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B
łękitna Flaga to program,
który realizowany jest
pod patronatem Fundacji

Edukacji Ekologicznej, która ma
swoją siedzibę w Kopenhadze. Jego
zadaniem jest promocja ekologii 
i ochrony środowiska. Aby otrzymać
wyróżnienie, należy spełnić określo-
ne wymogi i wytyczne. Odznaczenie
przyznawane jest co roku. Między-
narodowe jury nadające certyfikat
Błękitnej Flagi pod uwagę bierze: ja-
kość wody (przeprowadzanie badań
wody co dwa tygodnie), dostępność
(dojazd, ciągi piesze i rowerowe),

czystość i porządek na terenie kąpie-
liska i w okolicy (m.in. liczba koszy
na śmieci czy urządzeń sanitar-
nych), bezpieczeństwo (m.in. liczba
ratowników WOPR), dostępność 
i udogodnienia dla osób niepełno-
sprawnych oraz prowadzenie działań
edukacyjnych z zakresu ekologii.

Błękitna Flaga została przyznana kąpielisku w Mielnie
za spełnienie szeregu rygorystycznych kryteriów 
i powieje w tym roku na głównym wejściu na plażę 
w mieście – wejście koło pomnika morsa.

GIEŁDA 
NOCLEGÓW
Masz wolny pokój, 
apartament lub domek 
– zgłoś go do GIEŁDY 
NOCLEGÓW prowadzonej
przez Informację Turystyczną 
w Mielnie. 

Termin, adres, telefon 
i adres mailowy prześlij na:
kontakt@cit.mielno.pl 
lub zadzwoń 793 897 305.

Bezpieczny wypoczynek
Chcesz wiedzieć jak przygotować się na przyjęcie turystów w tegorocznym
sezonie letnim? Zbiór najważniejszych informacji i wytycznych, 
wymaganych instrukcji oraz procedury bezpieczeństwa możesz otrzymać 
w Biurze Lokalnej Organizacji Turystycznej w Mielnie ul. Chrobrego 3B 
w godz. 8.00-18.00 /pon.– pt./ i 9.00-16.00 /sb.– ndz./ lub pobrać ze strony
internetowej www.mielnolot.pl

Masz pytania – zadzwoń: tel. 94 316 60 48, 
lub napisz e-mail: biuro@mielnolot.pl

Pamiętaj! 
ważne numery telefonów 
• Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Koszalinie 

– tel. 94 342 40 85
• Infolinia NFZ – tel. 800 190 590
• Pogotowie – 999
• Telefon Alarmowy – 112
• Szpital Wojewódzki w Koszalinie – tel. 94 348 84 00
• Całodobowa infolinia dla obywateli w sprawach kwarantanny 

i zdrowia: +48 222 500 115

Ko m u n i k a t  d l a  p r z e d s i ę b i o r c ó w  
b r a n ż y  t u r y s t y c z n e j ! ! !

Plaża 
w kolorze blue 

Wyróżnienie w 2020 
otrzymały łącznie 4573

obiekty – plaże, kąpieliska,
mariny – w 47 krajach.
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Rzecznik prasowy – 94 345 98 46 

sekretariat – 94 345 98 31 

rEDAGUjE: 

Beso-media

Rzecznik prasowy Um w mielnie

WspÓŁprACA: 
pracownicy referatów Um, CKm
oraz ekowspólnota lot w mielnie

Redakcja zastrzega sobie prawo skracania 

nadesłanych materiałów, redagowania i opatrywania

własnymi tytułami.

W
e wrześniu 2019 roku
rozpoczęła się jedna 
z najważniejszych in-

westycji drogowych w gminie Miel-
no czyli gruntowna modernizacja
głównej ulicy w kurorcie ul. B.
chrobrego. teraz widać efekty. dla
władz samorządowych gminy Miel-
no jest to priorytetowa i bardzo wi-
zerunkowa inwestycja, inwestycja
także bardzo długo wyczekiwana
przez mieszkańców i samych turys-
tów. całość jest prowadzona etapo-
wo – zaplanowano łącznie 3 etapy. 

W pierwszym etapie, który
właśnie zakończyliśmy, nowe obli-
cze zyskał kilometrowy odcinek ul.
6 Marca na osiedlu unieście. znik-
nęły stare, popękane betonowe pły-
ty, a w ich miejsce powstała równa
nawierzchnia, nowe parkingi, zatoki
autobusowe, chodniki i ścieżka ro-
werowa oraz nowoczesne oświetle-
nie. Wymieniona została instalacja
wodna i kanalizacyjna. Powstały
liczne elementy małej architektury 
i mnóstwo nowych nasadzeń także
w gazonach. tak bardzo szeroki 
zakres prac pochłonął prawie 10,7
mln zł.

drugi etap to około 800 metrów
drogi – według obecnych szacunków
wstępnie remont pochłonie ok. 8
mln zł, zaś trzeci, czyli ponad kilo-
metrowy odcinek – kończący się na
rondzie przy ul. Pionierów (czyli na
wjeździe do naszego miasta) wynie-
sie ponad 11 mln zł. Projekty są goto-
we. Kiedy zrealizujemy kolejne eta-
py? 

– to wszystko zależy od finan-
sów, od możliwości gminnego bu-

dżetu, bo przecież koszty inwestycji
są kolosalne. teraz w czasach pan-
demii i zapaści turystyki finanse
gminy są mocno uszczuplone, czy
wręcz nadwyrężone. Będziemy jed-
nak szukać rozwiązań na dokończe-
nie projektu, być może pojawią się
rządowe czy unijne środki, będzie-
my też szukać oszczędności w okro-
jeniu realizacji innych inwestycji 
w kolejnych latach – podsumowuje
Olga Roszak-Pezała, burmistrz
Mielna.

Remont dRogi pRzez mielno – pieRwszy etap za nami

Komfortowo i bezpiecznie
Jest bezpieczna, szeroka, dobrze oświetlona i oznaczona, pełna nasadzeń i małej architektury – nowa
główna droga w Mielnie – Unieściu. Zakończyliśmy największą drogową inwestycję w mieście.

Ile wydano?
Ponad 5,2 mln zł to uzyskane
dofinansowanie w ramach rzą-
dowego programu rozwoju
gminnej i powiatowej infrastruk-
tury drogowej. Pozostałą cześć,
czyli 2 mln złotych dołożył za-
rządca – właściciel drogi, czyli
koszalińskie starostwo powiato-
we, a ponad 3,5 mln zł dopłacił
do inwestycji mieleński samo-
rząd.

27 mln zł
Łączny KOszt
cAŁOści
dROgOWEgO
PRzEdsięWzięciA
tO WEdŁug
OBEcnych WycEn
POnAd 27 Mln zŁ
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Latarnik zaprasza!

Latarnia morska w Gąskach 
czeka na zwiedzających

W lipcu i sierpniu latarnia czynna jest od godz. 10 do zachodu słońca
(przerwa od godz. 13 do 15). 

Uwaga! 15 minut przed przerwą i zamknięciem latarni wstrzymuje się
sprzedaż biletów. 

Cena biletu: normalne – 8 zł, ulgowe – 6 zł, dzieci poniżej 4. roku życia
za darmo. 

Po sezonie letnim latarnia jest czynna (od 15 kwietnia do końca czerwca,
we wrześniu i październiku do godz. 18, a w pozostała miesiące po wcześ-
niejszym uzgodnieniu z latarnikiem pod nr tel. 604 803 266). 

Jednym z najciekawszych
projektów do odwiedzenia
podczas tegorocznych wakacji
jest „Leśna Pętla Przygód 
i Tajemnic w Mielnie”. To rodzaj
ścieżki przyrodniczo-edukacyj-
nej, która prowadzi przez cha-
rakterystyczne dla nadmorskie-
go lasu stare wydmy,
średniowieczne grodziska, czy
niemieckie bunkry. Najbardziej
oryginalnymi symbolami „Pętli”
są wielkie figury szyszek, ru-

chome kładki łączące dwa gro-
dziska, tarasy widokowe w lesie
oraz nowoczesny desing ponie-
mieckich bunkrów. To typowo
rodzinny produkt, ale również
wielka frajda dla dzieci, doro-
słych, rowerzystów, piechurów
i poszukiwaczy lokalnej historii. 

Mapa do pobrania ułatwi
zwiedzanie: https://www.miel-
no.pl/dla-turysty/atrakcje-tu-
rystyczne/lesna-petla-przy-
god-i-tajemnic-w-mielnie

Tajemnice Mielna
do odkrycia

Skarbnica Wioski Rybackiej 
w Chłopach jest nowym punktem
na mapie atrakcji turystycznych
gminy Mielno. Jest to nowoczesny,
multimedialny obiekt łączący
funkcje muzealne i edukacyjne. 

W
budynku znajdują
liczne lokalne pa-
m i ą t k i  z w i ą z a n e 

z tradycjami rybackimi, ekspozycje
poświęcone Morzu Bałtyckiemu,
ekologii, środowisku morskiemu.
chłopy są jedyną wsią w Polsce, 
w której zachował się tradycyjny
układ rybackiej osady z XiX wieku.
skarbnica służy więc poznawaniu

tożsamości tego miejsca, historii ob-
szaru i tradycji rybactwa. 

Wśród eksponatów znajduje się
m.in. ławka szkolna z początków 
XX w., sprzęty służące w kuchni 
i w gospodarstwie, narzędzia wyko-
rzystywane do połowów ryb bałtyc-
kich. W jednej z sal umieszczona
została replika kutra rybackiego 
z chłopów, w którym można przeżyć
rejs na Bałtyku podczas burzy oraz
symulator wyciągania sieci z poło-
wem. Jest też wirtualna przymierzal-
nia, w której można ubrać się w strój
rybaka bądź stroje plażowe z lat 30.
ubiegłego wieku.

W skarbnicy w najbliższym
czasie planujemy organizację bar-

dzo ciekawych wystaw czasowych.
Już w lipcu zapraszamy na wystawę
fotografii archiwalnej prezentującą
wsie rybackie Pomorza zachodnie-
go ze zbiorów Muzeum narodowe-
go w szczecinie oraz wystawę foto-
grafii „Morskie opowieści”. Będzie
ona prezentować prace artystów fo-
tografików z Koszalina: Anny Klin-
kosz, Marka Jóźkowa, Romualda
długosza i ziemowita Kalkowskie-
go. 

serdecznie zapraszamy do od-
wiedzenia skarbnicy Wioski Rybac-
kiej w chłopach. szczegóły dotyczą-
ce zwiedzania znajdują się na stronie
www.skarbnicachlopy.pl

nowy oBieKt na mapie tURystyCzneJ

Skarbnica wiedzy o rybactwie

z troską o Wasz bezpieczny
wypoczynek letni
Mielno – lato 2020 

apelUJemy!
Bądźcie czujni i odpowiedzialni! 
Pamiętajcie o zasadach i wytycznych Ministerstwa zdrowia!

l umieściliśmy tablice informacyjne na wszystkich wejściach na plaże informujące o ko-
nieczności zachowania dystansu społecznego #koronawirus;

l organizujemy 14 kąpielisk;
l trwa nabór 75 ratowników wodnych, których wyposażymy w środki ochrony indywidual-

nej;
l nadawać będziemy regularnie komunikaty słowne na plaży przez radiowęzeł m. in. o ko-

nieczności stosowania się do zaleceń i wytycznych służb sanitarnych;
l wyposażyliśmy toalety przenośne w dodatkową opcję odkażania;
l uruchomiliśmy trzy punkty Informacja Turystyczna w Mielnie: dwa Mielnie, jeden w Sar-

binowie, gdzie obsługa klientów odbywa się w reżimie sanitarnym;
l opracowany został zbiór najważniejszych informacji i wytycznych oraz procedur bezpie-

czeństwa dla przedsiębiorców z branży turystycznej, który jest do pobrania w Biurze Lokalnej
Organizacji Turystycznej w Mielnie ul. Chrobrego 3B w godz. 8.00-18.00 /pon.-pt./ i 9.00-16.00
/sb.– ndz./ lub ze strony internetowej www.mielnolot.pl 
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KąpieLiSKa 
STRzeżone 
sezon 1.07-31.08 
(godz. otwarcia 9.30-17.30)

1. Gąski 210 – na wschód od wejścia na plażę przy ulicy Latarników

2. sarbinowo 211– kąpielisko położone na wschód od wejścia na pla-
żę 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 213B – kąpielisko położone przy wejściu na plażę 
od ul. Nadmorskiej naprzeciwko kościoła

5. Chłopy 214 – kąpielisko położone przy wejściu na plażę od ul. Por-
towej

6. Mielenko 215– kąpielisko położone przy wejściu na plażę 
od ul. Brzozowej

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. Mielno os. Unieście 221 – kąpielisko położone przy wejściu na pla-
żę przy ul. Morskiej

12. Łazy 223 B – kąpielisko położone przy wejściu na plażę 
od ul. Leśnej tzw. Główne

13. Łazy 224 – kąpielisko położone przy wejściu na plażę od ul. Leś-
nej na wysokości OW Jaroszowiec

14. Łazy 225 – kąpielisko położone przy wejściu na plażę 
od ul. Wczasowej

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

Gąski – zejście przy ul. Latarników

Strefy na plaży dla turystów 
ze zwierzętami 

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

Znajdują się przy:

– wejściu na plażę nr UM 24 – ul. Kościelna w Mielnie /koło gro-
dziska/

– wejściu na plażę nr UM 1 – ul. Maczka w Mielnie os. Unieście

TElEFOnY AlARmOWE W RAzIE WYPADKU 
nA JEzIORzE JAmnO
Drużyna WOPR przy Ośrodku Szkolenia w Łabuszu
Akwen: Jezioro Jamno
Kierownik drużyny – Sławomir Pikuła – tel. 94 345 25 00
Bosman Łabusza – Tadeusz Charzyński – tel. 723 974 522 
Dyrektor – Sławomir Pikuła – tel. 604 822 843
Środkowopomorskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe
do 14:00 94-345-25-00, 602-633-231, po 14:00 Bosman lub Dyrektor

InFORmATOR DlA TURYSTY

Punkty Informacji 
Turystycznej 
na terenie gminy 
Mielno

1. ul. Chrobrego 3B, Mielno, tel.
94 316 60 48, od 15.06 – 30.06, po-
niedziałek – piątek 8:00 – 18:00, so-
bota – niedziela 9:00 – 16:00; od
1.07 do 31.08, poniedziałek – piątek
8:00 – 19:00, sobota – niedziela 9:00
– 16:00

2. ul. Lechitów 25, Mielno , tel. 94
318 99 55, kom. 793 897 305, od
1.07 do 31.08, poniedziałek – piątek
8:00 – 19:00, sobota – niedziela 9:00
– 16:00

3. Biblioteka w Sarbinowie, ul.
Nadmorska 27, Sarbinowo, tel. 94
343 50 21, od 1.07 do 31.08, po-
niedziałek – wtorek, czwartek – pią-
tek 10.00 – 17.00.

Ośrodki zdrowia

MIELNO: MED–CARE, ul. Chrob-
rego 9, tel. (94) 316 65 15 

www.przychodnia.mielno.pl
sArBINOWO: Celsus-Bis, ul.

Nadmorska 62, tel. (94) 316 55 89 

Szpitalny Oddział 
Ratunkowy

szpital Wojewódzki w Koszalinie,
ul. T. Chałubińskiego 7, tel.: centrala
– 94 34 88 400, rejestracja i sekre-
tariat SOR – 94 34 88 498 

Pomoc Doraźna 
w Koszalinie

poniedziałek – piątek 18:00 – 8:00
soboty, niedziele i święta 8:00 –

8:00
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

Pogotowie Ratunkowe w okresie
wakacji stacjonuje przy ulicy Strażac-
kiej w Mielenku (Remiza OSP)

Apteki

Mielno, Apteka Słoneczna, ul. B.
Chrobrego 8/1, tel. 94 343 63 03

Mielno, Apteka „Magnum I”, ul.
Chrobrego 9, tel. 94 316 64 46

Mielno os. Unieście, Punkt Aptecz-
ny „Na Fali”, ul. 6 Marca 45c, tel. 602
377 209

Łazy, Punkt apteczny, ul. Leśna 9,
tel. 781 836 878

Sarbinowo, Apteka Victoria, ul.
Nadmorska 62a, tel. 94 346 57 24

Bankomaty

Mielno, POLOmarket, ul. Kościel-
na 6, Euronet, czynny w godzinach
pracy obiektu

Mielno, DUNE Resort, ul. Pionie-
rów 20, Euronet, czynny w godzinach
pracy obiektu

Mielno, (Deptak) ul. Tadeusza Ko-
ściuszki 6/8, PKO BP, Całodobowy

Mielno, Biedronka ul. Chrobrego
4, Santander, czynny w godzinach
pracy obiektu

www.cit.mielno.pl
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PŁatNe StreFY
ParkowaNia

(Uchwała Nr XXI/212/2020 rady MIejskIej

MIelNa z dNIa 15.05.2020) 

W okresie od 1 czerwca do 15 września, 
w dni robocze od poniedziałku do piątku, 
w godzinach od 8.00 do 24.00.

pMp – karta abonamentowa PMP 2 przydomowe
miejsca postojowe na jedną posesję mieszkańca
spp – za miesiąc lipiec i sierpień – dla miejsc zloka-
lizowanych w sąsiedztwie posesji. Jej wysokość jest
stała i w przypadku korzystania z miejsca PMP w
okresie krótszym niż wyżej wymieniony, opłata nie
ulega zmianie. Karta abonamentowa PMP powinna
zawierać w szczególności adres posesji, dla której
została wydana.

Opłaty jednorazowe w strefie A:

– za pierwsze pół godziny parkowania – 1,90
– za pierwszą godzinę parkowania – 3,80
– za drugą godzinę parkowania – 4,50
– za trzecią godzinę parkowania – 5,40
– za czwartą i każdą następną rozpoczętą godzinę – 3,80

Opłaty abonamentowe w strefie A:

– karta abonamentowa tygodniowa – 100,00
– karta abonamentowa dwutygodniowa – 170,00
– karta abonamentowa miesięczna – 250,00
– karta abonamentowa PMP (2 przydomowe miejsce
postojowe) – 250,00

Opłaty w strefie B:

– za pierwsze pół godziny parkowania – 1,30
– za pierwszą godzinę parkowania – 2,60
– za drugą godzinę parkowania – 3,00
– za trzecią godzinę parkowania – 3,50
– za czwartą i każdą następną rozpoczętą godzinę – 2,60

Opłaty abonamentowe w strefie B:

– karta abonamentowa tygodniowa – 60,00
– karta abonamentowa dwutygodniowa – 100,00
– karta abonamentowa miesięczna – 140,00
– karta abonamentowa PMP (2 przydomowe miejsce
postojowe) – 160,00

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 skrzy-
żowania 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 wschod-
niej 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.

Kościoły

Łazy: Kaplica Rzymskokatolicka
pw. św. Joachima i św. Anny, ul. Sło-
neczna 4A

Mielno: Parafia pw. Przemienienia
Pańskiego, ul. Kościelna 27
www.mielno.koszalin.opoka.org.pl 

Mielno os. Unieście: Parafia pw.
Matki Bożej Gwiazdy Morza, ul.
Morska 1

sarbinowo: Parafia pw. Wniebo-
wzięcia Najświętszej Maryi Panny,
ul. Nadmorska 17 https://parafia-sar-
binowo.webs.com/ 

Gąski: Parafia pw. Matki Bożej
Królowej Polski, Śmiechów 26A –
punkt odprawiania Mszy Św. w
miejscowości Gąski

Instytucje

Urząd Miejski w Mielnie, ul.
Chrobrego 10 tel. 94 345 98 30
https://www.mielno.pl/ 

Biblioteka Publiczna Gminy Miel-
no, 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
https://ckm.mielno.pl/index.php/ca-
tegory/aktualnosci/ 

Transgraniczne Centrum Edukacji
Ekologicznej w Sarbinowie, Sarbino-
wo ul. Leśna 2, tel. 94 94 711 01 51,
94 711 01 52 https://www.facebo-
ok.com/tceesarbinowo 

Posterunek Policji w Mielnie, ul.
Chrobrego 10, tel.94 342 98 20, 94
342 98 21, 94 342 98 31

Straż Miejska w Mielnie, ul. Chrob-
rego 10, tel. 94 348 09 11

Mieleński Ośrodek Sportu i Rek-
reacji, Mielno, ul. Słoneczna 9, tel.
94 318 97 20, 94 318 93 62
h t t p s : // m o s i r - m i e l n o . b i p .
net.pl/?c=216 

Ekoprzedsiębiorstwo Sp. z o.o., ul.
gen. Stanisława Maczka 44, tel. 94
318 97 50, 94 318 99 80 http://eko-
przedsiebiorstwo.pl/ 

Hot spot i dostęp
do Internetu

MIELNO Punkt Informacji Tury-
stycznej ul. Chrobrego 3B, 

MIELNO Biblioteka Publiczna ul.
Chrobrego 13

sArBINOWO Biblioteka Publiczna
ul. Nadmorska 27A

Poczta

UP Mielno ul. 1 Maja 5, Mielno 
od 17 czerwca do 13 września

2020 
Pon. 8:30 – 20:00; Wt.-Pt. 8:30 –

17:00
FUP Mielno ul. Młyńska 4, Sarbi-

nowo 
Pon. 11:00 – 20:00; Wt. – Pt.

10:00 – 18:00
FUP Mielno w Łazach tylko w

okresie od 1.07 do 31.08

KomUniKaCJa
Szynobus

Kursuje od 27.06 do 31.08.2020
na trasie Koszalin – Mielno Kosza-
lińskie /przejazd 15-18 minut/. Sta-
cja PKP w Mielnie ul. Lechitów, na-
przeciwko punktu informacji
turystycznej. 

Rozkład jazdy : https://portalpasa-
zera.pl/. 

Busy i autobusy

Trasa Mielno os. Unieście – Mielno
– Koszalin /Przewozy „RONIN”/.
Rozkład dostępny na przystankach
oraz na stronie: https://koszalin.miel-
no.pl/ tel. 503 866 900. 

Trasa: Koszalin – Mielno – Mielen-
ko – Chłopy – Sarbinowo /Firma „Ar-
bos”/. Rozkład jazdy dostępny na
stronie: www.ar-bos.pl tel. 503 135
675

Trasa Mielno – Gąski. Przewozy
„Ar-bos”. Lipiec – sierpień. Rozkład
jazdy dostępny na stronie: www.ar-
bos.pl tel. 503 135 675.

Od 8 czerwca do 13 września fir-
ma AIRBUS kursuje na trasie Dar-
łówko – Łazy – Mielno – Chłopy –
Sarbinowo – Gąski – Dobrzyca
/Ogrody Tematyczne Hortulus/ –
Kołobrzeg. Poszczególne przystanki
oraz rozkład jazdy: www.airbus-
przewozy.pl, tel. 505 406 909.

Od 20 czerwca firma Witkowski
Travel kursuje na trasie Połczyn
Zdrój – Koszalin – Mielno – Unieście.
Rozkład jazdy dostępny na stronie:
https://www.witkowski-travel.pl/ tel.
606 654 463.

Rekreacja

Wędkowanie na jeziorze jamno
Zezwolenia: Gospodarstwo Ry-

backie w Mielnie ul. Chrobrego 43,
tel. 94 318 97 96, 94 318 90 54 oraz
Urząd Pocztowy w Mielnie na ul. 1-
go Maja 5. Upoważniają one do węd-
kowania na spining oraz na dwie

wędki na obszarze jeziora, Kanału
Jamneńskiego oraz na rzece Strze-
żenicy.

https://www.zpw.pl/pozwolenie/z
ezwolenie-gospodarstwo-rybackie-
mielno/ 

rybołówstwo rekreacyjne 
na obszarach morskich rp 

Główny Inspektorat Rybołówstwa
Morskiego z siedzibą w Słupsku 

Wysokość opłat, druki, numer
konta na stronie: https://girm.moj-
bip.pl/170.html 

numer telefonu: 59 842 44 57
wew.4 e-mail: polowy.rekreacyj-
ne@girm.gov.pl 

rejsy Wycieczkowe po jeziorze
jamno statkiem MILA
W okresie letnim można wybrać

się na wycieczkę po jeziorze Jamno
statkiem wycieczkowym „Mila”.
Statek zabiera na pokład 61 osób,
podróż trwa 60 minut. „Mila” cumuje
przy pomoście w Mielnie na ul.
Chrobrego 32. Więcej informacji
można uzyskać pod numerem tel.
692 553 520. 

rejsy statek Koszałek Unieście
– Mielno– Koszalin przez 
jezioro jamno
Z Mielna do Koszalina można do-

trzeć drogą wodną. W wakacje mie-
dzy przystanią w Koszalinie os. Jam-
no a przystanią w Mielnie kursuje
tramwaj wodny Koszałek. Statek za-
biera rowery. Rejsy od czerwca do
30 sierpnia 2020. 

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

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 wypoczynku
rodzinnego. Znajduje się tu plac za-
baw, ściany wspinaczkowe, drewnia-
ny okręt z rampami do zabawy. Dla
starszych oraz dorosłych istnieje
możliwość gry w ping ponga oraz gry
zespołowej.

Boisko Miejskiego Ośrodka po-
mocy społecznej w Mielnie przy ul.
6-go Marca 35 – to kompleks prze-
znaczony do uprawiania gier zespo-
łowych, udostępniany w godzinach
9:00 – 21:00.

park Linowy Tukan – trasa trud-
na, trasa średnia, trasa dziecięca,
zjazdy tyrolskie, trasa treningowa.

Park linowy znajduje się w Mielnie,
przy ulicy Chmielnej, tel. 605 767
022 lub 501 679 550, e-mail: tu-
k a n @ p a r k m i e l n o . p l
http://www.parkmielno.pl/ . Park li-
nowy czynny w sezonie letnim co-
dziennie w godzinach 11.00-18.30

plac zabaw przy pętli autobuso-
wej na ulicy Nadmorskiej w sarbi-
nowie – bezpośrednio przy wejścia
na promenadę. Znajdują się tam dra-
binki, huśtawki, ścianki wspinaczko-
we oraz mosty linowe dla młodszych
i trochę starszych dzieci.

Boisko wielofunkcyjne + plac za-
baw, ul. Lipowa 46 w Mielenku –
Jest to boisko przygotowane do gier
zespołowych (koszykówka, piłka
nożna, siatkówka, tenis ziemny). Na-
wierzchnia boiska została zrobiona
z poliuretanu. Integralną częścią bo-
iska jest nowoczesny i bogato wy-
posażony plac zabaw. Jest tam zjeż-
dżalnia, huśtawka, rampa, ściany
wspinaczkowe, piaskownica. Całość
dostępna jest przez cały rok w go-
dzinach od 10:00 do 20:00.

Leśna pętla przygód i Tajemnic
w Mielnie – to rodzaj ścieżki przy-
rodniczo – edukacyjnej, która pro-
wadzi przez charakterystyczne dla
nadmorskiego lasu stare wydmy oraz
inne obiekty: grodzisko średnio-
wieczne i dwa bunkry z czasów II
wojny światowej. Elementy ścieżki
to wielkie figury szyszek, kładka łą-
cząca dwa grodziska, taras widoko-
wy. Jedno z wejść na ścieżkę znaj-
duje się przy ulicy 1 Maja i pokrywa
się ze szlakiem pieszym oraz rowe-
rowym Velo Baltica.

Latarnia Morska w Gąskach –
druga pod względem wysokości la-
tarnia na polskim wybrzeżu. Na
szczyt latarni zwiedzający muszą po-
konać 190 kamiennych schodów.

ciuchcie turystyczne

happy Train – 608 132 588 –
Ciuchcia Turystyczna osoby indywi-
dulane i grupy zorganizowane 

Trasa: Sarbinowo Pętla – Latarnia
Gąski 

Trasa: Mielno parking Polo Market
– Sarbinowo Pętla

Happy Train – Melexy – 608 132
588 – na zamówienie indywidualne

Bryza EXprEss – 607 874 485 –
Trasa: Mielno (parking Polo Marketu)
– Unieście (Blue Marine) oraz grupy
zorganizowane

Ciuchcia – 508 062 480/ 725 357
755 – tylko grupy zorganizowane

Motor wycieczkowy trójkołowy –
Wolny Triker – tel. 510 160 540 

Wypożyczalnie 

rowerów

Mielno
„Adacho” Wypożyczalnia rowerów

miejskich i wodnych – ul. Orła Bia-
łego, tel. 608 301 923

REDA – ul. Kościelna 5, tel. 607
487 824, 691 421 675

sarbinowo 
Wypożyczalnia rowerów i gokar-

tów – ul. Nadmorska 41 (na rogu uli-
cy Spacerowej) tel. 501 791 650

Chłopy
Pensjonat przy plaży, ul. Kapitań-

ska 58 tel. 604 453 155
Niegoszcz
Hotelik „Brydar” Niegoszcz 29, tel.

607 199 167

Wypożyczalnie 

sprzętu pływającego

Wypożyczalnia sprzętu wodnego
/rowery wodne, łodzie wędkarskie/
ul. Orła Białego w Mielnie, tel. 608
301 923.

Wypożyczalnia skuterów wodnych
i motorówek, Mielno ul. 6 Marca 2
/Domki na wodzie/, tel. 531 777
111

Wypożyczalnie

sprzętu sportowego

Wypożyczalnia skuterów elek-
trycznych, ul. Kościelna 5, tel. 607
487 824, 691 421 675

Wypożyczalnia Quadów i Bug-
gy’ów na torze Niegoszcz 22, tel. 798
474 720

Przechowalnia 

bagażu

Dom Wypoczynkowy REDA – ul.
Kościelna 5, tel. 607 487 824, 691
421 675, 781 979 343

BAzA nOcLeGOWA 
– gdzie można sprawdzić obiekt
noclegowy:

Obiekty skategoryzowane /hotele,
motele, pensjonaty, campingi/:

https://turystyka.gov.pl/cwoh/in-
dex/page/1 

Burmistrz Mielna prowadzi ewi-
dencję innych obiektów, w których
świadczone są usługi hotelarskie. 

Ewidencja jest jawna, do wglądu
w Biuletynie Informacji Publicznej
(BIP) lub do sprawdze-nia pod nr. te-
lefonu 94 34 59 867. 

Baza – ewidencja: https:// miel-
no.bip.net.pl/?a=4935

www.facebook.com/
MielnoTravel/



„Czy mam zostawić jeden domek
dla osoby, która zachoruje podczas
pobytu u mnie na wakacjach? 
Czy ponoszę jakieś konsekwencje,
jeżeli okaże się że któryś z gości
zachoruje podczas pobytu na wa-
kacjach?”

Przyjmując gości należy zapew-
nić miejsce, gdzie w przypadku po-
dejrzenia zakażenia cOVid-19 lub
wystąpienia objawów, dana osoba
będzie mogła odbyć kwarantannę.
Miejsce musi być z pełnym węzłem
sanitarnym. Osoba powinna skon-
taktować się przede wszystkim z le-
karzem oraz o tym fakcie należy po-
informować tutejszą stację sanepi-
du.

– jeśli w kilku pokojach będzie 
3-osobowa rodzina, to czy w za-
mian inne pokoje mają stać puste
byle liczba się zgadzała?” rodzina
(rodzice + dzieci – 2+1/2+2) nie
może być w jednym pokoju razem?

zapis zawarty w wytycznych jest
czytelny i brzmi: ustalenie i kontrola
maksymalnej liczby gości w hotelu/
obiekcie/ pensjonacie / na podsta-
wie liczby dostępnych pokoi liczone
jako liczba pokoi razy dwie osoby”.
W celu zmniejszenia liczby osób
przebywających na obiekcie (dys-
tansowanie się) zasadne jest ograni-
czenie poprzez pozostawienie pu-
stych pokoi. inspekcja sanitarna nie
zwalnia nikogo z opracowanych wy-
tycznych przez gis oraz faktu, iż po-
koje powinny pozostać puste w od-
powiedniej liczbie.

W rozporządzeniu nie ma infor-
macji o liczbie osób, które mają
przebywać w jednym pokoju. infor-
macja taka pierwotnie była zawarta
w wytycznych, ale po aktualizacji za-
pis jest taki: ustalenie i kontrola ma-
ksymalnej liczby gości w hotelu/
obiekcie/ pensjonacie – na podsta-
wie liczby dostępnych pokoi liczone
jako liczba pokoi razy dwie osoby.

„Czy kołdry, poduszki, koce trzeba
dezynfekować i jak? Czy trzeba de-
zynfekować dywany?”

na kołdry i poduszki powlekana
jest poszwa, która po zmianie kiero-
wana jest do pralni. Koce również
należy oddać do pralni przy każdej
zmianie gości. W przypadku dywa-
nów nie jest zasadne prowadzenie
indywidualnej dezynfekcji. należy
zdezynfekować powierzchnie doty-
kowe tj. poręcze, piloty, klamki,
włączniki światła, uchwyty, poręcze
krzeseł i powierzchnie płaskie, 
w tym blaty. W miarę możliwości
systematycznie wietrzyć wszystkie
wynajmowane pomieszczenia, bądź
przeprowadzić dekontaminacje 
w innej dostępnej technologii lub
ewentualnie poddać procesowi ozo-
nowania.

jakimi środkami poza ozonowa-
niem można dezynfekować poko-
je?”

Obecnie na rynku jest dostępna
cała gama środków chemicznych 
i istotne jest, aby zastosowany ośro-
dek miał szerokie spektrum działa-
nia, czyli przede wszystkim musi być
wirusobójczy, a także bakteriobójczy
i grzybobójczy. natomiast metoda
prowadzenia dezynfekcji pozostaje
do wyboru przedsiębiorcy.

„Czy turyści mogą korzystać 
z altan, wiat grillowych, otwartych
placów zabaw, odkrytych base-
nów? 

Korzystanie z altan, wiatr grillo-
wych, otwartych placów zabaw
obecnie jest dozwolone, jednakże
należy zachować odstęp co najmniej
2 metrowy lub stosować maseczki
oraz przestrzegać zasad higieny. Po-
nadto należy prowadzić szczególny
nadzór nad ww. obiektami, poprzez
ich częstą dezynfekcję. 

„Czy pomieszczeniem dedykowa-
nym do izolacji osoby z podejrze-
niem Covid19 może być przyczepa
kempingowa? Na jaki czas 
w takim przypadku należy wstrzy-
mać przyjmowanie gości? 
Co z gośćmi, którzy są w tym mo-
mencie w obiekcie?”

Przyczepa kempingowa może
być miejscem do odbywania kwaran-
tanny, jeżeli spełnia warunki do po-
bytu ludzi i posiada pełny węzeł sa-
nitarny. W dużej mierze miejsce od-
bywania kwarantanny zależy od
stanu zdrowia osoby podejrzanej lub
zakażonej wirusem. natomiast co do
drugiej części pytania, w zależności
od uzyskanych informacji z przepro-
wadzonego wywiadu, inspekcja sa-
nitarna podejmuje decyzje oraz tok
postępowania w sprawie. inspekcja
sanitarna będzie ustalać listę osób,
które miały kontakt z osobą dodat-
nią.

„Co się stanie jak się okaże że ktoś
zachoruje w trakcie pobytu? 
A mieszka sam ze swoją najbliższą
rodziną w jednym domku? 
Co z resztą pozostałych domków
gdzie wszyscy zdrowi? jak to ma
wyglądać w takim momencie? Czy
zamykany będzie cały ośrodek czy
taka rodzina ma wrócić do siebie
czy ma być na kwarantannie na
moim terenie w domku zajmowa-
nym przez nich?”

Wszystkie przypadki rozpatry-
wane są indywidualnie. na pewno 
w pierwszej kolejności będzie prze-
prowadzony wywiad i w zależności
od uzyskanych informacji będą po-
dejmowane dalsze kroki. do czasu
uzyskania wytycznych, osoba podej-
rzana o zakażenie oraz jej najbliższa
rodzina, z którą przebywał w dom-
ku, nie mogą go opuszczać – dalsze
decyzje podejmie inspekcja sanitar-
na. istotny jest także stan zdrowia
osoby, u której potwierdzony zosta-
nie przypadek zakażenia wirusem

oraz grono osób, z którymi miała
ona kontakt np. wspólna altana lub
wiata ogrodowa. Ponadto pod uwagę
bierze się również zagęszczenie
domków, powierzchnię użytkową
domków oraz przyległego terenu. Po
zebraniu wszystkich informacji po-
dejmowane są dalsze działania.

„Czy możliwe jest wypożyczanie
ludziom parawanów i leżaków? 
po każdym użyciu mają być dezyn-
fekowane? Czy kuchnia musi być
wyłączona z użytku? jeśli tak to
czy można udostępnić wspólną lo-
dówkę?”

Wypożyczenie parawanów oraz
leżaków obliguje do ich dezynfekcji

po każdym użyciu. nie zaleca się,
aby kuchnie ogólnodostępne funk-
cjonowały w sezonie, szczególnie je-
śli są to pomieszczenia zamknięte.
udostępnienie kuchni możliwe jest
w przypadku objęcia jej szczegól-
nym nadzorem. co do wspólnych lo-
dówek, należy wyznaczyć osobę od-
powiedzialną za czystość i ich de-
zynfekcję oraz często przemywać
powierzchnię dotykowe tj. rączkę.

„Czy mogę udostępnić kuchnię 
w pensjonacie na wyłączność gości
w czasie ich pobytu, jeżeli zajmują
2 pokoje i są rodziną?”

tak, jeżeli kuchnia będzie udo-
stępniona tylko i wyłącznie tej rodzi-
nie. Jednakże po zakończonym po-

bycie kuchnie należy zdezynfekować
wraz z wszystkimi powierzchniami
dotykowymi – w tym blat.

„Co z rezerwacjami dla grup, np.
40, 50-osobowych, jeżeli obiekt
zostanie przygotowany pod wzglę-
dem nowych wytycznych? Czy mo-
gą przyjechać? Czy w razie rezyg-
nacji z ich strony zadatek powinien
być zwrócony?”

grupy liczące 40, czy 50 osób
mogą być przyjmowane w przypad-
ku zachowania wytycznych, co do li-
czebności pokoi mnożone x 2. 
W przypadku zwrotu zadatku inspek-
cja sanitarna nie jest organem właści-
wym do udzielenia odpowiedzi.

zasady bezpiecznego wypoczynku w praktyce 

TO WArTO WIEDzIEć!

www.cit.mielno.pl | www.facebook.com/ckmielnoGAzeTA WAKAcyjnA
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Dziękujemy 
za maseczki!
Mieszkanki Gminy Mielno wyszły z ini-
cjatywą szycia maseczek dla koszaliń-
skiego szpitala. W ciągu jednego miesiąca
uszyły niemal 700 maseczek. Zaangażowa-
nie mieszkanek w pomoc medykom
przerosła nasze najśmielsze oczekiwa-
nia – materiał potrzebny do szycia za-
mawiany był kilka razy, ponieważ Panie
poświęcały na szycie każdą wolną chwi-
lę. 

Ewa z sarbinowa i jej team
Marianna 
Bożena
Emilia
Teresa
Karolina
jadwiga
Mariola
Agata

Dziękujemy za ogromne zaangażowa-
nie, wielkie serca i wszystkie połamane
przy szyciu igły! 

pracownicy Centrum Kultury 
w Mielnie

W rajdzie, w tym roku w innej
formie niż zawsze, ale z otwartym
sercem dla chorych i potrzebujących
dzieci, wzięło udział blisko 500 ekip.
Jechali samochodami zabytkowymi,
współczesnymi, rowerami oraz trak-

torem. tak, właśnie tym traktorem,
który pokonał 470 km z Oławy, prze-
wieziono żywą „oławską palmę”.
symbolicznego wkopania daru od
mieszkańców Oławy i uczestników
rajdu, na skwerku, rogu ulic Pionie-
rów i chrobrego w Mielnie, dokonali
przedstawiciele władz. 

uczestnicy pokonali trasę, star-
tując 11 czerwca z Oławy przez lesz-
no, Poznań, szczecinek, Koszalin,
po raz pierwszy kończąc na mecie 
w Mielnie 13 czerwca. Po drodze wy-
konywali zadania otrzymane na
starcie. Wspólnie z wpisowego oraz
puszek umieszczonych na deptaku
w Mielnie zebrano ponad 115000 zło-
tych, które wywołają uśmiech na
twarzach wielu chorych dzieci i fun-
dacji z powiatu oławskiego.

to już czwarta edycja rajdu cie-
sząca się dużym zainteresowaniem,
a dokonania można podziwiać na
stronie Międzynarodowego zlotu
Pojazdów zabytkowych w Oławie
https://www.facebook.com/Pojaz-
dyzabytkoweOlawa/.

rajD koGuta w mielNie
W okresie, w którym myśleliśmy, że nic dobrego się
nie wydarzy pojawiła się iskra – prośba o pomoc 
w organizacji IV Oławskiego Charytatywnego Rajdu
Koguta – króra sprawiła, że odżyła chęć pomagania.

Mielno nigdy się nie poddaje! 
Centrum Kultury pomimo krótkiego
czasu od udostępniania nowych
wytycznych dotyczących organi-
zacji wydarzeń szybko zakasało 
rękawy, aby przygotować ciekawą
ofertę imprez dla turystów i miesz-
kańców. Dzięki temu w wakacje
odbędzie się tradycyjny już cykl 
imprez zwany Mieleńskim Latem
artystycznym.

– czerwcowy długi weekend po-
kazał, jak chętnie turyści z całej Pol-
ski odwiedzają Mielno – mówi Anna
ledochowicz, dyrektorka centrum
Kultury w Mielnie, które jest głów-
nym organizatorem MlA – nie
mogliśmy ich zawieść. co roku udo-
wadniamy, że świetna zabawa 
w Mielnie czeka nas nie tylko na pla-
ży i tak samo będzie tego lata.

tegoroczne wydarzenia zostały

podzielone na dwa cykle odbywające
się w namiocie przy centrum Kultu-
ry (ul. Bolesława chrobrego 45).
Pierwszy z nich „Wtorki najlepsze
pod słońcem” to bezpłatne warszta-

ty dla najmłodszych. Jak mówi sama
nazwa odbywać się będą w każdy
wtorek w godz. 10:00-13:00. co ty-
dzień na uczestników czekać będzie
coś nowego, a w planie cyklu znaleźć
można wyjątkowe propozycje 
– m.in. eksperymenty w laborato-
rium oraz warsztaty z prawdziwymi
alpakami. 

dorośli mogą bawić się nato-
miast w czasie cyklu „Wreszcie pią-
tek!” – na rozpoczęcie weekendu za-
wsze o godzinie 19:00. 

– to świetna okazja do spędze-
nia czasu z przyjaciółmi, chłopa-

kiem, dziewczyną, żoną czy mężem
– mówi Anna ledochowicz – zapra-
szamy wszystkich, którzy chcą spę-
dzić piątek w wesołej, przyjaznej at-
mosferze!

W programie m.in. stand-upy
czesława Mozila oraz Rafała Rut-
kowskiego, spotkanie z blogerką
Aleksandrą Radomską oraz koncert
zespołu Kwiat Jabłoni. 

W wakacje powróci również
kino pod chmurką, lecz w nowej for-

mule. tym razem uczestnicy będą
oglądać filmy ze swoich aut. MOtO-
KinO odbędzie się w sarbinowie
przy szkole Podstawowej oraz Miel-
nie na parkingu przy PoloMarkecie.
Kolejnym wydarzeniem znanym 
z zeszłych lat są Jarmarki sztuki,
przyciągające miłośników rękodzieła
artystycznego, biżuterii oraz regio-
nalnych smakołyków z różnych czę-
ści Polski.

MIELEŃSKIE LATO 
ARTYSTYCZNE

Będzie bezpiecznie – nudy nie będzie 

Część wydarzeń może 
wymagać wcześniejszej 
rezerwacji.
Szczegółowy program 
oraz informacje dostępne są na
www.ckm.mielno.pl, w Centrum
Kultury w Mielnie (tel. 94
3156071) oraz w punktach In-
formacji Turystycznych na tere-
nie Gminy Mielno. Zapraszamy!

Wszystkie wydarzenia odbywają się zgodnie z wytycznymi Głównego 
Inspektora sanitarnego.

Kwiat
Jabłoni

aleksandra
Radomska



LIPIEC NAJLEPSZY
POD SŁOŃCEM*

*CENTRUM KULTURY W MIELNIE ZAPRASZA DO UDZIAŁU
W WYDARZENIACH MIELEŃSKIEGO LATA ARTYSTYCZNEGO :)

SZCZEGÓŁY NA WWW.CKM.MIELNO.PL

WTORKI NAJLEPSZE POD SŁOŃCEM,
 CZYLI RADOSNE WARSZTATY

DLA NAJMŁODSZYCH

Zawsze w godz. 10:00-13:00.
Warszaty bezpłatne. 

Prosimy o wcześniejszą rezerwację miejsc
pod numerem telefonu (94) 315-60-71

 w godz. 8:00-16:00.

WARSZTATY
KLAUN TOMI

14.07.2020 R.

ALPAKI TERAPEUCIAKI
21.07.2020 R.

28.07.2020 R.

LABORATORIUM
POMYSŁOWA FABRYKA

WRESZCIE PIĄTEK, CZYLI
IMPREZY NA POCZĄTEK WEEKENDU

(DLA DOROSŁYCH WIDZÓW)

KABARET CHYBA
17.07.2020 R.

MUZYCZNY STAND-UP
CZESŁAW MOZIL**

24.07.2020 R.

SPEKTAKL TEATRU NA WALIZKACH
WIECZÓR BARDZO KOMEDIOWY

10.07.2020 R.

STAND UP 
RAFAŁ RUTKOWSKI**

31.07.2020 R.

Zawsze o godz. 19:00. 

**Imprezy biletowane. Bilety w cenie 10 zł do 
kupienia w Punktach Informacji Turystycznej, 

na www.evenea.pl oraz w Centrum Kultury 
(bezpośrednio przed wydarzeniem).

JARMARKI SZTUKI I RĘKODZIEŁA
deptak przy ul. Kościuszki w Mielnie

03-11.07 w godz. 10:00-20:00

MOTOKINO
boisko przy SP w Sarbinowie

04.07 o godz. 22:00

WYSTAWA BAŁTYCKA ODYSEJA
deptak przy ul. Kościuszki w Mielnie

14-26.07

MOTOKINO
parking przy PoloMarkecie w Mielnie

14.07 o godz. 22:00

JARMARKI SZTUKI I RĘKODZIEŁA
deptak przy ul. Kościuszki w Mielnie

27.07-09.08 w godz. 10:00-20:00

UL. BOLESŁAWA CHROBREGO 45 W MIELNIE
 (GRANICA Z UNIEŚCIEM)


