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Tworzymy nową jakość  
Gmina Mielno zdobyła wyróżnienie w kategorii: gmina miejsko - wiejska w konkursie "Innowacyjny samorząd" zorganizo-
wanym przez serwis samorządowy Polskiej Agencji Prasowej. Laury uzyskała za pionierski w zachodniopomorskiem pro-
jekt termomodernizacji obiektów użyteczności publicznej realizowany w partnerstwie publiczno - prywatnym (PPP).

Przypomnijmy: w ramach tej in-
westycji zostały poddane moderniza-
cji energetycznej budynki Szkoły Pod-
stawowej w Mielnie (wraz z dawnym 
gimnazjum i halą sportową), Szkoła 
Podstawowa w Sarbinowie, budynek 
Mieleńskiego Ośrodka Sportu i Re-
kreacji a także Miejskiego Ośrodka 
Pomocy Społecznej. Modernizacja 
energetyczna to oszczędności w ra-
chunkach za prąd i gaz, czysta energia 
z instalacji fotowoltaicznych ale także 
poprawa estetyki. 

 - Jest to pierwszy w wojewódz-
twie zachodniopomorskim projekt 
hybrydowy, czyli realizowany w part-
nerstwie publiczno-prywatnym 
z udziałem funduszy UE - podsumo-
wuje Olga Roszak - Pezała,  Burmistrz 

Mielna. - To dzięki przyjęciu modelu 
PPP można było znacznie zwiększyć 
zakres projektu i objąć nim wszystkie 
najważniejsze budynki wymagające 
modernizacji energetycznej. Przy-
znane wyróżnienie ogromnie cieszy 
i pokazuje, że działania niewielkiego 
samorządu mogą być wzorem dla in-
nych.  

Istota PPP polega na tym, że to 
partner prywatny fi nansuje inwestycję 
z własnych środków, natomiast gmi-
na wypłaca wynagrodzenie w ratach 
przez umówiony okres, najczęściej 
10-15 lat. Model PPP pozwala rozło-
żyć proces fi nansowania projektu na 
dłuższy okres i w mniejszym stop-
niu wpływa na wskaźniki zadłużenia 
gminy niż model tradycyjny. Dzięki 

temu gmina nie musiała rezygnować 
z innych inwestycji. Dodatkową ko-
rzyścią jest fakt, że w okresie trwania 
umowy partner prywatny musi utrzy-
mać efekty projektu, tak więc udziela 
znacznie dłuższej gwarancji jakości 
niż w normalnym zamówieniu. Po-
nadto celem nadrzędnym realizacji 
przedsięwzięcia jest także ochrona 
środowiska naturalnego. 

"Innowacyjny to wcale nie ozna-
cza, że musimy stosować absolutnie 
najnowocześniejsze cyfrowe tech-

nologie. Myślę, że jest wiele przy-
kładów, że innowacyjne podejście 
wiązało się z nowoczesnym myśle-
niem - stwierdził Waldemar Buda, 
minister rozwoju i technologii pod-
czas rozdania nagród w Warszawie. 
I tak też Gmina Mielno wpisała się 
doskonale w to stwierdzenie patrona 
konkursu.

Konkurs Innowacyjny Samorząd 
jest projektem Serwisu Samorządo-
wego PAP, w którym nagradzane są 
najbardziej innowacyjne gminy, mia-

sta, powiaty i województwa. Celem 
konkursu jest promocja kreatywnych 
samorządów, które są inspiracją dla 
pozostałych jednostek samorządu te-
rytorialnego do podejmowania dzia-
łań na rzecz innowacyjności. 

W tegorocznej edycji konkursu 
zgłoszono 237 projektów. Najwięcej, 
bo aż 64 wpłynęło w kategorii gmin 
miejskich. Gminy wiejskie złożyły 51 
projektów, gminy miejsko-wiejskie – 
37, powiaty – 28, duże miasta – 28, 
województwa – 28.

MAMY PLAŻĘ W KOLORZE BLUE 

Błękitna Flaga w tym roku 
powieje na głównym 
kąpielisku w Mielnie.
To kolejny sezon wakacyjny, któ-
ry zainaugurujemy tym presti żo-
wym wyróżnieniem. 

Warto pamiętać, że "Błękitna 
Flaga" to międzynarodowy certyfi-
kat ekologiczny. Wyróżnienie po-
twierdza funkcjonowanie kąpieliska 
z poszanowaniem środowiska natu-
ralnego oraz spełnienie wszelkich 
kryteriów określonych w międzyna-
rodowym programie "Błękitna Fla-

ga". Jest jednym z najbardziej rozpo-
znawalnych na świecie eko-etykiet 
przyznawanych plażom, przystaniom 
i podmiotom zajmującym się zrów-
noważoną turystyką wodną. Przy 
ocenie brane są pod uwagę m.in. 
takie kryteria jak: edukacja ekolo-
giczna i informacja, zarządzanie śro-
dowiskowe, jakość wody, bezpieczeń-
stwo, społeczna odpowiedzialność 
i odpowiedzialne funkcjonowanie 
w przyrodzie.
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Urząd Miejski w Mielnie
um@gmina.mielno.pl www.mielno.pl

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

RReeddaagguujjee:: 
Beso-Media
Rzecznik Prasowy UM w Mielnie

WspółpRaca: 
pracownicy referatów UM oraz CKM
Lokalna Organizacja Turystyczna w Mielnie

Redakcja zastrzega sobie prawo skracania 
nadesłanych materiałów, redagowania i opatrywania
własnymi tytułami.

WydaWca:

!
!

!
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Gmina Mielno już ma Eco Harmonogram
Zachęcamy do pobrania Śmieci Apka 
Eco harmonogram to aplikacja pozwalająca na pobieranie harmono-
gramu odbiorów odpadów komunalnych dla twojego adresu zamiesz-
kania w gminach, które przystąpiły do programu Eco Harmonogram. 

Aplikacja pobierze harmonogram dla Twojego adresu zamieszkania
dzięki czemu nie musisz wyszukiwać swojego harmonogramu na stro-
nach gminy lub firm odbierających odpady.

Eco harmonogram automatycznie pobierze również nowe harmo-
nogramy jak i na bieżąco będzie aktualizować wszelkie zmiany harmo-
nogramu dla Twojego adresu zamieszkania. 

Aplikacja automatycznie powiadomi cię o nadchodzącym terminie
wywozu odpadów. 

Aplikacja pozwala na ściągnie harmonogramu tylko dla gmin, które
przystąpiły do programu Eco Harmonogram. 

Sprawdź dostępność twojego harmonogramu w aplikacji, gminie
lub na http://www.ecoharmonogram.pl

ODKŁAMUJEMY BAŁTYK  - AKCJA SAMORZĄDU MIELEŃSKIEGO PRZYNOSI EFEKTY

STOP „paragonom grozy”
Pokazujemy fakty, jakimi są i chcemy obalić mit, że nad polskim morzem jest drogo. Postanowiliśmy 
zorganizować akcję #OdkłamujemyBałtyk i walczyć z wojną informacyjną wymierzoną w Wybrze-
że.  Mówimy STOP  „paragonom grozy”, które są całkowicie oderwane od rzeczywistości.

Na początku każdego sezonu 
powtarza się zjawisko tzw. wojny 
informacyjnej wymierzonej w pol-
skie wybrzeże. Ataki na nadmorskie 
miejscowości, jak i na sam Bałtyk 
w ostatnich latach zdecydowanie 
przybrały na sile. Ogólnopolskie, 
czy regionalne media publikują 
treści oderwane od rzeczywistości, 
manipulując odbiorcami w ściśle 
określonym celu. Ewidentnie widać, 
że chodzi o przekierowanie ruchu 
turystycznego za granicę – często 
w takich publikacjach pod sam ko-
niec artykułu ulokowana jest reklama 
zagranicznego kurortu, na wyjazd do 
którego zachęcają tzw. eksperci. 

W 2020 roku uznaliśmy, że nie 
możemy biernie przyglądać się całej 
tej nagonce na wybrzeże, dlatego wy-
startowaliśmy z akcją odkłamywania 
Bałtyku. Wykorzystując najróżniej-
sze środki przekazu obaliliśmy trzy 
główne podstawy fake newsów, bę-
dące najpopularniejszymi zarzutami 
wobec wakacji na wybrzeżu:

 – zaprezentowaliśmy, że ceny 
w gastronomii i hotelarstwie wcale 
nie osiągnęły astronomicznych wiel-
kości; 

 – udowodniliśmy m.in., dzięki 
współpracy z Sanepidem, że nie ma 
żadnego zagrożenia w gminie Mielno 
sinicami i bakteriami przecinkowca 
(tzw. mięsożernymi bakteriami); 

– pokazaliśmy, że bardzo często 
prognoza pogody (niestety na naszą 
niekorzyść) mocno odbiega od rze-
czywistości. 

W akcję udało nam się zaanga-
żować tysiące turystów, a także na-
szych przedsiębiorców i mieszkań-
ców. Inicjatywa w 2020 r. cieszyła się 
ogromną popularnością, za co Gmina 
Mielno otrzymała Perłę Samorządu 
dla najlepszej akcji promocyjnej sa-
morządu w Polsce – wyprzedzając 
m.in. duże miasta i ich potężne bu-
dżety reklamowe.

Rozpędzeni sukcesami zdecy-
dowaliśmy się nieco poszerzyć za-
kres #OdkłamujemyBałtyk w 2021 
r. zachowując przy tym to, co udało 
nam się wypracować już rok wcze-
śniej czyli zaangażowanie naszych 
przedsiębiorców, mieszkańców, ale 
także wspierających nas w działa-
niu turystów. Stworzyliśmy krótki 
film ukazujący problem, uaktual-
niliśmy barometr cen w hotelar-
stwie i gastronomii, publikowali-
śmy dziesiątki grafi k edukacyjnych 
w Internecie (w temacie sinic oraz 
bakterii przecinkowca) oraz zachę-
ciliśmy turystów i przedsiębiorców 
do publikowania w mediach spo-
łecznościowych zdjęć potraw wraz 
z cenami oraz zdjęć cenników menu 
z gastronomii. Ponadto wysyłaliśmy 
do redakcji, w których pojawiały się 
fake newsy, prośby o zaprzestanie 
szerzenia nieprawdy osłabiającej po-
tencjał rozwojowy całego polskiego 
wybrzeża, a w szczególności woje-

wództwa zachodniopomorskiego.
W tym roku zauważyliśmy, że 

ludzie zaczęli być bardziej świadomi 
i nie czytają już bezkrytycznie arty-
kułów szkalujących wybrzeże. Sami 
podejmują decyzje, a nawet coraz 
częściej krytykują autorów przekła-
manych treści. Brawo.

To nasi turyści i przedsiębiorcy 
setkami udostępnień oraz komenta-
rzy wykonują całą, ciężką pracę.

To oni są wiarygodni i prawdziwi. 
Dziękujemy, że razem z nami 

#Odkłamujecie Bałtyk.

WspółpRaca: Redakcja zastrzega sobie prawo skracania 

Opinia
Olga Roszak-Pezała,
 Burmistrz Mielna
Obecnie żyjemy w czasach, kiedy 
wszystko drożeje, zaś przedsiębiorcy 
ponoszą coraz wyższe koszty pra-
cy. Mamy za sobą dwa lata pandemii, 
które znacząco odbiły się na turystyce, 
zwłaszcza w nadmorskich miejscowo-
ściach. Nie otrzymaliśmy wsparcia od 
rządu, tak jak górskie miejscowości 
turystyczne, gdzie przecież sezon trwa 
cały rok. Sytuacja jest trudna, ale nie 
możemy popadać w rozpacz. Ceny za-
leżą od potrawy, poziomu lokalu i marki 
miejsca. Większość tych "paragonów 
grozy" dotyka właśnie polskiego wy-
brzeża. Czujemy się urażeni i zmęczeni 
coroczną, medialną nagonką, stąd akcja 
#Odkłamujemy Bałtyk. Dajmy szansę 
turystyce, aby odbiła się po pande-
micznej izolacji. Naprawdę każdy nad 
polskim morzem znajdzie ofertę dla 
siebie: od pól namiotowych po luksuso-
we apartamentowce, od ekskluzywnej 
restauracji po smaczny obiad w barze. 
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Gmina Mielno w PRL
Współpraca Gminy Mielno z Archiwum Państwowym w Koszalinie za-
owocowała drugą częścią wyjątkowej wystawy zdobiącej mieleński 
deptak przy ul. Kościuszki. 

Pierwsza część eskpozycji, przy-
gotowana wiosną 2021 roku, wspólnie 
z Archiwum pt. Mielno na starych 
pocztówkach spotkała się z dobrym 
przyjęciem mieszkańców oraz tury-
stów. 

- Ponad 100 starych pocztówek 
na 40 tablicach przedstawia przed-
wojenną gminę Mielno – mówi Anna 
Ledochowicz, dyrektorka Centrum 
Kultury w Mielnie. – Ogromne za-
interesowanie sprawiło, że wspólnie 
z Archiwum Państwowym w Koszali-
nie postanowiliśmy przygotować ko-
lejną część wystawy pt. Gmina Mielno 
w PRL. Jak wskazuje sama nazwa, tym 
razem zaprezentujemy Mielno w la-
tach 1945-1989.

Dzięki tej inicjatywie, mieszkań-
cy oraz turyści będą mogli przenieść 
się do dawnych czasów i zobaczyć, 
jak wyglądały wszystkie miejscowości 
naszej gminy kilkadziesiąt lat temu. 

Na 15 tablicach znajdą się nie 
tylko fotografie, ale i krótkie opisy 
historii naszego regionu. Fotografi e 
i pocztówki zostały wybrane z zasobu 
koszalińskich archiwistów. Za przygo-
towanie tekstów odpowiedzialny był 
lokalny pasjonat historii Krzysztof 
Urbanowicz. 

Wystawa podzielona jest na 
kilka tematów. Poza historią miej-
scowości można znaleźć na nich 
informacje m.in. o I Zlocie Polskich 
Hippisów, który odbył się w Mielnie 
w 1968 roku. Jedną z jego inicjatorek 

była m.in. Olga Ostrowska, która 
właśnie tutaj przybrała swój przydo-
mek Kora.  

Obie wystawy można zobaczyć 
na mieleński deptaku przy ul. Ko-
ściuszki w Mielnie.

Czerwcowy piknik seniora
PRZYSTAŃ.KULTURA gościła 
seniorów podczas czerwcowego 
pikniku zorganizowanego przez 
Centrum Kultury w Mielnie wraz 
z Miejskim Ośrodkiem Pomocy 
Społecznej.

To już cykliczna impreza w na-
szej gminie, i co ważne - wyczekiwana 
i lubiana przez seniorów. W tym roku 
impreza zorganizowana została przez 
Centrum Kultury w Mielnie we współ-
pracy z MOPS Mielno. 

Po oficjalnych powitaniach i 
otwarciu spotkania przez włodarza 
gminy rozpoczęła się piknikowa za-
bawa. Jako pierwszy wystąpił mie-
leński zespół teatralno-muzyczny 
„Kotwica Mieleńska”, działający przy 

Stowarzyszeniu Słoneczne Mielenko. 
Seniorom uświetnił czas ich znako-
mity satyryczno-muzyczny występ 
„Weekendowe pogawędki”, przy któ-
rym nie zabrakło śmiechu i dobrej 
zabawy.

Piękna, słoneczna pogoda po-
zwoliła na zorganizowanie ogniska 
z kiełbaskami. Seniorom dopisała nie 
tylko aura, ale i doskonałe nastroje. 
Uczestnicy spotkania spędzili miło 
czas na wspólnej zabawie i integracji. 
Były tańce, kawa, herbata, coś słod-
kiego i pyszności z ogniska.

Piknik był doskonałą okazją do 
wspólnej integracji. 

Jedno jest pewne - naszym senio-
rom można pozazdrościć dobrego hu-
moru i energii do tańca i zabawy.
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Rozśpiewany Dzień Mamy
Roztańczone, rozśpiewane, uśmiechnięte i z poczuciem humoru takie są ... mieleńskie MAMY, i to zawsze nie tylko w Dzień MAMY! 
Sami zobaczcie na zdjęciach z dedykowanej im imprezy - "Rozśpiewany Dzień Mamy" - zorganizowanej przez Centrum Kultury w Mielnie.
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I N F O R M A T O R  D L A  T U R Y S T Y
PUNKTY INFORMACJI 
TURYSTYCZNEJ NA TERENIE 
GMINY MIELNO

• ul. Chrobrego 3B, Mielno
 tel. 94 316 60 48
 od 16.06 do 31.08.2022
 poniedziałek – piątek 8:00 – 19:00, 

sobota – niedziela 9:00 – 16:00
• Biblioteka w Sarbinowie, ul. Nadmor-

ska 27A, Sarbinowo, tel. 94 343 50 21 
 od 1.07 do 31.08.2022
 poniedziałek – wtorek, 
 czwartek – piątek  10.00 - 17.00

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

OŚRODKI ZDROWIA
MIELNO: MED–CARE ul. Chrobrego 9 
tel. 94 316 65 15, 94 318 92 26
htt p://www.przychodnia.mielno.pl/
SARBINOWO:  Omnis Gutowscy ul. 
Nadmorska 62, tel. 94 316 55 89 

Szpitalny Oddział Ratunkowy 
w Koszalinie 
Szpital Wojewódzki w Koszalinie, ul. T. 
Chałubińskiego 7, centrala – tel. 94 34 
88 400, rejestracja i sekretariat SOR – 
tel. 94 34 88 498  

Usługi z zakresu nocnej i świątecznej 
opieki zdrowotnej dla dorosłych pacjen-
tów są świadczone na terenie Szpitala 
Wojewódzkiego przy ul. Chałubińskiego 
7, w budynku, w którym działają Porad-
nie Specjalistyczne.

Telefony dostępne po godzinie 18:00 to:
Rejestracja tel. 94 34 88 982
Gabinet pielęgniarek tel. 94 34 88 270
Gabinet lekarski tel.94 34 88 490

Świadczenia zdrowotne w zakresie noc-
nej i świątecznej opieki medycznej dla 
dzieci i młodzieży do 19. roku życia re-
alizuje Szpital Wojewódzki w Koszalinie 
przy ul. Chałubińskiego 7, w Pawilonie 
Dziecięcym.

APTEKI
• Mielno, Apteka Słonecz-
na ul. B. Chrobrego 8/1, 
tel. 94 343 63 03
• Mielno, Apteka „Magnum I” ul. Chro-
brego 9, tel. 94 316 64 46
• Mielno os. Unieście, Punkt Apteczny 
„Na Fali” ul. 6 Marca 45c tel. 94 316 61 
43 
• Łazy, Punkt apteczny ul. Leśna 9, tel. 
781 836 878
• Sarbinowo, Apteka Victoria ul. Nad-
morska 62a, tel. 94 316 57 24

BANKOMATY
• Mielno, POLOmarket, ul. 
Lechitów 2A, Euronet, Ca-
łodobowy
• Mielno, DUNE Resort, ul. Pionierów 
20, Euronet, Całodobowy
• Mielno, Biedronka ul. Chrobrego 4, 
Santander, Całodobowy
• Mielno, Chrobrego 10, (przy Urzędzie 
Miasta) PKO BP, Całodobowy
• Mielno, deptak ul. Kościuszki, PKO 
BP, Całodobowy
• Mielno-Unieście, ul. 6 Marca, Euronet 
(przy aptece „Na Fali”).
• Mielno-Unieście, ul.6 Marca 16A, Eu-
ronet (przy hotelu „Emocja”)
• Mielno-Unieście, ul. Morska, Euronet 
(naprzeciwko Kościoła)
• Sarbinowo, ul. Nadmorska 55, Euro-
net (przy „Willa Almare”)

KOŚCIOŁY
  
• Łazy: Kaplica Rzymskokatolicka pw. 
św. Joachima i św. Anny, ul. Słoneczna 
4A
• Mielno: Parafia pw. Przemienienia 

Pańskiego, ul. Kościelna 27 htt p://www.
mielno.koszalin.opoka.org.pl/ tel. 94 
318 94 05 lub 692 423 755
Kościół pw. Przemienienia Pańskiego 
w Mielnie wzniesiony został prawdo-
podobnie w XV w. i parokrotnie prze-
budowany. Ostatnia przebudowa miała 
miejsce w 1856r. Zabytkowy wystrój 
kościoła stanowią: neogotycka wieczna 
lampka z 2. połowy XIX w., barokowa 
ambona z XVIII w. w transepcie, z rzeź-
bami czterech ewangelistów, neogo-
tycka chrzcielnica w transepcie, z 2. 
połowy XIX w.

• Mielno os. Unieście: Parafi a pw. Mat-
ki Bożej Gwiazdy Morza, ul. Morska 
1 http://parafia-uniescie.pl/   tel. 886 
244 017

Kościół zbudowano w latach 1984-86. 
Początkowo był to kościół fi lialny para-
fi i w Mielnie. Dopiero w 1991 r. wyod-
rębniono parafię Unieście. W 2006 r. 
zamontowano w kościele płaskorzeź-
by drogi krzyżowej ufundowane przez 
wczasowiczów.

• Sarbinowo: Parafi a pw. Wniebowzię-
cia Najświętszej Maryi Panny, ul. Nad-
morska 17 https://parafia-sarbinowo.
webs.com/    tel. 502 161 514 
Został wzniesiony w latach 1856/1857, 
jako kościół ewangelicki, na miejscu 
zagrożonej konstrukcyjnie średnio-
wiecznej świątyni. Z oryginalnego wy-
posażenia, możemy jeszcze zobaczyć 
neogotycką chrzcielnicę oraz znajdujące 
się na wieży trzy dzwony odlane w la-
tach 1925-1927. Kościół charakteryzuje 
się strzelistą, dobrze widoczną z daleka, 
wieżą o łącznej wysokości ok. 40 m, 
która niegdyś pełniła również funkcję 
sygnalizacyjną, jak i widokową

• Gąski: Parafi a pw. Matki Bożej Kró-
lowej Polski, Śmiechów 26A – punkt 
odprawiania Mszy Św. w miejscowości 
Gąski https://parafiasmiechow.pl/ tel. 
94 347 34 40 

INSTYTUCJE PUBLICZNE 
• Urząd Miejski w Mielnie, ul. Chrobre-
go 10 tel. 94 345 98 30 htt ps://www.
mielno.pl/ 
• Biblioteka Publiczna Gminy Mielno, ul. 
Chrobrego 13, tel. 94 318 92 51
• Biblioteka Publiczna Gminy Mielno 
Filia w Sarbinowie, ul. Nadmorska 27a, 
tel. 94 343 50 21
• Centrum Kultury w Mielnie, ul. Chro-
brego 45, tel. 94 315 60 71 htt ps://ckm.
mielno.pl/ 
• Transgraniczne Centrum Edukacji 
Ekologicznej w Sarbinowie, Sarbinowo 
ul. Leśna 2, tel. 94 711 01 52, 94 711 
01 55 htt ps://tcee.pl/ 
• Komisariat Policji w Mielnie, ul. 6 Mar-
ca 6, tel. 47 78 41  821 /ofi cer dyżur-
ny/, 47 78 41 825 /sekretariat/
• Straż Miejska w Mielnie, ul. Chrobre-
go 10, tel. 94 348 09 11, 728 255 281
• Mieleński Ośrodek Sportu i Rekreacji, 
Mielno, ul. Słoneczna 9, tel. 94 318 97 
20, 94 318 93 62 htt ps://mosir-mielno.
bip.net.pl/?c=216 
• Ekoprzedsiębiorstwo Sp. z o.o., ul. 
gen. Stanisława Maczka 44, tel. 94 318 
97 50, 94 318 99 80 htt p://ekoprzed-
siebiorstwo.pl/

HOT SPOT I DOSTĘP 
DO INTERNETU

• MIELNO Punkt Informa-
cji Turystycznej ul. Chro-
brego 3B, 
• MIELNO Biblioteka Publiczna ul. 
Chrobrego 13
• SARBINOWO Biblioteka Publiczna  
ul. Nadmorska 27A

PARKOMATY
O p ł a t y  j e d n o r a z o w e 
w strefi e A:

– za pierwsze pół godziny 
parkowania – 2,20

– za pierwszą godzinę parkowania – 
4,50

– za drugą godzinę parkowania – 5,40
– za trzecią godzinę parkowania – 

6,40
– za czwartą i każdą następną rozpo-

czętą godzinę – 4,50
Opłaty abonamentowe w strefi e A:

– karta abonamentowa tygodniowa 
– 100,00

– karta abonamentowa dwutygodnio-
wa – 170,00

– karta abonamentowa miesięczna – 
250,00

– karta abonamentowa PMP (2 
przydomowe miejsce postojowe) - 
250,00

Opłaty w strefi e B:
– za pierwsze pół godziny parkowania 

– 2,00
– za pierwszą godzinę parkowania – 

3,50
– za drugą godzinę parkowania – 4,00
– za trzecią godzinę parkowania – 

4,50
– za czwartą i każdą następną rozpo-

czętą godzinę – 3,50
Opłaty abonamentowe w strefi e B:

– karta abonamentowa tygodniowa 
– 60,00

– karta abonamentowa dwutygodnio-
wa – 100,00

– karta abonamentowa miesięczna – 
150,00

Strefa A obejmuje następujące ulice:
1) ul. Leśna w Sarbinowie - na długości 
istniejących zatok postojowych po obu 
stronach drogi
2) ul. 1 Maja w Mielnie- na odcinku od 

ul. Nadbrzeżnej do posesji Nr 2 (obie 
strony drogi)
3) ul. Nadbrzeżna w Mielnie - na dłu-
gości istniejącej zatoki postojowej po 
południowej stronie drogi
4) ul. Parkowa w Mielnie - na długo-
ści istniejącego parkingu po północnej 
stronie drogi, od ul. W. Polskiego do ul. 
Kościuszki
5) ul. Wojska Polskiego w Mielnie - na 
odcinku od skrzyżowania z ul. B. Chro-
brego do skrzyżowania z ul. Grażyny (po 
stronie wschodniej drogi )
6) ul. Grażyny w Mielnie - na długości 
istniejącego parkingu od ul. Piastów do 
ul. W. Polskiego
7) ul. Sanatoryjna w Mielnie – na od-
cinku od skrzyżowania z ul. Cichą do 
skrzyżowania z ul. Piastów (po stronie 
północnej drogi)
8) ul. Mickiewicza w Mielnie – na dłu-
gości istniejących zatok postojowych na 
odcinku od ul. Olimpijskiej do Mickiewi-
cza Nr 3 (po wschodniej stronie drogi)
9) ul. Słoneczna w Mielnie - na odcinku 
od ul. B. Chrobrego do wejścia na plażę 
(po stronie wschodniej drogi) oraz ist-
niejący parking przy wejściu na plażę, 
po zachodniej stronie drogi
10) ul. Wydmowa w Mienie - na długo-
ści istniejącego parkingu ,od ul. Reja do 
Wydmowa Nr 2 (po północnej stronie 
drogi)
11) ul. Morska w Mielnie - na długości 
istniejącego parkingu po wschodniej 
stronie drogi w dz. nr 3/85 (po wschod-
niej stronie drogi)
12) ul. 6 Marca w Mielnie – na długo-
ści istniejących zatok postojowych przy 
skrzyżowaniu z ul. Bałtycką i na wyso-
kości O.W. Krokus
13) ul. Rybacka w Mielnie - na odcinku 
od skrzyżowania z ul. 6 Marca do skrzy-
żowania z ul. Wydmową (po stronie za-
chodniej drogi)
14) ul. Leśna w Łazach – na długości ist-
niejących zatok postojowych po stronie 
południowej drogi oraz na odcinku od 

ul. Wąskiej do wysokości dz. Nr 82/1 po 
stronie północnej drogi.
Strefa B obejmuje następujące ulice:
1) ul. Południowa w Sarbinowie – na 
długości istniejących zatok postojo-
wych od Południowa Nr 2 do
Południowa Nr 66 (po północnej stronie 
drogi)

POCZTA 
• FUP Kosza-
lin 9 ul. 1 Maja 5, Mielno 
od 28.06-31.08.2022 (sezon)
Poniedziałek-Piątek – 11:00-20:00
Sobota – 11:00-19:00
Niedziela i święta nieczynne
• FUP Koszalin 9 ul. Młyńska 4, Sarbi-
nowo 
od 28.06-31.08.2022 (sezon)
Poniedziałek – Piątek – 11:00 – 19:00
Sobota: 11:00-16:00
Niedziela i święta nieczynne
tel. 94 348 96 58
• FUP Mielno w Łazach tylko w okresie 
od 1.07 do 31.08

KĄPIELISKA STRZEŻONE  
SEZON 1.07-28.08.2022 /GODZ. 
OTWARCIA 9.30-17.30/ 

• Gąski 209 – na wschód 
od ul. Morskiej
•  Gąski 210 – na wschód 
od wejścia na plażę przy 
ulicy Latarników
•  Sarbinowo 211- kąpie-
lisko położone na wschód 
od wejścia na plażę przy ul. Nadmor-
skiej na wysokości ulic Plażowa i Wy-
dmowa
•  Sarbinowo 212 –  kąpielisko położo-
ne na wschód od wejścia na plażę przy 
pętli autobusowej przy ul. Nadmorskiej
•  Sarbinowo 213B – kąpielisko na za-
chód od wejścia na plaże przy ul. Leśnej
• Chłopy 208 – kąpielisko na zachód od 
wejścia na plaże przy molo
•  Chłopy 214 – kąpielisko położone 
przy wejściu na plażę od ul. Portowej

Turysto bądź czujny, 
sprawdzaj oferty rozważnie

W sieci pojawia się coraz więcej 
fałszywych ogłoszeń noclego-
wych.

Wiarygodność kwaterodawcy 
możemy sprawdzić na wiele sposo-
bów. Pierwszym z nich jest sprawdze-
nie, czy lokalizacja podana w ogłosze-
niu w ogóle istnieje – w fałszywych 
ogłoszeniach często pojawią się ad-
resy, których po prostu nie ma. Naj-
bardziej aktualna mapa dostępna jest 

pod adresem www.mielno.e-mapa.net
Kolejnym krokiem jest sprawdze-

nie ewidencji obiektów świadczących 
usługi noclegowe (www.mielno.bip.
net.pl/?a=4935). Baza jest systema-
tycznie aktualizowana, a jej wery-
fikacją zajmuje się Urząd Miejski 
w Mielnie. Obiekt można sprawdzić 
kontaktując się z Informacją Tury-
styczną w Mielnie ul. Chrobrego 3b 
pod numerami telefonu 94 316 60 48, 
793 897 305.



•  Mielenko 207 – kąpielisko położone 
wejściu na plażę od  ul. Plażowej
• Mielenko 215- kąpielisko położone 
przy wejściu na plażę od ul. Brzozowej
• Mielno 216 –  kąpielisko położone 
pomiędzy wejściem na plażę przy ul. 
1-ego Maja a wejściem przy ul. Piastów
• Mielno 218 - kąpielisko położone na 
wschód od wejścia na plażę przy ul. 
Orła Białego
• Mielno 219 - kąpielisko położone na 
wschód od wejścia na plażę przy ul. Sło-
necznej
• Mielno 220 – kąpielisko położone na 
zachód od wejścia na plażę przy ul. Wy-
dmowej na wysokości OW Krokus
• Unieście 221 – kąpielisko położone 
przy wejściu a plażę przy ul. Morskiej
• Łazy 223 B – kąpielisko położone przy 
wejściu na plażę od ul. Leśnej 
• Łazy 224 - kąpielisko położone przy 
wejściu na plażę od ul. Leśnej na wyso-
kości OW Jaroszowiec
• Łazy 225 B – kąpielisko położone przy 
wejściu na plażę od ul. Wczasowej

• Zejścia na plaże przysto-
sowane dla osób mających 
problemy z poruszaniem 
się lub korzystających 
z wózków inwalidzkich: 
Łazy - główne wejście na plażę od ul. 
Leśnej
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 au-
tobusowej, ul. Nadmorska przy posesji 
104, ul. Nadmorska na przeciwko ul. 
Plażowej.
Gąski  – zejście przy ul. Latarników,  ul. 
Wydmowa
Mielno – 6 zejść – ul. Morska, ul. Po-
godna (zjazd z betonowych płyt), ul. 
Słoneczna (zjazd z betonowych płyt), 
ul. Orła Białego, ul. Piastów (zjazd na 
drewnianej kładce), ul. 1-go maja (zjazd 
z betonowych płyt)

STREFY NA PLAŻY DLA 
TURYSTÓW ZE ZWIERZĘTAMI

Znajdują się przy:
- wejściu na plażę nr UM 24 - ul. Ko-
ścielna w Mielnie /koło grodziska/
- wejściu na plażę nr UM 1 - ul. Maczka 
w Mielnie os. Unieście 

STREFA NA PLAŻY 
DLA NATURYSTÓW 

200 m od wschód od Kanału Jamneń-
skiego na długości 300m linii brzegowe 
- jest oznakowana tablicami

TELEFONY ALARMOWE 
W RAZIE WYPADKU 
NA JEZIORZE JAMNO
/ PAS MORSKI

Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratun-
kowe / Środkowopomorskie Regionalne 
Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratun-
kowe tel. 601 100 100
• Powiat Koszaliński
Drużyna WOPR przy Mieleńskim 
Ośrodku Sportu i Rekreacji w Mielnie
ul. Słoneczna 9 Mielno, akwen: morski 
pas wód przybrzeżnych gminy Mielno, 
kierownik drużyny: Leszek Pytel  tel.  
606 738 616
• Drużyna WOPR przy Ośrodku Szko-
lenia w Łabuszu
akwen: jez. Jamno kierownik drużyny:  
Sławomir Pikuła
tel. 94 345 25 00 

KOMUNIKACJA
BUSY I AUTOBUSY

Trasa: Mielno os. Unieście - Mielno 
– Koszalin /Przewozy „RONIN”/. Roz-
kład dostępny na przystankach oraz na 
stronie: htt ps://ronin-koszalin.pl/  . In-
formacja i rozkład godz. 10-17 tel. 503 
866 900.  Biuro Obsługi Koszalin, ul. 
Lutyków 4, czynne od 28 do 5 każdego 

miesiąca w godzinach 9-17. 
Trasa: Mielno Chrobrego/Kościuszki – 
Mielno Kanał – Łazy ul. Morska Prze-
wozy „RONIN”. Rozkład dostępny na 
przystankach oraz na stronie: https://
ronin-koszalin.pl/. Informacja i rozkład 
godz. 10-17, tel. 503 866 900.
Trasa: Koszalin – Mielno - Mielenko – 
Chłopy – Sarbinowo /Przewozy „Ar-
-bos”/. Rozkład jazdy dostępny na stro-
nie: www.ar-bos.pl , tel. 503 135 675
Trasa  Mielno – Gąski. Przewozy „Ar-
-bos”. Busy kursują w miesiącach Li-
piec -Sierpień.  Rozkład jazdy dostępny 
na stronie: www.ar-bos.pl ,  tel. 503 
135 675.
Od 13 czerwca do 11 września firma 
AIRBUS kursuje na trasie Darłówko – 
Łazy – Mielno – Chłopy – Sarbinowo – 
Gąski – Dobrzyca /Ogrody Tematyczne 
Hortulus/ – Kołobrzeg. Poszczególne 
przystanki oraz rozkład jazdy : www.
airbus-przewozy.pl , tel. 505 406 909, 
505 707 303. 

TAXI 
Postój taksówek przy ul. B. Chrobrego 
(obok sklepu Biedronka)
tel. 603 226 074, tel. 604 917 237, tel. 
606 671 339, tel. 695 285 601

REKREACJA
•  REJSY WYCIECZKOWE PO 
JEZIORZE JAMNO STATKIEM MILA
Wycieczki 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 
pod numerem tel. 692 553 520. 

• REJSY STATKIEM HYBRYDOWYM 
„JULEK”  PRZEZ JEZIORO JAMNO  
Statek hybrydowy "Julek" kursuje do 
Jamna z przystani w Mielnie (ul. Prąd-
no) - rejs około 30 min oraz z przystani 
w Mielnie - Unieściu (za obiektem Blue 
Marine) - rejs około 20 min. "Julek” 
zabiera na pokład 110 osób, ma także 
zabezpieczone miejsca na 10 rowerów 
oraz 2 wózki inwalidzkie.
Rozkład i ceny biletów na stronie :  
htt p://mzk.koszalin.pl/julek 
Kontakt do kapitana statku pod nume-
rem tel. 887  041 957

• BOISKA I OBIEKTY 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 Że-
romskiego i Kochanowskiego w Miel-
nie - to miejsce  do       wypoczynku 
rodzinnego.  Znajduje się tu plac zabaw, 
ściany wspinaczkowe, drewniany okręt 
z rampami do zabawy. Dla starszych 
oraz dorosłych istnieje możliwość gry 
w ping ponga oraz gry zespołowej.

Boisko Miejskiego Ośrodka Pomocy 
Społecznej w Mielnie przy ul. 6-go Mar-
ca 35 – to kompleks przeznaczony do 
uprawiania gier zespołowych, udostęp-
niany w godzinach 9:00 – 21:00.

Park Linowy Tukan - trasa trudna, trasa 
średnia, trasa dziecięca, zjazdy tyrolskie, 
trasa treningowa. Park linowy znajduje 

się w Mielnie, przy ulicy Chmielnej 4,  
tel. 501 679 550, 605 767 022. Czynny  
w  sezonie letnim codziennie w godzi-
nach 11.00-18.00

Park Rozrywki Dmuchańce Sarbino-
wo – Największy w Polsce Dmuchany 
Park Rozrywki w Sarbinowie. Atrakcje : 
gigantyczne tory przeszkód, olbrzymie 
zjeżdżalnie i wiele innych zabaw dla 
dzieci. Sarbinowo ul. Południowa 43, 
tel. 511 531 504  

Aqua Park Łazy –  Dumą i wizytówką 
Holiday Golden Resort w Łazach jest 
Aquapark.  Na spragnionych wodnych 
przygód czekają: 3 zjeżdżalnie – wol-
nostojące o długości 18m (rodzinna), 
47 m (anakonda) oraz multimedialna 
z efektami świetlnymi o długości aż 88 
m, armatki wodne, dmuchana kopuła. 
Łazy ul. Leśna 16, tel. 606 611 586, 
600 109 106

Strefa Symulatorów Dune Golf & Ra-
cing - to miejsce dla każdego, zarówno 
dla profesjonalistów, jak i dla osób które 
chcą dopiero spróbować swoich sił gra-
jąc w golfa, czy biorąc udział w wyści-
gu. Dune Beach Resort ul. Pionierów 18 
Mielno, budynek A, wymagana wcze-
śniejsza rezerwacja tel. 535 545 100

Leśna Pętla Przygód i Tajemnic w Miel-
nie - to rodzaj ścieżki przyrodniczo 
- edukacyjnej, która prowadzi przez 
charakterystyczne dla nadmorskiego 
lasu stare wydmy oraz inne obiekty: 
grodzisko średniowieczne i dwa bunkry 
z czasów II wojny światowej. Elementy 
ścieżki to wielkie fi gury szyszek, kładka 
łącząca dwa grodziska, taras widoko-
wy. Jedno z wejść na ścieżkę znajduje 
się przy ulicy 1 Maja i pokrywa się ze 
szlakiem pieszym oraz rowerowym Velo 
Balti ca.

Kosmiczny Labirynt w Niegoszczy - to  
miejsce, w którym granice pomiędzy 
światem realnym, a wirtualnym po 
prostu nie istnieją. Wszystko to dzięki 
efektom przyszłości,  czyli Rzeczy-
wistości Rozszerzonej. Zobacz inny 
świat w ogromnym labiryncie w polu 
kukurydzy i przeżyj kosmiczną przygo-
dę z przesympatycznymi przybyszami 
z planety Umi! Od 9:00 do 21:00 (co-
dziennie od 5 lipca do 31 sierpnia) tel. 
505 668 321 Niegoszcz 25

Wesołe miasteczko - Wesołe Miastecz-
ko w Mielnie powstało ponad 50 lat 
temu. Stworzyli je ludzie z pasją i wizją 
poświęcając każdą chwilę na realizację 
swoich marzeń. Obecnie Wesołe Mia-
steczko w Mielnie ma 12 głównych 
atrakcji i co roku stara się dostarczyć 
niesamowite wrażenia i przeżycia 

wszystkim odwiedzającym. Dzieci, 
młodzież i dorośli - każdy znajdzie tutaj 
coś dla siebie. Nie brakuje też atrakcji 
dla wielbicieli adrenaliny. W sezonie let-
nim otwarte codziennie od 10:00 ul. B. 
Chrobrego 24/26. 

Plac zabaw przy pętli autobusowej na 
ulicy Nadmorskiej w Sarbinowie – bez-
pośrednio przy wejściu na promenadę. 
Znajdują się tam drabinki, huśtawki, 
ścianki wspinaczkowe oraz mosty li-
nowe dla młodszych i trochę starszych 
dzieci.

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 zrobiona z poliuretanu. Integral-
ną częścią   boiska   jest   nowoczesny 
i   bogato   wyposażony   plac   zabaw. 
Jest   tam   zjeżdżalnia,   huśtawka, ram-
pa, ściany wspinaczkowe, piaskownica. 
Całość dostępna   jest przez cały rok 
w godzinach od 10:00 do 20:00.

Questy - to gry terenowe polegające na 
poszukiwaniu skarbów w trzech miej-
scowościach Mielno, Gąski i Chłopy. 
Do zabawy wystarczy ulotka lub darmo-
wa aplikacja mobilna pobrana ze strony 
htt ps://questy.org.pl. Ulotki są dostęp-
ne w Punkcie Informacji Turystycznej 
w Mielnie ul. B. Chrobrego 3B, Biblio-
tece w Sarbinowie ul. Nadmorska 27A, 
Skarbnicy Wioski Rybackiej w Chłopach 
ul. Morska 37 oraz w Latarni Morskiej 
w Gąskach ul. Latarników 7.

ATRAKCJE TURYSTYCZNE
Latarn ia  Morska 
w Gąskach – druga 
pod względem wy-
sokości latarnia na 
polskim wybrzeżu. 
Na szczyt latarni 
zwiedzający muszą 
pokonać 190 ka-
miennych schodów.  
Numer do latarnika  
604 803 266. W sezonie czynna od 
10:00 do zachodu słońca. Przerwa od 
13:30 do 15:00. 

Skarbnica Wioski Rybackiej w Chło-
pach, ul. Morska 37. Zwiedzanie dla 
grup, jak i osób indywidualnych od-
bywa się wyłącznie z przewodnikiem 
po wcześniejszym umówieniu telefo-
nicznym pod numerem 527 102 615. 
Czas zwiedzania ok. 90 min. Godziny 
otwarcia Poniedziałek – Piątek 10:00, 
12:00, 14:00, 16:00,  Sobota 10:00, 
12:00, 14:00. 

SZYNOBUS
Kursuje od 25.06 do 31.08.2022 na trasie Koszalin – Mielno Koszalińskie /prze-
jazd 15 minut/. Stacja PKP w Mielnie ul. Lechitów, obok przystanku autobusowego 
w stronę Koszalina. Cena biletu 6 zł. Bilety można kupić w kasach w całej Polsce, 
przez Internet (www.biletyregionalne.pl), poprzez aplikację CallPay oraz w pociągu 
u konduktora.
Rozkład jazdy : htt ps://koleo.pl/ 

• Wędkowanie na Jeziorze Jamno
Gospodarstwo Rybackie w Mielnie ul. Chrobrego 43, tel. 94 318 90 54. Zezwolenie 
można opłacić przez Urząd Pocztowy w Mielnie na ul. 1-go Maja 5 lub poprzez prze-
lew bankowy nr konta 95 1140 2004 0000 3302 7931 3789. 
htt ps://www.zpw.pl/pozwolenie/zezwolenie-gospodarstwo-rybackie-mielno/

JEZIORO Z BRZEGU W DZIEŃ Z BRZEGU 24h Z ŁODZI/ LODU 24h
Jezioro Bukowo 
z kanałem Bagiennica 
i kanałem Szczuczym  

59,00 zł 100,00 zł 139,00 zł

Jezioro Jamno 
z rz. Strzeżenicą  69,00 zł 119,00 zł 169,00 zł
i kanałem Jamneńskim  

Jezioro Kopań  58,00 zł 97,00 zł 137,00 zł

Wszystkie wody 
udostępnione  

110,00 zł 226,00 zł 330,00 zł

• W przypadku zezwoleń okresowych przyjmuje się opłaty częściowe : 
 3 dni – 30% opłaty całorocznej, 7 dni – 50% opłaty całorocznej, 14 dni – 70% opłaty 
rocznej

• Rybołówstwo rekreacyjne na obszarach morskich RP 
Główny Inspektorat Rybołówstwa Morskiego z siedzibą w Słupsku 
Wysokość opłat, druki, numer konta na stronie: htt ps://girm.gov.pl/
Informacja w sprawach związanych z rybołówstwem rekreacyjnym (wędkarstwo mor-
skie) tel. W.R.     59 842 44 57 wew. 22
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Ogród Botaniczny w Niegoszczy to 
miejsce pełne roślin, gdzie znajdują się 
różne odmiany sukulentów, peonie, 
dzikie tulipany, historyczne róże w tym 
róża Cztery Sezony Ludwika XIV czy 
starodawne pomidory Romanowów. 
Ogród zajmuje się również prowadze-
niem warsztatów m.in. o kaktusach i su-
kulentach czy ekologicznej uprawie wa-
rzyw, Niegoszcz 25A, tel. 604 655 081

Promenada Przyjaźni w Mielnie - wejście 
na Promenadę Przyjaźni, która ma 2 km 
długości znajduje się przy pomniku Mor-
ska i można nią spacerować aż do dziel-
nicy Unieście. Na promenadzie znajdują 
się tablice – grafiki prezentujące najcie-
kawsze miejsca w Gminie Mielno, które 
stworzył koszaliński artysta „Cukin”.

Promenada w Sarbi-
nowie - nadmorski 
deptak w Sarbino-
wie, wybudowany 
jest na murze opo-
rowym z 1910 roku. 
Wyremontowany 
w 2013 roku jest ak-
tualnie jednym z naj-
ciekawszych obiek-
tów spacerowych nad polskim morzem. 
Mierzy około 1,2 km długości. 

Molo w Chłopach - 90-metrowe dwupo-
ziomowe molo przy przystani rybackiej 
powstało w 2015. Dzięki tej inwestycji 
miejscowość zyskała nową atrakcję tury-
styczną, z której chętnie korzystają wcza-
sowicze. Spacer po molo pozwala cieszyć 
się wspaniałymi widokami o każdej porze.

Obelisk 16 południka - obelisk został po-
stawiony w 2007 r. przez działające na 
rzecz promocji i rozwoju miejscowości 
Chłopy Stowarzyszenie „16 Południk”. 
Umiejscowiony jest na leśnym trakcie na 
wschód od miejscowości Chłopy, gdzie 
przebiega 16 południk geograficzny, przy 
miejscu postoju na szlaku turystycznym.

Ścieżka historyczna w Chłopach - 
Chłopy są jedyną zachowaną wsią ry-
backą w Polsce. Znajduje się tu kilka 
XIX wiecznych obiektów budownictwa 
szachulcowego. Na szczególną uwa-
gę zasługuje szczytowe usytuowanie 
domów w stosunku do drogi wiejskiej. 

Domy są przeważnie szerokofrontowe, 
symetrycznie czteroizbowe. 

CIUCHCIE TURYSTYCZNE

HAPPY TRAIN – 604 843 697 - osoby 
indywidulane i grupy zorganizowane 
Trasa: Mielno parking Polo Market – 
Sarbinowo Pętla 
MIELNO-SARBINOWO: 10:50, 11:50, 
12:50, 13:50, 14:50, 15:50, 16:50, 
17:50
SARBINOWO pętla autobusowa - 
MIELNO : 10:20, 11:20, 12:20, 13:20, 
14:20, 15:20, 16:20, 17:20. Koszt bile-
tu w jedną stronę : 11zł./osoba, 11zł./
dziecko (w każdym wieku)

SARBINOWO pętla autobusowa - GĄ-
SKI (Latarnia Morska) : 10:00, 11:00, 
12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 
17:00, 18:00. 
GĄSKI-SARBINOWO: 10:30, 11:30, 
12:30, 13:30, 14:30, 15:30, 16:30, 
17:30, 18:30. Przystanek przy głównej 
ulicy na wysokości Latarni Morskiej. 
Koszt biletu w jedną stronę : 11zł./oso-
ba, 11zł./dziecko (w każdym wieku)

BRYZA EXPRESS - 607 874 485. Trasa: 
Mielno parking Polo Marketu – Unie-
ście (Blue Marine). Cena biletu 8 zł. 
MIELNO-UNIEŚCIE : 10:00, 11:00,12:
00,13:00,15:00,16:00,17:00,18:00,19:
00,20:00

WYPOŻYCZALNIE ROWERÓW
Mielno 
„Adacho” Wypożyczalnia rowerów miej-
skich i wodnych, ul. B. Chrobrego 23A, 
tel. 608 301 923
Rowery Mielno (obok ronda), ul. Kościel-
na 5, tel. 691 421 675, 781 979 343
Dune Beach Resort, rowery elektrycz-
ne,  Budynek B ul. Pionierów 20, tel. 
535 545 100
Wypożyczalnia i serwis rowerów, ul. 6 
Marca 37, tel. 511 220 413 
 
Sarbinowo  Wypożyczalnia rowerów 
i gokartów, ul. Nadmorska 41 (na rogu 
ulicy Spacerowej)  tel. 501 791 650
Chłopy  Pensjonat przy plaży, ul. Kapi-
tańska 58 tel. 604 453 155
Niegoszcz Hotelik „Brydar” Niegoszcz 
29, tel. 607 199 167

WYPOŻYCZALNIE SPRZĘTU 
PŁYWAJĄCEGO

„Adacho” (rowerki wodne) ul. B. Chro-
brego 26A  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 elektrycznych 
(obok ronda), ul. Kościelna 5, tel. 691 
421 675, 781 979 343
Wypożyczalnia Quadów i Buggy’ów na 
torze,  Niegoszcz 22, tel. 798 474 720
Wypożyczalnia „Adacho” ul. B. Chro-
brego 26A  w Mielnie, tel. 608 301 923

PRZECHOWALNIA BAGAŻU
Wypożyczalnia rowerów obok ron-
da, ul. Kościelna 5, tel. 691 421 675, 
781 979 343

BAZA NOCLEGOWA 
– sprawdzenie obiektu 
noclegowego : 

Obiekty skategoryzowane /hotele, mo-
tele, pensjonaty, campingi/ : https://tu-
rystyka.gov.pl/cwoh/index/page/1 
Burmistrz Mielna prowadzi ewidencję 
innych obiektów, w których świadczone 
są usługi hotelarskie. 
Baza - ewidencja : https://mielno.bip.
net.pl/?a=4935  lub telefonicznie : 94 
34 59 867. 

NOCLEGI GMINY MIELNO 
https://mielno.travel/pl 

INFORMATOR DLA TURYSTY    www.cit.mielno.pl | www.facebook.com/MielnoTravel/



2022

ZZaapprraasszzaammyy rróówwnniieeżż nnaa V Edycję Sceny Letniej 
ww ŁŁaazzaacchh pprrzzyy uull.. SSłłoonneecczznneejj 22aa,, ww rraammaacchh kkttóórreejj ccoo śśrrooddęę ooddbbyywwaaćć ssiięę 

bbęęddąą ssppeekkttaakkllee ww ookkrreessiiee oodd 1133 lliippccaa ddoo kkoońńccaa ssiieerrppnniiaa 22002222 rr.. KKaażżddee 
pprrzzeeddssttaawwiieenniiee rroozzppoocczzyynnaa ssiięę oo 2200::0000 ii ttrrwwaa ggooddzziinnęę..

FFeessttiiwwaall IInnddiiii



9CZERWIEC 2022 | nr 6 (83) |       www.mielno.pl        www.facebook.com/GminaMielno oświata

Pożegnanie ze szkołą
Dojrzali, zadowoleni, piękni – już prawie absolwenci Szkoły Podstawowej w Mielnie – ósmoklasiści. 

- Jesteśmy z nich dumni i pewni, 
że świat stoi przed nimi otworem - 
mówili zgodnie rodzice i nauczyciele 
podczas balu ósmoklasisty, będącego 
symbolicznym zamknięciem pewne-
go etapu edukacji nastolatków. 

Nikt podczas uroczystości nie 
krył wzruszenia - ani rodzice, ani wy-
chowawcy, ani grono pedagogów, zaś 
bohaterowie wieczoru pokazali wielka 
klasę, szyk i wyjątkową dojrzałość.

Brawurowo na inaugurację balu 
zatańczyli poloneza. To już piękna tra-
dycja w mieleńskiej podstawówce, że 
młodzież tak uroczyście żegna się ze 
szkołą. Jednak przez ostatnie dwa lata 
pandemia pozbawiła absolwentów tego 
rytuału, wiec tym bardziej taneczna 
chwila była doniosła. Gracji ruchów 
i dostojnych kroków wyuczyła młodzież 
- zresztą nie tylko ten odchodzący rocz-

nik  - Elżbieta Kopera, nauczycielka wy-
chowania fizycznego, za co została na-
grodzona brawami gości i specjalnymi 
podziękowaniami od tancerzy. 

Pod koniec maja zaś nastolatkowie 
zmierzli się z pierwszym poważnym te-
stem czyli egzaminem ósmoklasisty. 

Egzamin jest warunkiem ukoń-
czenia szkoły podstawowej. Podejść 
do niego musieli wszyscy uczniowie.

W 2022 roku w kraju było to po-
nad pół miliona uczniów. Nie ma jed-
nak progu zdawalności.

Egzamin ósmoklasisty 2022 
składał się z trzech części. Pierw-
szym przedmiotem był język polski, 
następnie matematyka oraz język 
obcy nowożytny (angielski, nie-
miecki, francuski, hiszpański, wło-
ski, rosyjski lub ukraiński). Spośród 
tych wszystkich języków wybrać 
można było tylko jeden. Największą 
popularnością cieszył się język an-
gielski. Wybrało go 97,5% uczniów. 

Prace ósmoklasistów zostaną 
sprawdzone przez egzaminatorów, 
a wyniki przysłane do szkół przez 
właściwą okręgową komisję egza-
minacyjną. Uczniowie poznają wy-
niki egzaminu 1 lipca. 
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Pomoc dla medyków
Gospodarz gminy podpisała 

umowę, w ramach której zostanie 
zakupiony sprzęt medyczny (aparat 
EKG, USG) oraz niezbędne wyposa-
żenie (parawany, stoły dla niemowląt) 
pomocne w codziennej pracy medy-
kom i pielęgniarkom. Aparatura trafi  
do gabinetów w ośrodkach zdrowia 
w Mielnie i Sarbinowie. 

Ponadto zakupione zostanie 
specjalistyczne wyposażenie nowego 
gabinetu rehabilitacji (m.in. urzą-
dzenie do laseroterapii, magnetote-
rapii, elektroterapii i ultradźwięków, 
stół do masażu), w którym będą 
świadczone zabiegi mieszkańcom 
gminy na podstawie dedykowanego 
programu zdrowotnego. Sprzęt zo-

stanie dostarczony do 31 październi-
ka 2022 r.

Zakup dokonany w ramach 
środków pochodzących z nagro-
dy, którą Gmina Mielno zdobyła 
w konkursie pn. „Rosnąca odpor-
ność” za wysoki wskaźnik wyszcze-
pienia mieszkańców gminy przeciw 
COVID19.

W różowej sieci 
Dziewczyny - uczennice Szkoły Podstawowej w Mielnie oraz Szkoły Podstawowej im. Straży Gra-
nicznej w Sarbinowie otrzymały dostęp do projektu "Różowa skrzyneczka". 

"Różowa Skrzyneczka" jest fun-
dacją walczącą z wykluczeniem i tabu 
menstruacyjnym. Projekt wspiera 
powszechny dostęp do bezpłatnych 
środków higieny osobistej na czas 
menstruacji w przestrzeni publicznej. 
W różowych skrzyneczkach znajdują 
się darmowe podpaski i tampony. 
Różowe skrzyneczki działają zgodnie 
z zasadą: weź, jeśli potrzebujesz, zo-
staw, jeśli masz nadmiar! 

Prezenty naszym dziewczynom 
podarowała Era Kobiet Koszalin. 

Dziękujemy za wspólne różowie-
nie świata i różowe skrzyneczki w obu 
gminnych szkołach.

GARŚĆ OKRESOWYCH 
FAKTÓW:
• blisko 500 000 osób w Polsce nie stać 

na zakup podpasek tamponów
• 21% uczennic jest zmuszonych wyjść 

z zajęć szkolnych z powodu braku 
podpaski

• 10% uczennic w ogóle nie wychodzi 
z domu

• 42% rodzin nie rozmawia w domu 
o miesiączce

• 43% nastolatek unika tematu okresu 
z ojcem

Mapa sieci: https://www.rozowa-
skrzyneczka.pl/mapa
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Mieleńskie Złote Gody
W Urzędzie Stanu Cywilnego w Mielnie odbyła się uroczystość jubileuszowa 50-lecia pożycia małżeńskiego Państwa 
Danuty i Bogusława Bechlerów oraz Państwa Barbary  i Witolda Włodyków.

Ten szczególny jubileusz - Złote 
Gody - jest dowodem na to, jak ważna 
jest miłość  i bliskość drugiej osoby. Te 
wspólnie przeżyte  lata, to symbol wier-
ności i miłości rodzinnej, to dowód wza-
jemnego zrozumienia i istoty związku 
małżeńskiego. To również wzór i piękny 
przykład dla młodych pokoleń wstępu-
jących w związki małżeńskie.

Państwo Bechlerowie pochodzą 
z Polanowa, wychowali trzech synów 
i  doczekali czworo wnucząt. Pan 
Bogusław zajmował się rolnictwem, 
a Pani Danuta wychowaniem dzieci  
i prowadzeniem domu.

Pan Witold Włodyka pochodzi 
z Podkarpacia  a Pani Barbara z Ko-
szalina, wychowali dwoje dzieci i do-
czekali czworo wnucząt. Pan Witold 
zajmował się mechaniką a Pani Bar-
bara była nauczycielem. Oboje śpie-
wają w zespole „16-ty Południk”   

Żelaźni małżonkowie
W Urzędzie Stanu Cywilnego w Miel-
nie odbyła się uroczystość jubileuszo-
wa 67-lecia pożycia małżeńskiego 
Krystyny i Sylwestra Rybków.

Ten szczególny jubileusz - Żelazne Gody 
- jest dowodem na to, jak ważna jest miłość 
i bliskość drugiej osoby. Te wspólnie przeżyte  
lata to symbol wierności i miłości rodzinnej, 

to dowód wzajemnego zrozumienia i isto-
ty związku małżeńskiego. To również wzór 
i piękny przykład dla młodych pokoleń wstę-
pujących w związki małżeńskie.

Pan Sylwester pochodzi z Wrocławia, 
a Pani Krystyna z Poznania, od 33 lat są 
mieszkańcami Mielna. Jubilaci wychowali 
czworo dzieci  i  doczekali dziesięcioro wnu-
cząt oraz ośmioro prawnucząt. 

Mapa dla wędkarzy 
Lokalna Organizacja Turystycz-
na w Mielnie w ramach realizacji 
projektu  „Ryby – świat wokół 
nas. Cykl warsztatów edukacyj-
nych” przygotowała wydawnic-
two dla wędkarzy pn. „Wędkar-
stwo na obszarze Mieleńskiej 
Lokalnej Grupy Działania”.

Jest to mapa w skali  1:80 000, 
w wersji polsko-niemieckiej, lami-
nowana obejmująca obszar Mie-
leńskiej Lokalnej Grupy Rybackiej 
tj. gminy Będzino, Białogard, Bie-
siekierz, Dygowo, Karlino, Mielno, 
Połczyn Zdrój, Tychowo. 

Mapa zawiera plany batyme-
tryczne m.in. jeziora Jamno, je-
ziora Podborsko, jeziora Parnow-
skiego, jeziora Gawrończe, jeziora 
Buślarskiego, jeziora Kołackiego. 

Publikacja udostępniana 
jest bezpłatnie w Punkcie In-
formacji Turystycznej w Miel-
nie przy ul. Chrobrego 3B oraz 
w siedzibie Biura MLGR w Sar-

binowie ul. Nadmorska 27.
We r s j a  e l e k t r o n i c z n a 

mapy: http://www.mielnolot.pl/

mapa-wedkarstwo-na-obszarze-
mielenskiej-lokalnej-grupy-
rybackiej/ 

Operacja w ramach działania „Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność”, objętego Priorytetem Nr 4 „Zwięk-
szenie zatrudnienia i spójności terytorialnej” objętego Programem Operacyjnym „Rybactwo i Morze z wyłączeniem projektów grantowych.

LOT wspiera „Ekonoma” 
7 czerwca, w Zespole Szkół 
nr 1 w Koszalinie, podpisano 
porozumienie o współpracy 
pomiędzy Zespołem Szkół nr 1 
w Koszalinie, czyli popularnym 
„Ekonomem” a Lokalną Organiza-
cją Turystyczną w Mielnie. 

Celem porozumienia jest po-
szerzenie oferty szkoły o wiedzę 
i praktyczne umiejętności zawodo-
we w obszarze szeroko rozumianej 
turystyki. Współpraca obejmować 

będzie praktyki zawodowe, poka-
zy i wykłady na temat działalności 
Lokalnej Organizacji Turystycz-
nej oraz Informacji Turystycznej, 
organizację staży wakacyjnych, 
wsparcie rzeczowe i dydaktyczne. 

Nawet najlepiej przekazana 
i przyswajana wiedza teoretyczna 
nie zastąpi przygotowania prak-
tycznego. Nasz region, gdzie bran-
ża turystyczna jest dominującą 
gałęzią gospodarki potrzebuje do-
brze przygotowanych kadr, które 

wpływają na standard bazy tury-
stycznej, jakość usług i wizerunek 
gminy.  

Zespół Szkół nr 1 reprezen-
tował dyrektor Szymon Konefał, 
Lokalną Organizację Turystyczną 
w Mielnie - prezes zarządu Bogu-
sław Adamów i wiceprezes zarzą-
du, zastępca burmistrza Mielna 
Dominik Gronet. 

W spotkaniu uczestniczył 
Przemysław Krzyżanowski - za-
stępca prezydenta Koszalina.

Żelaźni małżonkowie

Gratulujemy Jubileuszów
Jubilaci są godnym przykładem dla młodszych pokoleń. Oprócz odznaczeń, otrzymali pamiątkowe 
dyplomy oraz wiązankę kwiatów.
Szacownym Jubilatom życzymy dalszych szczęśliwych lat, pełnych zdrowia i spokoju oraz opieki 
osób najbliższych.



12 wydarzenia www.facebook.com/GminaMielno       www.mielno.pl        CZERWIEC 2022 | nr 6 (83) |

Promujemy kulturę i tradycje rybackie 
Lokalna Organizacja Turystyczna 
w Mielnie w ramach projektu  
„Ryby – świat wokół nas. Cykl 
warsztatów edukacyjnych” 
zorganizowała prelekcje edu-
kacyjne dla dzieci z 15. szkół 
podstawowych  gmin należących 
do Mieleńskiej Lokalnej Grupy 
Rybackiej, obejmujące tematykę 
kultury i tradycji związanych 
z rybołówstwem. 

Dzieci zapoznały się z histo-
rią niewielkiej wsi rybackiej jaką są 
Chłopy, poznały realia wykonywania 
zawodu rybaka, jak wyglądały przed 
wieloma laty i jak wyglądają obecnie 
łodzie rybackie oraz jak przygotowu-
je się sieci i łodzie do wypłynięcia na 
połowy. 

Podczas spotkań uczestnicy na 
pluszowych modelach rozpoznawali 

ryby żyjące w Morzu Bałtyckim, opo-
wiadali jak ryby wpływają na nasze 
zdrowie, jakie znają rybne potrawy, 
a na zakończenie każdego spotka-
nia odbywał się konkurs rysunkowy 
z rybą w roli głównej. Młodzi wędka-
rze otrzymali mapę „Wędkarstwo na 
obszarze Mieleńskiej Lokalnej Grupy 
Rybackiej”. 

Warsztaty prowadzili przed-
stawiciele Stowarzyszenia Promocji 
i Rozwoju Osady Nadmorskiej Chło-
py „16 Południk” w Chłopach. 

Operacja w ramach działa-
nia „Realizacja lokalnych strategii 
rozwoju kierowanych przez spo-
łeczność”, objętego Priorytetem 4 
„Zwiększenie zatrudnienia i spój-
ności terytorialnej” objętego Pro-
gramem Operacyjnym „Rybactwo 
i Morze z wyłączeniem projektów 
grantowych.

Roześmiany Dzień Dziecka
Powiadają, że kiedy śmieje się dziecko, śmieje się cały świat...

A ten świat śmiał się głośno i ra-
dośnie szczególnie w Dniu Dziecka, 
i to wszędzie tam gdzie bawią się, 
uczą, tworzą i mieszkają najmłod-
si. Deszcz w ten dzień nie zabrał 
humoru, energii, a powodów do 
uśmiechu nie brakowało. W obu pod-
stawówkach były gry terenowe dla 
starszaków, malowanie na stretchu, 
kreatywne zabawy w salach, pyszne 
kiełbaski i lody na deser, przedszko-
laki tańczyły, grillowały i ich święto 
trwało... kilka dni. To świat dorosłych 
pokolorował wyjątkowo pięknie świat 
swoich dzieci w ten dzień.  

Kilka chwili uchwyciliśmy w ka-
drach. 


