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WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE

Gmina Smołdzino
Pod względem administracyjnym gmina Smoł-

dzino położona jest w północno-zachodniej części 
województwa pomorskiego, w powiecie słupskim nad 
brzegiem Morza Bałtyckiego, a pod względem geogra-
ficznym na Nizinie Gardnieńsko-Łebskiej z  najwyż-
szym wzniesieniem - górą Rowokół (115 m n.p.m.). 
Jest to rozległa gmina rozciągająca się na powierzchni 
25 980 ha, o gęstości zaludnienia wynoszącej 14 osób 

na 1 km². Jej granice wyznaczają naturalne elementy krajobrazu takie jak: 
brzeg morza, brzegi jeziora Gardno i Łebsko, odcinki rzek: Łupawa, Pustynka, 
Brodniczka.

Stolicą gminy i siedzibą władz administracyjnych jest miejscowość Smoł-
dzino położona nad rzeką Łupawą, oddalona 30 km od Słupska i 6 km od 
morza. Pełni ona funkcję ośrodka gminnego, położona w środkowej części 
gminy i zamieszkiwana przez ponad 18% mieszkańców gminy. Smołdzino 
jest ośrodkiem administracyjnym, gospodarczym i usługowym o znaczeniu 
gminnym skupiającym szereg urządzeń i instytucji obejmujących swoim za-
sięgiem obszar całej gminy.

Administracyjnie gmina podzielona jest na 16 sołectw, które skupiają 
19 miejscowości: Kluki, Przybynin, Łokciowe, Smołdziński Las, Smołdzino, 
Żelazo, Wierzchocino, Witkowo, Siecie, Gardna Wielka, Gardna Mała i Wy-
soka, Stojcino, Retowo, Czysta, Bukowa, Komnino, Człuchy. Miejscowość 
ta pełni również funkcję obsługi ruchu turystycznego dysponując w sezonie 
dobrze rozwiniętą bazą noclegową i gastronomiczną.

Północną część Gminy Smołdzino zajmuje Słowiński Park Narodowy 
z siedzibą w  Smołdzinie. Park utworzono 1 stycznia 1967 r. swoją nazwę 
zawdzięcza Słowińcom - ludności kaszubskiej, która kiedyś zamieszkiwała 
tereny Parku. Słowiński park narodowy znany jest z rozległych unikatowych 
„ruchomych wydm”. Jest to prawdziwa piaszczysta pustynia znajdująca się 
na wąskiej mierzei pomiędzy Morzem Bałtyckim a Jeziorem Łebsko. SPN to 
także 32 km linia brzegowa z udostępnionymi dla turystów plażami w Czo-
łpinie oraz w Retowie. 

O turystycznej atrakcyjności gminy stanowią także jej jeziora: Gardno, 
Łebsko, Dołgie Wielkie oraz Dołgie Małe. Atutem gminy jest czyste środo-
wisko naturalne, interesująca szata roślinna i liczna populacja dziko żyjącej 
zwierzyny. Jest to także ptasi raj szczególnie w okresie wiosny (gody) i jesieni 
(odloty ptaków).  Bliskie spotkania z rzadkimi gatunkami ptaków umożli-
wiają znajdujące się na terenie gminy wieże i platformy widokowe, pomosty 



i ścieżki dydaktyczne.  Aby w pełni cieszyć się urokami terenów skorzystać 
należy z wieży widokowej usytuowanej na samym szczycie góry Rowokół, 
Latarni Morskiej w Czołpinie i z wielu przygotowanych do tego celu wież 
widokowych m.in. nad jeziorem Gardno czy w okolicach Kluk na ścieżce 
przyrodniczej „Klucki Las”.

Gmina Smołdzino to także miejsce poszukiwań kultury Słowińskiej.  W 
jej poszukiwaniach należy udać się do miejscowości Kluki, gdzie mieści się 
Muzeum Wsi Słowińskiej. W muzeum prezentowana jest niezwykła archi-
tektura krainy w kratę oraz kultura materialna dawnych mieszkańców ziem 
gminy Smołdzino. Co roku w Klukach odbywa się impreza „Czarne wesele” 
ukazująca życie Słowińców.

Gmina Smołdzino to nie tylko zwiedzanie i podziwianie okolicznej przy-
rody, to również aktywność i  sport. Sprzyja temu nadmorski klimat, dzięki 
któremu nasz organizm zregeneruje się szybciej niż gdziekolwiek indziej, a 
co najważniejsze dobrze oznakowane szlaki rowerowe. Na terenie gminy do 
dyspozycji mamy ponad 200 km szlaków i tras rowerowych, które wiodą przez 
niezwykle zróżnicowany  krajobraz ukazujący piękno oraz niezwykłość ziemi 
smołdzińskiej. Dla rodzin jak i dla zapalonych cyklistów  na trasach rowero-
wych usytuowane zostały stacyjki rowerowe umożliwiające zatrzymanie się i 
chwilowy odpoczynek przed dalszą jazdą po malowniczych terenach gminy 
Smołdzino.  Do najciekawszych z tras należą m.in. : międzynarodowy szlak 
rowerowy wokół Bałtyku R-10, szlak Żelaznej Kurtyny, szlak Złotych Piasków, 
szlak Zwiniętych torów. 

Gmina Smołdzino to także miejsce do uprawiania sportów wodnych. Je-
zioro Gardno idealnie nadaje się do windsurfingu, natomiast przepływająca 
przez gminę rzeka Łupawa to raj dla kajakarzy. Łupawa jest rzeką idealną 
dla ludzi, którzy chwile spokoju zostawiają na wieczorne ogniska, a w dzień 
nie boją się wywrotki, kamienistych bystrzy i zwalonych drzew w nurcie. 
Łupawa to „dzika” rzeka przypominająca na wielu odcinkach górski potok. 
Wysiłek tych, którzy zdecydują się podjąć te wyzwania nagrodzą malowni-
cze krajobrazy Pomorza i niezapomniana końcówka trasy, wypłynięcie na 
otwarte morze i lądowanie na bałtyckiej plaży. By przedłużyć sobie malow-
nicze widoki i odpocząć po trudach jakie niesie za sobą rzeka warto zatrzy-
mać się i odpocząć w specjalnie przygotowanej do tego przystani kajakowej.

Wspaniała lokalizacja, bogata przyroda stwarzają znakomite możliwości 
aktywnego wypoczynku w klimacie eko. Gmina Smołdzino to nadmorskie 
centrum aktywnego wypoczynku.
     Arkadiusz Walach
     Wójt gminy Smołdzino
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