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Lokalna Organizacja Turystyczna

MIELEŃSKIE LATO ARTYSTYCZNE 
KULTURA W SŁONECZNYM WYDANIU

2 5 -3 0  CZERWCA
JARMARKI SZTUKI
(deptak przy ul. Kościuszki w Mielnie w godz. 10-20). 
W programie warsztaty i pokazy rękodzieła, regio
nalne smakołyki.

4  LIPCA
KINO NA LEŻAKACH W GĄSKACH
(Stadion KS FALA HEN w Gąskach)

6 LIPCA
DZIEŃ BANIEK M YDLANYCH
(deptak przy ul. Kościuszki w Mielnie, w godz. 12-16) 
W roli głównej bańki mydlane. Animatorzy będą pre
zentować przepiękne kolorowe banki mydlane, „za
mykać” w nich ludzi, tworzyć kwiaty i barwne sznury 
a także prowadzić lekcje nauki puszczania baniek.

7 LIPCA
DZIEŃ BANIEK M YDLANYcH
(główne wejście na plażę przy pomniku Kotwicy 
w Mielnie -  Unieściu, w godz. 16-20)

10 LIPCA
f e s t iw a l  HOLI w  MIELNIE
(plaża przy ul. Mickiewicza w godz. 14-20)
Holi Festival Poland to ogólnopolska edycja robiące
go furorę na całym świecie święta kolorów. Impreza 
skierowana do wszystkich, bez wyjątków, bez ogra
niczeń wiekowych. Magia tej zabawy, polega na ob
rzucaniu się kolorowymi proszkami holi podczas za
bawy i tańca przy muzyce najlepszych DJ’ów. Naj
ważniejsze podczas festiwalu są proszki holi, którymi 
bawią się uczestnicy wydarzenia.

10 LIPCA
f e s t iw a l  b a n ie k  m y d l a n y c h
I KOLOR FEST W  SARBINOW IE
(boisko sportowe przy SP w Sarbinowie, ul. Młyńska, 
w godz. 15-20)
Animatorzy będą prezentować przepiękne kolorowe 
banki mydlane, „zamykać” w nich ludzi, tworzyć ogrom
ne bańki a także prowadzić lekcje nauki puszczania ba
niek. Dodatkową atrakcją będzie obrzucanie się koloro
wymi proszkami holi oraz zabawy na dmuchańcach.

16 LIPCA
MIELEŃSKIE W IECZORY ORGANOW E 
-  53. M IĘDZYNARODOW Y FESTIWAL 
ORGANOW Y

Koncert przy kościele pw. Przemienienia Pańskiego 
w Mielnie
Eugeniusz W awrzyniak -  organy, zespół muzyki 
średniowiecznej „Remdih” (Czechy)

1 6 - 1 8  LIPCA
FESTIW AL INDII
(deptak przy ul. Kościuszki w Mielnie, w godz. 17:30-22) 
Najstarszy, największy i najsłynniejszy orientalny hap
pening w Polsce. Z setkami wolontariuszy i artystów 
z wielu krajów tworzy bogatą, różnobarwną imprezę 
prezentującą różne aspekty kultury starożytnych Indii. 
W roku 2019 obchodzimy trzydziestolecie tej imprezy. 
Festiwal Indii to wiele godzin programu scenicznego, 
pokazy tańców, jogi, sztuk walki, teatry oraz przeróżne 
atrakcje w okalających scenę namiotach.

17 LIPCA
FESTIW AL HOLI W CHŁOPACH
(plaża przy przystani rybackiej w Chłopach, w godz. 
14-20)

17 LIPCA
PROJEKT HUBAS CZYLI OBJAZDOW E  
OPOLE # STREET ART 2019 W  MIELNIE
(deptak przy ul. Kościuszki w Mielnie) Autorski pro
jekt muzyczny Huberta Biczkowskiego. Artysta wraz 
z zespołem w ten sposób chce promować swoją 
twórczość i talent muzyczny.

17 LIPCA
FESTIW AL BANIEK M YDLANYCH  
I KOLOR FEST W  GĄSKACH
(Stadion KS FALA HEN przy ul. Sportowej 1 w Gąs
kach, w godz. 15-20)
Animatorzy będą prezentować przepiękne kolorowe 
banki mydlane, „zamykać” w nich ludzi, tworzyć ogrom
ne bańki a także prowadzić lekcje nauki puszczania ba
niek. Dodatkową atrakcją będzie obrzucanie się koloro
wymi proszkami holi oraz zabawy na dmuchańcach.

18 LIPCA
W IECZORNE GRANIE POD LATARNIĄ 
W G ĄSKACH
(Latarnia Gąski, od godz. 20) Projekt HUBAS Trio 
wykona akustyczny koncert największych polskich 
przebojów oraz własnych utworów w wyjątkowych 
aranżacjach.

23 LIPCA
KINO NA LEŻAKACH W MIELNIE 
-  UNIEŚCIU
(boisko przy ul. Rybackiej w Mielnie -  Unieściu)

23 LIPCA
MIELEŃSKIE W IECZORY ORGANOW E 
-  53. M IĘDZYNARODOW Y FESTIWAL 
ORGANOW Y
Koncert przy kościele pw. Wniebowzięcia NMP 
w Sarbinowie
Józef Kotowicz -  organy, zespół muzyki cerkiewnej 
„Anima” z St. Petersburga (Rosja)

2 4  LIPCA
FESTIW AL HOLI W  SARBINOW IE
(boisko sportowe przy Szkole Podstawowej w Sarbi
nowie, ul. Młyńska, w godz. 14-20)

2 4  LIPCA
FESTIW AL BANIEK M YDLANYCH  
I KOLOR FEST W  MIELNIE
(plac rekreacyjny na osiedlu w Mielnie, między ul. Że
romskiego i ul. Kochanowskiego, w godz. 15-20) 
Animatorzy będą prezentować przepiękne kolorowe 
banki mydlane, „zamykać” w nich ludzi, tworzyć ogrom
ne bańki a także prowadzić lekcje nauki puszczania ba
niek. Dodatkową atrakcją będzie obrzucanie się koloro
wymi proszkami holi oraz zabawy na dmuchańcach.

25 LIPCA
LETNIA POTAŃCÓW KA W  CHŁOPACH
(Karczma u Edka, ul. Kapitańska 51 w Chłopach, od 
godz. 17)
W programie animacje dla dzieci oraz taneczna zaba
wa przy muzyce na żywo dla osób w każdym wieku.

2 6  LIPCA
LETNIA POTAŃCÓW KA W  MIELENKU
(Boisko sportowe przy ul. Lipowej w Mielenku, od 
godz. 17)
Na początek imprezy zapraszamy na animacje dla 
dzieci i ich rodzin. W dalszej części programu na sce
nie zaprezentuje się zespół muzyczny, który będzie 
zabawiał uczestników, aż do godziny 23:00.

2 6 -2 7  lipc a

FESTYN TURYSTYCZNO-SPORTOW O  
„NA FALI” W  GĄSKACH
(Boisko sportowe w Gąskach) Dwudniowa impreza 
sportowa dla turystów i mieszkańców:
-  26 lipca (turniej piłkarski -  ośrodki wczasowe w y
stawiają swoje reprezentacje: senior i junior)
-  27 lipca (atrakcje, konkursy, nagrody, orkiestry, DJ 
i wiele innych atrakcji)

27  LIPCA

MIELEŃSKIE W IECZORY ORGANOW E 
-  53. M IĘDZYNARODOW Y FESTIWAL 
ORGANOW Y
Koncert przy Kościele pw. Przemienienia Pańskiego 
w Mielnie
Duet organowy Ludmiła Gołub & Valeria Anfinoge- 
nova (Rosja), duet harfowy Carlos Roberto Pena 
Montoya (Kostaryka) & Juliusz Wesołowski

27  LIPCA

AMERICAN DREAM SPEŁNIA SIĘ 
W  MIELNIE
(plac przy Polo Markecie w Mielnie, od godz. 16) 
Gwiazdą wieczoru będzie Sławomir Zapała, znany 
polski showman, aktor i piosenkarz, znany najbar
dziej z hitu „Miłość w Zakopanem”. Ponadto zagrają 
dla nas Hot Lips oraz Krzysztof Ster -  zdobywca III 
nagrody w konkursie Karaoke Super Star w Mielnie. 
Stare amerykańskie samochody, popcorn i gotowana 
kukurydza, smażone kurczaki, wata cukrowa, tema
tyczne food tracki to coś na co czekają amatorzy snu
0 Ameryce. Ponadto w programie animacje dla dzieci
1 dorosłych oraz dmuchańce.

29  LIPCA

KINO NA LEŻAKACH W ŁAZACH
(teren Ośrodka Fala 1 w Łazach)

3 0  LIPCA

MIELEŃSKIE W IECZORY ORGANOW E 
-  53. M IĘDZYNARODOW Y FESTIWAL 
ORGANOW Y
Koncert przy kościele pw. Wniebowzięcia NMP 
w Sarbinowie
Roman Perucki -  organy, Maria Perucka -  skrzypce, 
Łukasz Perucki -  skrzypce

31 LIPCA

FESTIW AL HOLI W  GĄSKACH
(Stadion KS FALA HEN w Gąskach, w godz. 14-20)

31 LIPCA

FESTIW AL BANIEK M YDLANYCH  
I KOLOR FEST W ŁAZACH
(plaża główna w godz. 15-20)
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SZYNOBUS I BUSY 
DO MIELNA

KĄPIELISKA
STRZEŻONE
w gminie Mielno:

Od 22 czerwca między Mielnem a Koszalinem 
kursuje szynobus, Który jest alternatywą 
dla samochodu -  dojazd z miasta nad morze trwa 
jedynie 15 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 przystanią 
w  Mielnie kursuje tramwaj wodny Koszałek. Statek 
zabiera rowery.
Rejsy rozpoczną się 20 czerwca i potrwają 
do 1 września.
Rozkład:
http://mzk.koszalin.pl/koszalek/
Połączenie między Mielnem i Koszalinem także ścieżką 
lub szlakiem rowerowym.

I |  MIEJSKI Z A K Ł A D  
KO M UN IKACJI
w Koszalinie

KOSZALIN
Centrum Pomorza

POPŁYŃ Z  NAMI STATKIEM

KOSZAŁEK
Zapraszamy

mod 20.06 do 01.09.2019

(DZIEŃ POWSZEDNI GODZINA SOBOTA 1 NIEDZIELA GODZINA
[JAMNO PRZYSTAŃ 10.10 12:50 1520 17:50 JAMNO PRZYSTAŃ 10:30 12:30 14:30 16:30 18:30
[ UNIEŚCIE 1 PRZYSTAŃ 1040 1320 15:50 18:20 UNIEŚCIE 1 PRZYSTAŃ i 1:00 13:00 15:00 17:00 19:00
( unieście ii przystań 12:00 14:30 16:50 19:00 UNIEŚCIE II PRZYSTAŃ 11:35 13:35 15:35 17:35 19:35

Dojazd do Koszałka oznaczonymi kursami lini nr 6 J

koszałek

ejdź na koszaTin.kiedyprzyjedzie.pl
by dowiedzieć się tzy statek odpłynie wg rozkładu

Tel.kontaktowy: 94 342 26 75

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 AIRBU S 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

Gąski -  kąpielisko przy ul. Latarników
Sarbinowo -  kąpieliska nadmorskie: na wysokości kościoła, ul. Nadmorska 

przy pętli autobusowej oraz na wysokości ul. Wczasowej i ul. Plażo
wej.

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 trzy kąpieliska:
-  główne wejście na plażę od ul. Leśnej
-  przy ul. leśnej (na wysokości OW Jaroszowiec)
-  przy ul. Wczasowej

Udogodnienia
dla niepełnosprawnych

Zejścia na plaże przystosowane dla osób mających problemy z poruszaniem 
się lub korzystających 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

TELEFONY ALARMOWE W RAZIE WYPADKU 
NA JEZIORZE JAMNO
6 0 1  1 0 0  1 0 0  -  telefon ratunkowy;
5 0 3  8 5 6  4 4 2  -  przystań w Łabuszu;
6 0 2  6 3 3  2 3 1  -  środkow opom orskie Regionalne

W odne o ch o tn icze  Pogotowie 
Ratunkowe

http://www.cit.mielno.pl
http://www.facebook.com/ckmielno
https://portalpasazera.pl/
http://mzk.koszalin.pl/koszalek/
http://www.ronin-koszalin.pl
http://www.ar-bos.pl
http://www.airbus-przewozy.pl
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INFORMACJE PRAKTYCZNE
www.cit.mielno.plwww.facebook.com/MielnoTravel/

OSRODKi ZDROWiA
MIELNO: MED-CARE, ul. Chrobrego 9, tel. (94) 316 65 15 
http://www.przychodnia.mielno.pl/
SARBINOWO: OMNIS Gutowscy Sp. j., ul. Nadmorska 
62, tel. (94) 316 55 89

SZPiTALNY ODDzIAŁ Ratunkowy
Szpital Wojewódzki w Koszalinie, ul. T. Chałubiń
skiego 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 Ko
szalinie, 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, so
boty, niedziele i święta 8.00-8.00.
Pogotowie w okresie wakacji stacjonować przy 
ulicy Strażackiej w Mielenku (Remiza OSP)

a p t e k i

Nazwa i adres apteki Telefon Godziny pracy 
poniedziałek - piątek

Godziny pracy 
sobota

Godziny pracy 
niedziela i święta

Apteka Słoneczna 
ul. B. Chrobrego 8/1, 
Mielno

94 34363 03 8-2 0 9-16 10-15

Apteka „Magnum 1”, 
ul. Chrobrego 9, 
Mielno

94316 6446 sezon: 8-21 
poza sezonem: 8-18

sezon: 9-21 
poza sezonem: 
9-14

sezon: 9-21 
poza sezonem: 
nieczynne

Punkt apteczny 
ul. Leśna 9, 
Łazy

781836878 Do 15.06 
9-14 i 16-17 
Od 15.06 
9-14 i 15-21

Do 15.06 
9-14 i 16-17 
Od 15.06 
9-14 i 15-21

Do 15.06 
9-14 i 16-17 
Od 15.06 
9-14 i 15-21

Apteka Victoria 
ul. Nadmorska 62a, 
Sarbinowo

943465724 sezon: 8-20 
poza sezonem: 8-16

sezon: 9-20 
poza sezonem: 
9-14

Sezon: 10-19 
poza sezonem: 
10-13

b a n k o m a t y

Miejscowość Rodzaj Bankomatu Adres Godziny otwarcia
Sarbinowo Planet Cash ul. Nadmorska 72 

Sarbinowo
Całodobowy

Mielno Euronet POLOmarket, ul. Lechitów 2a 
Mielno ID: PLNW0186

Godziny otwarcia obiektu

Mielno Euronet DUNE Resort, ul. Pionierów 20 
Mielno ID: PLNW0330

Godziny otwarcia obiektu

Mielno PKO BP ul. Tadeusza Kościuszki 6/8 Całodobowy
Mielno PKO BP ul. Piastów 1A Całodobowy
Mielno Euronet ul. Chrobreqo 4 obok Biedronki Całodobowy
Mielno Santander ul. Chrobreqo 4 (Biedronka) Godziny otwarcia obiektu
Mielno os 
Unieście

Santander ul. 6 Marca (Restauracja Orka) Całodobowy

Mielno Bałtycki Bank 
Spółdzielczy

ul. Chrobrego 10 (obok urzędu miasta) Godziny otwarcia Banku

k o ś c i o ł y
Łazy: kaplica rzymskokatolicka pw. św. Joachima 
i św. Anny, ul. Słoneczna 4A 
Mielno: parafia pw. Przemienienia Pańskiego, ul. Ko
ścielna 27
Mielno os. Unieście: parafia pw. Matki Bożej Gwiazdy 
Morza, ul. Morska 1
Sarbinowo: parafia pw. Wniebowzięcia Najświętszej 
Maryi Panny, ul. Nadmorska 17 
Gąski: parafia pw. Matki Bożej Królowej Polski, Śmie
chów 26A -  punkt odprawiania Mszy św. w miejscowo
ści Gąski
in s t y t u c j e
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 Miejski w Mielnie, 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
p u n k t  in f o r m a c j i  t u r y s t y c z n e j
Mielno, ul. Chrobrego 3B, tel. 94 316 60 48, 
kontakt@cit.mielno.pl, od 15.06 do 30.06: pon.-pt.
8-18, sb. 9-17, od 1.07-31.08: pon.- pt. 8-20, sb.-nd. 9-17, 
poza sezonem: pon.-pt. 8-16 
Mielno: ul. Lechitów 23, tel. 94 318 99 55, od 15.06 do 
30.06: pon.-pt. 8-18, sob. 9-17, od 1.07-31.08: pon.-pt. 
8-20, sob-nd 9-17,
Sarbinowo: lipiec -  sierpień w bibliotece, ul. Nadmors
ka 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

POCZTA

Nazwa Adres Godziny otwarcia W sezonie
UP Mielno ul. 1 Maja 5 

76-032 Mielno 
tel.:94-348-96-52 
94-348-96-53

dni robocze:
pon. 8:30-20, wt. 8:30-17, 
śr. 8:30-17, czw. 8:30-17, 
pt 8:30-17

sezon: 1.09 -14.09 
pon. 8:30-20, wt. 8:30-18, 
śr. 8:30-18, czw. 8:30-18, 
pt. 8:30-18,

FUP Mielno ul. Młyńska 4 
76-034 Sarbinowo 
tel. 94-348-96-52 
94-348-96-53

dni robocze: 
pon. 13-20, wt.: 10-17, 
śr. 10-17, czw. 10-17, 
pt 10-17

sezon: 18.06 - 03.09 
pon. 11-20, wt. 10-18, 
śr. 10-18, czw. 10-18, 
pt. 10-18,

FUPŁAZY Tylko sezon 1.07- 31.08

W YPO ŻYCZALN IA 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 
Niegoszcz -  Hotelik „Brydar” , Niegoszcz 29, tel. 607 
199 167

W YPOŻYCZALNIE 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

p r z e c h o w a l n i a  b a g a ż u

Dom Wypoczynkowy REDA -  ul. Lechitów 14, 
tel. 607 487 824, 691 421 675

w ę d k o w a n i e

Amatorzy wędkowania mogą wykupić specjalne zezwo
lenia w Gospodarstwie Rybackim w Mielnie, ul. Chrobre
go 43, tel. 94 318 97 96, 94 318 9 0 54 oraz na poczcie 
w Mielnie, przy ul. 1 Maja 5. Upoważniają one do wędko
wania na spinning oraz na dwie wędki na obszarze jezio
ra, 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 
dokonać opłaty na konto Urzędu Morskiego w Słupsku. 
NBP O/Gdańsk 6010101140 0003 5822 3100 0000.
W tytule przelewu należy podać: „za wykonywanie 
rybołówstwa rekreacyjnego na okres ... (tydzień/mie- 
siąc/rok) oraz „Imię i Nazwisko".

r e j s y  w y c i e c z k o w e  m il a

W okresie letnim można wybrać się na wycieczkę po je
ziorze Jamno statkiem wycieczkowym „Mila". Statek za
biera na pokład 61 osób, a podróż trwa 45 minut. „Mila" 
cumuje przy pomoście w Mielnie na ul. Chrobrego 32. 
Obecnie statek kursuje tylko pod zamówienia gru
powe >10 osób. Więcej informacji można uzyskać pod 
numerem tel. 692 553 520.

BOISKA I TERENY REKREAcYJNE
Zespół boisk „Moje boisko Orlik 2012” , ul. Morska 
w Gąskach. 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 Marca 35. Kompleks przeznaczony 
do uprawiania gier zespołowych na świeżym powiet
rzu, udostępniany w godzinach 9-21.
Park Linowy Tukan. Czeka tu na wszystkich wiele at
rakcji: trasa trudna, trasa średnia, trasa dziecięca, zjaz
dy 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 go
dzinach 11-19
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 i plac zabaw, ul. Lipowa 46 
w Mielenku. Boisko przygotowane jest do gier zespo
łowych (koszykówka, piłka nożna, siatkówka, tenis 
ziemny). Na palcu zabaw jest zjeżdżalnia, huśtawka, 
rampa, ściany wspinaczkowe, piaskownica. Całość do
stępna jest dla mieszkańców i turystów przez cały rok, 
w godz. 10-20.
Leśna Pętla Przygód i Tajemnic. To rodzaj ścieżki 
przyrodniczej, która prowadzi przez charakterystyczne 
dla nadmorskiego lasu stare wydmy oraz inne obiekty: 
grodziska i bunkry. Najbardziej charakterystyczne ele
menty ścieżki to wielkie figury szyszek, kładka łącząca 
dwa grodziska, taras widokowy oraz dwa nowe „opa
kowania" bunkrów. Jedno z wejść na ścieżkę znajduje 
się przy ulicy 1 Maja i pokrywa się ze szlakiem pieszym 
oraz rowerowym.
Plac zabaw przy ul. Morskiej w Łazach. Nowoczes
ne i wielofunkcyjne miejsce wypoczynku i zabawy dla 
rodzin z dziećmi.

PŁATNE STREFY PARKOW ANIA
Obowiązują od 1 czerwca do 15 września, w dni robocze od poniedziałku do piątku, w godzinach od 8.00 do 24.00.

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),

-k ieru jących  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 
-k a r t a  abonam entowa PM P (2 przydom owe

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 
-k a rta  abonam entowa PM P (2 przydom owe

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. Nadbrzeż
nej 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  Mienie -  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

http://www.cit.mielno.pl
http://www.facebook.com/ckmielno
http://www.cit.mielno.plwww.facebook.com/MielnoTravel/
http://www.przychodnia.mielno.pl/
mailto:kontakt@cit.mielno.pl
mailto:biuro@parkmielno.pl

