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DoDatek Wakacyjny (str. 3-6) a w nim m.in. kalendarz imprez sierpniowych w gminie Mielno, niezbędnik
turysty i inne informacje ułatwiające letni wypoczynek w naszych nadmorskich miejscowościach. polecamy!

– Chcieliśmy uświadomić na-
szym gościom jak ogromnym proble-
mem są niedopałki na plaży – wyjaś-
nia Olga Roszak-Pezała, burmistrz
Mielna. – Zadecydowaliśmy, że
wspólne z turystami będziemy chro-
nić to, co w naszym regionie najcen-
niejsze: morze i plaże. Warto dodać,
że tylko w jedynym sezonie turystycz-
nym służby porządkowe gminy zbie-
rają z samych tylko plaż ręcznie i me-
chanicznie ponad 600 ton śmieci. Po-
nadto w wakacje, od godz. 4,
codziennie ponad 70 osób sprząta na-
sze plaże i promenady. Dodatkowo 
3 maszyny – w tym zestaw plażowy 
z maszyną o sitach umożliwiających
zbieranie drobnych odpadów – wyjeż-
dżają na plażę. Naszym priorytetem
jest ochrona środowiska. Musimy
wszyscy zadbać o nie wszelkimi do-
stępnymi sposobami. Nasz projekt
jest jednym z nich. – podsumowuje
wysiłki samorządu burmistrz. 

Do akcji mieleńskiego Urzędu
Miejskiego przyłączyły się chętnie
ośrodki i hotele w gminie, które sąsia-
dują z plażą. Partnerskie punkty
oznakowano plakatami promującymi
ekologiczny projekt. Popielnice 
w Mielnie rozdają także ratownicy
wodni oraz pracownicy miejscowej
Informacji Turystycznej. Na każdej
popielnicy, w kształcie rożka, jest
wskazówka jak ją złożyć (po czym wy-
pełnić piaskiem) i koniecznie po zu-

życiu należy całość wyrzucić do
śmietnika. To proste. 

Akcja jest pierwszym tego typu
projektem w pasie nadmorskim i cie-
szy się wielkim zainteresowaniem
wszystkich gości – także tych palą-
cych papierosy. 

To druga (i nie ostatnia) edycja
mieleńskiej inicjatywy ekologicznej.

M i e l e ń s k a a kc j a „ p l a ż a B e z  p e ta”

NIE DYM NA PLAŻY 
W trosce o czystość plaż i ochronę środowiska na kąpieliskach w gminie
Mielno – w sezonie wakacyjnym – palaczom oferowane za darmo, jednora-
zowe, kartonowe (i co ważne) biodegradowalne popielnice na plażę. 

Sezon 2021 w gminie Mielno roz-
poczęliśmy od tradycji czyli biegu
ratowników i wciągnięcia na maszt
głównego kąpieliska w mieście
prestiżowego wyróżnienia 
– „Błękitnej Flagi”. Byliśmy, jesteśmy,
będziemy… gotowi. 

Na odcinku 25 kilometrów plaż
otworzyliśmy 17 kąpielisk strzeżo-
nych, czyli o 3 więcej niż w ubiegłym
roku. O bezpieczeństwo kąpieli i wy-
poczynku na plaży dba 85 ratowni-
ków wodnych, którzy wykorzystują
również ustawione na plażach „kory-
tarze życia”. Ich pracę wspomagają
policjanci, strażnicy miejscy, patrole
rowerowe – służby PCK. 

Posiadamy także oznakowaną
plażę dla naturystów zgodną z wymo-
gami Federacji Naturystów Polskich.
Dla osób wypoczywających ze swoimi
czworonożnymi pupilami funkcjonu-

ją wydzielone i oznakowane miejsca
do plażowania ze zwierzętami. Nie
zapomnieliśmy jednak o pandemii 
– stąd tablice przy wszystkich wej-
ściach na plaże informujące o reżimie
sanitarnym. 

W sezonie wysokim ponad 90
osób, od godziny 4 rano, sprząta ręcz-
nie i mechanicznie nasze plaże i pro-
menady. Mieleński Ośrodek Sportu 
i Rekreacji rozstawił 64 kabiny sani-
tarne typu „toi toi” oraz 1200 stelaży
na worki z odpadami. 

Funkcjonują do obsługi ruchu
turystycznego aż 3 punkty Informacji

Turystycznej – w tym dwa sezonowe.
Tam turyści otrzymają fachową infor-
mację o ofercie na niepogodę, atrak-
cjach w okolicy, rozkładach jazdy
(busy, szynobus, statek przez Jamno),
cykliści mogą się wyposażyć w mapy
rowerowe, przewodniki, gadżety. 

Uruchomiliśmy wspólnie z „Eko-
wspólnotą” Lokalną Organizacją Tu-
rystyczną – Mieleńską Kartę Tury-
sty dedykowaną gościom, którzy po-
twierdzą wniesienie opłaty miejscow-
ej. Na deptaku w centrum miasta
można podziwiać sentymentalną wy-
stawę „Mielno na starych pocztów-

kach”, zaś w weekendy miejsce to za-
mienia się w „Strefę Wolnego Artysty”
– jedyną taką przestrzeń w kraju. 

Dla miłośników dobrej muzyki 
i humoru otworzyliśmy dedykowaną
ofercie Mieleńskiego Lata Artystycz-
nego – PRZYSTAŃ.KULTURA. Kul-
minacyjnym wydarzeniem tego lata
będzie na pewno HIPPIEZA FESTI-
WAL MUZYKI I SZTUKI. To kilkud-
niowe wydarzenie muzyczno-arty-
styczne, dla którego inspiracją stał się
I Ogólnopolski Zlot Hipisów, który
odbył się w 1968 roku właśnie w Miel-
nie, a udział w nim wzięła m.in. znana
polska artystka Kora. 

W sieci oraz mediach społeczno-
ściowych trwa i nabiera kolorytu na-
sza akcja #OdkłamujemyBałtyk, 
a w realu „Plaża bez peta”.

Dziękujemy Wam, że tegoroczny
urlop spędzacie w kraju, z nami, 
w Gminie Mielno.

Bezpieczny i pełen atrakcji

Sezon w pełni 

Więcej o naszych projektach ekologicznych na: 

http://www.ekomielno.pl/ 
http://www.ekomielno.pl/plaza-bez-peta
https://www.facebook.com/GminaMielno
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Mieleńskie Lato Artystyczne to cykl
wydarzeń wakacyjnych, które 
Centrum Kultury w Mielnie organi-
zuje dla turystów i mieszkańców. 
W tym roku część z nich odbędzie
się w nowym miejscu na kulturalnej
mapie Mielna, czyli 
w PRZYSTAŃ.KULTURA. Wielki
otwarcie kulturalnej strefy odbyło
się w sobotę 10 lipca. 

– Właśnie takiego miejsca 
w Mielnie potrzebowaliśmy – mówi
Anna Ledochowicz, dyrektorka Cen-
trum Kultury w Mielnie – Walczyliś-

my o przekształcenie terenu po sta-
rym kasynie w miejsce, które będzie
stało otworem przed turystami 
i mieszkańcami. I udało nam się!

Na wielkim otwarciu wystąpili
Teatr Adria, który swoim muzycznym
występem porwał do tańca całą salę!
A ta była pełna – wszystkie dostępne
bilety wyprzedały się jeszcze przed
wydarzeniem. Teatr swój występ roz-
począł utworem „Parostatek”. Nie bez
powodu – to właśnie w Mielnie człon-
kowie zespołu Trubadurzy wpadli na
pomysł sformowania swojej grupy. Po
tym jak „Parostatek” wpłynął do przy-
stani pełnej kultury na scenę weszli

członkowie Kabaretu Czesuaf. Świet-
ne skecze, garść prześmiesznych żar-
tów i niezwykły kontakt z publiczno-
ścią – tak można opisać występ poz-
nańskiej grupy. Mielno odwiedzili
zresztą nie po raz pierwszy i obiecali,
że nie po raz ostatni. 

Gwiazdą wieczoru był jednak ze-
spół Zeppelinians – Tribute Band,
którzy dostarczyli nam porządną
dawkę rockowych hitów. Publiczność
nie siedziała już grzecznie na krzeseł-
kach. Wszyscy tańczyli i śpiewali
udowadniając ponownie, że w Miel-
nie zabawa jest najlepsza! 

Wielkie Otwarcie to jednak nie

wszystko. Centrum Kultury w Mielnie
szykuje w PRZYSTANI jeszcze kilka
wydarzeń. Pełen kalendarz dostępny
jest na stronie www.ckm.mielno.pl

To tutaj już w sierpniu odbędzie
się pierwsza edycja festiwalu HIPPIE-

ZA, który przeniesie wszystkich (nie
tylko muzycznie) w kolorowe lata 70.
Czeka nas świetna muzyka oraz naj-
lepsza pod słońcem zabawa. Zapra-
szamy!

WIELKIE OTWARCIE JUŻ ZA NAMI! olga roszak-pezała, burmistrz Mielna:
„Powołaliśmy do życia miejsce nietypowe – i na pewno zadbany o to aby takie
było. Miejsce niczym przystań dla sztuki, muzyki, twórczej wizji i myśli, a przede
wszystkim dla pozytywnej energii pozytywnych ludzi. Miejsce to uczynimy mek-
ką kultury, nie tylko w regionie. To nasze plany. To nasz cel. A ponieważ jesteśmy
turystycznym kurortem miejsce to musi myć też kojarzone z wodą – czyli mo-
rzem i jeziorem zarazem i tak się też stało bo obok nas mamy Jamno. Jestem
duma, że mogę z tego miejsca powiedzieć że KULTURA w Mielnie ma się
dobrze, że nie przeszkodziła jej pandemia, i silne wiatry morskie. Jestem pewna,
że ta PRZYSTAŃ stanie się kolejnym rozpoznawalnym znakiem jakości naszej
gminy. Dziękuję wszystkim którzy przyczynili się w jakimkolwiek stopniu do
otwarcia tego klimatycznego miejsca.”

Olga Roszak-Pezała, bur-
mistrz Mielna razem 
z Katarzyną Królczyk, dy-

rektor Archiwum Państwowego w Ko-
szalinie i Anną Ledochowicz, dyrektor
Centrum Kultury w Mielnie zainaugu-
rowały wystawę plenerową „Mielno na
Starych Pocztówkach” – zlokalizowaną
w samym sercu kurortu.

Ekspozycja została przygotowana
wspólnie przez Archiwum Państwowe
w Koszalinie oraz Centrum Kultury 
w Mielnie z okazji jubileuszu 60-lecia
działalności Archiwum Państwowego
w Koszalinie.

Na 40 tablicach zaprezentowano
ponad 100 unikatowych fotografii
oraz pocztówek ze zbiorów Archi-
wum Państwowego w Koszalinie, 
a także prywatnych zasobów miesz-
kańców gminy Mielno: Sebastiana
Popiela i Zbigniewa Choińskiego 
(w większości do tej pory niepubliko-
wanych). 

Wystawa wzbogacona została
opisami i ciekawostkami z życia
przedwojennego kurortu, które opra-
cował znany sympatyk regionu 
– Krzysztof Urbanowicz. Korzystając
z QR-kodów można dotrzeć do nie-
których z prezentowanych na po-

cztówkach lokalizacji i zobaczyć, jak
wyglądają one dziś.

Kolekcja pocztówek i fotografii
przybliża codzienne życie mieszkań-
ców, najważniejsze i najbardziej roz-
poznawalne miejsca oraz budynki na
terenie całej gminy Mielno, ale też at-
mosferę panującą podczas wakacji
nad Bałtykiem przeszło 100 lat temu. 

– Dzięki wystawie mieszkańcy
oraz turyści mogą przenieść się do in-
nej epoki i zobaczyć, jak wyglądały
wszystkie miejscowości w naszej gmi-

nie – informuje burmistrz Mielna. 
– Warto podkreślić, że także te już
dziś nieistniejące, jak np. Czajcze.
Ogromie się cieszę, że współpraca 
z Archiwum daje takie wspaniałe efek-
ty. Zapraszam na deptak, bo klimat 
i czar wystawy jest niepowtarzalny. 

A dlaczego Czajce już nie istnie-
ją? 

Jeśli chcesz się dowiedzieć, od-
wiedź mieleński deptak. Wystawę bę-
dzie można oglądać do końca wrześ-
nia.

naDMOrski kUrOrt – kieDyŚ i DziŚ

Podróż sentymentalna
Efekty współpracy Gminy Mielno i Archiwum Państwowego w Koszalinie
można podziwiać na… deptaku w centrum miasta.



INFORMATOR DLA TURYSTY

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

Punkty Informacji 
Turystycznej 
na terenie gminy Mielno

1. ul. Chrobrego 3B, Mielno, tel. 94 316 60
48, od 1.07 do 31.08.2021, poniedziałek 
– piątek 8:00 – 19:00, sobota – niedziela 9:00
– 16:00

2. ul. Lechitów 25, Mielno, tel. kom. 793
897 305, od 1.07 do 31.08.2021, poniedziałek
– piątek 8:00 – 18:00, sobota – niedziela
10:00 – 16:00

3. Biblioteka w Sarbinowie, ul. Nadmorska
27, Sarbinowo, tel. 94 343 50 21, od 1.07 do
31.08.2021, poniedziałek – wtorek, czwartek
– piątek 10.00 – 17.00

Zdrowie 

infolinia nFz: 800 190 590
infolinia dla obywateli ws. coViD-19, 

tel. 22 250 01 15 
powiatowa Stacja Sanitarno-epidemiolo-

giczna w koszalinie, ul. Zwycięstwa 136, cen-
trala 94 342-40-85, Sekcja Epidemiologii 94
342-40-85 wew. 227, psse.koszalin@pis.gov.pl

Ośrodki zdrowia

MIELNO: MED–CARE ul. Chrobrego 9, 
tel. (94) 316 65 15, (94) 318 92 26

http://www.przychodnia.mielno.pl/
SARBINOWO: Ośrodek Zdrowia Omnis

Gutowscy, ul. Nadmorska 62, tel. (94) 316 55
89

Szpitalny oddział ratunkowy
Szpital Wojewódzki w Koszalinie, ul. T. Cha-

łubińskiego 7, tel.: centrala – 94 34 88 400,
rejestracja i sekretariat SOR – (94) 34 88 151 

pomoc Doraźna w koszalinie 
W związku z ogłoszonym stanem zagroże-

nia epidemiologicznego każda wizyta u lekarza
POZ lub w ramach Pomocy Doraźnej musi być
poprzedzona telefonicznym zgłoszeniem wi-
zyty.

pomoc Doraźna dla osób dorosłych po-
wyżej 19. roku życia: Poliklinika ul. Szpitalna
2, tel. 94 3471 660 lub 539 140 122

poniedziałek – piątek 18:00 – 8:00
soboty, niedziele i święta 8:00 – 8:00
Dla dzieci do 19. roku życia: Szpital Woje-

wódzki w Koszalinie, ul. T. Chałubińskiego 7
tel.: 94 34 88 400; 94 34 88 151

pogotowie ratunkowe w okresie wakacji
stacjonuje przy ulicy Strażackiej 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 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. Nadmorska
62a, tel. 94 316 57 24

Bankomaty 
Całoroczne

Mielno, POLOmarket, ul. Kościelna 6, Eu-
ronet, Całodobowy

Mielno, DUNE Resort, ul. Pionierów 20,
Euronet, Całodobowy

Mielno, (Deptak) ul. Tadeusza Kościuszki
6/8, PKO BP, Całodobowy

Mielno, Biedronka ul. Chrobrego 4, San-
tander, Całodobowy

Mielno, Chrobrego 10, (przy Urzędzie Mias-
ta) PKO BP, Całodobowy

Mielno-Unieście, Bałtycka 2A, Global Cash
Mielno-Unieście, 6 Marca 16A, Euronet

(przy Hoteliku Europa).

Kościoły

łazy: Kaplica Rzymskokatolicka pw. św.
Joachima i św. Anny, ul. Słoneczna 4A

Mielno: Parafia pw. Przemienienia Pańskie-
go, ul. Kościelna 27 http://www.mielno.kosza-
lin.opoka.org.pl/ 

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

Sarbinowo: Parafia pw. Wniebowzięcia
Najświętszej Maryi Panny, ul. Nadmorska 17
https://parafia-sarbinowo.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 Mielno, 
ul. Chrobrego 13, tel. 94 318 92 51

Filia biblioteki w Sarbinowie, ul. Nadmorska
27a, tel. 94 343 50 21

Centrum Kultury w Mielnie, ul. Chrobrego
45, tel. 94 315 60 71, 94 314 91 41
https://ckm.mielno.pl/index.php/category/
aktualnosci/; https://www.facebook.com/
ckmielno 

Transgraniczne Centrum Edukacji Ekolo-
gicznej w Sarbinowie, Sarbinowo ul. Leśna 2,
tel. 94 94 711 01 51, 94 711 01 52
https://www.facebook.com/tceesarbinowo 

Komisariat Policji w Mielnie, ul. 6 Marca 6,
tel. 47 78 41 820

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

Mieleński Ośrodek Sportu i Rekreacji, 
Mielno, ul. Słoneczna 9, tel. 94 318 97 20, 
94 318 93 62 https://mosir-mielno.bip.net.pl
/?c=216 

Ekoprzedsiębiorstwo Sp. z o.o., ul. gen. Sta-
nisława Maczka 44, tel. 94 318 97 50, 94 318
99 80 http://ekoprzedsiebiorstwo.pl/ 

Hot spot lub dostęp 
do Internetu

MIELNO Punkt Informacji Turystycznej, 
ul. Chrobrego 3B, 

MIELNO Biblioteka Publiczna, ul. Chrob-
rego 13

SARBINOWO Biblioteka Publiczna, 
ul. Nadmorska 27A

STREFY PŁATNEGO
PARKOWANIA

(Uchwała Nr
XXXIV/370/2021 Rady
Miejskiej Mielna z dnia
26.03.2021)

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

karta parkingowa do nabycia w kasie Mie-
leńskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ul.
Słonecznej 9 w godz. 8.00-14.00. 

opłaty jednorazowe w strefie a:
– za pierwsze pół godziny parkowania – 2,10
– za pierwszą godzinę parkowania – 4,20
– za drugą godzinę parkowania – 5,00
– za trzecią godzinę parkowania – 6,00
– za czwartą i każdą następną rozpoczętą go-
dzinę – 4,20

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 – 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 rozpoczętą 
godzinę – 3,50

opłaty abonamentowe w strefie B:
– karta abonamentowa tygodniowa – 60,00
– karta abonamentowa dwutygodniowa 
– 100,00
– karta abonamentowa miesięczna – 150,00

Strefa a obejmuje:
1) ul. Leśna w Sarbinowie – na długości ist-

niejących zatok postojowych po obu stronach
drogi;

2) ul. 1 Maja w Mielnie – na odcinku od ul.
Nadbrzeżnej do posesji Nr 2 (obie strony dro-
gi);

3) ul. Nadbrzeżna w Mielnie – na długości
istniejącej zatoki postojowej po południowej
stronie drogi;

4) ul. Parkowa w Mielnie – na długości ist-
niejącego parkingu po północnej stronie drogi,
od ul. W. Polskiego;

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 od ul. Piastów do ul. 
W. Polskiego;

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

8) ul. Słoneczna w Mielnie – na odcinku od
ul. B. Chrobrego do wejścia na plażę (po stro-

nie wschodniej drogi) oraz istniejący parking
przy wejściu na plażę, po zachodniej stronie
drogi;

9) ul. Wydmowa w Mienie – na długości
istniejącego parkingu, od ulicy Reja do Wy-
dmowa Nr 2 (po północnej stronie drogi);

10) ul. Morska w Mielnie – na długość ist-
niejącego parkingu po wschodniej stronie dro-
gi w dz.nr 3/85 (po wschodniej stronie drogi);

11) ul. 6 Marca w Mielnie– na długości ist-
niejących zatok postojowych po stronie po-
łudniowej drogi oraz na odcinku od ul. Wąskiej
do wysokości dz. Nr 82/1 po stronie północ-
nej drogi.

12) ul. Leśna w Łazach – na długości ist-
niejących zatok postojowych po stronie po-
łudniowej drogi oraz na odcinku od ul. Wąskiej
do wysokości dz. Nr 82/1 po stronie północ-
nej drogi.

Strefa B obejmuje następujące ulice:
1) ul. Południowa w Sarbinowie – na dłu-

gości istniejących zatok postojowych od Po-
łudniowa Nr 2 do Południowa Nr 66 (po pół-
nocnej stronie drogi).

Poczta

Up Mielno, ul. 1 Maja 5, Mielno od 28.06-
31.08.2021 (sezon)

Poniedziałek-Piątek – 11:00-20:00
Sobota – 11:00-19:00
Niedziela – 12:00-17:00 
FUp Mielno, ul. Młyńska 4, Sarbinowo,

pon. 13:00 – 20:00; wt.-pt. 10:00 – 17:00,
tel. 94 348 96 58

FUp Mielno w łazach tylko w okresie od
1.07 do 31.08
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SERWIS KĄPIELISKOWY 

– tutaj sprawdzisz informacje dotyczące or-
ganizacji kąpielisk, temperaturę wody, rodzaj
flagi https://sk.gis.gov.pl/index.php/kapielis-
ka

Wykaz kąpielisk Gmina Mielno:

https://mosir-mielno.bip.net.pl/?c=436
(Uchwała XXXV/385/2021 z dnia 30.04.2021)

Kąpieliska sezon
1.07-31.08.2021
/godz. otwarcia 9.30-17.30/

Kąpieliska strzeżone

1. Gąski 209 – na
wschód od ul. Morskiej

2. Gąski 210 – na
wschód od wejścia na
plażę przy ulicy Latarni-
ków

3. Sarbinowo 211
– kąpielisko położone na
wschód od wejścia na
plażę przy ul. Nadmorskiej na wysokości ulic
Plażowa i Wydmowa

4. Sarbinowo 212 – kąpielisko położone
na wschód od wejścia na plażę przy pętli au-
tobusowej przy ul. Nadmorskiej

5. Sarbinowo 213B – kąpielisko na zachód
od wejścia na plaże przy ul. Leśnej

6. chłopy 214 – kąpielisko na zachód od
wejścia na plażę przy molo

7. Mielenko 207 – kąpielisko położone
wejściu na plażę od ul. Plażowej

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

9. Mielno 216 – kąpielisko położone po-
między wejściem na plażę przy ul. 1 Maja a
wejściem przy ul. Piastów

10. Mielno 218 – kąpielisko położone na
wschód od wejścia na plażę przy ul. Orła Bia-
łego

11. Mielno 219 – kąpielisko położone na
wschód od wejścia na plażę przy ul. Słonecz-
nej

12. Mielno 220 – kąpielisko położone na
zachód od wejścia na plażę przy ul. Wydmo-
wej na wysokości OW Krokus

13. Unieście 221 – kąpielisko położone
przy wejściu a plażę przy ul. Morskiej

14. łazy 223 B – kąpielisko położone przy
wejściu na plażę od ul. Leśnej tzw. Główne

15. łazy 224 – kąpielisko położone przy
wejściu na plażę od ul. Leśnej na wysokości
OW Jaroszowiec

16. łazy 225 B – kąpielisko położone przy
wejściu na plażę od ul. Wczasowej

� zejścia na plaże przy-
stosowane dla osób mają-
cych problemy z porusza-
niem się lub korzystających
z wózków inwalidzkich:

łazy – główne wejście na plażę od ul. Leś-
nej

Mielenko – ul. Brzozowa – (zjazd z płyt be-
tonowych)

chłopy – ul. Portowa
Sarbinowo – 5 zejść: ul. Leśna (zjazd z płyt

betonowych), ul. Nadmorska przy posesji 66,

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

Gąski – zejście przy ul. Latarników
Gąski – ul. Wydmowa
Mielno – 6 zejść – ul. Morska, ul. Pogodna

(zjazd z betonowych płyt), ul. Słoneczna (zjazd
z betonowych płyt), ul. Orła Białego, ul. Pias-
tów (zjazd na drewnianej kładce), ul. 1 Maja
(zjazd z betonowych płyt)

Strefy na plaży dla turystów 
ze zwierzętami

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

Znajdują się przy:
– wejściu na plażę nr UM 24 – ul. Kościelna

w Mielnie /koło grodziska/
– wejściu na plażę nr UM 1 – ul. Maczka w

Mielnie os. Unieście 

Strefy na plaży dla naturystów 

200 m od wschód od Kanału Jamneńskiego
na długości 300 m linii brzegowe jest ozna-
kowana tablicami

Telefony alarmowe
w razie wypadku 
na jeziorze Jamno

/pas morski

� Drużyna WOPR przy Ośrodku Szkolenia
w Łabuszu
Akwen: Jezioro Jamno
Kierownik drużyny: Sławomir Pikuła
tel. 94 345 25 00

� Bosman Przystań w Łabuszu Tadeusz
Charzyński – 723 974 522 
Dyrektor Sławomir Pikuła – 604 822 843
Środkowopomorskie Ochotnicze Pogotowie
Ratunkowe do 14:00, 94-345-25-00, 602-
633-231, po 14:00 Bosman lub Dyrektor

WOPR 

Drużyna WOPR przy Mieleńskim Ośrodku
Sportu i Rekreacji w Mielnie, ul. Słoneczna 9,
76-032 Mielno. 

Akwen: morski pas wód przybrzeżnych
gminy Mielno. 

Kierownik drużyny: Leszek Pytel – tel.
606 738 616 

Tel. ratunkowy nad wodą: 
601 100 100

Komunikacja

� Szynobus na trasie koszalin – Mielno
– koszalin

kursuje od 26.06 do 31.08.2021 na trasie
koszalin – Mielno – koszalin /przejazd 15-
18 minut/. Stacja PKP w Mielnie ul. Lechitów,
naprzeciwko punktu informacji turystycznej.
Bilet w cenie 5 zł. 

Rozkład jazdy: https://koleo.pl/rozklad-
pkp/koszalin/mielno-koszalinskie/24-06-
2021_10:00/all/all 

� Busy i autobusy
Trasa Mielno os. Unieście – Mielno – Ko-

szalin /Przewozy „RONIN”/. Rozkład dostępny
na przystankach oraz na stronie: https://ronin-
koszalin.pl/ tel. 503 866 900 PN-PT 11-16

Trasa: Koszalin – Mielno – Mielenko –
Chłopy – Sarbinowo /Firma „Ar-bos”/. Roz-
kład 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 14 czerwca do 13 września firma AIR-
BUS kursuje na trasie Darłówko – Łazy –
Mielno – Chłopy – Sarbinowo – Gąski – Do-
brzyca /Ogrody Tematyczne Hortulus/ – Ko-
łobrzeg. Poszczególne przystanki oraz rozkład
jazdy: www.airbus-przewozy.pl, tel. 505 406
909.

Rekreacja

� Wędkowanie na jeziorze jamno
Gospodarstwo Rybackie w Mielnie, ul.

Chrobrego 43, tel. 94 318 90 54. Zezwolenie
można opłacić na nr konta 95 1140 2004
0000 3302 7931 3789 oraz przez Urząd Po-
cztowy w Mielnie na ul. 1-go Maja 5. Upo-
ważniają one do wędkowania na spining oraz
na dwie wędki na obszarze jeziora, Kanału
Jamneńskiego oraz na rzece Strzeżenicy. 

Połów przy brzegu w dzień:
14 dni – 48,30 zł
7 dni – 34,50 zł
3 dni – 20,70 zł
Połów z brzegu przez całą dobę:
14 dni – 118,30 zł
7 dni – 84,50 zł
3 dni – 50,70 zł
https://www.zpw.pl/pozwolenie/zezwole-

nie-gospodarstwo-rybackie-mielno/ 

� rybołówstwo rekreacyjne 
na obszarach morskich rp 
Główny inspektorat rybołówstwa Mor-

skiego z siedzibą w Słupsku
Wysokość opłat, druki, numer konta na

stronie: https://girm.gov.pl/
Informacja w sprawach związanych z rybo-

łówstwem rekreacyjnym (wędkarstwo mor-
skie) tel. W.R. (059) 842 44 57 wew. 22

� rejsy Wycieczkowe po jeziorze jamno
statkiem MiLa

W okresie letnim można wybrać się na wy-
cieczkę po jeziorze Jamno statkiem wyciecz-
kowym „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 nume-
rem tel. 692 553 520. Cena biletu 15 zł, ulgo-
wy 10 zł. 

� rejsy statkiem hybrydowym „julek”
przez jezioro jamno 

Statek hybrydowy „Julek” kursuje do Jamna
z przystani w Mielnie (ul. Prądno) – rejs około
30 min oraz z przy przystani w Unieściu (za
budynkiem 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:
http://mzk.koszalin.pl/koszalek/

Kontakt do kapitana statku pod numerem
tel. 887 050 469
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Boiska 

i tereny rekreacyjne 

zespół boisk „Moje boisko orlik 2012”, ul.
Morska w Gąskach. Jest to kompleks do gier
zespołowych na świeżym powietrzu, do ama-
torskich rozgrywek piłki nożnej.

plac rekreacyjny przy zbiegu ulic Żerom-
skiego i kochanowskiego w Mielnie – to
miejsce do wypoczynku rodzinnego. Znajduje
się tu plac zabaw, ściany wspinaczkowe, drew-
niany okręt z rampami do zabawy. Dla star-
szych oraz dorosłych istnieje możliwość gry
w ping ponga oraz gry zespołowej.

Boisko Miejskiego ośrodka pomocy Spo-
łecznej w Mielnie przy ul. 6-go Marca 35 – to
kompleks przeznaczony do uprawiania gier
zespołowych, udostępniany w godzinach 9:00
– 21:00.

park Linowy tukan – trasa trudna, tra-
sa średnia, trasa dziecięca, zjazdy tyrol-
skie, trasa treningowa. Park linowy znaj-
duje się w Mielnie, przy ulicy Chmielnej
4, tel. 501 679 550, e-mail: tukan@park-
mielno.pl http://www.parkmielno.pl/. Park li-
nowy czynny w sezonie letnim codziennie 
w godzinach 11.00-18.00

plac zabaw przy pętli autobusowej na ulicy
nadmorskiej w Sarbinowie – bezpośrednio
przy wejścia na promenadę. Znajdują się tam
drabinki, huśtawki, ścianki wspinaczkowe oraz
mosty linowe dla młodszych i trochę starszych
dzieci.

Boisko wielofunkcyjne + plac zabaw, ul.
Lipowa 46 w Mielenku – Jest to boisko przy-
gotowane do gier zespołowych (koszykówka,
piłka nożna, siatkówka, tenis ziemny). Na-
wierzchnia boiska została zrobiona z poliure-
tanu. Integralną częścią boiska jest nowoczes-
ny i bogato wyposażony plac zabaw. Jest tam
zjeżdżalnia, huśtawka, rampa, ściany wspi-
naczkowe, piaskownica. Całość dostępna jest
przez cały rok w godzinach od 10:00 do
20:00.

Atrakcje turystyczne 

Leśna pętla przygód i tajemnic w Mielnie
– to rodzaj ścieżki przyrodniczo-edukacyjnej,
która prowadzi przez charakterystyczne dla
nadmorskiego lasu stare wydmy oraz inne
obiekty: grodzisko średniowieczne i dwa bun-
kry z czasów II wojny światowej. Elementy
ścieżki to wielkie figury szyszek, kładka łączą-
ca dwa grodziska, taras widokowy. Jedno z
wejść na ścieżkę znajduje się przy ulicy 1 Maja
i pokrywa się ze szlakiem pieszym oraz rowe-
rowym Velo Baltica.

Latarnia Morska w Gąskach – druga pod
względem wysokości latarnia na polskim wy-
brzeżu. Na szczyt latarni zwiedzający muszą
pokonać 190 kamiennych schodów. Numer
do latarnika 604 803 266. W sezonie czynna
od 10:00 do zachodu słońca. Przerwa od
13:30 do 15:00. 

Cena biletu: normalny 8.00 zł, ulgowy 6 zł.
park rozrywki Dmuchańce Sarbinowo

– ul. Południowa 43, tel. 511 531 504 
HYPERLINK „http://www.funworld.pl”

www.funworld.pl 
czynne: pon.-nd. 10.00-21.30 
Skarbnica Wioski rybackiej w chłopach

– ul. Morska 37, Zwiedzanie dla grup, jak i
osób indywidualnych odbywa się wyłącznie z
przewodnikiem po wcześniejszym umówieniu
telefonicznym pod numerem 527 102 615.
Bilet normalny 8 zł, bilet ulgowy 6 zł. 

od 4 czerwca do 30 września 2021 w
Skarbnicy – wystawa Bursztyn Bałtycki.
Skarb Morza Bałtyckiego. 

W budynku znajdują się pamiątki związane
z tradycjami rybackimi, ekspozycje poświęco-
ne Morzu Bałtyckiemu, ekologii oraz środo-
wisku morskiemu. 

Czas zwiedzania ok. 90 min. Godziny
otwarcia poniedziałek – piątek 10:00, 12:00,
14:00, 16:00, sobota 11:00, 13:00, 15:00 

„kosmiczny Labirynt Mielno” – weź tele-
fon i zobacz inny świat w polu kukurydzy.

Kosmiczny Labirynt Mielno – UFO ląduje
w polu kukurydzy w Niegoszczy to miejsce, w
którym granice pomiędzy światem realnym, a
wirtualnym po prostu nie istnieją. Zobacz inny
świat w ogromnym labiryncie w polu kukury-
dzy i przeżyj kosmiczną przygodę z przesym-
patycznymi kosmitami Umi! Kosmiczny Labi-
rynt to nowe, niezwykłe miejsce tworzone z
pasji do sportu, ruchu na świeżym powietrzu
oraz… do gier video.

Lokalizacja: niegoszcz 25, https://kosmicz-
nylabirynt.pl/ 

LaBiryntoWe poLe W MieLenkU.
zgub się na kukurydzianym rancho!

Labiryntowe Pole to wspaniałe miejsce za-
równo dla rodzin, przyjaciół, samotnych po-
szuki-waczy przygód oraz całych grup wy-
cieczkowych. Trzy hektary zawiłych ścieżek w
polu ku-kurydzy, w których można się zgubić
to naprawdę niezła gratka! Na szczęście jest
mapa, która poprowadzi Was do celu. Po dro-
dze, czeka jednak kilka zadań i łamigłówek.

Po wszystkim polecamy odpoczynek na
wygodnych leżakach i hamakach na naszym
kukury-dzianym rancho. Czekać tu będą na
Was pyszne przekąski i napoje. Na naszym
wiejskim po-dwórku możesz znów poczuć się
jak dziecko – zagrać w gumę, sznura, czy prze-
rzucanie siana na czas, a także zrobić rodzinne
ognisko z pieczeniem kiełbasek.

Mielenko, ul. Lipowa (wyjazd w kierunku
miejscowości chłopy, Sarbinowo po lewej
stronie). Dotrzecie do nas także czerwoną
ciuchcią, która kursuje po okolicy (Mielno –
Chłopy – Sarbinowo).

Dowiedz się więcej na:
http://www.labiryntowepole.com
http://www.facebook.com/Labiryntowe-

pole-103186125223071

Ciuchcie turystyczne

� happy train – 604 843 697 – Ciuchcia
Turystyczna osoby indywidulane i grupy zor-
ganizowane. 

Trasa: Mielno parking Polo Market (od ul.
Kościelnej) – Sarbinowo Pętla 

MIELNO-SARBINOWO: 10:50, 11:50,
12:50, 13:50, 14:50, 15:50, 16:50, 17:50

SARBINOWO-MIELNO: 10:20, 11:20,
12:20, 13:20, 14:20, 15:20, 16:20, 17:20. 
Ruszamy z pętli autobusowej. Koszt biletu 

w jedną stronę: 10 zł/osoba, 10 zł/dziecko 
(w każdym wieku)

SARBINOWO-GĄSKI (Latarnia Morska):
10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00,
16:00, 17:00, 18:00. Ruszamy z pętli autobu-
sowej.

GĄSKI-SARBINOWO: 10:30, 11:30, 12:30,
13:30, 14:30, 15:30, 16:30, 17:30, 18:30. Ru-
szamy z przystanku przy głównej ulicy na wy-
sokości Latarni Morskiej.

Koszt biletu w jedną stronę: 10 zł/osoba,
10 zł/dziecko (w każdym wieku).

� Bryza eXpreSS – 607 874 485 – Trasa:
Mielno (parking Polo Marketu od. Lechitów)
– Unieście (Blue Marine) oraz grupy zorgani-
zowane

Taxi

� Mele taxi – tel. 788 307 330
� Mele taxi 2 – 790 449 940

Wypożyczalnie 
rowerów

Mielno 
� „Adacho” Wypożyczalnia rowerów miej-

skich i wodnych – ul. Orła Białego, tel. 608
301 923

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

Sarbinowo 
� Wypożyczalnia rowerów i gokartów –

ul. Nadmorska 41 (na rogu ulicy Spacerowej)
tel. 501 791 650

chłopy 
� Pensjonat przy plaży, ul. Kapitańska 58

tel. 604 453 155
niegoszcz
� Hotelik „Brydar” Niegoszcz 29, tel. 607

199 167

Wypożyczalnie 
sprzętu pływającego 
na Jeziorze Jamno

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

Wypożyczalnia skuterów wodnych i moto-
rówek, Mielno ul. 6 Marca 2 /Domki na wo-
dzie/, tel. 531 777 111

Wypożyczalnie sprzętu
sportowego

Wypożyczalnia skuterów elektrycznych, ul.
Kościelna 5, tel. 607 487 824, 691 421 675

Wypożyczalnia Quadów i Buggy’ów na to-
rze Niegoszcz 22, tel. 798 474 720

Przechowalnia bagażu

Dom Wypoczynkowy REDA – ul. Kościelna
5, tel. 607 487 824,

BAZA NOCLEGOWA 

– gdzie można sprawdzić obiekt noclegowy: 
Obiekty skategoryzowane /hotele, motele,

pensjonaty, campingi/: https://turystyka.
gov.pl/cwoh/index/page/1 

Burmistrz Mielna prowadzi ewidencję in-
nych obiektów, w których świadczone są
usługi hotelarskie. 

Ewidencja jest jawna, do wglądu w Biule-
tynie Informacji Publicznej (BIP Mielno) lub
do sprawdzenia pod nr. tel. 94 34 59 867. 

Baza – ewidencja : https://mielno.bip.net.pl
/?a=4935

NOWOść W GMINIE MIELNO 
– Mieleńska Karta Turysty 

Chcesz wypoczywać taniej? Skorzystaj z noclegu
u przedsiębiorcy odprowadzającego opłatę 

miejscową, a otrzymasz Mieleńską Kartę Turysty.

Mieleńska karta turysty – to pakiet zniżek oferowanych przez obiekty gastronomiczne,
atrakcje turystyczne, obiekty sportowe i rekreacyjne.

Kartę OTRZYMASZ BEZPŁATNIE w punktach informacji turystycznej w Mielnie przy ul.
Chrobrego 3B i przy ul. Lechitów 25 oraz w Sarbinowie w siedzibie biblioteki. 

partnerzy Mieleńskiej karty turysty /stan na 28.06.2021/

Atrakcje turystyczne i obiekty rekreacyjno-sportowe: 
• hoLiDay GoLDen reSort łazy, ul. Słoneczna 14 – jednorazowy wstęp na teren Aquaparku
w cenie 60 zł od osoby. Po wyjściu poza teren bilet traci ważność. Aquapark czynny od 10.30 do
18.00. Zakup biletu w recepcji obiektu przy ul. Leśnej 18, https://www.holidaygoldenresort.pl/ 
• WypoŻyczenie SprzĘtU oFF roaD nieGoSzcz: buggy, quady, cross, samochód tere-
nowy 4×4. Zniżka 10% na wszystkie usługi. Wypożyczalnia działa od marca do końca paździer-
nika po wcześniejszym kontakcie telefonicznym – 798 474 720.
• WypoŻyczaLnia SkUterÓW WoDnych i MotorÓWek, Mielno, ul. 6 Marca 2, tel.
531 777 111 https://skuterymielno.com/. Przejażdżka skuterem wodnym 15 min., 30 min., 
1 godz. dla 1 os. lub 2 os. – zniżka 5%. Przejażdżka motorówką 30 min., 1 godz. zniżka 5%. 
• koSMiczny LaBirynt MieLno UFo ląduje w polu kukurydzy w Niegoszczy, Niegoszcz 25,
tel. 505 668 321, https://kosmicznylabirynt.pl/. 10% zniżki na wszystkie dostępne bilety wstępu.
• LaBiryntoWe poLe W MieLenkU, tel. 660 488 596, https://labiryntowepole.com/ 10%
zniżki na wszystkie rodzaje biletów wstępu. 
• MUzeUM SkarBnica WioSki ryBackiej W chłopach, ul. Morska 37, tel. 572 102
615, https://skarbnicachlopy.pl/. Posiadacz karty kupuje bilet w cenie 6 zł od osoby. 

Punkty gastronomiczne: 
• restauracja „poD WyDMą” Mielno, ul. Wydmowa 2, tel. 503 013 474, https://pod-
wydma.pl/restauracja/. 10% zniżki na wszystkie dania z karty /z wyłączeniem alkoholu/. Re-
stauracja czynna: poniedziałek-niedziela: 8:30-21:00
• LoDziarnie Żmuda-trzebiatowskich. Mielno ul. Morska 15, ul. Kościuszki 15, tel. 503
164 445, https://lodziarnie.com/. Rabat 10% na cały asortyment z wyłączeniem alkoholu.
• restauracja „Biała Dama”, Mielno ul. Chrobrego 26a, tel.602 14 13 12
http://marina-mielno.pl/pl/restauracja-biala-dama/menu-restauracja.html. 10% zniżki na dania
z karty menu restauracji /nie dotyczy napojów i alkoholu/. Restauracja czynna 12.00-20.00.

Mieleńska karta turysty 
przedsiębiorco zgłoś swój udział i zaproś turystę do siebie!!
Mieleńska Karta Turysty to pakiet zniżek dla turystów, którzy korzystają z bazy
noclegowej na terenie gminy Mielno. Do udziału w akcji zapraszamy lokale ga-
stronomiczne, atrakcje turystyczne, obiekty sportowe, rekreacyjne, wypożyczal-
nie rowerów, wypożyczalnie sprzętu wodnego itp. 
Partnerzy akcji sami określają wysokość upustu udzielanego posiadaczowi karty
/zniżki kwotowe lub procentowe/.
Regulamin i wniosek zgłoszeniowy dostępny jest na stronie http://www.mielno-
lot.pl/mielenska-karta-turysty-przedsiebiorco-zglos-swoj-udzial/ . 
Podpisany wniosek można dostarczyć do biura LOT w Mielnie przy ul. Chrobre-
go 3B od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-16.00 lub przesłać na adres biu-
ro@mielnolot.pl . 
Bliższe informacje pod numerem telefonu: 94 316 60 48, 602 213 922.

Pamiątki, gadżety 
mieleńskie 
oraz wydawnictwa
turystyczne 
otrzymasz 
w punktach 
informacji 
turystycznej 
w Mielnie 

ul. Chrobrego 3B 

i ul. Lechitów 25





7wydarzenialipiec 2021 | nr 7 (73) | www.mielno.pl www.facebook.com/GminaMielno

Redakcja zastrzega sobie prawo skracania 

nadesłanych materiałów, redagowania 

i opatrywania własnymi tytułami.

reDaGUje: 
Beso-Media
rzecznik prasowy UM w Mielnie

WSpÓłpraca: 
pracownicy referatów UM ekowspólnota lOt, 
oraz ckM informacja turystyczna w Mielnie

WyDaWca: 
Urząd Miejski w Mielnie rzecznik prasowy – 94 345 98 46
um@gmina.mielno.pl       www.mielno.pl sekretariat – 94 345 98 31 

Urząd Miejski w Mielnie informuje,
że od 1 lipca 2021 r., rozpoczął się pro-
ces składania przez właścicieli lub za-
rządców budynków/lokali, obowiązko-
wych deklaracji do centralnej ewidencji
emisyjności Budynków. celem jest ze-
branie danych dotyczących źródeł ciep-
ła i spalania paliw w budynkach miesz-
kalnych i niemieszkalnych.

Każdy budynek, który posiada źródło
ciepła lub spalania paliw do 1 MW będzie
należało zgłosić wypełniając odpowiednią
deklarację. Deklarację będzie można zło-
żyć:

– formie elektronicznej, za pośrednic-
twem strony: www.zone.gunb.gov.pl (żeby
to zrobić trzeba posiadać profil zaufany albo
podpis elektroniczny);

– osobiście w Urzędzie Miejskim 
w Mielnie;

– listownie, przesyłając deklarację 
na adres: Urząd Miejski w Mielnie, ul. B.
Chrobrego 10, 76-032 Mielno.

złożenie deklaracji jest obowiązko-
we.

TERMIN NA ZłOŻENIE
dEKLARACJI:
W przypadku budynku/lokalu, który

posiada źródło ciepła i spalania paliw zain-
stalowane przed 1 lipca 2021 r., czas na
złożenie deklaracji wynosi 12 miesięcy. Je-
żeli źródło ciepła lub spalania paliw zostanie
zainstalowane po 1 lipca 2021 r., deklarację
będzie należało złożyć w terminie 14 dni.
Sauny i farelki nie trzeba zgłaszać do Cen-
tralnej Ewidencji Emisyjności Budynków.
Zgłosić należy natomiast m.in.: kocioł ga-
zowy, podgrzewacz gazowy przepływowy,
podgrzewacz gazowy pojemnościowy,
grzejnik gazowy, kominek gazowy, na-

grzewnice gazowe, promienniki gazowe,
kocioł na paliwa stałe, piec kaflowy lub wol-
nostojący (koza, angielka) na paliwa stałe
(węgiel, drewno, pellet), kominek na paliwo
stałe, trzon kuchenny, piecokuchnię, kuch-
nię węglową, kocioł olejowy, piec olejowy,
pompę ciepła powietrzną, pompę ciepła
gruntową, pompę ciepła wodną, ogrzewa-
nie elektryczne, kolektory słoneczne, sieć
ciepłowniczą, instalację fotowoltaiczną, ko-
generację, gruntowe wymienniki ciepła.

Jeśli domek na działce nawet tylko 
kilka razy w roku dogrzewamy tzw. kozą 
– wówczas urządzenie powinno zostać za-
rejestrowane.

Przepisy wprowadzające obowiązek
złożenia deklaracji do Centralnej Ewidencji
Emisyjności Budynków, zostały wzmocnio-
ne sankcjami, uwzględniającymi jednocześ-
nie instytucję czynnego żalu. 

Za brak złożenia deklaracji będzie gro-
zić grzywna, która będzie wymierzana na
zasadach ogólnych kodeksu wykroczeń. 
Jeżeli jednak właściciel lub zarządca bu-
dynku/lokalu, nie złoży deklaracji zanim
Urząd Miejski w Mielnie „poweźmie” o tym
informację, można uniknąć kary przesyłając
wymagane informacje do tut. Urzędu w ra-
mach czynnego żalu. Założeniem ustawo-
dawcy jest doprowadzenie do sytuacji, 
w której obywatel złoży deklarację, nawet
z uchybieniem terminu.

Dodatkowe informacje można uzys-
kać w Urzędzie Miejskim w Mielnie pod nr
telefonu (94) 345 98 38, pisząc na adres
poczty elektronicznej: s.ciborski@gmina.
mielno.pl lub osobiście w siedzibie tut.
Urzędu. Na stronie internetowej https://zo-
ne.gunb.gov.pl/ od dnia 1 lipca 2021 r. bę-
dzie można samodzielnie wypełnić zgło-
szenie bez potrzeby wizyty w Urzędzie.

CEEB już działa

Mieleńscy radni byli
zgodni i jednogłośni 
w sprawie udzielenia
Oldze Roszak-Pezale,
burmistrz Mielna,
wotum zaufania oraz
absolutorium za gospo-
darowanie gminną kasą
w 2020.

Celowy, rzetelny, oszczędny,
gospodarny – tak określono
ubiegłoroczny budżet zrea-

lizowany w trudnych czasach pandemii.
Wzruszenie osiągnęło apogeum,

gdyż na sali zabrakło strażnika bu-
dżetu – śp. Doroty Dąbek – skarbnika
Gminy Mielno, którą pożegnaliśmy 
w czerwcu tego roku. 

To jej pamięć i zasługi uczczono
minutą ciszy i symbolicznym pustym
miejscem przy samorządowym stole.

olga roszak-pezała, burmistrz
Mielna: – To był bardzo ciężki rok.

Pandemia przewróciła świat do góry
nogami. Brakowało nam przepisów 
i wytycznych rządowych przed sezo-
nem wakacyjnym, nie istniało wspar-
cie dla samorządów nadmorskich 
w czasach upadku turystyki. Sami
szukaliśmy dróg i rozwiązań. Cała ak-
tywność społeczna i zawodowa królo-
wała w sieci. Tak też pracowaliśmy. Za-
wiesiliśmy działność Centrum Kultury
w Mielnie, Uniwersytetu III Wieku. 
W pewnym momencie zamknęliśmy
plaże, lasy, place zbaw. Odwołaliśmy
mnóstwo projektów, przełożyliśmy in-
westycje. Oszczędzaliśmy. Człowiek

widział drugiego człowieka tylko zza
maseczki, a i te na początku były rary-
tasem. Sesje Rady Miejskiej Mielna,
spotkania, konferencje i narady odby-
wały się w trybie on-line. Uczyliśmy
się funkcjonować w innym wymiarze.
W szkołach zmagaliśmy się z nauką
zdalną. Pożegnaliśmy bliskich i dale-
kich przyjaciół. Jednak nie poddaliś-
my się wierząc, że będzie jeszcze nor-
malnie. Dziękuję wszystkim za te 12
miesięcy ofiarnej pracy na rzecz na-
szej gminy, za pomoc, wsparcie, za
krytykę i też motywację. Dziękuję, że
daliście – daliśmy radę.

SUKCESY:
– oznakowanie kierunowskazami

z nazwami naszych nadmorskich
miejscowości zjazdów na trasie S6

– akcja #Odkłamujemy Bałtyk
– ukończona droga główna odci-

nek Mielno – Unieście (III etap)
– rozbudowa sieci tras rowero-

wych – nowe skróty i połączneia w
centrum

– termomodernizacja obiektów
użyteczności publicznej w ramach
partnerstwa publiczno-prywatnego
(PPP) tj.: SP Mielno, Hala Sportowa

Mielno, MOPS w Mielnie, MOSiR, SP
Sarbinowo

– remont deptaka w centrum
miasta

– organizacja: Bal Charytatywne-
go pod patronamtem Burmistrza
Mielna (Hotel Medical SPA Unitral
Mielno), jak też Balu Seniora oraz 28.
Finału WOŚP przez WOŚP Sztab
Mielno

– powołanie Rady Turystyki przy
Burmistrzu Mielna

– nagrody: statuetka „Burmistrz
30-lecia Wolności RP” dla gospodarza
gminy; nagroda specjalna „Orzeł Pol-
skiego Samorządu 30-lecia Wolności
RP” dla Gminy Mielno oraz „Innowa-
cyjny samorząd” za inwestycję spółki
„Ekoprzedsiębiorstwo” – oczyszczal-
nia ścieków

– działalność związana z pande-
mią COVID 19 – akcja rozdajemy ma-
seczki mieszkańcom naszej gminy,
akcja szyjemy maseczki dla koszaliń-
skiego szpitala, wsparcie lokalnej ga-
stronomii, wsparcie medyków (wypo-
czynek nad morzem), ulgi i pakiety
dla przedsiębiorców.

pODziękOwania, gratUlacje i MinUta ciszy...

Słodko-gorzki smak budżetu 2020

Zawodniczka Mieleńskiego 
Klubu Karate Kyokushin 
Eliza Wiska, reprezentująca Polską
Federację Karate Shinkyokushinkai,
brała udział w Pucharze świata 
– KWU World Youth Cup 2021
Varna w Bułgarii.

Niezmiernie jest nam miło po-
chwalić się, że Eliza wywalczyła brą-
zowy medal Pucharu Świata w kate-
gorii U-21 (-55 kg). Warto zwrócić
uwagę na fakt, że nie jest to docelowa
wagowa kategoria mieleńskiej zawod-
niczki. Początkowo Wiska wystarto-
wać miała w grupie 50 kg, jednak brak
wymaganej ilości zgłoszonych spor-

towców, zmusił organizatorów do po-
łączenia kategorii.

Eliza przegrała tylko jedna walkę.
W półfinale musiała uznać wyższość
Rosjanki, która ostatecznie okazała
się zwyciężczynią Pucharu Świata
2021.

Ogromne gratulacje dla Elizy za
trud włożony w treningi podczas
okresu przygotowań i niezwykłą de-
terminację. 

Gratulujemy tż trenerom, którzy
pomogli w przygotowaniach do
uczestnictwa w imprezie tej rangi.

Teraz czas na krótki odpoczynek
i za rogiem eliminację do Mistrzostw
Europy.

MielnO Ma BrązOwą MeDalistkę pUcharU Świata 

Sukces na macie



DoBry Start W zUS
Od 1 lipca można składać wnioski o świadczenie 

z programu dobry Start
W roku szkolnym 2021/2022 wniosek o świadczenie z programu

Dobry Start można złożyć wyłącznie drogą elektroniczną – za pomocą
portalu Platformy Usług Elektronicznych (PUE) ZUS, bankowości elektro-
nicznej lub portalu Emp@tia. Świadczenia będą wypłacane wyłącznie na
rachunki bankowe. Obsługą świadczeń od tego roku zajmuje się ZUS.
Wnioski można składać od 1 lipca do 30 listopada 2021 r.

Świadczenie z programu Dobry Start przysługuje w wysokości 300
zł – raz w roku – na dziecko uczące się w szkole, aż do ukończenia przez
nie 20. roku życia lub 24 lat w przypadku dzieci z niepełnosprawnościami.
Obecnie wsparcie otrzymuje ok. 4,5 mln polskich dzieci.

Wnioski można złożyć wyłącznie drogą elektroniczną – za pośred-
nictwem portalu Platformy Usług Elektronicznych (PUE ZUS), portalu
Emp@tia lub przez bankowość elektroniczną. Każda osoba, która złoży
wniosek o świadczenie z programu Dobry Start (także przez bankowość
elektroniczną lub portal Emp@tia), znajdzie wszystkie informacje na temat
tego wniosku i jego obsługi na portalu PUE ZUS (status obsługi wniosku,
szczegółowe informacje o świadczeniu).

Na portalu PUE ZUS znajdzie się też cała korespondencja z ZUS 
w sprawie wniosku o świadczenie (wezwanie do uzupełnienia wniosku
lub załączników, informacja o przyznaniu świadczenia, decyzja odmawia-
jąca przyznania świadczenia).

Świadczenie z programu Dobry Start będzie wypłacane wyłącznie
na rachunek bankowy. Jeśli ktoś jeszcze nie ma rachunku, a chce wnio-
skować o tzw. 300 plus, powinien go założyć.

Od roku szkolnego 2021/2022 za przyznanie i wypłatę środków dla
uczniów rozpoczynających rok szkolny odpowiada Zakład Ubezpieczeń
Społecznych.
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