraszamy do poznawania walorów krajoznawczych  
Ziemi Gryfińskiej i Międzyodrza. Zachęcamy do eksplorowania przestrzeni  
Gryfina i okolic – pełnej atrakcji, smaczków i tajemnic. Niech pomoże  
Wam w tym nasz niniejszy przewodnik. Szerokiej drogi!

Gryfino w wiekach średnich stanowiło ważną domenę Księstwa  
Pomorskiego. Prawa miejskie otrzymało od księcia Barnima I  

w 1254 roku – wcześniej niż Poznań, Kraków czy Warszawa. 
Po 1945 r. przeżyło fascynujący czas osadnictwa pol-

skiego. Dziś jest jednym z najważniejszych ośrodków 
miejskich Pomorza Zachodniego. Oto lista miejsc 

wartych zainteresowania:

Informacji o ofercie turystycznej Gminy Gryfino udziela:
Centrum Informacji Turystycznej w Gryfinie
ul. Nadodrzańska 1, 74-100 Gryfino
tel. 789 035 121, e-mail: cit@osir.gryfino.pl

Centrum otwarte jest przez cały rok od poniedziałku do piątku:
 od 1 października do 30 kwietnia w godz. 8:00-16:00
 od 1 maja do 30 września w godz. 9:00-17:00
 w sezonie letnim (lipiec-sierpień) także w sobotę w godz. 8:00-16:00

Witaj w Gryfinie!

 Borzym – dawna posiadłość 
cystersów, malowniczo położona 
wśród wzgórz i lasów. Jej nazwa 
pochodzi od porastających ongiś te 
okolice gęstych borów. We wsi znajduje 
się gotycki kościół pw. Matki Boskiej 
Królowej Polski.


