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zycie gminy

70 
RATOWNIKÓW WOPR 

16 
STANOWISK RATOWNICZYCH
NA 25 KM PLAŻ W GMINIE
MIELNO

71
SPRZĄTACZY (6 TON ŚMIECI
DZIENNIE)

1200
STELAŻY NA PLAŻY

28 
PRZEBIERALNI

10 
STAŁYCH (STACJONARNYCH)
TOALET PUBLICZNYCH

61 
TOALET PRZENOŚNYCH

STRAŻ MIEJSKA
-  strażnicy sezonowi (do 10
osób)
- dwuzmianowy system pracy: 6
-14; 14 – 22

POLICJA
- 56 policjantów w sezonie
- patrole rowerowe
- łódź patrolowa motorowa na
jeziorze Jamno
- grupa szturmowa (12 poli-
cjantów z KMP Koszalin)
- patrole z psami 

SEZON W LICZBACH

Międzynarodowe Jury w Kopen-
hadze przyznało Błękitną Flagę na
ten rok kąpielisku w Mielnie. 

Znaleźliśmy się wśród zaledwie
39 obiektów w polsce oznaczonych
tym symbolem. Błękitna f laga
powiewać będzie w polsce nad 31

kąpieliskami i 8 marinami. 
"Błękitna flaga" jest między-

narodowym certyfikatem przy-
znawanym kąpieliskom spełnia-
jącym najwyższe kryteria w
zakresie ochrony środowiska,
bezpieczeństwa, dostępności i

informacji. program funkcjonuje
w 32 krajach.

Mieleńskie kąpielisko (przy
głównym wejściu na plażę, koło
pomnika morsa) już drugi rok z
rzędu otrzymało międzynarodową
flagę jakości.  

Błękitna flaga w Mielnie

Z
a prZygotoWaNia do
SeZoNu iNfraStruktu-
ry turyStycZNej, koMu-

NalNej i SportoWej  odpoWia-
da Mieleński ośrodek Sportu i
rekreacji. turystyka to koło napędowe
mieleńskiego dobrobytu, a wymaga-
nia turystów rosną z roku na rok.  trze-
ba im sprostać oferując coraz lepszą
jakość usług. - aby turysta mógł powie-
dzieć, że wypoczywał bezpiecznie, a
otoczenie było czyste i estetyczne praca
trwać musi cały rok - podkreślają
pracownicy MoSir.  

W sezonie 2017 na plażach gminy
Mielno stanie 1200 sztuk stelaży na
worki na śmieci, które  będą wywożo-
ne raz dziennie  z wszystkich plaż. 25-
kilometrowy odcinek wybrzeża  gminy
- od gąsek po Łazy - stał się jedną aglo-
meracją wymagającą systematyczne-
go sprzątania. Nasi goście są mobilni i
nie ma już pustych, nieużytkowanych
odcinków plaży. tysiące plażowiczów
zostawiają po sobie tony wszelkiego
rodzaju śmieci, butelki po napojach
chłodzących, puszki po piwie, plasti-
kowe torebki. 

W gminie Mielno planujemy zloka-
lizować 16 stanowisk ratowniczych. do
obsługi ratowniczej na plażach
niezbędne będzie zatrudnienie około
70 ratowników Wopr. Łącznie w
gminie Mielno zlokalizowanych
będzie 7 kąpielisk nadmorskich oraz 9
miejsc wykorzystywanych do kąpieli.
plaże będą strzeżone codziennie od 1
lipca do 29 sierpnia w godzinach od 10
do 17. dodatkowo plaża w Mielnie przy
ul. kościuszki strzeżona będzie od
ostatniego tygodnia czerwca do poło-
wy września (w zależności od warun-

ków pogodowych). ponadto popołud-
niami od godz. 17 do godz. 21 na
promenadzie przy głównym wejściu
na plażę (przy ul. kościuszki) zlokali-
zowany będzie punkt obserwacyjny dla
“lotnego” stanowiska ratowniczego. 

od kilku lat prowadzone są na
plaży pokazy w zakresie ratownictwa i
udzielania pierwszej pomocy, które
cieszą się wielkim powodzeniem.  jak
co roku będą organizowane w sobotnie
popołudnia, po pracy ratowników. te
działania prewencyjne mają na celu
przypomnienie turystom o niebezpie-
czeństwie jakie niesie żywioł. pokazy
cieszą się dużą popularnością – turyści
chętnie przychodzą kibicować zmaga-
niom drużyn ratowniczych. taka
forma nauki, jak postępować w sytuacji
zagrożenia, jest bardzo popularna. 

trudno sobie obecnie wyobrazić
wypoczynek nad wodą bez dostępno-
ści do różnorakich usług - już nie tylko
na promenadach, ale i na plaży. jest to
wygodne z punktu widzenia turysty,
ale i nieodzowne z punktu widzenia

Czekamy na lato  
Piaszczysta plaża, błękitne morze i słoneczna pogoda, to obecnie za mało, aby zapewnić
udany wypoczynek. Turystom należy również zapewnić jakość pobytu. Infrastrukturę wypo-
czynkową mamy przygotowaną, zapełniony kalendarz imprez i atrakcji. Tylko pogody nie mo-
żemy zagwarantować na sto procent - podsumowują władze gminy przygotowania do let-
niego sezonu 2017.

budżetu gminnego, do którego trafia-
ją opłaty z dzierżawy. W tym roku
będzie podobnie. Na plażach gminy
funkcjonować będą wypożyczalnie
sprzętu pływającego, sprzętu plażo-
wego i punkty oferujące urządzenia
sportowo-rekreacyjne. Na promena-
dach powstaną punkty handlowe
oferujące m.in. z wózków hot-dogi i
kukurydzę, a także miejsca, gdzie
będzie można się zafundować sobie
tatuaż. 

Warto uczulić kierowców,  że płat-
na strefa parkowania obejmuje Mielno,
Sarbinowo i Łazy.

/NA STRONACH 3-10 /
znajdą Państwo propozycje cieka-
wego spędzenia czasu w chwilach
wolnych od kąpieli słonecznych i
wodnych, a także praktyczne infor-
macje, np. rozkład jazdy szynobusu z
Mielna do Koszalina, statku wyciecz-
kowego Koszałek, którym dzięki sko-
munikowaniu z autobusem MZK też
można dotrzeć  do Koszalina oraz
adresy i numery telefonów instytucji
użyteczności publicznej.

/NA STR. 2 /
prezentujemy niektóre z inwestycji,
wykonanych przed tegorocznym
sezonem, mających na celu po-
prawę jakości i bezpieczeństwa wy-
poczynku. 
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przed tegorocznym sezonem
zadbaliśmy przede wszystkim o popra-
wę bezpieczeństwa, wizerunku i
komfortu wypoczynku naszych tury-
stów oraz życia w gminie naszych
mieszkańców .

oto niektóre z ważniejszych przed-
sięwzięć: 

- uruchomiliśmy stałą sygnalizację
świetlną w centrum miasta, przy ul. B.

chrobrego - na wysokości przejścia
dla pieszych, koło sklepu "Biedronka"

- zamontowaliśmy monitoring na
placu zabaw przy ul. Żeromskiego w
Mielnie

- postawiliśmy kolejne nowe wiaty
przystankowe oraz siłownie zewnętrz-
ne

- wyremontowaliśmy drogi w Miel-
nie m. in. przy ul. róż i ul. Niezapo-
minajek

- oddaliśmy do użytku toaletę przy
ul. orła Białego w Mielnie

- zbudowaliśmy oświetlenie m.in.
w Mielnie, Mielenku, unieściu,
gąskach i Sarbinowie 

- naprawiliśmy wszystkie znisz-
czone przez sztormy przejścia na plażę

- zamontowaliśmy poidełka z
wodą - akcja "Źródełko turysty" - we
wszystkich miejscowościach na tere-
nie gminy

W TRoSce o TuRySTóW I MIeSZKAńcóW

Przygotowani do sezonu witamy turystów 

Gmina Mielno podpisała
umowę o współpracy partnerskiej
z gminą Wieliszew. 

delegacja samorządu na czele z
burmistrz olgą roszak - pezała,
radnymi oraz komendantem Straży
Miejskiej uczestniczyła w święcie
gminy Wieliszew, w trakcie której
doszło do podpisania porozumienia.

dotyczy ono współdziałania na
różnych płaszczyznach m.in. oświaty,
kultury, sportu i turystyki, ochrony
środowiska, opracowania wspólnych
projektów europejskich, współpracy
podmiotów gospodarczych, wymiany
doświadczeń w rozwoju samorządów
i demokracji lokalnej. 

Wyjazd był również dobrą okazją
do promocji naszej gminy.

PoRoZuMIeNIe MIelNA I WIelISZeWA

Rozwijamy współpracę
między samorządami 

o
Brady SeSyjNe Miele-
ńSkich radNych, 26
Maja, roZpocZęŁy Się

od WyjątkoWych urocZy-
Stości, podczas których burmistrz
Mielna podziękowała za 50 lat pracy
na rzecz lokalnej społeczności -
lekarzowi leonowi roszkowskiemu
oraz za współpracę z mieleńskim
samorządem - posłowi Stefanowi
romeckiemu. Wyróżnieni otrzyma-
li okolicznościowy medal z okazji
nadania praw miejskich miejscowo-
ści Mielno i obaj nie kryli wzrusze-
nia oraz szczególnej sympatii wobec
mieszkańców i władz gminy.

ponadto leon roszkowski z rąk
Marka janusa, prezesa okręgowej
rady lekarskiej w koszalinie, otrzy-
mał złotą odznakę izby lekarskiej.
Wspólne "sto lat" swojemu lekarzowi

odśpiewali głośno radni, goście i
uczniowie mieleńskiej podstawówki. 

Mieleńscy radni udzielili także
burmistrz oldze roszak - pezale
absolutorium z wykonania ubiegło-
rocznego budżetu. Na 14 obecnych
radnych 13 było na „tak”. 

- ubiegłoroczny budżet zamknął
się wyższymi dochodami, niż plano-
wano i niższymi wydatkami. W kasie
zostało ponad 6 mln złotych, stąd
nie musieliśmy się dodatkowo zadłu-
żać, ani brać kolejnych kredytów.
postawiliśmy w 2016 roku na inwe-
stycje związane z bezpieczeństwem,
utrzymaniem porządku i wizerun-
kiem naszej gminy. Wykonaliśmy
mnóstwo projektów technicz-
nych, które dzisiaj pozwalają nam
np. budować drogę w gąskach,
czy starać się o zewnętrzne fundusze

potrzebne na przebudowę siedziby
centrum kultury w Mielnie.   

do sukcesów, które zapiszą się w
historii gminy i które będą wspomi-
nać następne pokolenia niewątpliwe
należy wygrana walka z atomem oraz
starania o uzyskanie praw miejskich
dla Mielna połączonego z unieściem"

radni przed
wakacjami
Burmistrz otrzymała absolutorium, lekarz i poseł medale - tak zakoń-
czyła się majowa sesja Rady Miejskiej w Mielnie. 

/NASI PARTNERZY/
Gmina Mielno ma podpisane już umowy o współpracy z gminami z Niemiec
- Schorfheide oraz Altenpleen, ze Szwecji - gminą Bastad oraz z Polski -
gminą Gródek nad Dunajcem. Kolejnym partnerem Mielna będzie słowacka
gmina Mlynica, umowa zostanie podpisania jeszcze przed tegorocznymi wa-
kacjami.

/LICZBY/
Dochody - 46.660.013,05 (plano-
wano 42.818.146,92 zł); 
Dochody na 1 mieszkańca 2016 –
9.283,73 zł; w Polsce – 2.649, 06 zł
wydatki na 1 mieszkańca: 2016 –
7.943,18 zł; w Polsce – 2.554,88 zł 
Wydatki - 39.922.402,51 zł (plano-
wano 44.983.146,92 zł) 



29.06 – 03.07

JARMARKI SZTUKI – targi ręko-
dzieła  (deptak przy ul. Kościuszki
w Mielnie)

01.07
PARODY STARS SHOW KABARET
DKD oraz warsztaty tworzenia me-
bli z palet (CKM ul. Chrobrego 45
w Mielnie)  
Występ Kabaretu DKD, podczas
którego artyści przeistaczają się
w najsłynniejsze postacie i gwiaz-
dy światowej sceny jak: Michael
Jackson, Elvis Presley, Freddie
Mercury, Marilyn Monroe, Kayah,
Edith Piaf, The Beatles i inni.
Przedstawienie poprzedzone
będzie warsztatami tworzenia
mebli z palet ogrodowych. Dzięki
recyclingowi możemy dać niepo-
trzebnym przedmiotom drugą
młodość, a także popracować
nad swoją twórczością. 
Warsztaty rozpoczną się o godz.
15.00, a występ kabaretu DKD o
godz. 19.30. Wstęp wolny.

04 – 07.07 
WAKACYJNIE Z LOTTO (deptak
przy ul. Kościuszki w Mielnie) 

05 - 09.07
WARSZTATY PLASTYCZNE "NA-
MIOT SZTUKI" (CKM ul. Chrobre-
go 45 w Mielnie) Wszystkie dzieci,
które w tym czasie  będą w Miel-
nie,  będą mogły uczestniczyć w
kreatywnych warsztatach plastycz-
nych, pozwalających na rozwój
zdolności manualnych a być może
odkrycie nowych talentów.

05-09.07
MARVIT –ODKRYJ KOLORY
ZDROWIA, AKCJA PROMOCYJNA
MARVITU I GMINY MIELNO  
(d eptak przy ul. Kościuszki w
Mielnie) 

10 – 12.07 
WAKACYJNIE Z LOTTO (deptak
przy ul. Kościuszki w Mielnie)

14.07
LATO WSZĘDZIE CZYLI KON-
CERT ZESPOŁU FORMACJA NIE-

ŻYWYCH SCHABUFF (deptak przy
ul. Kościuszki w Mielnie)
Po raz pierwszy znany wszystkim
zespół z charyzmatycznym wokali-
stą Olkiem Klepaczem wystąpi w
Mielnie.  Utwór „Lato”, który pod-
bił listy przebojów w całym kraju,
będzie świetnym dopełniłem waka-
cji nad morzem. Wstęp wolny.

15.07
FESTIWAL HOLI I TEATR NA LE-
ŻAKACH "WODEWIL WARSZAW-
SKI" (Sarbinowo - boisko przy
szkole)
Holi Festival Poland to ogólnopol-
ska edycja robiącego furorę na ca-
łym świecie festiwalu kolorów z
proszkami holi. Same proszki to
nic innego jak składniki spożyw-
cze, w pełni bezpieczne dla czło-
wieka. Uczestnicy Festiwalu będą
„bombardować się” bajecznie ko-
lorowymi proszkami ale nie należy
się niczego obawiać – proszki bez
najmniejszego problemu można
zmyć zarówno z ciała jak i odzieży.
Na zakończenie imprezy wystąpi
Teatr Pijana Sypialnia z Warszawy
ze spektaklem „ Wodewil war-
szawski”. Będzie można pośpie-
wać i potańczyć wraz z aktorami.

16.07
TEATR NA LEŻAKACH "WODE-
WIL WARSZAWSKI" (Łazy, scena
pod namiotem, teren OW Fala 1)   
Jeden z najlepszych spektakli mu-
zycznych w kraju w rankingu kryty-
ków teatralnych  miesięcznika „Te-
atr”.  Roztańczone i rozśpiewane
widowisko w klimacie retro. Przed-
wojenny  „Wodewil warszawski”
łączy w sobie elementy kabaretu
muzycznego i komedii. Jak na 
wodewil przystało spektakl wypeł-
niają piosenki i muzyka na żywo
oraz wytańczone przez aktorów po-
lki i walczyki do których w finale
porywana jest cała publiczność.
Wstęp wolny.

18-20 .07  
FESTIWAL  INDII  (deptak przy ul.
Kościuszki w Mielnie)
Smaki i zapachy Indii, tancerki
odziane w sarii i dźwięk tambury –
to wszystko podczas największego

na wybrzeżu happeningu oriental-
nego. W programie pokazy kuchni
wegetariańskiej, indyjskiego maki-
jażu, jogi oraz pokazy sztuk walki i
trup teatralnych. Będzie można
skosztować tradycyjnych dań indyj-
skich, zaopatrzyć się w orientalne
przyprawy i choć  na chwilę prze-
nieść się w klimaty Półwyspu Indyj-
skiego.

21.07
PRAWDZIWIE MORSKA POTA-
ŃCÓWKA (Mielenko, boisko spor-
towe)
Gry i zabawy integracyjne a także
tańce i wspólne śpiewanie piose-
nek żeglarskich. Jak na morską
potańcówkę przystało mile widzia-
ne stroje w klimacie żeglarskim
lub z elementami żeglarskimi. 

21.07; 24 -27.07 
WAKACYJNIE Z LOTTO (deptak
przy ul. Kościuszki w Mielnie)

22.07
ZUMBA MARATON I KABARET
NOWAKI (deptak przy ul. Ko-
ściuszki w Mielnie)

Już po raz szósty mieleński dep-
tak zamieni się w parkiet tanecz-
ny skupiający miłośników energe-
tyzującej zumby.  Zumba Summer
Party to największy nadmorski
maraton zumby. Co roku na im-
prezę przybywają setki plażowi-
czów , zarówno zapaleni zumbowi-
cze, jak i amatorzy, którzy z tą
formą tańca spotykają się po raz
pierwszy. Na zakończenie imprezy
wystąpi Kabaret Nowaki. Jest to
młoda, zdolna i wybitnie energe-
tyczna trójka zielonogórskich arty-
stów. Ich talent i kreatywna praca
przynoszą rezultaty w postaci wy-
pełnionych po brzegi sal i śmie-
jącej się widowni, która polubiła
ich charakterystyczną ekspresję i
oryginalny sposób poruszania te-
matyki obyczajowej. 

26-28.07 
FESTIWAL FOOD TRUCK’ÓW   
(deptak przy ul. Kościuszki w Miel-
nie) 

29.07
KULINARNY PIKNIK Z ROBER-
TEM SOWĄ I PRYMATEM (Sta-

dion sportowy przy ul. Mickiewi-
cza w Mielnie)
W programie imprezy zabawa
proszkami holi, najlepsi dj-e, kon-
kursy kulinarne, występy zespo-
łów i masa pysznego jedzenia bo-
wiem gościć będziemy food
trucki z całej Polski. Na zako-
ńczenie Koncert Zespołu Szafa
Gra. 
Repertuar "Szafy" to piosenki z
lat 70' 80' 90' 00' w ciekawych i
zaskakujących interpretacjach -
piosenki znane, odkryte na nowo,
wykonywane z dawką humoru i
przymrużeniem oka. Artyści wcho-
dzący w skład zespołu zaczynali
w musicalu „Metro” i brali m.in.
udział we wszystkich spektaklach
Teatru Studio Buffo.

kino na leŻakaCh
• 7.07 -  Chłopy, teren przy siłowni
zewnętrznej, film pt. „Słowo na M”
• 8.07 – Gąski, stadion HEN, film
pt. „Rozumiemy się bez słów”
• 22.07 – Sarbinowo, boisko przy
szkole podstawowej, film pt. „Za
jakie grzechy Dobry Boże”
Wszystkie seanse rozpoczynają
się ok. godz. 22.00

Mieleńskie wieCzory 
orGanowe

Mielno Kościół p.w. Przemienie-
nia Pańskiego
• 18 VII, godz. 19.45 Marek
Vrábel organy (Słowacja) 
Zespół wokalny księży solistów
Servi Domini Cantores (śpiewa-
jący słudzy pańscy) o. Rafał Ko-
byliński – tenor, ks. Zdzisław
Mad ej − tenor, ks. Paweł Sobie-
rajski – tenor, o. Tomasz Jarosz
– baryton, ks. Robert Kaczorow-
ski – bas, baryton
• 30 VII,  godz. 17.00  Wiktor
Łyjak organy  
Lindsay Davidson dudy szkockie,
Irena Davidson harfa (Szkocja) 
Sarbinowo Kościół p.w. Wniebo-
wzięcia NMP
• 11 VII, godz. 20.20  Adam Kla-
recki organy 
Zespół Muzyki Dawnej Le nuove
Musiche (Słowacja) 

Mieleńskie lato artystyCzne
kUltUra w słoneCznyM wyDaniU

Gazeta 
wakacyjna

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



inforMaCja
tUrystyCzna
zawsze 
Do UsłUG

d
Zięki recycliNgoWi MoŻeMy dać
NiepotrZeBNyM prZedMiotoM drugą
MŁodość, a takŻe popracoWać Nad

SWoją tWórcZością. 
Zapraszamy dzieci, rodziców oraz dziadków. Wspól-

ne warsztaty są przecież świetną okazją do międzypo-
koleniowej integracji. powstałe meble zostaną wykorzy-
stane w tworzeniu ogrodu przed centrum kultury, ale
część z nich wyposaży też Wasze domy. udział w warsz-
tatach jest bezpłatny, a wszystkim uczestnikom zapew-
niamy materiały potrzebne do pracy z paletami. Będzie
też niespodzianka. grill i kiełbaski 

po twórczej i męczącej pracy nadejdzie czas na
odpoczynek. Specjalnie dla Was wystąpi kabaret
doczekać końca dnia, którego artyści przypomną
hity Michaela jacksona, elvisa presleya, Marylin
Monroe oraz edith piaf – i to wszystko na mieleńskiej
scenie! parody Stars Show to wyjątkowe przedstawie-
nie kabaretowe, które przeniesie nas w podróż z
największymi gwiazdami sceny filmowej oraz muzycz-
nej u boku. końca dnia na pewno oczekiwać nie
będziemy! 

Parody Stars Show oraz warsztaty tworzenia mebli z palet

twórczo i z uśmiechem
lipiec powitamy w kreatywnej atmosferze. Na placu przed centrum Kultury w Mielnie odbędą się warsztaty tworzenia
niezwykłych - bo wykonanych z palet ogrodowych - mebli. 

Na wspólną zabawę zapraszamy 1 lipca do Centrum
Kultury w Mielnie przy ul. Bolesława Chrobrego 45.
Warsztaty odbędą się w godzinach 15:00 – 19:30, a
zaraz po nich rozpocznie się występ Parody Stars Show.

Nordic walking z profesjonalistami 
po sukcesie inauguracji pucharu

polski Nordic Walking w Mielnie
mamy możliwość skorzystania z nauki
chodzenia z kijkami. Nordic Walking
jest sportem dla wszystkich, praktycz-
nie bez ograniczeń. ale by prawidłowo
chodzić z kijkami i by nasz organizm
odnosił z tego największy pożytek,
wskazane jest skorzystanie z lekcji
prawidłowego chodzenia. takie trenin-
gi pod okiem profesjonalnych instruk-
torów odbywają się w każdy wtorek o
godz. 18.00 w Mielnie. Zbiórka pod
punktem informacji turystycznej.
trenerzy podpowiedzą jakie kijki
powinniśmy wykorzystywać podczas
treningów, jakiej powinny być długo-
ści, na co zwrócić uwagę przy wyborze
kijków a także nauczą prawidłowej
rozgrzewki obowiązkowej przed
każdym treningiem.

treningi odbywać się będę do
końca sierpnia br. Zapraszamy. 

Nie trzeba od razu inwestować w
kijki do nordic walking. Na miejscu
można nieodpłatnie wypożyczyć je
od instruktorów. ale uwaga ! liczba
kijków ograniczona.

przygotowania do sezonu idą
pełną parą, a kwaterodawcy infor-
mują, że do Mielna przybędą tłumy
turystów. cieszymy się, że swój wolny
czas spędzą właśnie w naszej gminie!
Wszystkich, którzy będę mieli pyta-
nia na temat lokalnych atrakcji, szla-
ków turystycznych, czy komunikacji
miejskiej zapraszamy do punktu
informacji turystycznej przy ul.
lechitów 25. 

pit otwarty jest przez całe lato: od
poniedziałku do piątku w godz.
08:00 – 20:00, a w weekendy i święta
od godz. 09:00 do 17:00. 

Sezonowe punkty it działają
również przy centrum kultury w
Mielnie przy ul. B. Chrobrego 45
oraz w filii biblioteki w Sarbino-
wie (w godzinach pracy biblioteki tj.
10:00 – 17:00 od poniedziałku do piąt-
ku z wyłączeniem środy).

W okresie wakacyjnym punkt
informacji turystycznej organizuje
wycieczki m.in. do ogrodów hortu-
lus w dobrzycy, do kołobrzegu oraz
na spływy kajakowe. 

Szczegóły na stronie
www.cit.mielno.pl lub w punktach
informacji turystycznej.
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ośrodki 
zdrowia:

MIELNO: MED–CARE przy ul. B.
Chrobrego 9, tel. (94) 316 65 15  
SARBINOWO: Niepubliczny Za-
kład Opieki Zdrowotnej CELSUS
Bis przy ul. Nadmorskiej 62,
tel. (94) 316 55 89 
Szpitalny Oddział Ratunkowy w
Koszalinie, ul. T. Chałubińskie-
go 7, tel. 94 348 84 00
Pomoc Doraźna w Koszalinie,
ul. Szpitalna 2, tel. 94 347-16-
43 lub 94 347-16-60
Dyżury lekarzy: poniedziałek -
piątek 1800 - 800, soboty, nie-
dziele i święta 800 - 800
W sezonie letnim na placu za
Punktem Informacji Turystycznej
dyżuruje karetka pogotowia.

apteki: 

MIELNO ul. B. Chrobrego 9, tel.
(94) 316 64 46  
ul. B. Chrobrego 8 (przy Urzędzie
Miasta) tel. ( 94) 343 63 03
SARBINOWO ul. Nadmorska
62A, tel. (94) 316 57 24  
UNIEŚCIE ul. 6–Marca 45C, tel.
(94) 316 61 43     

ŁAZY – Punkt apteczny ul. Leśna
9 tel. 781 836 878, czynny tylko
w sezonie letnim

Bankomaty:

MIELNO (UNIEŚCIE)
1. Euronet, Mielno, 6 Marca 14

MIELNO
1. Euronet Mielno, Bolesława Chro-
brego 21
2. PKO BP, Mielno, Kościuszki 6-8
3. Global Cash, Mielno, Chrobrego
16
4. Spółdzielcza Grupa Bankowa,
Mielno, Chrobrego 10
5. PKO BP, Mielno, Piastów 1a
6. Euronet, Mielno, Lechitów 2a
7. Bank Zachodni WBK, Bolesława
Chrobrego 21

MIELENKO
1. Euronet, Mielenko, Lipowa 38A
(przy sklepie Koral)
CHŁOPY
1. Euronet, Chłopy, Kapitańska 19
(przy sklepie spożywczo-monopolo-
wym)
SARBINOWO
1. Global Cash, Sarbinowo, Nad-
morska 19
2. Euronet, Sarbinowo, Nadmorska
72 

3. Euronet, Sarbinowo, Nadmorska
55
ŁAZY
Bankomat Euronet, Leśna 5 ·
Bankomat Planet Cash, Leśna 11

kościoły

MIELNO Parafia Przemienienia Pa-
ńskiego, ul. Kościelna 27 
w dni powszednie - godzina: 17:00
w niedzielę - godzina: 9:00, 10:30,
12:00, 16:00
w Mielenku ( tylko w sezonie letnim
) w niedzielę - godzina 18:00
UNIEŚCIE Parafia Matki Bożej
Gwiazdy Morza,  ul. Morska 1 
Msze święte w niedziele i święta -
godz. 9:00, 11:00, 15:00, 20:00
w dni powszednie -
godz. 17:00, 19:00
ŁAZY kaplica św. Joachima i Anny,
ul. Słoneczna
Msze święte (lipiec-sierpień) w nie-
dziele godz. 8.00 i 19.30
SARBINOWO kościół rzymskokato-
licki pw. Wniebowzięcia NMP, ul.
Nadmorska 17 
Msze święte

od poniedziałku do piątku o
godz. 19:30

w soboty w godz. 9.00 i 19.30
w niedziele w  godzinach 9:00,

11.00, 16.30, 19.30

instytUCje

Biblioteka Publiczna Gminy Miel-
no ul. B. Chrobrego 13, tel. (94)
318 92 51
Filia Biblioteki w Sarbinowie ul.
Nadmorska 27a, tel. (94) 343 50
21
Centrum Kultury w Mielnie, ul.
Bolesława Chrobrego 45, tel.
(94) 315 60 71 
Urząd Miasta Mielno, ul. B. Chro-
brego 10 tel. (94) 345 98 30
Posterunek Policji w Mielnie, ul. B.
Chrobrego 10, tel. 94 342 98 21

Straż Miejska w Mielnie, ul. B.
Chrobrego 10, tel. 94 348 09 11

inforMaCja 
tUrystyCzna

Punkt Informacji Turystycznej, ul.
Lechitów 25, tel. (94) 318 99 55 
Czynny w okresie lipiec/sierpień :
w dni powszednie w godz. 8.00 –
20.00
w niedziele i święta 9.00 – 17.00
Punkt Informacji Turystycznej przy
CKM, ul. Bolesława Chrobrego 45 
Czynny w dni powszednie w godz.
10.00 – 16.00 wyłącznie w lip-
cu/sierpniu
Punkt Informacji Turystycznej
przy bibliotece w Sarbinowie, ul.
Nadmorska 27a
Czynny w godzinach otwarcia bi-
blioteki

hot spot i dostęp 
do internetu

MIELNO 
Urząd Miasta, ul. Bolesława Chro-
brego 10
Biblioteka Publiczna Gminy Miel-
no, ul. Bolesława Chrobrego 13

Punkt Informacji Turystycznej, ul.
Lechitów 25

wypoŻyCzalnie

sprzętu wodnego: 
znajduje się na wysokości ul. Orła
Białego w Mielnie. Można tu  wy-
pożyczyć: kajaki, rowery wodne,
łodzie wędkarskie oraz rowery
miejskie. Informacja pod nume-
rem tel. 608 301 923.
rowerów: 
Azur Family, Mielno ul. 1-ego Ma-
ja 4, tel. +48 608 081 843
REDA Mielno, ul. Lechitów 14,
tel.  +48 607 487 824
Hotelik BRYDAR „Darpol”, Nie-
goszcz 29, tel. kom. +48 607
199 167

ADACHO, Mielno, ul. Orła Białego
1A, tel. 94 318 96 54

przeChowalnia 
BaGaŻU

REDA Mielno, ul. Lechitów 14
+48 607 487 824

inforMaCje 
praktyCzne

wycieczki 
dla wczasowiczów

punkt informacji turystycznej w
Mielnie organizuje w czasie wakacji
wycieczki dla wczasowiczów. rezer-
wacji można dokonać na miejscu w it
przy ul. lechitów 25 w Mielnie lub tele-
fonicznie pod numerem  94 318 99 55.

oto propozycje: 
• wycieczka do Kołobrzegu
kołobrzeg jest największym i najpi-
ękniejszym polskim uzdrowiskiem o
niezrównanym uroku i bogatej histo-
rii. do odwiedzenia miasta zachęcają
liczne zabytki, m.in. gotycka Bazylika
Mariacka czy neogotycki ratusz.
atrakcja turystyczną jest również
latarnia Morska oraz promenada. 
koszt biletu: 55 zł,  terminy: w każdą
środę przez okres wakacji ( lipiec-sier-
pień)

• Wycieczka do Ogrodów Hortulus
do zwiedzania dostępnych jest 28
różnych ogrodów tematycznych
takich jak: japoński, francuski,
śródziemnomorski, związane ze
środowiskiem: ogród kamienny, skal-
ny i wodny oraz ogrody zmysłów,
zaprojektowane w stylu angielskim
czy ogrody zmysłu powonienia. tury-
ści mogą także zwiedzić labirynt,
grotę, jaskinię a całość ogrodów
podziwiać z platformy widokowej.
koszt biletu: 65 zł, terminy: w każdy
piątek przez okres wakacji (lipiec-sier-
pień)
• Spływy kajakowe rzeczką Polni-
ca w Sianowie.
Spływ trwa  ok. 3- 4  godzin.  rzecz-
ka  jest czysta, nie należy do trudnych
i płynąć nią mogą osoby siedzące

pierwszy raz w kajaku. podczas spły-
wu można obserwować ptaki wodne
(zimorodki, łabędzie, dzikie kaczki,
perkozy, kormorany, itp), pływające
zaskrońce, jaszczurki oraz prze-
różne, nigdzie niespotykane owady
(świtezianki, ważki itp.). przy dobrej
przejrzystości wód można natknąć
się na duże ławice ryb. 
koszt biletu: 55 zł, terminy: w każdy
czwartek przez okres wakacji ( lipiec-
sierpień)

kołoBrzeG

oGroDy hortUlUs

spływ rzeką polniCa w sianowie
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od lipca do sierpnia między Miel-
nem a koszalinem kursuje szynobus,
który jest świetną alternatywą dla
samochodu – dojazd z miasta nad
morze trwa jedynie 15 minut!

dworzec pkp w Mielnie położony
jest przy ul. lechitów, naprzeciwko
punktu informacji turystycznej. 
innym sposobem na przedostanie się
z koszalina do mieleńskich miejsco-

wości jest skorzystanie z usług
prywatnych przedsiębiorców. firma
ronin oferuje całodobowe przewozy
na trasie koszalin – Mielno – unieście
(rozkład jazdy dostępny jest na przy-

stankach oraz na stronie www.ronin-
koszalin.pl), a ar-bos do Sarbinowa
(przez Mielno, Mielenko i chłopy)
oraz gąsek (rozkład można spraw-
dzić na stronie www.ar-bos.pl). 

postój taksówek znajduje się przy
urzędzie Miasta przy ul. Bolesława
chrobrego. Z dyspozytornią można
skontaktować się pod numerem
94 318 35 021

do koszalina można się dostać
również drogą wodną! W wakacje
miedzy przystanią w jamnie a przy-
stanią w Mielnie kursuje tramwaj
wodny koszałek. Można na niego
zabrać rowery, a drugą stronę

wycieczki pokonać szlakami rowe-
rowym. 

W okresie letnim można wybrać
się na wycieczkę po jeziorze stat-
kiem wycieczkowym „Mila”. Statek
zabiera na pokład 61 osób, a podróż

trwa 45 minut. „Mila” cumuje przy
pomoście klubu Morskiego
„tramp” w Mielnie na ul. chrobre-
go 32. Więcej informacji można
uzyskać pod numerem tel. 692 553
520. 

Wakacyjną przeprawę przez
jezioro zapewni tramwaj wodny
„koszałek”. Zabiera na pokład 67
osób, ma także zabezpieczone miej-
sca na wózki inwalidzkie i rowery.
podróż na drugi brzeg trwa 20

minut. koszałek pływa z przystani
w jamnie do przystani w unieściu
przy ul. prądno oraz przystani w
unieściu. 

kontakt: dział organizacji prze-
wozów tel. 94 342 30 29. 

jak DojeChać Do Mielna
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i
NforMację o MoŻliWo-
ści luB ZakaZie kąpieli
prZekaZuje Się prZeZ

WyWieSZeNie odpoWiedNich
flag:
flaga biała – kąpiel dozwolona
flaga czerwona – zakaz kąpieli
Brak flagi – kąpielisko niestrzeżone
przez ratowników

kąpieliska strzeżone:
gąski - przy latarni
Sarbinowo – przy kościele
chłopy – na wschód od przystani
rybackiej
Mielenko – na wysokości ul. Brzozo-
wej
Mielno – przy ul. kościuszki
unieście – przy ul. Morskiej
Łazy – główne wejście na plażę od
ul. leśnej

Miejsca 
wykorzystywane 
do kąpieli (strzeżone):
Sarbinowo – przy wejściu dla niepe-
łnosprawnych (w kierunku pętli
pkS)
Sarbinowo – przy pętli pkS
chłopy – na zachód od przystani
rybackiej
Mielno – przy ul. 1. Maja
Mielno – przy ul. piastów
Mielno – przy ul. orła Białego
Mielno – przy ul. Słonecznej
unieście – przy ośrodku krokus
Łazy – przy ul. Wczasowej
Łazy – przy ul. leśnej

jezioro jamno
jezioro jamno jest jednym z naja-

trakcyjniejszych w polsce miejsc dla
wędkarzy. jamno jest 9 jeziorem w
polsce pod względem wielkości, trze-
cim w województwie zachodniopo-
morskim, zaraz po jeziorze dąbie i
Miedwie. jezioro jest odcięte od
Morza Bałtyckiego mierzeją. jego

powierzchnia wynosi 2240 ha, a
głębokość do 3,9m. linia brzegowa
ciągnie się na długości 29 km. jezio-
ro jest połączone z Bałtykiem kana-
łem jamneńskim.

wędkowanie
Na jeziorze jamno można złowić

wspaniałe okazy karasia, leszcza,
troci, okonia, lina oraz węgorza.
amatorzy wędkowania mogą wyku-
pić specjalne zezwolenia w gospo-
darstwie rybackim w Mielnie na ul.
chrobrego 43 tel. 94 318 97 96, 94 318
90 54 oraz na poczcie w Mielnie na
ul. 1-go maja 5. upoważniają one do
wędkowania na spining oraz na dwie
wędki na obszarze jeziora , kanału
jamneńskiego oraz na rzece Strzeże-
nicy.

telefony alarmowe 
w razie wypadku 
na jeziorze jamno
Telefon ratunkowy: 601 100 100
Przystań w Łabuszu: 503 856 442
Środkowopomorskie Regionalne
Wodne Ochotnicze Pogotowie
Ratunkowe: 602 633 231

kąpieliska i tereny rekreaCyjne

Punkt Informacji Turystycznej,
jak co roku,  wesprze mieleńskich
właścicieli kwater. W lipcu i sierp-
niu pracownicy IT będą przyjmo-
wali ogłoszenia o wolnych miej-
scach w obiektach noclegowych,
aby później przekazywać je tury-
stom. 

Zgłoszenie wolnych miejsc jest
bardzo proste, wystarczy zadzwonić
pod numer 94 318 99 55 i podać infor-
macje o ilości oraz dostępności
wolnych pokoi. informatorzy zanotu-
ją je w specjalnej książce i przedstawią
turystom szukających noclegu. W
związku z dużą ilością turystów i
obiektów noclegowych prosimy o
aktualizowanie informacji na bieżąco.

Zachęcamy również do dzwonienia w
godzinach porannych (8:00 – 9:00 od
poniedziałku do piątku; 9:00 – 10:00 w
weekendy) – gwarantuje to dodatkowo
umieszczenie informacji na tablicy
przed budynkiem it. 

prowadzony jest szereg działań
promujących stronę www.cit.miel-
no.pl. osoby, które szukają w sieci
informacji na temat wakacji w Mielnie,
widzą reklamy odsyłające bezpośred-
nio do gminnej bazy noclegowej. 

Zapraszamy kwaterodawców do
umieszczania swoich reklam w naszej
bazie. prosimy także o sprawdzenie
aktualności danych na temat państwa
obiektów na stronie cit.mielno.pl.

trzymamy kciuki, aby tegoroczny
sezon turystyczny był dla Was owocny!

chceSZ MIeć WIęcej WcZASoWIcZóW?!

Reklama w Informacji
Turystycznej pomoże

Boiska sportowe i tereny rekreacyjne 
1. hala przy Zespole Szkół ul.

lechitów 19 w Mielnie. jest to obiekt
posiadający boiska (halowa piłka
nożna, koszykówka, siatkówka, piłka
ręczna), korty tenisowe, zaplecze
funkcyjne czyli szatnie, przebieral-
nie, łazienki z prysznicami, ponadto
siłownia i sala gimnastyczna. hala
przystosowana jest do prowadzenia
zajęć na trzech wydzielonych kota-
rami boiskach. hala dostępna jest w
czasie roku szkolnego w godzinach
od 17:00 do 23:00, a w czasie wakacji
od 7:00 do 23:00. Więcej informacji:
http://www.zsmielno.home.pl oraz
pod nr tel. 606-428-132

2. Zespół boisk „Moje boisko
orlik 2012”, ul. Morska w gąskach.
jest to kompleks do gier zespołowych
na świeżym powietrzu, do amator-
skich rozgrywek piłki nożnej.

3. Stadion Mieleńskiego ośrodka
Sportu i rekreacji, ul. Mickiewicza 3
w Mielnie. pełnowymiarowe boisko
do piłki nożnej wraz z zapleczem dla
zawodników i widzów. 

4. Boisko wielofunkcyjne + plac
zabaw, ul. lipowa 46 w Mielenku.
jest to boisko przygotowane do gier
zespołowych (koszykówka, piłka
nożna, siatkówka, tenis ziemny).
Nawierzchnia boiska została zrobio-
na z poliuretanu. 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.

5. plac rekreacyjny przy zbiegu
ulic Żeromskiego i kochanowskiego
w Mielnie. to miejsce stworzone w
celu zorganizowanego wypoczynku
rodzinnego. Znajduje się tu plac
zabaw, ściany wspinaczkowe, drew-
niany okręt z rampami do zabawy.

dla starszych oraz dorosłych istnieje
możliwość do gry w ping ponga oraz
gry zespołowe. 

6. park linowy tukan w Mielnie.
W parku czeka na wszystkich ponad
60 atrakcji, w tym: trasa trudna, trasa
średnia, trasa dziecięca, zjazdy tyrol-
skie, trasa treningowa. park linowy
znajduje się w Mielnie, przy ulicy
chmielnej, tel +48 605 232 655 lub
+48 724 008 998, e-mail:
biuro@parkmielno.pl. park linowy
czynny w sezonie letnim codziennie
w godz. 11.00-19.00
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ZieSiąty juŻ raZ
chŁopcy Z Sp Miel-
No ucZeStNicZyli W

Biegu WeNedóW W koSZali-
Nie. W tyM roku ucZNioWie
Biegali Nie W NiedZielę, ale
W SoBotNie popoŁudNie, 29
Maja i ZNoWu Z SukceSaMi! 

Złoty medal w biegu chłopców z
rocznika 2006 na dystansie 800

metrów wywalczył w pięknym stylu,
niewielki wzrostem, ale z wielkim
sercem do walki, fabian Banaś (kl. V a).
Brązowy medal (rocz. 2004) po bardzo
dobrym biegu wywalczył konrad
lewandowski (kl. Vi a). gratulacje! 

dobre biegi i zdobyte nagrody z
dyplomami za miejsca 5.  otrzymali
polikarp kozłowski (2005) i igor ożga
(2004), obaj z kl. Vi a. dobrze swój

bieg rozpoczął również antoni
twarowski (2005), ale niestety odno-
wiła mu się kontuzja stopy i nie
ukończył biegu (wszyscy z Sp Miel-
no). Znowu piękna przygoda i kolejne
doświadczenia. 

gratulujemy wszystkim postawy
sportowej, a Monice lewandowskiej
dziękujemy za pomoc w czasie tego
wyjazdu. 

złoto i brąz 
mieleńskich biegaczy

Festyn dla dzieci i dorosłych 
Rodzice, nauczyciele, wycho-

wawcy, pracownicy mieleńskiej

szkoły zagwarantowali swoim

pociechom i uczniom prawdziwe

święto sportu, integracji, a przede

wszystkim wesołej zabawy z

okazji Dnia Dziecka.

Mieleński festyn obfitował w

mnóstwo atrakcji - zarówno dla ciała,

jak i podniebienia. rodzice zadbali o

smakołyki - stoły pełne były ciaste-

czek, ciast, lemoniady, zdrowych

przekąsek, koktajli i oczywiście

lodów. 

duzi i mali skakali na dmucha-

ńcach, uczestniczyli w pokazach

strażaków i ratowników medycznych

oraz sportowych rozgrywkach rodzi-

ce kontra dzieci na hali sportowej.

czwartoklasiści zdawali praktyczny

egzamin na kartę rowerową, zaś na

scenie i pod sceną zaprezentowały

swoje umiejętności m. in. grupy

taneczne, chór szkolny, gminny

zespół muzyczny. Niewątpliwie

punktem kulminacyjnym był spek-

takl teatralny, w którym wystąpili

nauczyciele, rodzice i pracownicy

szkoły.uczniowie mieli wielką frajdę

móc zobaczyć swoich wychowawców

oraz belfrów w bajkowych strojach,

tańcu krasnali z długimi włosami i

siwymi brodami. Wszyscy aktorzy

zagrali jak profesjonaliści - co tym

bardziej istotne, gdyż występowali

przed surową publicznością  -

własnymi uczniami i dziećmi.

Brawo dla organizatorów.

Gimnazjalistki 
zdobyły brąz  

W f inale Woje-
wódzkiej Gimnazja-
dy w piłce ręcznej
dziewcząt reprezen-
tantki mieleńskiej
szkoły zajęły III
miejsce. Wyróżnio-
ną zawodniczką z
drużyny została Julia
Staszczyk.

uczennice z nasze-
go gimnazjum zagrały
w składzie: julia Stasz-
czyk, oliwia krysińska,
klaudia rakowska,
aleksandra Żywuszko,
Monika cisyk, paulina
kaczyńska, Wiktoria
Łukasiewicz oraz
dagmara krysińska,
która godnie zastąpiła
kontuzjowaną kasię
Mańkowską.

Z awo d n i c z ko m ,
które po raz kolejny
pokazały sportową
klasę serdecznie gratu-
lujemy. Niski ukłon
także dla rodziców, zaś
szczególne słowa uzna-
nia kierujemy w stronę
trenerki -  elżbiety
kopery. 
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