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Remont najważniejszej 
wizerunkowo ulicy w nad-
morskim kurorcie to

priorytetowy projekt dla władz gmi-
ny Mielno. Całość będzie prowadzo-
na etapowo – łącznie 3 etapy. 

W pierwszym nowe oblicze zys-
ka kilometrowy odcinek ul. 6 Marca
(od rozwidlenia ul. 6 Marca z ul. Su-
riana i Maczka) na osiedlu unieście. 

Znikną stare, popękane betono-
we płyty, a w ich miejsce powstanie
równa nawierzchnia. nowe będą też

parkingi, zatoki autobusowe, chod-
niki i ścieżka rowerowa oraz oświet-
lenie. Wymieniona zostanie instala-
cja wodna i kanalizacyjna. drzewa
wycięte podczas inwestycji i będą
zastąpione nowymi nasadzeniami.
Tak szeroki zakres prac pochłonie
ok. 10,7 mln zł.

Ponad 5,2 mln zł to dofinanso-
wanie w ramach rządowego progra-

mu rozwoju gminnej i powiatowej
infrastruktury drogowej. Reszta 
– 2 mln złotych sfinansuje koszaliń-
skie starostwo powiatowe oraz ok.
3,5 mln zł dołoży do zadania gmina
Mielno.

Początek rozpoczęcia prac 
(i etapu) nastąpi po sezonie, tj.
wrzesień 2019, a zakończenie inwe-
stycji zaplanowano na maj 2020 r.

Co istotne remont – głównej
drogi w mieście – ominie „sezon 
wysoki” i nie będzie uciążliwy dla
gości i turystów.

Podczas nadzwyczajnej sesji
Rady Miejskiej Mielna władze gminy
i starostwa podpisały porozumienie,
doprecyzowując szczegóły pierwsze-
go etapu przedsięwzięcia.

Będzie noWa droGa
Rozpoczyna się jedna z najważniejszych inwestycji drogowych starostwa powiatowego w Koszalinie, czyli gruntowna moderni-
zacja głównej ulicy w Mielnie – ul. Bolesława Chrobrego i 6 Marca. 

około 26 122 254
mln zł
POChłOnie
MOdeRniZaCja
głóWnej aRTeRii
kOMunikaCyjnej
Mielna 

Burmistrz mielna – podczas czerw-
cowej sesji Rady miejskiej mielna 
– otrzymała jednogłośnie (15:0)
wotum zaufania i absolutorium 
z wykonania budżetu za 2018 rok.

Oznacza to, że Rada Miejska
Mielna w pełni akceptuje zarządza-
nie finansami publicznymi przez
gospodarza gminy. Ponadto radni po
raz pierwszy rozpatrywali „Raport 
o stanie gminy”. To nowy wymóg dla
samorządów, wprowadzony od bie-
żącej kadencji. 

Przypomnijmy: znowelizowane
w 2018 r. przepisy wprowadziły m.in.
nowy obowiązek dla gmin, powiatów
i sejmików. Co roku, do 31 maja, 
organ władzy wykonawczej (wójt lub
burmistrz, starosta, marszałek) bę-

dzie musiał przedstawić radzie ra-
port, w którym podsumuje swoją
działalność w poprzednim roku. 
W szczególności raport ma zapre-
zentować realizację polityk, progra-
mów i strategii, uchwały rady gminy,
czy budżetu obywatelskiego.

Zdaniem mieleńskich samorzą-
dowców raport został dobrze przy-
gotowany i jest spójnym „spojrze-
niem” na aktualną, wewnętrzną i ze-
wnętrzną sytuację gminy. 

Rok 2018 
w liczbach:

– dochody ok. 47 mln zł
– wydatki ok. 54 mln zł; z cze-

go ponad 16 mln zł to wydatki na
inwestycje

– 43 zrealizowanych inwesty-
cji

– najniższy od dekady stan za-
dłużenia gminy

– ponad 9 mln złotych wyda-
nych na ochronę środowiska

Pełna wersja „Raportu o stanie
gminy” dostępna jest na
http://rada.gmina.mielno.pl/kalen-
darz-posiedzen

(szerzej o wykonaniu budżetu za 2018 rok
na str. 2 i 3)

Wotum zaufania i absolutorium

Radni pRzyjęli
jednomyślnie 

Gazeta Wakacyjna 
str. 5-7

a w niej m. in. kalendarz imprez sierpniowych, niezbędnik turysty 
i inne informacje ułatwiające letni wypoczynek w naszej gminie



Analizując poziom 
dochodów kształtują-
cych się na przestrzeni
lat 2014 – 2018 
obserwuje się ich stały
wzrost. 

Szczególnie znaczący wzrost
dochodów osiągany jest z podatków
i opłat lokalnych, który stanowił 
w 2018 r. 106,9% kwoty osiągniętej 
w roku 2017 i 138,0% kwoty osiągnię-
tej w roku 2014. najwyższy wzrost 
w długofalowym okresie, bo stano-
wiący 174,1 %, stanowią wpływy 
z opłaty miejscowej. 

Potwierdza to trwający rozwój
gminy w zakresie ruchu turystycz-
nego, na co wpływ mają mieszkańcy
i przedsiębiorcy prowadzący działal-

ność gospodarczą w tym zakresie
oraz ich rosnąca świadomość doty-
cząca możliwości i konieczności po-
bierania tej opłaty od przebywają-
cych na terenie gminy turystów. Bez-
pośrednią relację z tymi wpływami
mają wpływy z podatku od nieru-
chomości, które również rosną, ale
w nieco niższym tempie. Wzrost ten
jest związany z pojawianiem się na
terenie gminy nowych obiektów
mieszkalnych i innych obiektów, 
w których oprowadzona jest m. in.
działalność w zakresie obsługi noc-
legowej turystów. 

na szczególną uwagę zasługuje
również wzrost dochodów z tytułu
wpływów z podatku od czynności
cywilnoprawnych, który od trzech
lat notuje znaczny wzrost. jest to
jednak dochód niepewny, uzależ-
niony od ilości opodatkowanych
czynności cywilnoprawnych doko-
nanych na terenie gminy zwłaszcza

w zakresie przeniesienia prawa włas-
ności nieruchomości pomiędzy róż-
nymi podmiotami. istotny poziom
dochodów zarówno pod względem
nominalnym, jak pod względem
jego wzrostu w poszczególnych la-
tach są wpływy z opłat za gospoda-
rowanie odpadami. Obecny system
naliczania i zbierania tej opłaty po-
woduje, że potrzeby gminy w zakre-
sie utrzymania systemu zbierania 
i segregacji odpadów jest w pełni 
zabezpieczony finansowo z tychże
wpływów.

Ważną pozycją dochodów włas-
nych wpływających do budżetu gmi-
ny są dochody majątkowe ze sprze-
daży mienia, które mają wpływ na
kształtowanie się wskaźnika wyni-
kającego z art. 243 ustawy o finan-
sach publicznych. jest to jednak po-
zycja, która od trzech lat notuje ten-
dencję spadkową, co oczywiście
wynika z coraz mniejszej ilości po-
siadanych przez gminę nieruchomo-
ści przeznaczonych do sprzedaży.

Znaczące wahania na przestrze-
ni ostatnich 5 lat obserwuje się 
w pozycji dotacji na zadania inwe-

stycyjne. Wynika to z powolnego
uruchamiania środków z nowej per-
spektywy finansowej 2014 – 2020, 
a dodatkowo z ograniczenia możli-
wości pozyskania tych środków na
zadania inwestycyjne zwłaszcza 
w zakresie budowy dróg na terenie

gminy, które stają się inwestycjami
priorytetowymi, dla których źród-
łem finansowania będą musiały stać
się niestety w najbliższej przyszło-
ści, wyłącznie dochody własne gmi-
ny.
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2018 rok to przede wszystkim gospodarność i rozwaga, bo z jednej strony
ograniczyliśmy zadłużenie gminy, a z drugiej inwestowaliśmy wykorzystując
przede wszystkim własne środki – ocenia ubiegły rok budżetowy burmistrz
Mielna, Olga Roszak-Pezała.

nie wyemitowaliśmy obli-
gacji, ale i tak zrealizo-
waliśmy 43 z 49 zapla-

nowanych projektów inwestycyj-
nych. Pozostałe 6 – z powodów od
nas niezależnych – przesunęliśmy
do wykonania w tym roku, i w latach
kolejnych. analizując dochody gmi-
ny możemy zaobserwować, iż naj-
większe uzyskujemy przede wszyst-
kim z tytułu podatku od nierucho-
mości i wpływów z opłaty
miejscowej i targowej. Musimy sobie
uświadomić, iż majątek gminy się
kurczy i praktycznie na wymarciu
jest baza nieruchomości do sprzeda-
ży. jednak szukamy też innych dróg
finansowania naszych potrzeb ko-
rzystając m.in. z zewnętrznych środ-
ków i funduszy. Takim prekursor-
skim w naszym województwie pro-

jektem jest termomodernizacja
obiektów użyteczności publicznej,
realizowana w partnerstwie publicz-
no – prywatnym. Rosną wydatki na
oświatę (prawie 8 mln złotych), co
paraliżuje. ale także rosną wydatki
na ochronę środowiska, co w takim
regionie jak nasz jest szczególnie
ważnie i istotne. 

W ubiegłym roku zorganizowa-
liśmy więcej niż kiedykolwiek, bo aż
74 wydarzenia kulturalne. To świad-
czy o tym jak dobrze funkcjonuje 
i współpracuje z lokalną społeczno-
ścią oraz gminnymi stowarzyszenia-
mi Centrum kultury w Mielnie. 2018
rok to również ogromny krok w stro-
nę rozwoju lokalnej turystyki. Posta-
wiliśmy na całoroczne produkty tu-
rystyczne m. in. na odbudowę Pro-
menady Przyjaźni w Mielnie, leśną

Pętlę Przygód i Tajemnic w Mielnie,
nowy taras widokowy w łazach, czy
multimedialny obiekt – Skarbnicę
Wioski Rybackiej w Chłopach. Te
wizytówki gminy uzupełniły liczne
inwestycje w infrastrukturę drogo-
wą, w oświetlenie, w place rekreacyj-
ne i tereny zielone. Porządkujemy
także przestrzeń w naszej Małej 
Ojczyźnie opracowując i uchwalając
kolejne miejscowe plany zagospoda-
rowania przestrzennego. 

Oczywiście te sukcesy – na róż-
nych płaszczyznach – to nie tylko pra-
ca i upór jednego człowieka, to ogrom
wiedzy i skrupulatność w dążeniu do
celu sztabu urzędników, mieszkań-
ców i radnych. dziękuję, że razem
konsekwentnie podążamy w tym 
samym kierunku – puentuje Olga 
Roszak-Pezała, burmistrz Mielna.

Udany rok, 
bo rozważnie zarządzaliśmy

urząd miejski w mielnie
ug@gmina.mielno.pl www.mielno.pl

rzecznik Prasowy – 94 345 98 46 
sekretariat – 94 345 98 31 

redaGUje: 
beso-media
rzecznik Prasowy um w mielnie

Współpraca: 
pracownicy referatów um 
oraz CKm

Redakcja zastrzega sobie prawo skracania 

nadesłanych materiałów, redagowania i opatrywania

własnymi tytułami.

WydaWca:

dochody nam rosną
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Realizacja wydatków bieżących
jest o 2,2 mln zł wyższa niż w roku
2017, ale o 2,6 mln niższa niż plano-
wana do osiągnięcia na koniec 2018 r.
Tak ukształtowany poziom realizacji
wydatków bieżących w relacji do do-
chodów bieżących ma pozytywny
wpływ na kształtowanie się wskaźni-
ka realizacji nadwyżki operacyjnej,
która ma następnie wpływ na kształ-
towanie się indywidualnego wskaź-
nika obsługi długu wynikającego 
z zapisów art. 243 ustawy o finan-
sach publicznych.

Realizując podjęte zamierzenia
w roku budżetowym kierowano się
zasadą gospodarowania środkami
publicznymi w sposób celowy 
i oszczędny, z zachowaniem zasady
uzyskiwania najlepszych efektów 
z danych nakładów. 

wydano mniej niż
zaplanowano

Wykonanie wydatków budżetu
gminy Mielno w 2018 r. wyniosło
54,6 mln zł tj. 94,1% planu i jego
wielkość wykonania jest na rekordo-
wo wysokim poziomie na przestrze-
ni ostatnich lat. nieco niższe niż
planowane wykonanie limitu wyni-
kało głównie z tzw. naturalnych
oszczędności oraz odłożenie niektó-
rych inwestycji w czasie. 

najwyższy przyrost wykonania
wydatków w stosunku do wykonania
z roku ubiegłego, wynoszący 466,5%
dotyczy nakładów na turystykę, co
jest związane z realizacją inwestycji
będącej produktem turystycznym
„leśna Pętla Przygód i Tajemnic”, na
którą przeznaczono 1.105.955,15 zł.
Równie wysoki przyrost wydatków w
porównaniu z 2017 r., bo wynoszący
384,6% dotyczy gospodarki mieszka-
niowej i wynika z realizacji inwestycji
polegającej na przebudowie byłego
budynku dPS w gąskach na mieszka-
nia, na którą to inwestycję przezna-
czono w 2018 r. kwotę 2.501.500,00 zł.

Przeszło dwukrotny wzrost wy-
datków dotyczy również działu zwią-
zanego z kulturą i ochroną dziedzict-
wa narodowego, gdzie zostały zreali-
zowane dwie inwestycje w tym jedna
na kwotę 2.297.587,19 zł – „Skarbnica
Wioski Rybackiej w Chłopach”.

W żadnej pozycji działów klasy-
fikacji budżetowej nie zanotowano
znacznego spadku wykonania wy-
datków w stosunku do wykonania 
z lat ubiegłych. 

dokonując analizy globalnej wy-
konania budżetu po stronie wydatków
należy zaznaczyć, że łączna kwota wy-
datków wykonanych w porównaniu 
z rokiem 2017 wzrosła o 27,8%, w tym
poziom wydatków majątkowych 
w tym okresie wzrósł o 137,6%, a wy-
datków bieżących o 6,1%. Odnotowa-
no również wzrost o 2,7% nadwyżki
operacyjnej, czyli różnicy pomiędzy
dochodami bieżącymi a wydatkami
bieżącymi, która sięgnęła w 2018 r.
kwoty 5.737.464,96 zł, a która w przy-
szłych okresach będzie miała pozy-
tywny wpływ na kształtowanie się in-
dywidualnego wskaźnika zadłużenia
dla naszej gminy. 

dług systematycz-
nie maleje

Ważnym wydaje się także
fakt zaprzestania od 2016 r., dal-
szego zadłużania się gminy i po-
krywania potrzeb inwestycyjnych
w tym okresie z wolnych środków.
Taka polityka pozwoliła na nominal-
ne zmniejszenie kwoty długu do nie-
spełna 17,2 mln zł, a przez to zmniej-
szenie relacji długu do poziomu
zrealizowanych dochodów do wyso-
kości 36,1%.

dużo inwestujemy
jak już wcześniej zaznaczono 

w 2018 r. w porównaniu zarówno 
z rokiem poprzednim, jaki i latami
poprzednimi nastąpił znaczny
wzrost poziomu wydatków majątko-
wych, które w strukturze wszystkich
wydatków stanowią aż 30,7% wyko-

nania. Podobnie wysoki stosunek
wykonania odnotowany został 
w roku 2013 i stanowił on wówczas
30,9%, ale nominalnie stanowił kwo-
tę 11,29 mln zł. W roku 2018 suma
wydatków majątkowych zrealizowa-
nych wyniosła 16,78 mln zł, co w po-
równaniu ze skorygowanym planem
daje wskaźnik wykonania na pozio-
mie 95,9%. 

nowe obiekty
na kwotę 17.497.033,00 zł plano-

wanych do wykonania inwestycji
składało się 49 inwestycji i zakupów
inwestycyjnych, z których 6 nie zos-
tało wykonanych i wszystkie z nich
zostały przesunięte do wykonania na
rok 2019 lub lata następne. najwięk-
sze nakłady inwestycyjne zostały 
poniesione w dziale „transport 
i łączność”, kwota ta stanowi
8.405.456,93 zł. Również w tym
dziale została zrealizowana najwięk-
sza i najkosztowniejsza inwesty-
cja polegająca na budowie prome-
nady pomiędzy ul. orła Białego 
a ul. Pogodną w mielnie, której
łączne nakłady wyniosły 4.048.490,9
zł. kolejną znacząca inwestycją była
budowa Skarbnicy Wioski Rybackiej
w Chłopach, która została zrealizo-

wana w dziale „kultura i ochrona
dziedzictwa narodowego” i pochło-
nęła 2.297.587,19 zł. kolejna znacząca
inwestycja została zrealizowana, jako
i etap w dziale „gospodarka mieszka-
niowa” na kwotę 2.249.699,70 zł i do-
tyczyła kilkuletniego planu realizacji
przebudowy byłego dPS w gąskach
na mieszkania. 

Pozostałe rodzaje wydatków
zwłaszcza bieżących w poszczegól-
nych działach klasyfikacji budżeto-
wej utrzymują się w porównaniu 
z latami bieżącymi na zbliżonym po-

2,5 
mln złotych
PRZeZnaCZOnO
na PRZeBudOWę
ByłegO Budynku
PO dPS 
W gąSkaCh 
na MieSZkania

DochoDy:
Plan 

48.272.523,26 zł 

Wykonanie
47.654.564,02 zł 

WyDatki: 
Plan

58.039.823,26 zł 

Wykonanie
54.631.417,38 zł 

Deficyt budżetowy:
6.976.853,36 zł 

Nadwyżka operacyjna:
5.737.464,96 zł

Przychody:
13.459.260,98 zł 

Inwestujemy w przyszłość
Poziom realizacji wydatków majątkowych i bieżących w porównaniu z rokiem poprzednim jest o 11,9
mln zł wyższy. Na wysoki wzrost wydatków ogółem ma wpływ znaczny, bo 9,7 mln zł wzrost poziomu
realizacji wydatków majątkowych. Na tak wysoki poziom wykonania wydatków majątkowych miała
wpływ realizacja dużych inwestycji wieloletnich. 

ziomie z niewielką tendencją zwyż-
kową, która prawdopodobnie utrzy-
ma się w dalszych latach. na wzrost
poziomu tych wydatków będzie mia-
ła wpływ konieczność utrzymania
oddanych do użytku inwestycji, 
a także uwzględnienie wzrostu cen
czynników cenotwórczych, jakimi
jest energia elektryczna i gaz oraz
wzrost kwoty najniższego wynagro-
dzenia za pracę i wynagrodzenia go-
dzinowego za pracę na umowach zle-
cenia.

Promenada Przyjaźni w mieLnie

Leśna PętLa PrzyGód i tajemnic

Skarbnica wioSki rybackiej w chłoPach

Przebudowa budynku Po dPS w GąSkach na mieSzkania

Ważniejsze inwestycje zakończone w 2018 r.: 

– przebudowa ul. Spokojnej i Spacerowej w Sarbinowie 1.574.052,52 zł
– przebudowa ul. Brzozowej w Mielenku 1.054.951,84 zł
– Leśna Pętla przygód i tajemnic 1.105.955,15 zł
– przebudowa ul. Prądno w Mielnie 807.154,72 zł.



4 inwestycje
www.facebook.com/GminaMielno www.mielno.pl liPiEC 2019 | nr 7 (55) |

po sezonie wakacyjnym czeka nas
wiele inwestycji w tym te mające
na celu m.in. zabezpieczenie 
i ochronę brzegu morskiego.
obejmą one obszar obu osiedli:
mielna Centrum i Unieścia.
inwestorem będzie Urząd morski 
w Słupsku.

W ramach tych prac nastąpi:
– wymiana wszystkich ostróg

(potocznie zwanych falochrochro-
nami) z podwojeniem ich zasięgu; 

– wymiana wszystkich gwiaz-
dobloków na narzuty kamienne; 

– wykonanie refulacji plaży (po-
tocznie „dopiaszczenie", czyli posze-
rzenie plaży z 30 metrów do 60 met-
rów)

– wykonanie częściowo nowej
opaski brzegowej w miejscu istnieją-
cej;

– remont starej opaski brzego-
wej; 

– roboty towarzyszące dotyczą-
ce konieczności wykonania remon-
tu zejść na plażę (w przypadku in-
gerencji konstrukcji opaski w zej-
ście);

Prace te rozpoczną się w czwar-
tym kwartale 2019 roku. Szacunko-

wy termin realizacji koniec 2020
roku. koszt inwestycji 55 mln zł. 

dzięki tym pracom uzyska się
zabezpieczenie istniejącej zabudowy
przed skutkami sztormów, uatrak-
cyjni plażę dzięki jej dwukrotnemu
poszerzeniu, a także odtworzy się re-
gularność i ciągłości ostróg (potocz-
nie zwanych falochronami).

W trosce o ochronę brzegu morza

rowereM wzdłuż plaży
droga rowerowa, będąca trasą nadmorską (Velo baltica), w naszej
gminie powstaje w szybkim tempie. 
na naszych ścieżkach w lesie mnóstwo spacerowiczów i rowerzystów
korzysta już z jej uroków. 
cieszymy się, że Gmina mielno jest gminą aktywnego wypoczynku.
termin zakończenia prac to 30 września. do tego czasu mogą być na
niektórych odcinkach utrudnienia. 
Przypominamy, że na trasie będą oznakowania pionowe i poziome.

Biegnie wśród lasu, z ławkami
wzdłuż trasy, koszami na śmieci 
i nowoczesnym oświetleniem 
– to nowe, 300-metrowe wejście
na plaże w mielenku, przy ul. Brzo-
zowej. już jest do dyspozycji gości 
i mieszkańców.

Przejście na plażę przecina licz-
ne szlaki turystyczne wiodące lasem
wzdłuż brzegu morza, m.in. pieszy
Szlak nadmorski (czerwony, e-9),
rowerowy eV10 / eV130 / Bike the
Baltic, czy trasę nordic Walking
Park Pomorza Środkowego.

inwestycja współfinansowana
jest przez unię europejską w ramach
działania 4.2 "Realizacja lokalnych
strategii rozwoju kierowanych przez
społeczność w ramach Priorytetu 4.
„Zwiększenie zatrudnienia i spójno-
ści terytorialnej”, objętego Progra-
mem Operacyjnym Rybactwo i Mo-
rze 2014-2020 za pośrednictwem
Mieleńskiej lokalnej grupy Rybac-
kiej. Samorząd mieleński uzyskał
dofinansowanie w wysokości 300
tys. zł.

komfortowo 
na plażęinwestycje w łazach 

Ulica Słoneczna odnowiona

Kolorowy plac zabaw

To jedna z głównych ulic nad-
morskiej miejscowości, wzdłuż któ-
rej zlokalizowane są liczne ośrodki
turystyczne, działki rekreacyjne czy
kaplica.

W ramach projektu zbudowano
chodniki, zatoki postojowe, parking

oraz jezdnię z polbruku o długości
1153 metrów. Całość dopełniło
oświetlenie. 

Projekt współfinansowany zos-
tał ze środków unii europejskiej 
w ramach zadania „Budowa lub mo-
dernizacja dróg lokalnych” Progra-

mu Rozwoju Obszarów Wiejskich
na lata 2014-2020.

Wnioskowane dofinansowanie
wyniosło 63,63% kosztów, które fi-
nalnie zamknęły się sumą 2 738
542,88 zł.

Stworzono ofertę aktywnego
wypoczynku skierowaną dla dzieci 
i młodzieży. inwestycja polegała na
budowie placu zabaw na terenie 
o powierzchni 10 arów. Zakres prac
obejmował zagospodarowanie tere-
nu poprzez ustawienie urządzeń 
siłowych, elementów małej archi-
tektury (ławek, stojaka na rowery,
ozdobnych koszy na śmieci) oraz
głównej atrakcji – statku z wieżami,
masztami, zjeżdżalnią i ścianką
wspinaczkową. Teren został utwar-
dzony kostką betonową oraz na-
wierzchnią syntetyczną, a całość
ogrodzona jest kolorowym płotem.
koszt inwestycji to ponad 260 tys.
zł.



Gazeta Wakacyjna
www.cit.mielno.pl | www.facebook.com/ckmielno

2 sierpnia

WAKACje z KliMAteM 
(deptak przy ul. Kościuszki w Mielnie)

3 sierpnia

FestyN PieCzONej Gęsi W GąsKACh
(teren przy ul. Nadbrzeżnej i Piaskowej). 
Głównym organizatorem imprezy jest Stowarzyszenie Rozwoju Miejsco-
wości Gąski.

6 sierpnia

MieleńsKie WieCzORy ORGANOWe 
– 53. MiędzyNAROdOWy FestiWAl 
ORGANOWy
Koncert przy Kościele p. w. Wniebowzięcia NMP w Sarbinowie, Henryk
Gwardak – organy, Zespół Wokalny „Art'n'Voices”

7 sierpnia

FestiWAl hOli W ChłOPACh
(plaża przy przystani rybackiej w Chłopach, w godz. 14:00 – 20:00)

7 sierpnia

FestiWAl BANieK MydlANyCh 
i KOlOR Fest W MielNie – UNieśCiU
(boisko przy ul. Rybackiej w Mielnie – Unieściu, w godz. 15:00 – 20:00) 
Animatorzy będą prezentować przepiękne kolorowe banki mydlane,
„zamykać” w nich ludzi, tworzyć ogromne bańki a także prowadzić lekcje
nauki puszczania baniek. Dodatkową atrakcją będzie obrzucanie się 
kolorowymi proszkami holi oraz zabawy na dmuchańcach.

9 sierpnia

WielKi dzień PszCzOły 
(deptak przy ul. Kościuszki w Mielnie w godz. od 15:00 do 19:00)

12 sierpnia

KiNO NA leżAKACh W sARBiNOWie 
(boisko sportowe przy Szkole Podstawowej w Sarbinowie, ul. Młyńska)

13 sierpnia

MieleńsKie WieCzORy ORGANOWe 
– 53. MiędzyNAROdOWy FestiWAl 
ORGANOWy
Koncert przy Kościele p. w. Wniebowzięcia NMP w Sarbinowie, Ireneusz
Wyrwa – organy, Chór „Sofia” z Kijowa (Ukraina)

13 sierpnia

FestiWAl BANieK MydlANyCh 
i KOlOR Fest W MielNie
(plac rekreacyjny między ul. Kochanowskiego a ul. Żeromskiego, 
w godz. 15:00 – 20:00) 
Animatorzy będą prezentować przepiękne kolorowe banki mydla-
ne, „zamykać” w nich ludzi, tworzyć ogromne bańki a także prowa-
dzić lekcje nauki puszczania baniek. Dodatkową atrakcją będzie 
obrzucanie się kolorowymi proszkami holi oraz zabawy na dmu-
chańcach.

14 sierpnia

FestiWAl hOli W sARBiNOWie
(boisko sportowe przy Szkole Podstawowej w Sarbinowie, ul. Młyńska,
godz. 14:00 – 20:00)

14 – 17 sierpnia

KARAOKe sUPeR stAR 
(17.08. – deptak przy ul. Kościuszki w Mielnie) 
Na terenie całej gminy Mielno przeprowadzone zostaną eliminacje
karaoke. Wyłonieni w ten sposób finaliści odbędą profesjonalne
warsztaty, aby na koniec zaśpiewać w koncercie na deptaku w Miel-
nie. Oceniać ich występy będzie jury, w skład którego wejdą przed-
stawiciele gminy Mielno oraz członkowie Zespołu Łzy. Ten znany
polski zespół wystąpi dla wszystkich na zakończenie imprezy. Kon-
cert finałowy rozpocznie się o godz. 18:00 na deptaku przy ul. Ko-
ściuszki w Mielnie.

17 sierpnia

FestiWAl hOli W łAzACh 
(plaża główna w Łazach, w godz. 14:00 – 20:00)

18 sierpnia

NOC lAtARń MORsKiCh W GąsKACh 
w godz. 21:00 – 01:00
Główne atrakcje odbywać się będą przy Latarni w Gąskach. Od godziny
21:00 odbędzie się uroczyste Otwarcie Nocy Latarń Morskich. 

19 – 23 sierpnia

jARMARKi sztUKi
(deptak przy ul. Kościuszki w Mielnie, w godz. 10:00 – 20:00) 
W programie warsztaty i pokazy rękodzieła, regionalne smakołyki. 

21 sierpnia

KONCeRt MUzyKi łAtWej, leKKiej 
i PRzyjeMNej W ChłOPACh
(Karczma u Edka w Chłopach, ul. Kapitańska 51, od godz. 17:00) 
Na scenie wystąpi La Donna e Mobile z repertuarem muzyki z polskich
filmów. 

24 sierpnia

śWiętO WOdy W MielNie
(parking przy Polo Markecie w Mielnie, od godz. 16:00) 
Mieszkańcy i turyści gminy Mielno pożegnają sezon. W programie nie
zabraknie atrakcji dla dzieci. W tym roku wrócimy do turnieju dla miesz-
kańców, a także zabawy tanecznej przy muzyce na żywo. Gwiazdą 
wieczoru będzie Zespół Classic, a na koniec do tańca porwie wszystkich
Zespół Drugi Tydzień. 

31 sierpnia

FlądRA Czy tURBOt, Czyli MieleńsKie
śWiętO RyBy W MielNie – UNieśCiU
(ul. Wydmowa na Osiedlu Unieście, od godz. 16:00) 
W programie animacje dla dzieci, degustacje potraw przygotowanych
przez mieszkańców osiedla jak i lokalnych rybaków, targ rybny, pokaz
szycia i naprawy sieci rybackich, konkurs kulinarny zapewni i poprowa-
dzi sam Mateusz Gessler. Ze sceny usłyszymy szanty, a gwiazdą wieczo-
ru będzie zespół Specyficzni.

MieLeŃskie Lato artystyczne
kULtUra W słonecznyM WydaniU



Od 22 czerwca między Mielnem a Koszalinem 
kursuje szynobus, który jest alternatywą 
dla samochodu – podróż nad morze trwa jedynie 16
minut. 
Połączenia można sprawdzić pod adresem: 
https://portalpasazera.pl/

Szynobus zatrzymuje się na dworcu PKP w Mielnie 
położonym przy ul. Lechitów, na przeciwko Punktu 
Informacji Turystycznej. 

Z Mielna do Koszalina można dotrzeć drogą wodną. 
W wakacje miedzy przystanią w Jamnie a dwoma przy-
staniami w Mielnie kursuje tramwaj wodny Koszałek.
Statek zabiera rowery. 

Rejsy potrwają do 1 września.

Rozkład: 
http://mzk.koszalin.pl/koszalek/ 

Busy na trasie Mielno – Koszalin firmy Ronin oraz
Ar-bos. 
Ronin kursuje na trasie Unieście – Mielno – Koszalin. 
Rozkład busów znajduje się na przystankach oraz na
stronie: 
www.ronin-koszalin.pl

Do mieleńskich miejscowości kursuje firma Ar-Bos. 
Trasa: Koszalin – Mielno – Mielenko – Chłopy 
– Sarbinowo, a w lipcu i sierpniu firma prowadzi kursy

autobusów również z Mielna do Gąsek. 
Rozkład jazdy dostępny na stronie: 
www.ar-bos.pl 

Od 1 czerwca do 15 września firma AIRBUS kursuje na
trasie Darłówko – Łazy – Mielno – Chłopy – Sarbinowo 
– Gąski – Dobrzyca – Kołobrzeg. 
Poszczególne przystanki oraz rozkład w obie strony
znajduje się na: 
www.airbus-przewozy.pl

SZYNObUS I bUSY 
DO MIELNA
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KąpieliSKa
1. Gąski 210 – na wschód od wejścia na plażę przy ulicy Latarników
2. Sarbinowo 211 – kąpielisko położone na wschód od wejścia na plażę

przy ul. Nadmorskiej na wysokości ulic Plażowa i Wydmowa
3. Sarbinowo 212 – kąpielisko położone na wschód od wejścia na plażę

przy pętli autobusowej przy ul. Nadmorskiej
4. Sarbinowo 213 – kąpielisko położone przy wejściu na plażę od ul. Nad-

morskiej naprzeciwko kościoła
5. Chłopy 214 – kąpielisko położone przy wejściu na plażę od ul. Portowej
6. Mielenko 215 – kąpielisko położone przy wejściu na plażę od ul. Brzozo-

wej
7. Mielno 216 – kąpielisko położone pomiędzy wejściem na plażę 

przy ul. 1-ego Maja a wejściem przy ul. Piastów
8. Mielno 218 – kąpielisko położone na wschód od wejścia na plażę 

przy ul. Orła Białego
9. Mielno 219 – kąpielisko położone na wschód od wejścia na plażę 

przy ul. Słonecznej
10. Mielno 220 – kąpielisko położone na zachód od wejścia na plażę 

przy ul. Wydmowej na wysokości OW Krokus
11. Unieście 221 – kąpielisko położone przy wejściu a plażę przy ul. Mor-

skiej
12. Łazy 225 – kąpielisko położone przy wejściu na plażę od ul. Wczasowej
13. Łazy 223 B – kąpielisko położone przy wejściu na plażę od ul. Leśnej

tzw. główne
14. Łazy 224 – kąpielisko położone przy wejściu na plażę od ul. Leśnej na

wysokości OW Jaroszowiec

KąpieliSKa StRzeżone
Gąski – kąpielisko przy ul. Latarników
Sarbinowo – kąpieliska nadmorskie: na wysokości

kościoła, ul. Nadmorska przy pętli autobusowej
oraz na wysokości ul. Wczasowej i ul. Plażowej.

Chłopy – kąpielisko po wschodniej stronie przystani
rybackiej.

Mielenko – plaża przy ul. Brzozowej.
Mielno 5 kąpielisk:

– plaża od ul. 1 Maja do ul. Piastów
– kąpielisko przy ul. Orła Białego, 
– plaża przy ul. Słonecznej
– plaża na wysokości OW Krokus 
– plaża przy ul. Morskiej

Łazy 3 kąpieliska:
– główne wejście na plażę od ul. Leśnej
– przy ul. leśnej (na wysokości OW Jaroszowiec)
– przy ul. Wczasowej

Zejścia na plaże przystosowane dla osób
mających problemy z poruszaniem się lub ko-
rzystających z wózków inwalidzkich:
Łazy: ul. Leśna (główne zejście)
Mielno – 6 zejść: ul. Morska, ul. Pogodna (zjazd 

z płyt betonowych), ul. Słoneczna (zjazd z płyt
betonowych) ul. Orła Białego, ul. Piastów, 
ul. 1-go Maja (zjazd z płyt betonowych)

Mielenko – ul. Brzozowa – (zjazd z płyt betonowych)
Chłopy – ul. Portowa
Sarbinowo – 5 zejść: ul. Leśna (zjazd z płyt betonowych), ul. Nadmorska

przy posesji 66, ul. Nadmorska przy pętli autobusowej, ul. Nadmorska
przy posesji 104, ul. Nadmorska na przeciwko ul. Plażowej.

Gąski – zejście przy ul. Latarników

KąpieliSKa – StRefa dla pSóW
Strefy na plaży dla turystów ze zwierzętami
Strefy są oznakowane, wyposażone w regulamin oraz specjalne kosze 
na odchody i podajnik z woreczkami.

Znajdują się przy:
– wejściu na plażę nr UM 24 – ul. Kościelna w Mielnie /koło grodziska/
– wejściu na plażę nr UM 1 – ul. Maczka w Unieściu

TELEFONY ALARMOWE W RAZIE WYPADKU 
NA JEZIORZE JAMNO
Drużyna WOPR przy Ośrodku Szkolenia
w Łabuszu
Akwen: jez. Jamno
Kierownik drużyny: Sławomir Pikuła
tel. (94) 345-25-00
Bosman Łabusza Tadeusz Charzyński
723-974-522

Dyrektor Biura WOPR Sławomir Pikuła
604-822-843
Środkowopomorskie Ochotnicze Pogoto-
wie Ratunkowe
do 14:00 94-345-25-00, 602-633-231,
po 14:00 Bosman lub Dyrektor
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Zerowa stawka opłaty

za parkowanie w Strefie Płatnego Parkowania dla:
– klientów poczty (w wyznaczonym i oznakowa-

nym miejscu postojowym przy poczcie na ul. 1
Maja w Mielnie na czas nie dłuższy niż 30 minut),

– kierujących osób niepełnosprawnych lub osób
przewożących osoby niepełnosprawne, posiada-
jących kartę parkingową, parkujących wyłącznie
w miejscach oznakowanych „miejsce dla osoby
niepełnosprawnej”,

– służb gminnych i służb technicznych tj.: pogoto-
wie gazowe, energetyczne, ciepłownicze, wod-
nokanalizacyjne, telekomunikacyjne

– na czas usuwania skutków awarii.

opłaty jednoraZowe 

w strefie a:
– za pierwsze pół godziny parkowania – 1,50
– za pierwszą godzinę parkowania – 3,00

– za drugą godzinę parkowania – 3,50
– za trzecią godzinę parkowania – 4,00
– za czwartą i każdą następną rozpoczętą godzinę

– 3,00

opłaty abonamentowe 

w strefie a:
– karta abonamentowa tygodniowa – 90,00
– karta abonamentowa dwutygodniowa – 150,00
– karta abonamentowa miesięczna – 200,00
– karta abonamentowa PMP (2 przydomowe

miejsce postojowe) – 240,00

OPŁATy W STREfIE B:
– za pierwsze pół godziny parkowania – 0,80
– za pierwszą godzinę parkowania – 1,80
– za drugą godzinę parkowania – 2,00
– za trzecią godzinę parkowania – 2,40
– za czwartą i każdą następną rozpoczętą godzi-

nę – 1,80

OPŁATy ABONAMENTOWE
W STREfIE B:

– karta abonamentowa tygodniowa – 50,00
– karta abonamentowa dwutygodniowa – 80,00
– karta abonamentowa miesięczna – 120,00
– karta abonamentowa PMP (2 przydomowe

miejsce postojowe) – 150,00

STREfA A OBEJMUJE: 
1) ul. leśna w Sarbinowie – na długości istniejących

parkingów;
2) ul. 1 Maja w Mielnie – na odcinku od ul. Nad-

brzeżnej do posesji nr 2 (obie strony drogi);
3) ul. Nadbrzeżna w Mielnie – na długości istnieją-

cego parkingu;
4) ul. Parkowa w Mielnie – na długości istniejącego

parkingu;
5) ul. Wojska Polskiego w Mielnie – na odcinku od

skrzyżowania z ul. B. Chrobrego do skrzyżowania
z ul. Grażyny (po stronie wschodniej drogi);

6) ul. Grażyny w Mielnie – na długości istniejącego
parkingu;

7) ul. Sanatoryjna w Mielnie – na odcinku 
od skrzyżowania z ul. Cichą do skrzyżowania 
z ul. Piastów (po stronie północnej drogi);

8) ul. Słoneczna w Mielnie – na odcinku od ul. B.
Chrobrego do wejścia na plażę (po stronie
wschodniej drogi) oraz istniejący parking przy
wejściu na plażę, po zachodniej stronie drogi;

9) ul. Wydmowa w Mielnie – na długości istniejące-
go parkingu;

10) ul. Leśna w Łazach – na odcinku od głównego
wejścia na plażę do ul. Wąskiej.

STREfA B
1) ul. Południowa w Sarbinowie – na długości ist-

niejących parkingów

płatne StRefy paRKoWania 
Obowiązują od 1 czerwca do 15 września, w dni robocze od poniedziałku do piątku, w godzinach od 8.00 do 24.00.

oŚrodki zdroWia
MIELNO: MED–CARE ul. Chrobrego 9 tel. (94) 316 65 15, Poniedziałek –
Piątek 8:00 – 18:00, Lekarze: 9:00– 13:00, 15:00 – 18:00
http://www.przychodnia.mielno.pl/ 
SARBINOWO: Celsus-Bis ul. Nadmorska 62, tel. (94) 316 55 89 Poniedzia-
łek – Piątek rejestracja 8:00 – 16:00, Lekarze: 8:00 – 13:00, 14:00 – 17:00
szpitaLny oddział ratUnkoWy
Szpital Wojewódzki w Koszalinie, ul. T. Chałubińskiego 7 Tel.: Centrala
– 94 34 88 400, Rejestracja i Sekretariat SOR – 94 34 88 498 

poMoc doraźna W koszaLinie
Dla osób dorosłych powyżej 19 roku życia: Poliklinika ul. Szpitalna 2
tel. 94 347-16-43, 94 347-16-60
Dla dzieci do 19 roku życia: Szpital Wojewódzki w Koszalinie, ul. T.
Chałubińskiego 7, tel.: 94 34 88 536; 94 34 88 537 tel. kom. 519 010 067
Dyżury lekarzy: poniedziałek – piątek 18.00–8.00, soboty, niedziele i
święta 8.00–8.00.
Pogotowie Ratunkowe w okresie wakacji stacjonuje przy ulicy
Strażackiej w Mielenku (Remiza OSP)

koŚcioły
Łazy: Kaplica Rzymskokatolicka pw. św. Joachima i św. Anny, ul. Sło-
neczna 4A
Mielno: Parafia pw. Przemienienia Pańskiego, ul. Kościelna 27
Mielno os. Unieście: Parafia pw. Matki Bożej Gwiazdy Morza, ul. Mors-
ka 1
Sarbinowo: Parafia pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny, ul.
Nadmorska 17
Gąski: Parafia pw. Matki Bożej Królowej Polski, Śmiechów 26A – punkt
odprawiania Mszy Św. w miejscowości Gąski

instytUcje
Biblioteka Publiczna Gminy Mielno, ul. Chrobrego 13, tel. 94 318 92 51
Filia biblioteki w Sarbinowie, ul. Nadmorska 27a, tel. 94 343 50 21
Centrum kultury w Mielnie, ul. Chrobrego 45, tel. 94 315 60 71 
Urząd Miasta Mielno, ul. Chrobrego 10 tel. 94 345 98 30
Posterunek policji w Mielnie, ul. Chrobrego 10, tel. 94 342 98 21, 
94 342 98 31
Straż Miejska w Mielnie, ul. Chrobrego 10, tel. 94 348 09 11
pUnkt inForMacji tUrystycznej
Mielno, ul. Chrobrego 3B, tel. 94 316 60 48, kontakt@cit.mielno.pl, 

od 1.07-31.08: pon.-pt. 8-20, sb.-nd. 9-17, poza sezonem pon.-pt. 8-16
Mielno: ul. Lechitów 25, tel. 94 318 99 55, od 1.07-31.08: pon.-pt. 8-20,
sob.-nd. 9-17 
Sarbinowo: lipiec – sierpień w Bibliotece, ul. Nadmorska 27a, pon.-wt. i
czw.-pt. godz. 10-17

hOt sPOt i dOstęP dO iNteRNetU
MIELNO – Punkt Informacji Turystycznej, ul. Chrobrego 3B, 
MIELNO – Biblioteka Publiczna, ul. Chrobrego 13
SARBINOWO – Biblioteka Publiczna, ul. Nadmorska 27A

WyPOżyCzAlNiA ROWeRÓW
Mielno
„Adacho” Wypożyczalnia rowerów miejskich i wod-
nych – ul. Orła Białego, tel. 608 301 923;
Dom Wypoczynkowy REDA – ul. Lechitów 14, 
tel. 607 487 824, 691 421 675
Sarbinowo – Wypożyczalnia rowerów i gokartów, 
ul. Nadmorska 41 (na rogu ul. Spacerowej), tel. 501 791 650
Chłopy: Pensjonat przy plaży Kapitańska 58 
tel. 604453155
Niegoszcz: Hotelik „Brydar” Niegoszcz 29, tel. 607
199 167

WyPOżyCzAlNie sPRzętU PłyWAjąCeGO
Wypożyczalnia sprzętu wodnego znajduje się na wyso-
kości ul. Orła Białego w Mielnie. Można tu wypożyczyć:
kajaki, rowery wodne, łodzie wędkarskie oraz rowery
miejskie. Informacja pod numerem tel. 608 301 923.
Wypożyczalnia skuterów wodnych i motorówek przy
ul. 6 Marca 2 /Domki na wodzie/, tel. 531 777 111
Wypożyczalnia skuterów elektrycznych przy ulicy 
Kościelnej 5 – 607 487 824, 691 421 675

PRzeChOWAlNiA BAGAżU
Dom Wypoczynkowy REDA – ul. Lechitów 14, 
tel. 607 487 824, 691 421 675

WędKOWANie
Amatorzy wędkowania mogą wykupić specjalne zezwo-
lenia w Gospodarstwie Rybackim w Mielnie, ul. Chrobre-
go 43, tel. 94 318 97 96, 94 318 90 54 oraz na poczcie 
w Mielnie, przy ul. 1-go Maja 5. Upoważniają one do
wędkowania na spining oraz na dwie wędki na obszarze
jeziora, Kanału Jamneńskiego oraz na rzece Strzeżenicy.
Zezwolenie na strefę morską
Do wykonywania rybołówstwa rekreacyjnego przez
osoby fizyczne na obszarach morskich RP – z brzegu
lub innych niż statek urządzeń pływających należy do-
konać opłaty na konto Urzędu Morskiego w Słupsku.
NBP O/Gdańsk 60 1010 1140 0003 5822 3100 0000. 
W tytule przelewu należy podać: „za wykonywanie ry-
bołówstwa rekreacyjnego na okres…
(tydzień/miesiąc/rok)” oraz „Imię i Nazwisko”.

Rejsy WyCieCzKOWe MilA
W okresie letnim można wybrać się na wycieczkę po je-
ziorze Jamno statkiem wycieczkowym „Mila”. Statek
zabiera na pokład 61 osób, a podróż trwa 60 minut.

„Mila” cumuje przy pomoście w Mielnie na ul. Chrobre-
go 32. Więcej informacji można uzyskać pod numerem
tel. 692 553 520.

BOisKA i teReNy ReKReACyjNe 
Zespół boisk „Moje boisko Orlik 2012”, ul. Morska 
w Gąskach. Jest to kompleks do gier zespołowych na
świeżym powietrzu, do amatorskich rozgrywek piłki
nożnej.
Plac rekreacyjny przy zbiegu ulic Żeromskiego 
i Kochanowskiego w Mielnie – to miejsce do wypo-
czynku rodzinnego. Znajduje się tu plac zabaw, ściany
wspinaczkowe, drewniany okręt z rampami do zaba-
wy. Dla starszych oraz dorosłych istnieje możliwość do
gry w ping ponga oraz gry zespołowej.
Boisko Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej 
w Mielnie przy ul. 6-go Marca 35 – to kompleks prze-
znaczony do uprawiania gier zespołowych na świeżym
powietrzu, udostępniany w godzinach 9:00 – 21:00.
Park Linowy Tukan – w parku czeka na wszystkich
wiele atrakcji: trasa trudna, trasa średnia, trasa dziecię-
ca, zjazdy tyrolskie, trasa treningowa. Park linowy
znajduje się w Mielnie, przy ulicy Chmielnej, tel. 605
232 655 lub 724 008 998, e-mail: biuro@parkmielno.pl.
Park linowy czynny w sezonie letnim codziennie 
w godzinach 11.00-19.00
Plac zabaw przy pętli autobusowej na ulicy Nad-
morskiej w Sarbinowie – nowo powstały obiekt znaj-
duje się bezpośrednio wejścia na promenadę. Znajdują
się tam drabinki, huśtawki, ścianki wspinaczkowe oraz
mosty linowe dla młodszych i trochę starszych dzieci.
Boisko wielofunkcyjne + plac zabaw, ul. Lipowa 46
w Mielenku – Jest to boisko przygotowane do gier ze-
społowych (koszyków piłka nożna, siatkówka, tenis
ziemny). Nawierzchnia boiska została zrobiona z poli-
uretanu. Integralną częścią boiska jest nowoczesny 
i bogato wyposażony plac zabaw. Jest tam zjeżdżalnia,
huśtawka, rampa, ściany wspinaczkowe, piaskownica.
Całość dostępna jest dla mieszkańców i turystów przez
cały rok w godzinach od 10:00 do 20:00
Leśna Pętla Przygód i Tajemnic – Leśna Pętla Przy-
gód i Tajemnic w Mielnie jest to rodzaj ścieżki przyrod-
niczej, która prowadzi przez charakterystyczne dla nad-
morskiego lasu stare wydmy oraz inne obiekty: gro-
dziska i bunkry. Najbardziej charakterystyczne
elementy ścieżki to wielkie figury szyszek, kładka łą-
cząca dwa grodziska, taras widokowy oraz dwa nowe
„opakowania” bunkrów. Jedno z wejść na ścieżkę znaj-
duje się przy ulicy 1 Maja i pokrywa się ze szlakiem pie-
szym oraz rowerowym. 
Plac zabaw przy ul. Morskiej w Łazach. Nowoczes-
ne i wielofunkcyjne miejsce wypoczynku i zabawy dla
całych rodzin.

BankoMaty

www.cit.mielno.pl www.facebook.com/Mielnotravel/ 

apteki

poczta
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Woda ma sporo zalet, a ta dodat-
kowo jest darmowa. 

sieć Źródełek turysty oferuje
orzeźwiającą i wysokiej jakości 
wodę z naszych wodociągów czyli 
z „ekoprzedsiębiorstwa”

punkty
znajdziecie w:

1. gąski – latarnia morska
2. chłopy – ul. portowa
3. sarbinowo – pętla autobusowa
4. sarbinowo – szkoła podstawowa
5. mielno – informacja turystyczna,

wjazd do mielna
6. mielno – przy pomniku jelenia, 

ul. chrobrego, przy um
7. mielno – przy fontannie, deptak 

ul. kościuszki
8. mielno – przy pomniku morsa, 

ul. kościuszki
9. mielno – park przy mili, ul. chrobrego
10. mielno – szkoła podstawowa – w bu-

dynku
11. unieście – ul. morska, przy pomniku

kotwicy
12. unieście – ekoprzędsiębiorstwo, przy

drodze powiatowej
13. łazy – taras widokowy, główne wejście

na plaże

Skorzystajcie z naszych poidełek 
gmina Mielno przystąpiła do

ogólnopolskiej akcji pod hasłem
„Plaża bez peta”. Organizatorem
projektu jest gazeta.pl, która przez
wakacyjne miesiące będzie zwraca-
ła uwagę czytelników na zakaz pale-
nia na nadbałtyckich plażach 
i przestrzegała przed pozostawia-
niem na plaży niedopałków. do ak-
cji włączają się nadmorskie miejs-
cowości, a jej partnerem jest green-
peace Polska. 

grafikę z hasłem „Papieros na
plaży to obciach dla twarzy”, która
promuje akcję, specjalnie dla gaze-
ta.pl przygotował andrzej Pągowski,
autor plakatu „Papierosy są do dupy”
znanego z kampanii ministerstwa
zdrowia. – Chcemy uderzyć w najpo-
ważniejszy syf polskich plaż – pety.
Tak, pety na plaży są generalnie do
dupy. dlatego zaczynamy na gaze-
ta.pl wakacyjną akcję „Plaża bez
peta” i prosimy – przyłączcie się – pi-
sze Bartosz Raj, szef newsroomu ga-
zeta.pl w tekście inaugurującym ak-
cję.

czy wiecie, że: 
– do mórz i oceanów co minutę

trafia ciężarówka odpadów 
– w 2018 roku na 30 tys. kilo-

metrów plaż znaleziono 2,4 miliona
petów 

– filtr papierosa jest wykonany z
rodzaju plastiku (octanu celulozy) i

może rozkładać się od 18 miesięcy do
10 lat

– 2018 roku na 30 tys. kilomet-
rów plaż znaleziono 2,4 miliona pe-
tów; to więcej niż liczba znalezio-
nych butelek, foliówek, pudełek po
jedzeniu i prawie cztery razy tyle, co
plastikowych słomek.

plaże Bez niedopałKóW

są i u nas...
Strefy na plaży dla turystów 
ze zwierzętami
zaChęCamy WłaŚCiCiEli CzWoronogóW
Do sKorzystania z WyPoCzynKu 
zE sWoim PuPilEm

Strefy są oznakowane, wyposażone w regulamin oraz specjalne kosze na
odchody i podajnik z woreczkami.

Szukajcie ich przy:
– wejściu na plażę nr Um 24 – ul. kościelna w Mielnie /koło grodziska/
– wejściu na plażę nr Um 1 – ul. Maczka w unieściu

My seGreGujeMy! a wy?
Pomóżmy ziemi przetrwać, i sobie też, aby wakacyjny odpoczynek
w śmieciach nie stał sie niebawem normą.
w naszej gminie na placach rekreacyjnych, placach zabaw i siłow-
niach zewnętrznych pojawiły się kolorowe kredki – pojemniki na
śmieci z uwzględnieniem ich segregacji.

czyste pLaże 
Gmina Mielno to pas plaż o długości 24 kilometrów.

dbamy o nasze bogactwo naturalne!

W okresie od lipca do września sprzątanie plaż odbywa się 
ręcznie i Mechanicznie.

Wszystkie prace związane ze sprzątaniem plaż odbywają się od godz. 4 do 22.

mosir w tym okresie zatrudnia dodatkowo około 70 osób do sprzą-
tania plaż. Koszty wynagrodzenia pracowników sezonowych to kwota
około 200 tys. zł.

W 2018 roku z samych plaż
zebrano około 400 ton odpadów
(koszt utylizacji odpadów w rzoo 
w sianowie to około 1 mln zł). 

Wykorzystano do tego około 55 000
worków (koszt około 70 tys. zł)

Do sprzątania plaż wykorzystujemy 3 ciągniki rolnicze z przyczepami.
Jeden zestaw obsługuje 3 pracowników 

(jeden zestaw w okresie letnim to koszty rzędu około 50 tys. zł) 

Śmieci z plaż odbierane są dwoma pojazdami śmieciarkami i wywożone są 
na składowisko odpadów w sianowie.

Dodatkowo plaże sprzątamy specjalistyczną maszyną plażową wyposażoną 
w sita, które odzielają mniejsze zanieczyszczenia (kapsle, butelki, niedopałki

papierosów). koszt jednej godziny pracy takiego zestawu
(ciągnik z maszyną plażową i obsługą) to około 500 zł.

W 2018 roku (w miesiącach wakacyjnych) zestaw do sprzątania plaż (maszyna
plażowa) zanotował 15 wyjazdów (koszt pracy letniej to około 75 tys. zł),

Wyjazdy sprzętu na plaże uzależnione są mocno od warunków pogodowych.

55 000
worków
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Otwarcie sezonuOtwarcie sezonu

W regatach inaugurujących sezon żeglarski wzięło
udział blisko 30 załóg, z czego znakomitą więk-
szość stanowili młodzi żeglarze w klasie optymist
oraz europa.

Członkami załóg byli żeglarze związani z jeziorem jamno oraz kluby 
żeglarskie yacht Club koszalin, Politechnika koszalińska, MukŻ BałTyk.
Podczas regat dodatkowe atrakcje zepewnił Splash of Colours (impreza kolo-
rów) oraz duet „dwóch takich”, który przez ponad 5 godzin grał muzykę
szantową oraz biesiadną.

Maritime Consulting Poland oraz przystań „PaPaj” chce serdecznie po-
dziękować wszystkim uczestnikom regat, a także gościom, którzy odwiedzili
nas i brali udział w regatach.

już w sierpniu kolejne regaty. Zapraszamy!


