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Hippieza to wyjątkowość Mielna  
W okresie  letnim jest mnóstwo rożnego typu muzycznych przedsię-
wzięć, każde tętni swoim życiem,  każde ma swoją markę i swoją pu-
bliczność. My postawiliśmy na różnorodność, na różne gatunki muzyki, 
na różne gusta, ale też na wielkie indywidualności artystyczne na scenie. 

To początek naszej przygody, 
która – w co wierzymy- zaowocuje 
dużym i docelowo rozpoznawalnym  
produktem finalnym. Organizatorzy, 
Centrum Kultury w Mielnie, mają swój 
pomysł na Hippiezę w kolejnych lata, 
w następnych edycjach.  A że mierzą 
wysoko, o tym świadczy nasza pierwsza 
niespodzianka, a jest nią… prawdziwy 
hipis i wieloletni partner KORY (Olgi 
Jackowskiej) - Kamil Sipowicz, który 
zgodził się patronować muzycznemu 
przedsięwzięciu. Od lat nasz kurort 
walczy z  etykietą polskiej IBIZY stąd 
też nieprzypadkowa jest sama nazwa 
festiwalu HIPPIZA w opozycji do IBIZY.

Hippiza przede wszystkim nawią-
zuje do historii miejsca i wydarzeń, 
które w ubiegłym wieku odbywały się 
w Mielnie. Tu miały swój początek 
i rozpoczęły twórczą drogę gwiazdy 

zespołu Maanam.  - Pomysł na wyda-
rzenie narodził się dwa lata temu, gdy 
dowiedzieliśmy się o I Zlocie Hippisów, 
który odbył się w Mielnie w 1968 roku. 
Jedną z biorących udział w imprezie 
była Olga Jackowska, która tutaj przy-
brała swój przydomek KORA – puentu-
je Anna Ledochowicz, dyrektor CKM.

Wierzymy mocno, że powołany 
do życia festiwal  – oryginalny i w du-
chu hippiowskim – będzie tez przy-
stanią dla ludzi, którzy ciągle poszu-
kują wolności, szacunku i miłości. 

- Wydarzenie to nie opiera się 
jednak tylko na cudownych artystach, 
świetnie wybrzmiewającej muzyce, 

ale przede wszystkim na kolorowych 
atrakcjach, ludziach i tym, aby każdy 
ponadczasowo się bawił. Zajęcia z jogi 
i medytacji, czy targi vintage, spotka-
nia z ciekawymi osobistościami (m.in. 
z autorami nominowanej w tym roku 

do Oscarów "Sukienki"), a nawet masa-
że, którym wtórują dźwięki gongów, czy 
mis tybetańskich. Co więcej: w piątek 
i sobotę posiadacze biletów bawią się na 
specjalnym afterparty, w stylu Silent Di-
sco – dodaje Michał Czapliński z CKM.

Kąpiel pod Błękitną fl agą
Błękitna Flaga powiewa na głów-
nej plaży w Mielnie. 

"Błękitna Flaga" to certyfikat, 
który przyznawany jest kąpieliskom 
i marinom działającym zgodnie z za-
sadami zrównoważonego rozwoju. 
Wyróżnienie obowiązuje tylko przez 
jeden sezon, i co roku trzeba ponow-
nie się o nie ubiegać i tym samym 
przechodzić rygorystyczne kontrole.

Pod ocenę jury brane są nastę-
pujące zagadnienia: 

- jakość wody, czyli konieczność 
przeprowadzania co dwa tygodnie ba-
dań wody przez odpowiednie służby; 

- utrzymywanie porządku i czy-
stości na terenie kąpieliska i w oto-
czeniu (częstotliwość sprzątania, 
odpowiednia liczba koszy na śmieci, 
segregacja odpadów, odpowiednia licz-
ba urządzeń sanitarnych, zakaz wjaz-
du na plażę pojazdów mechanicznych, 
zakaz wstępu zwierząt na plażę); 

- dostępność (ciągi piesze, rowe-
rowe, dojazd transportem publicz-
nym do kąpieliska); 

- bezpieczeństwo na terenie ką-
pieliska (odpowiednia liczba ratow-
ników WOPR, wyposażenie w sprzęt 
ratunkowy, stanowisko pierwszej po-
mocy, oznakowanie stref dla różnych 

grup użytkowników); 
- dostępność dla osób niepełno-

sprawnych;
- prowadzenie działań dotyczą-

cych edukacji ekologicznej wśród 
dzieci, młodzieży i dorosłych przez 
gminę.

Opinie:
Kamil Sipowicz: „Historia zatacza koło. 
Mielno w roku 1968 dało impuls spotka-
niom – zjazdom hippisów w Polsce. Teraz 
odkopujemy korzenie. Jestem pod wra-
żeniem tego miejsca i tej inicjatywy. My-
ślę, że szykuje się coś większego… może 
wręcz w przyszłości międzynarodowego.”
Olga Roszak-Pezała, burmistrz Mielna: 
Jestem dumna, że w gminie Miel-
no tworzy się wyjątkowy klimat dla 
wydarzeń i projektów związanych 
z muzyką. Szczególnie z muzyką tak 
różnorodną jaka będzie towarzyszyła 
drugiej edycji HIPPIZA Festi wal.  Cie-
szę się, że za dobrym duchem i opie-
kunem naszego festiwalu będzie 
sam Kamil Sipowicz, gdyż twórczość 

jego żony Kory - wokalistki zespołu 
Maanam - właśnie tutaj w Mielnie 
miała też swoje korzenie. Będziemy 
w pierwszym tygodniu sierpnia go-
ścić wielkie indywidualności polskiej 
sceny muzycznej.  Każdy z uczestni-
ków w bogatym repertuarze festi walu 
znajdzie na pewno swojego idola.  Je-
stem pewna, że festi wal ten na stałe 
zagości w programie Mieleńskiego 
Lata Artystycznego i stanie się rozpo-
znawalną marką, nie tylko w regionie. 
Wiem, też że organizatorzy czyli Cen-
trum Kultury w Mielnie mają pomysł 
ewaluacji projektu, i z każdym rokiem 
HIPPIZA będzie mieniła się nie tylko 
gwiazdami ale również oryginalną 
odsłoną. Będzie nam miło wspólnie 
z Państwem powołać do życia najgo-
rętszy festi wal nad polskim morzem. 
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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.
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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

Pełni zaufania do burmistrz
Rzetelny, oszczędny, transparentny, oparty na negocjacjach i współpracy wielu lokalnych środowisk - taki był budżet Gminy 
Mielno w 2021 roku. 

Mieleńscy radni, podczas czerw-
cowej sesji, jednogłośnie udzielili wo-
tum zaufania Oldze Roszak-Pezale, 
burmistrzowi Mielna, jak też zgodnie 
podjęli uchwałę absolutoryjną. 
Rok 2021 w pigułce:
• dochody - ok 63 mln zł
•  wydatki - ok 60 mln 
• nadwyżka budżetowa - ok 3 mln zł 
• 52 inwestycje na ponad 11 mln zł 
- a wśród nich pionierski projekt 

w naszym województwie „Termomo-
dernizacja obiektów użyteczności pu-
blicznej" w partnerstwie publiczno-
-prywatnym (PPP)".
• 140 podjętych uchwał
• 162 podpisanych zarządzeń
• 180 podpisanych umów i porozumień
• znaczące bolączki: "rewolucja" w sys-
temie gospodarki odpadami komunal-
nymi, rozpoczęcie "wojny" o odłącze-
nie sołectwa Łazy.

Opinia
Olga Roszak-Pezała, Burmistrz Mielna

- Dziękuję za wotum zaufania i jednomyśl-
ność podczas uchwały w sprawie udziele-
nia absolutorium. 2021 był rokiem pełnym 
wyzwań, zdrowotnych restrykcji, niepew-
ności. Przeszliśmy ten czas oszczędnie 
i rozsądnie gospodarując gminnym budże-
tem. Postawiliśmy na wyznaczone priory-
tety, na samorządową współpracę, ale też 
na zdrowie i dbanie o siebie. Bo tylko tak 
można budować od nowa rzeczywistość 
po pandemicznej nienormalności. To tylko 
dzięki kreatywnym i rzetelnym ludziom, 
przyjaciołom, pracownikom, partnerom, 
współpracownikom możliwe było za-
mknięcie na plusie gminnej kasy, jak też 
wspomnień w 2021 roku.Dziękuję Wam 
wszystkim i każdemu z osobna.

Jesteśmy liderem transformacji 
W Katowicach, w trakcie World 

Urban Forum, odbyło się Forum 
Liderów PPP - to właśnie wśród 
najznamienitszych osób w Polsce 
odpowiedzialnych za partnerstwo 
publiczno-prywatne oraz transfor-
mację energetyczną, otrzymaliśmy 
wspólnie z naszym partnerem Balt-
Cap tytuł Lidera Transformacji Ener-
getycznej.

Nagroda została przyznana za 
realizację innowacyjnej, pierwszej 

tego typu hybrydowej, bo łączącej 
partnerstwo z dofinansowaniem 
UE, inwestycji PPP w Pomorzu Za-
chodnim

To dzięki  temu projektowi 
przeprowadziliśmy zaawansowa-
ną modernizację energetyczną 
czterech obiektów użyteczności 
publicznej w gminie: MOPS Miel-
no, MOSiR, Szkoła Podstawowa 
w Mielnie oraz Szkoła Podstawowa 
w Sarbinowie.
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Pomagamy w rozwoju 
W Gminie Mielno rozdaliśmy 28 

laptopów w ramach wsparcia rodzin 
popegeerowskich z dziećmi w zakresie 
dostępu do sprzętu komputerowego 
oraz dostępu do Internetu. 

W rządowym projekcie - Granty 
PPGR - mogli uczestniczyć jedynie 
uczniowie i uczennice, jak też doro-

śli mieszkańcy gmin, których krewni 
(dziadkowie, pradziadkowie) praco-
wali w byłych PGR i fakt ten został 
potwierdzony wymaganymi doku-
mentami. 

Pandemia COVID-19 pokazała 
wiele problemów, a jednym z nich 
była nauka zdalna na terenach pope-

geerowskich. Ujawniła ona bowiem 
deficyt sprzętu komputerowego jak 
też utrudnienia w dostępie do In-
ternetu co wpłynęło na realizację 
obowiązków szkolnych przez dzieci. 
Projekt „Granty PPGR” stawia za cel 
właśnie wyeliminowanie tego typu 
ograniczeń.

Dla rowerzystów 
i dla pieszych 
Stacja postoju dla rowerzystów 
i przystanek dla pieszych na szlaku 
rowerowym Velo Balti ca w Mielnie 
już ofi cjalnie została otwarta.

Projekt zrealizowała Lokalna 
Organizacja Turystyczna w Mielnie 
korzystając ze środków unijnych w ra-
mach Programu Rozwoju Obszarów 
Wiejskich na lata 2014–2020.

Jest to także część infrastruktu-
ry związanej z rozwojem i promocją 

międzynarodowego szlaku rowerowe-
go Velo Baltica, który przebiega przez 
naszą gminę.

Stacja wyposażona jest w: meta-
lową wiatę ze stołami i ławkami,  tabli-
cę z mapą szlaku rowerowego, stojaki 
na rowery, kosze do segregacji śmie-
ci, lampę parkową solarno-wiatrową, 
mini punkt napraw dla rowerów

Urządzenia stacji postoju posia-
dają plansze edukacyjne związane 
z ekologią oraz fauną i fl orą leśną.
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Jerzy JOTKA Kędziora studiował na Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku, gdzie 
od samego początku stawał w opozycji do promowanych przez uczelnię kanonów 
artystycznych. Jego zamiłowanie do eksperymentu i rzeźb kinetycznych wyróżnia 
jego osobę na tle innych artystów sztuki postmodernistycznej, stawiając go tym 
samym w czołówce reprezentantów tamtego okresu.  „Jotka” stworzył cykl rzeźb 

„Balansujące”, który przyniósł mu ogromną popularność nie tylko na terenie kraju, 
ale również poza jego granicami. Rzeźby zjechały cały świat i były eksponowane na 
presti żowych wystawach m.in. w Miami, Abu Dhabi, Dubaju, Londynie, Berlinie czy 
Madrycie. Artysta ukazał nowy kierunek w rzeźbie, w którym sprytne wykorzystanie 
praw fi zyki i eksperymentu sprawiło, że niemożliwe stało się możliwym, a na pozór 
ciężkie i stateczne formy – ulotnymi. Ten artystyczny indywidualizm docenił Barc-
lay’s Wealth oraz Deutsche Bank, które zaprosiły Jerzego Kędziorę do prezentacji 
swoich prac w centrum fi nansów DIFC w Dubaju. Była to jednocześnie pierwsza 
taka wystawa ukazująca współczesną sztukę fi guratywną w tamtym zakątku globu. 
Jego prace były również systematycznie wystawiane na Florydzie w cyklach: „De-
fying gravity” („Wbrew grawitacji”), „Natural Balance” („Naturalne balansowanie”) 
czy „Balancing Miami” („Balansujące Miami”).

Program 
i bilety
W pierwszy dzień na scenie 
wystąpią: SZYMI SZYMS, IGO, 
MERY SPOLSKY, WANDA I BAN-
DA, SIDNEY POLAK, RALPH 
KAMINSKI, PRO8L3M. W so-
botę zagrają natomiast: BOKKA, 
ZALIA, VELLOW, FISZ EMADE 
TWORZYWO, NOSOWSKA, TY-
MEK, KAYAH. Ta ostatnia zagra 
koncert w klimacie bałkańskim. 

Jedno jest pewne — HIPPIEZA to naj-
gorętsze wydarzenie tych wakacji w Za-
chodniopomorskiem. Zeszłoroczna 
edycja skradła serca festiwalowych kone-
serów, a w tym roku będzie jeszcze lepiej. 
Są już dostępne bilety w kilku warian-
tach. Między innymi jednodniowe 
oraz karnety na wszystkie dni festiwa-
lu. Dodatkowo w sprzedaży są bilety 
COMFORT PASS zawierające dedyko-
wany punkt wymiany opasek, wejście 
bez kolejki, bar bottle service oraz food 
corner. To festiwalowe ALL INCLUSI-
VE. Bilety na HIPPIEZA Mielno Festi-
val można kupić już na portalu KubBi-
lecik.pl, w Centrum Kultury w Mielnie, 
Punktach Informacji Turystycznej oraz 
salonach sieci empik. 

Powietrzna 
atrakcja 
W powietrzu, wbrew prawom fi zyki, balansują-
cy na linie "Chłopiec z latawcem" pojawił się na 
ulicach miasta.

Gościa - na wysokościach - symbolicz-
nym toastem powitała w kurorcie Bur-
mistrz Mielna.
Rzeźba autorstwa Jerzego Kędziory jest 
wiszącym w przestrzeni dziełem hipno-
tyzującej sztuki. Znany na świecie artysta 
ukazał nowy kierunek w rzeźbie, w któ-
rym sprytne wykorzystanie praw fi zyki 
i eksperymentu sprawiło, że niemożliwe 
stało się możliwym, a na pozór ciężkie 
i stateczne formy – ulotnymi.
Na bazie założenia artystycznego Jerzego 
Jotki Kędziory "Łączenie czworaczków 
flisaka" wg legendy: O czworaczkach 
fl isaka co Wisłą drewno spławiał i dal-
szych"  każdy może włączyć się w ar-
tystyczne działania wspierające walkę 
Ukraińców o wolność i nowe wartości 
życiowe. 
Artysta wystawia w wakacje wiszące 
rzeźby - czterech braci czyli bohaterów 

legendy - w Dziwnowie, Mielnie, Sopo-
cie i Ustce. 
Na czas projektu afi rmują drobnymi błę-
kitno-żółtymi elementami wsparcie dla 
postawy i walki Ukraińców. Solidaryzują 
się głównie z rozdzielonymi członkami 
rodzin, co ich samych w przeszłości 
(zgodnie z legendą) dotknęło. Chłopcy 
mają ze sobą zwierciadełka, którymi 
w dzieciństwie nawiązywali ze sobą 
kontakt. 
I każdy z Was może wesprzeć ich dzia-
łania, kierując „lustrzanego zajączka” 
na zwierciadełko chłopca, wzmacniając 
jego impuls łącznościowy. Innym spo-
sobem wspierania idei i włączenia się 
w projekt jest wykonanie selfi e z chłop-
cem w tle lub zrobienie zdjęcia chłopca 
i puszczenie go w szeroki odbiór w me-
diach społecznościowych #czworaczki-
zukraina
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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/ 
• Centrum Promocji Rybactwa, 

ul. Lechitów 17A, 
poniedziałek – niedziela 12:00-16:00

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 nocnej 
i świątecznej opieki medycznej dla dzie-
ci i młodzieży do 19. roku życia realizuje 
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. 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. 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. Chrobrego 10, Mielno tel. 94 345 98 
30 htt ps://www.mielno.pl/ 
• Biblioteka Publiczna Gminy Mielno, ul. 
Chrobrego 13, Mielno tel. 94 318 92 51
• Biblioteka Publiczna Gminy Mielno 
Filia w Sarbinowie, ul. Nadmorska 27a,  
Sarbinowo tel. 94 343 50 21
• Centrum Kultury w Mielnie, ul. Chro-
brego 45 Mielno , 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 Marca 
6, Mielno os. Unieście tel. 47 78 41  821
• Straż Miejska w Mielnie, ul. Chrobrego 
10 Mielno, 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 Mielno os. 
Unieście, tel. 94 318 97 50, 94 318 99 
80 htt p://ekoprzedsiebiorstwo.pl/
• Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. 
6 marca 35 Mielno os. Unieście, tel. 94 316 
62 02 htt ps://mopsmielno.bip.net.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 długości ist-
niejącego 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 długości 
istniejącego parkingu ,od ul. Reja do Wy-
dmowa 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 długości 
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)

Karty abonamentowe można wyrobić 
w Mieleńskim Ośrodku Sportu i Rekre-
acji, ul. Słoneczna 9  Mielno, nr tel. 94 
31 89 720 w godzinach 8:00-14:00

POCZTA 
• FUP Kosza-
lin 9 ul. 1 Maja 5, Mielno 
od 27.06-02.09.2022 (sezon)

Poniedziałek 9:00-20:00
Wtorek – Piątek 9:00-19:00
Sobota, Niedziela, Święta - nieczynne
•  FUP Koszalin 9 ul. Młyńska 4, Sar-
binowo 
od 28.06-31.08.2021(sezon)
Poniedziałek – 12:00-20:00
Wtorek – Piątek 10:00-18:00
Sobota, 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 poło-
żone na wschód od wejścia na plażę 
przy pętli autobusowej przy ul. Nad-
morskiej
•  Sarbinowo 213B – kąpielisko na 
zachód 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
•  Mielenko 207 – kąpielisko położo-
ne 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. 
Słonecznej
• 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

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.



• 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 auto-
busowej, ul. Nadmorska przy posesji 104, 
ul. Nadmorska na przeciwko ul. Plażowej.
Gąski  – zejście przy ul. Latarników,  ul. 
Wydmowa
Mielno – 6 zejść – ul. Morska, ul. Pogodna 
(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
Od 13 czerwca do 11 września fi rma AIR-
BUS kursuje na trasie Darłówko – Łazy 
– Mielno – Chłopy – Sarbinowo – Gąski 
– Dobrzyca /Ogrody Tematyczne Hortu-
lus/ – Kołobrzeg. Poszczególne przystan-
ki oraz rozkład jazdy : www.airbus-prze-
wozy.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
• Taxi Mielno, tel. 503 448 883 
• Przewozy Melaxami tel. 518 200 751, 
tel. 602 799 267, tel. 696 009 064, tel. 
602 796 834.

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 „1M” (ul. 

Prądno)  - rejs około 30 min  oraz z przy 
przystani w Unieściu „1U” (za budyn-
kiem Blue Marine) - rejs około 20 min. 
"Julek” zabiera na pokład 110 osób, ma 
także zabezpieczone miejsca na 10 ro-
werów 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 Mielnie
- to miejsce do wypoczynku rodzinne-
go.  Znajduje się tu plac zabaw, ściany 
wspinaczkowe, drewniany okręt z ram-
pami do zabawy. Dla starszych oraz do-
rosłych 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, 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, 605 767 022. 
Czynny  w  sezonie letnim codziennie 
w godzinach 11.00-18.00
• Park Rozrywki Dmuchańce Sarbinowo
– Największy w Polsce Dmuchany Park 
Rozrywki w Sarbinowie. Atrakcje : gigan-
tyczne tory przeszkód, olbrzymie zjeżdżal-
nie i wiele innych zabaw dla dzieci. Sarbi-
nowo ul. Południowa 43, tel. 511 531 504  

• Aqua Park Łazy –  Dumą i wizytów-
ką Holiday Golden Resort w Łazach jest 
Aquapark.  Na spragnionych wodnych 
przygód czekają: 3 zjeżdżalnie – wolno-
stojące o długości 18m (rodzinna), 47 m 
(anakonda) oraz multi medialna z efekta-
mi świetlnymi o długości aż 88 m, armat-
ki wodne, dmuchana kopuła. Łazy ul. Le-
śna 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 Mielnie - to rodzaj ścieżki przyrodni-
czo - 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 widokowy. 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 pomię-
dzy światem realnym, a wirtualnym 
po prostu nie istnieją. Wszystko to 
dzięki efektom przyszłości,  czyli Rze-
czywistości 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 Mia-
steczko w Mielnie powstało ponad 50 
lat temu. Stworzyli je ludzie z pasją i wi-
zją poświęcając każdą chwilę na reali-
zację swoich marzeń. Obecnie Wesołe 
Miasteczko w Mielnie ma 12 głównych 
atrakcji i co roku stara się dostarczyć nie-
samowite wrażenia i przeżycia wszystkim 

odwiedzającym. Dzieci, młodzież i dorośli 
- każdy znajdzie tutaj coś dla siebie. Nie 
brakuje też atrakcji dla wielbicieli adrena-
liny. W sezonie letnim otwarte codziennie 
od 10:00 ul. B. Chrobrego 24/26. 
• Lunapark Luna  – ul. Wojska Polskiego 8, 
• Wesołe Miasteczka ul. Kościuszki 
(deptak), ul. 6 marca Mielno os. Unie-
ście, obok Polo Marketu, ul. Chrobrego 
obok Klubu Arena

• 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 linowe 
dla młodszych i trochę starszych dzieci.
• Boisko wielofunkcyjne + plac zabaw, 
ul. Lipowa 46 w Mielenku - Jest to bo-
isko 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 polegają-
ce na poszukiwaniu skarbów w trzech 
miejscowościach Mielno, Gąski i Chło-
py. Do zabawy wystarczy ulotka lub 
darmowa aplikacja mobilna pobrana ze 
strony https://questy.org.pl. Ulotki są 
dostępne w Punkcie Informacji Tury-
stycznej w Mielnie ul. B. Chrobrego 3B, 
Bibliotece w Sarbinowie ul. Nadmor-
ska 27A, Skarbnicy Wioski Rybackiej 
w Chłopach ul. Morska 37 oraz w Latar-
ni 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 /przejazd 
15-18 minut/. Stacja PKP w Mielnie ul. Lechitów, obok przystanku autobusowego 
w stronę Koszalina. Rozkład jazdy, bilety online : 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 – grafi ki prezentujące najcie-
kawsze miejsca w Gminie Mielno, które 
stworzył koszaliński artysta „Cukin”.

Promenada w Sarbi-
nowie - nadmorski 
deptak w Sarbinowie, 
wybudowany jest na 
murze oporowym 
z 1910 roku. Wyre-
montowany w 2013 
roku jest aktualnie 
jednym z najciekaw-
szych obiektów 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 geografi czny, 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 – Ciuchcia 

Turystyczna 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, 18:50
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 : 11zł./oso-
ba, 11zł./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 autobusowej
GĄSKI-SARBINOWO: 10:30, 11:30, 
12:30, 13:30, 14:30, 15:30, 16:30, 17:30, 
18:30, Ruszamy z przystanku przy głów-
nej 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) oraz grupy zorgani-
zowane. Cena biletu 8 zł. 
MIELNO-UNIEŚCIE : 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
Wypożyczalnia „U Bogdana” ul. Chro-
brego 32, tel. 785 409 131

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 
– gdzie można sprawdzić obiekt 
noclegowy : 

Szukasz noclegu? Sprawdź na htt ps://
cit.mielno.pl/gielda-noclegow/ htt ps://
mielno.travel/pl
Obiekty skategoryzowane /hotele, mo-
tele, pensjonaty, campingi/ : htt ps://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 
htt ps://mielno.travel/pl 

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





LIPIEC 2022 | nr 7 (84) |       www.mielno.pl        www.facebook.com/GminaMielno 5rekreacja i wypoczynek

Otwarcie wakacji
Noc Kupały rozpoczęła Mieleńskie Lato Artystyczne 2022. PRZYSTAŃ.
KULTURA stała się centrum słowiańskiego święta związanego z letnim 
przesileniem Słońca, obchodzonego w czasie najkrótszej nocy w roku.

Noc Kupały to potoczne określenie 
prastarych obrzędów najkrótszej nocy 
w roku. Niemała część zwyczajów jest 
związana z żywiołami wody i ognia, 
które miały pomóc człowiekowi połą-
czyć się z naturą i oddać cześć jej żywio-
łami. Działo się tak za sprawą puszczania 
wianków, kąpieli w blasku księżyca czy 
tańców wokół wielkich ognisk. I u nas 
też nas nie brakowało takich atrakcji. Na 
wstępie, imprezę otworzył Zespół Kotwi-
ca Mieleńska, którego występ jak zawsze 
dał nam dużą dawkę pozytywnej energii. 
Piękna, słoneczna pogoda zachęcała do 
wspólnej zabawy. 

Uczestnicy imprezy mogli wziąć 
udział w warsztatach tanecznych, upiec 
kiełbaski przy ognisku oraz skosztować 
przepysznego bigosu i ciast. 

Zgodnie z tradycją nie mogło za-
braknąć warsztatów plecenia wianków. 
Wianki uplecione zostały z gałązek, 
kwiatów oraz ziół zebranych z oko-
licznych pól. Oprócz tego goście mogli 
wziąć udział w warsztatach zielarstwa 
i wytwarzania naturalnych kosmety-
ków oraz warsztatach barwienia tkanin. 
Następnie wszyscy uczestnicy imprezy 
z zaciekawianiem słuchali monodramu 
historii słowiańskiej, który zakończył się 
niesamowitym pokazem ognia. Zwień-
czeniem całego wydarzenia był prze-
marsz przez teren PRZYSTANI.KULTU-
RA w kierunku jeziora, gdzie odbyło się 
uroczyste puszczenie wianków na wodę 
przy akompaniamencie muzyki Zespołu 
Kotwica Mieleńska.

Mamy nowych przyjaciół
Kolejne dwie osoby otrzymały 
honorowy tytuł Turystycznego Przy-
jaciela Gminy Mielno. Po dłuższej 
przerwie wracamy do dawnego 
zwyczaju nagradzania najwierniej-
szych przyjaciół naszego samorządu 
– zwyczaju bardzo cenionego przez 
samych turystów.

Tytuł Turystycznego Przyjaciela 
Gminy Mielno to inicjatywa powstała 
5 lat temu. W tym czasie już 10 osób 
zostało w ten sposób wyróżnionych. 

Miłość do morza i do Mielna
Pani Danuta przyjeżdża do Gmi-

ny Mielno już 21 lat. Jak sama przy-
znaje, zakochała się w Mielnie i była 
to miłość od pierwszego wejrzenia. 
Przywiązanie okazało się na tyle duże, 
że po jakimś czasie przestała myśleć 
o wczasach w kontekście „wyjazdu 
nad morze” a po prostu „wyjazdu do 
Mielna”. Przez wszystkie te lata wi-
działa jak zmienia się nasza gmina 
na tle zmieniającej się Polski i całego 
polskiego społeczeństwa. Wspomina 
z nostalgią wiele wydarzeń, o których 
pewnie sporo rodowitych mieszkań-
ców gminy już dawno zapomniało: 
np. z pamięci recytuje żarty, jakie ks. 

proboszcz Jerzy Chęciński tradycyj-
nie opowiadał w trakcie niedzielnych 
mszy. Okazuje się też, że w trakcie 
swoich przyjazdów poznała mnóstwo 
„mielniaków”, o których mówi – wspa-
niali, życzliwi i bardzo otwarci ludzie.

Zarażeni Mielnem
Powiedzieć o Pani Danucie, że 

lubi ludzi, to jakby nic nie powie-
dzieć. – Ja po prostu kocham Mielno, 
kocham tych ludzi i zawsze czuję się 
tutaj cudownie – zapewnia. Trzeba 
przyznać, że poczucie humoru i go-
towość do rozmów z innymi chyba 
nigdy jej nie opuszcza. Pewnie to 
dlatego, jak sama wskazuje, zaraziła 
Mielnem wiele pokoleń Małopolan, 
z których sporo cały czas do nas wraca 
nie tylko w wakacje. To za sprawą Pani 
Danuty do Mielna przyjeżdżać zaczął 
też Pan Jan, który również uhonoro-
wany został tytułem. – Licząc dni, ja-
kie u Was spędziłem na wczasach, wy-
chodzi mi prawie rok. Ale to niewiele 
w porównaniu do Danuty – przyznaje.

Jak widać, miłość do Gminy Miel-
no spotkać może każdego człowieka. 
Kiedy wyjeżdżasz tam na wczasy, na-
wet Twój dom, Kraków, z uśmiechem 
na Ciebie poczeka.

Zapraszamy!

W ramach współpracy mieleńskiego 
samorządu z organizacjami pozarządo-
wymi mamy też swój fi nansowy wkład 
w letnią kulturę – dofi nansowanie dla 
Stowarzyszenia Kocham Polski Bałtyk, 
które rewelacyjne spożytkowało dota-
cję na organizację wakacyjnej kultury
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Mieleńskie Złote Gody 
W Urzędzie Stanu Cywilnego w Mielnie odbyła się uroczystość jubile-
uszowa 50-lecia pożycia małżeńskiego Teresy i Jerzego Lubaczów.

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 także do-
wód wzajemnego zrozumienia i istoty 
związku małżeńskiego. To również wzór 
i piękny przykład dla młodych pokoleń 
wstępujących w związki małżeńskie.

Państwo Lubaczowie poznali się 
w Kołobrzegu, wychowali troje dzieci 
i doczekali się trojga wnucząt. Jubilat ży-
cie zawodowe związał z budownictwem 
– był m. in. inspektorem budowlanym, 
a także radnym gminnym, zaś Jubilatka 
związała się profesją głównej księgowej. 
Obecnie wspólnie z dziećmi prowadzą 
gospodarstwo agroturystyczne.  

Całe dotychczasowe życie Jubilaci 
poświęcili opiece i niesieniu pomocy 
najbliższym. Spełniły się ich najskryt-
sze marzenia. Odnieśli sukces w życiu 
rodzinnym, prywatnym i zawodowym, 
mając przy tym poczucie dumy z dobrej 

służby społeczeństwu. Według Jubilatów 
receptą na długie i udane pożycie mał-
żeńskie jest przede wszystkim miłość, 
szacunek i wzajemne wspieranie się 
w trudnych chwilach, których w życiu 

przecież jest mnóstwo.
Państwo Lubaczowie otrzymali me-

dale za długoletnie pożycie małżeńskie, 
przyznane przez Prezydenta Rzeczypo-
spolitej Polskiej. 

Złoci Jubilaci 
W Urzędzie Stanu Cywilnego w 
Mielnie odbyła się uroczystość 
jubileuszowa 50-lecia pożycia 
małżeńskiego Kazimiery i Henry-
ka Dudajków.

Ten szczególny jubileusz Złotych Go-
dów jest dowodem na to, jak ważna 
jest miłość  i bliskość drugiej osoby. 
Te wspólnie przeżyte lata są symbol 
wierności i miłości rodzinnej, to tak-
że dowód wzajemnego zrozumienia i 
istoty związku małżeńskiego. 
Pan Henryk pochodzi z Katowic, zaś 
Pani Kazimiera z Gąsek. Razem wy-
chowali troje dzieci: córkę i dwóch 
synów oraz doczekali się dwojga 
wnucząt. 
Według Jubilatów receptą na dłu-
gie i udane pożycie małżeńskie jest 
przede wszystkim chęć bycia razem, 
miłość, szacunek i wzajemne wspie-

ranie się w trudnych chwilach.
Dekoracji „Medalami za długoletnie 
pożycie małżeńskie” przyznanymi 
przez Prezydenta Rzeczypospolitej 
Polskiej dokonał Dominik Gronet, 

zastępca burmistrza Mielna.
Jubilaci, którzy są godnym przykła-
dem dla młodszych pokoleń oprócz 
odznaczeń, otrzymali pamiątkowe 
dyplomy oraz wiązankę kwiatów.

„Polsko – ukraiński” dzień europejski 
W Szkole Podstawowej im. Straży 
Granicznej w Sarbinowie odbyły się 
Dni Europejskie połączone z pre-
zentacją ukraińskich i polskich 
tradycji. Święto było świadectwem 
łączących oba kraje wspólnych war-
tości i wspólnej historii. Mottem 
nadrzędnym była zaś potrzeba życia 
w pokoju i harmonii obywateli obu 
wspólnot. 
Uroczystość rozpoczęła szkolna or-
kiestra pod dyrekcją Izabeli Wasilew-
skiej, która wykonała m.in. hymny 
państwowe Polski i Ukrainy. Po czym 
zaprezentowano „POLSKO-UKRA-
IŃSKI DZIEŃ EUROPEJSKI”, który 
opowiadał na slajdach historię obu 
krajów. I tak np. porównywano kuch-
nie,  bajki, przybliżono sylwetki zna-
nych aktorów, zespołów muzycznych 
czy teatralnych, jak też oryginalne 
regionalne stroje ludowe. W wyda-
rzenie aktywnie zaangażowali się ro-
dzice dzieci ukraińskich, które uczą 
się w sarbinowskiej placówce. 
Młodzież wraz z dorosłymi i perso-

nelem szkoły przygotowała bogaty 
repertuar pieśni i piosenek, za-
równo ukraińskich, jak i polskich. 
Punktem kulminacyjnym święta 
było wspólne - dwujęzyczne - wy-
konanie wersów utworu: „Hej So-
koły”. 
Na koniec uroczystości odbyła się 
degustacja tradycyjnych potraw obu 
kuchni. Był więc żurek, ale również 
barszcz czerwony polski i ukraiński, 

pierogi z serem i ziemniakami, nale-
śniki, gołąbki, diruni i rozmaite słod-
kości. W tracie zabawy ogłoszono 
także wyniki konkursu plastycznego 
i matematycznego oraz rozstrzygnię-
to turniej tenisa stołowego. Zwycięz-
cy otrzymali dyplomy oraz  nagrody.
Wydarzenie zostało dofinansowa-
ne ze środków publicznych Gminy 
otrzymanych przez Stowarzyszenie 
„Nasze Sarbinowo”. 

Lato w obiektywie
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Żegnaj szkoło…
To było sentymentalne pożegna-

nie szkoły przez ósmoklasistów. Wzru-
szenie sięgnęło zenitu. Nie zabrakło 
brawurowo zatańczonego poloneza, 
nagród dyrektora szkoły i burmistrza 

za wysokie wyniki w nauce, listów gra-
tulacyjnych dla rodziców, podziękowań, 
życzeń, sztandaru szkoły przekazane-
go młodszym klasom i symbolicznych 
miśków - absolwentów... na szczęście. 

Powodzenia absolwenci Szkoły Podsta-
wowej w Mielnie (rocznik 2014 – 2022), 
a wszystkim uczniom udanych wakacji 
i spełnienia się w nowym roku szkol-
nym 2022/2023.
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Z miłości do sportu
Projekt “Szyjemy sport na miarę z Eneą” to unikatowe campy sportowe promujące najpopularniejsze dyscypliny halowe 
na świecie i zapewniające wiele sportowych niespodzianek w rytm tanecznej muzyki i zabawy. Sportowcy zawitali także 
do Mielna i mimo niezbyt sprzyjającej aury na plaży trenowali z pełnym zapałem i zaangażowaniem.

Specjalne podziękowania należą się "szczypiornistkom" z Piłki 
Ręcznej Koszalin, które swoją obecnością, uśmiechem i umiejętno-
ściami były bezcennym wsparciem dla prowadzącego zabawę mistrza 
Marcina Lijewskiego. 

W poprzednim roku w projekcie uczestniczyło przeszło 1200 
uczestników w 10 miastach Polski. Treningi z mistrzami sportu łączą 
w sobie elementy siatkówki, piłki ręcznej i koszykówki oraz niezwykle 
potrzebnej wiedzy z zakresu pierwszej pomocy. Ekipa "Szyjemy sport 
na miarę z Eneą" w trakcie dziewięciodniowej podróży pokonała ponad 
800 kilometrów, angażując ruchowo pokaźne grono młodzieży pełnej 
pasji i miłości do sportu. 

Tegoroczni ambasadorzy projektu "Szyjemy sport na miarę 
z Eneą", którzy aktywnie na plaży dzielą się swoimi umiejętnościami są:

- Iwona Niedźwiedź - 193-krotna reprezentantka Polski w piłce 
ręcznej. Uczestniczka Mistrzostw Świata i Europy, mistrzyni Polski, 
zdobywczyni Pucharu EHF oraz wicemistrzostwa Danii. Aktualnie 
komentatorka sportowa oraz współprowadząca programy na kanale 
sportowym.

- Cezary Trybański  - reprezentant Polski i pierwszy Polak w NBA. 
Był zawodnikiem czterech amerykańskich klubów między innymi 
Memphis Grizzlies i New York Knicks.

- Krzysztof Ignaczak - wybitny reprezentant Polski. Mistrz Świata, 
mistrz Europy, srebrny medalista Pucharu Świata i wielokrotny meda-
lista Mistrzostw Polski.

- Marcin Lijewski - jeden z najwybitniejszych polskich piłkarzy 
ręcznych – wicemistrz Świata i multimedalista Mistrzostw Polski. Naj-
lepszy trener Polskiej Ligi Piłki Ręcznej w sezonie 2020/2021. 

Bursztynowe cuda 
Warsztaty obróbki bursztynu 

metodami dawnymi zorganizowa-
ne w Skarbnicy Wioski Rybackiej 
w Chłopach cieszyły się ogromnym 
zainteresowaniem turystów. 

Frekwencja dopisała mimo żaru 
lejącego  się z nieba, a prowadzą-
cy spotkanie - Bursztynnik Eryk - 
wtajemniczał w arkana szlifowania, 

przecinania i nawiercania burszty-
nu takimi samymi narzędziami ja-
kich używano 700 lat temu. Każdy 
z uczestników warsztatów na pa-
miątkę otrzymał opracowaną przez 
siebie bryłkę bursztynu. 

Czy wiecie, że bursztyn był wy-
korzystywany przez człowieka od pa-
leolitu jako surowiec do wytwarzania 

amuletów i ozdób. Obróbka burszty-
nu odbywała się (i odbywa do dzisiaj 
w kilku etapach). Pierwszy - oczysz-
czenie z warstwy zwietrzeliny i nada-
nie ozdobie przybliżonego kształtu. 
Drugi - wstępne oszlifowanie i wy-
wiercenie otworu. Trzeci - obróbka 
końcowa - dokładne szlifowanie, 
polerowanie i inne prace wykończe-

niowe. Najtrudniejsze jest wiercenie 
otworu, które często wykonywano 
przed szlifowaniem. Przy obróbce 
często posługiwano się narzędziami 
z dostępnych surowców, początko-

wo były to: kamień, krzemień, kość 
i skóra. Wraz z postępem technicz-
nym krzemień i kość zastąpiły me-
tale, skórę - tarcze polerskie, kamień 
do grubej obróbki papier ścierny. 

Koszenie trawników? Nie, dziękuję! 
Koszenie trawników w obszarach miej-
skich uwarunkowane jest względami 
estetycznymi. Miejsca ze skoszonym 
trawnikiem wyglądają na zadbane 
i bardziej się podobają mieszkańcom. 
Koszenie pozwala również ograniczać 
rozsiewanie się ekspansywnych chwa-
stów. Dodatkowo, w niektórych miej-
scach mogą one ograniczać widocz-
ność - szczególnie przy pasach ruchu 
drogowego.
Tereny zielone w miastach, w tym traw-
niki, są elementem tzw. małej retencji. 
Pozwalają na spowolnienie odpływu 
wód opadowych, przez co odciążają 
miejski system kanalizacyjny, regulują 

klimat miejski poprzez zwiększenie 
poziomu wilgotności i zmniejszenie 
wysokich temperatur, pochłaniając 
jednocześnie przy tym dwutlenek wę-
gla i wydzielając tlen. Funkcjonują jak 
fi ltry zatrzymujące szkodliwe pyły po-
wietrza (kurz i inne zanieczyszczenia), 
zwiększają jednocześnie różnorodność 
biologiczną.
Wiele miast już zrezygnowało z kosze-
nia trawy w okresie upałów. Przystrzy-
żony na 4 cm trawnik pod wpływem 
działania silnego słońca, nie zabezpie-
czy gleby przed wysychaniem i w efek-
cie sam zmarnieje. Pozbawiona wilgoci 
gleba zamieni się w twardą skorupę 

i nie wchłonie wody w przypadku gwał-
townej ulewy. To gotowy przepis na 
zalania i podtopienia. Tymczasem wy-
sokie i różnorodne gatunkowo trawy 
rozluźniają swymi korzeniami ziemię 
i ułatwiają wnikanie nadmiaru wody 
w czasie opadów oraz chronią ją przed 
zbyt szybkim odparowaniem w czasie 
susz. Nieskoszony trawnik może być 
latem chłodniejszy od asfaltu czy gołej 
ziemi. Tym samym zmniejsza on szko-
dliwy dla naszego zdrowia efekt miej-
skich wysp ciepła. Reasumując ograni-
czenie koszenia trawników może nieść 
wiele korzyści związanych ze zdrowiem 
i komfortem życia mieszkańców. 

Korzyści z ograniczenia 
koszenia traw
• Trawa obniża temperaturę powie-
trza;
 • Trawa utrzymuje wilgoć i zapobie-
ga erozji ziemi;
• Trawa to jeden z największych 
producentów tlenu i pochłaniaczy 

dwutlenku węgla oraz szkodliwych 
pyłków z powietrza;
• Trawa przyczynia się do spowolnie-
nia odpływu wód opadowych.
• Trawnik pozostawiony bez ingeren-
cji nie wzbudza pyłu i pyłków (wielu 
alergików najbardziej cierpi podczas 
koszenia trawy)


