Jarosławiec
gmina: Postomino, powiat: sławieński
INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE
Jarosławiec to miejscowość należąca do gminy
Postomino, położona nad Morzem Bałtyckim, ok. 19
km na wschód od Darłowa, ok. 26 km na północ od
Sławna. Dojedziemy do niej własnym środkiem
transportu lub komunikacją autobusową. Przez
Jarosławiec przebiega czerwony szlak rowerowy
„Hanzeatycka trasa nadmorska” oraz czerwony szlak
pieszy pokrywający się z trasą rowerową.
Jarosławiec to znana miejscowość nadmorska, którą
co roku odwiedza wielu turystów. Posiada bogatą
bazę turystyczną w każdym standardzie. To również
wieś rybacka. W pobliżu znajduje się jezioro Wicko.
Plaże nieustannie oczarowują turystów nie tylko
pięknymi zachodami słońca, ale i wysokim klifowym
brzegiem. Klif dochodzi do wysokości 30 m a tuż za
nim rozciąga się sosnowy las.
Pierwsze wzmianki o miejscowości pochodzą z XV w.
Wieś była własnością książąt szczecińskich, należącą
do domeny darłowskiej. Miejscowa ludność trudniła
się rybołówstwem, rolnictwem i zbieraniem
bursztynu. W 1830 r. ukończono budowę pierwszej
latarni morskiej, która znajdowała się w odległości
400 m od brzegu. Latarnia bardzo szybko przestała
pełnić swą funkcję, gdyż została przysłonięta przez
drzewa. Wówczas do istniejącego budynku, który
przeznaczono na mieszkania dla latarników,
dobudowano ceglaną wieżę o wysokości 33,3 metra.
Latarnia udostępniana jest do zwiedzania. Przed nią
znajduje się fontanna oraz rzeźba rybaka z brązu. W
XX w. mieszkańcy Jarosławca zaczęli zajmować się
turystyką. Rozwój turystyczny miejscowości trwa do
dnia dzisiejszego, choć część mieszkańców nadal
trudni się rybołówstwem. Nie ma tu portu rybackiego,
a jedynie przystań.
W miejscowości znajduje się szkoła, kościół, ośrodek
zdrowia, punkt apteczny, filia urzędu pocztowego,
kantor, wielofunkcyjne boisko Orlik, plac zabaw dla
dzieci. Miejscowość oferuje wiele atrakcji dla
turystów. Jedną z nich jest aquapark - kompleks
basenów
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powierzchni ok 1700 m , a kolejną stok narciarski pod
dachem. Ten narciarski stok treningowy to unikalna
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taśma imitująca śnieżne pokrycie. Można na niej
jeździć na nartach i snowboardzie. Kolejną atrakcją
turystyczną może być pobyt w Muzeum Bursztynu
zlokalizowanym w centrum miejscowości. Muzeum w
bardzo niestandardowy sposób przekazuje historię
powstania bursztynu, pokazuje również różne jego
bryły. Nastrój w muzeum potęguje gra świateł i
dźwięków.
W
okresie
letnim
w
kurorcie
organizowanych jest szereg imprez dla turystów, z
których najbardziej znane to Międzynarodowy Bieg
po Plaży. Miejscowość położona jest na Obszarze
Chronionego Krajobrazu „Pas Pobrzeża na zachód od
Ustki”.
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1 26 Bieg po plaży 2016 w Jarosławcu gm. Postomino 03.07.2016
2 Piknik Country 2016 w Jarosławcu gm. Postomino 06.08.2016 06.08.2016
3 Rozpoczęcie sezonu kąpielowego Klubu Morsów „WIKING” 06.11.2016
4 XVI Ogólnopolski Bieg Mikołajkowy "Powitanie Zimy 2016" w Jarosławcu gm. Postomino 03.12.2016
5 11 lat Postomiński Klub Morsów "Wiking" ma! Obchody rocznicy w Jarosławcu, gm. Postomino
26.02.2017
6 XX Edycja Pucharu Polski w kolarstwie kobiet Wicie i Jarosławiec - Żakini | Młodziczka | Juniorka
Młodsza | Juniorka | Elita Kobiet - gm. Darłowo 2017 04.06.2017
7 XXVII Międzynarodowy Bieg Po Plaży w Jarosławcu, gm. Postomino 2017 02.07.2017
8 Bursztynowa Miss Polski # Summer Amber Festiwal, Jarosławiec 2017 21.07 - 22.07.2017
9 2017.11.12 Rozpoczęcie sezonu kąpielowego Klubu Morsów „WIKING” Jarosławiec CKiS Postomino,
Postomiński Klub Morsów „Wiking” 12.11.2017
10 VII Mikołajowe 2 mile morskie Nordic Walking # XVII Ogólnopolski Bieg Mikołajowy # XVII
Ogólnopolskie Biegi Młodzieżowe „Powitanie Zimy”, Jarosławiec gm. Postomino 2017 02.12.2017
11 XXVIII Międzynarodowy Bieg Po Plaży "Jarosłwiec 2018" 01.07.2018
12 Młode Wilki: Stand-up Comedy /Jarosławiec 28.07.2018
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