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Nadmorskie Mielno cieszy się obecnie mianem 

jednego z najbardziej popularnych kurortów na 

polskim wybrzeżu. Zanim jednak licznie zaczęli je 

odwiedzać turyści, było małą rybacką osadą, której 

początki sięgają XIII w. W czasach średniowiecza 

w okolicy funkcjonowało kilka osad zamieszki-

wanych przez rybaków, podobną historię mają 

choćby dzisiejsze Sarbinowo, Unieście czy Chłopy.

Charakter Mielna zaczął się zmieniać dopie-

ro na początku XIX w., kiedy to wieś stała się 

własnością rodziny Schmelingów. W latach 20. 

i 30. XIX w. zaczęli tu przyjeżdżać pierwsi letnicy 

i kuracjusze, korzystający ze zdrowotnych wła-

ściwości kąpieli morskich. Budziło to wśród miej-

scowej ludności, trudniącej się rybołówstwem, 

zdziwienie, czasem wręcz przerażenie i grozę. 

Ludzie pracujący na morzu do dziś uznawani są 

za niezwykle przesądnych, 

a w tamtych czasach morskie 

fale były wciąż żywo kojarzo-

ne z siedliskiem złych mocy. 

Sto lat później do rozwoju tu-

tejszego kąpieliska przyczy-

nił się Max von Schmeling, 

znany w okresie międzywo-

jennym bokser.

Dziś Mielno przyciąga 

w miesiącach letnich tłumy 

turystów. Spokojniejsze, 

choć także niezwykle chętnie odwiedzane 

przez urlopowiczów są również inne okolicz-

ne miejscowości – Sarbinowo, Chłopy, Gąski 

czy Łazy. Dogodne położenie, ok. 12 km od 

Koszalina i ok. 35 km od Kołobrzegu sprawia, 

że łatwo tu dotrzeć z różnych zakątków Pol-

ski. Przez tereny gminy przebiegają długo-

dystansowe szlaki turystyczne: pieszy Szlak 

Nadmorski im. dr. Czesława Piskorskiego oraz 

szlak rowerowy Velo Baltica.

Zapraszamy do odkrywania urokliwych za-

kątków gminy Mielno, korzystania z niezwy-

kłych walorów przyrodniczych tych stron oraz 

z rozbudowanej infrastruktury turystycznej. 

Zachęcamy także do przyjrzenia się bliżej na-

dal kultywowanym lokalnym tradycjom rybac-

kim – ich historia ma już kilkaset lat.

ZapraszamyZapraszamy
do Mielnado Mielna

Mierzeja Jamneńska, fot. Dariusz 
Łomako – MosquitoLabs
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Atrakcje Mielna 
Gmina Mielno leży na Wybrzeżu Słowińskim, 

w północno-wschodniej części województwa 

zachodniopomorskiego. Obejmuje wąski, 

kilkukilometrowy pas cią-

gnący się wzdłuż wybrzeża 

Bałtyku od miejscowości 

Łazy na wschodzie do Gąsek 

na zachodzie. W granicach 

gminy leży przybrzeżne je-

zioro Jamno, dziewiąte pod 

względem wielkości w Pol-

sce. Część terenów gminy 

zostało objętych obszarem 

chronionego krajobrazu 

Koszaliński Pas Nadmorski.

Mielno
Niewielkie, trzytysięczne 

miasteczko, siedziba gminy 

i popularny nadbałtycki ku-

rort. Turystów przyciągają tu 

przede wszystkim szerokie 

piaszczyste plaże oraz gwar-

na nadmorska Promenada 

Przyjaźni, przebiegająca 

częściowo kładką nad pla-

żą, łącząca centrum letniska 

z wypoczynkową dzielnicą Unieście. Symbolem 

Mielna stał się jeleń – pomnik Jelenia stoi obok 

budynku Urzędu Miejskiego, przy ulicy Bolesła-

wa Chrobrego. W Mielnie, przy promenadzie, 

jest także pomnik Morsa, ten nie upamiętnia 

jednak morskiego ssaka, tylko odbywające się 

tu co roku zloty miłośników zimowych kąpie-

li w morzu. Będąc w Mielnie, warto zwiedzić 

gotycki kościół Przemienienia Pańskiego 

Kto, poza rybami, 
pływa w morzu zimą?

Od 2004 r. w Mielnie odbywa się 

Międzynarodowy Zlot Morsów. 

Bierze w nim udział kilka tysięcy 

morsów i foczek, czyli amatorów 

i amatorek kąpieli w zimnej wo-

dzie. To największa tego typu im-

preza w Polsce, przyciągająca także 

liczne grono oglądających .

Przystań rybacka w Unieściu,
fot. Dariusz Łomako – MosquitoLabs

Promenada Przyjaźni w Mielnie,
fot. Dariusz Łomako – MosquitoLabs
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z XV w. oraz obejrzeć secesyjne i eklektyczne 

wille przy ulicach Bolesława Chrobrego i 1 Maja, 

pierwsze obiekty turystyczne w Mielnie.

Unieście
Dawna osada rybacka, obecnie turystyczna 

dzielnica Mielna, ciągnąca się wzdłuż Mierzei 

Jamneńskiej oddzielającej wody jeziora Jamno 

od Bałtyku. Znajduje się tu rybacka przystań 

morska, która mieści się bezpośrednio na plaży. 

Obok niej działa zaplecze przetwórcze, a także 

warsztaty naprawcze. Turyści chętnie odwiedza-

ją to miejsce, aby przyjrzeć się codziennej pracy 

rybaków, zobaczyć łodzie rybackie wychodzące 

na połów lub wracające z morza, wciągane na 

plażę przy pomocy specjalnych wyciągarek. 

Na przystani można kupić świeże ryby bezpo-

średnio od rybaków, lub zamówić je w jednej 

z okolicznych tawern. 

Średniowieczne 
grodzisko
Grodzisko pochodzące z XIII w. to niewielka 

wysepka otoczona fosą, położona na obrze-

żach Mielna, wśród lasów Koszalińskiego Pasa 

Nadmorskiego. Obiekt leży na trasie Leśnej Pę-

tli Przygód i Tajemnic.

Na przystani rybackiej w Unieściu,
fot. Małgorzata Pietras

Co za jeleń? 

Mieleński jeleń ma już prawie 100 lat. Pojawił się 

w mieście w okresie międzywojennym za spra-

wą pewnego ziemianina, który chciał w ten spo-

sób upamiętnić udane polowanie. Metalowa 

fi gura naturalnej wielkości to jeden z najchętniej 

fotografowanych obiektów w Mielnie
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Atrakcje gminy Mielno 
Jezioro Jamno
Ciągnące się ponad 10 km z zachodu na wschód, 

szerokie na prawie 4 km jezioro jest dziewiątym 

pod względem powierzchni naturalnym akwe-

nem w Polsce, popularnym zwłaszcza wśród mi-

łośników sportów wodnych. Działają tu liczne 

przystanie i wypożyczalnie sprzętu pływające-

go, można też wybrać się na wycieczkowy rejs 

statkiem. Jamno przyciąga również wędkarzy, 

choć ze względu na trudnodostępne, zarośnięte 

brzegi najlepiej jest tu wędkować z łodzi. Najpo-

pularniejszymi gatunkami ryb są leszcz, sandacz 

i węgorz europejski, w wodach jeziora żyją też 

objęte ochroną minogi rzeczne. 

Jamneński Nurt
Półkilometrowy kanał łączący jezioro Jamno 

z Bałtykiem, zlokalizowany na granicy Unieścia 

i Łaz. Mieszają się w nim słodkie wody jeziora 

ze słonymi wodami morskimi. Wpływa to na 

różnorodność występujących w kanale gatun-

ków ryb, dlatego miejsce to jest szczególnie 

cenione przez wędkarzy. Przyciąga także mi-

łośników wypoczynku na łonie natury. 

22

Wędkarstwo

Wędkowanie w wodach jeziora Jamno i Jam-

neńskiego Nurtu wymaga zezwolenia. Można 

je wykupić w Gospodarstwie Rybackim „Miel-

no” (ul. Bolesława Chrobrego 43), na poczcie 

w  Mielnie (ul. 1  Maja 5) oraz przez internet 

(www.zpw.pl). Aby wędkować w morzu, trzeba 

uiścić opłatę wyznaczoną przez Główny Inspek-

torat Rybołówstwa Morskiego. Można to zrobić 

elektronicznie, na stronie girm.mojbip.pl. 

Językowy haczyk

Zdarza się, że turyści określają mianem ryba-

ków ludzi, którzy hobbystycznie łowią ryby 

na wędkę z łodzi lub z brzegu. Tymczasem 

rybak to osoba, która zawodowo zajmuje się 

połowem ryb. Amator odpoczynku nad wodą 

z wędką w dłoni to wędkarz.

Jamneński Nurt,
fot. Małgorzata Pietras
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Gąski
Miejscowość położona na zachodnim krańcu 

gminy Mielno. Na terenie wsi zachował się XIX-

-wieczny pałac otoczony zabytkowym parkiem 

(obecnie mieści się w nim ośrodek wypoczynko-

wy). Największą atrakcją turystyczną Gąsek jest 

latarnia morska, która mierzy ponad 50 m, co 

czyni ją drugim pod względem wysokości tego 

typu obiektem w Polsce. Jej budowę ukończono 

w latach 70. XIX w. Na szczycie latarni znajduje się 

taras widokowy, można na niego wejść po 190 

krętych schodach. Rozciągający się z góry widok 

to bez wątpienia najpiękniejsza panorama okolicy. 

Łazy
Maleńka, licząca niespełna 100 mieszkańców 

wieś, ożywająca latem za sprawą licznie od-

wiedzających ją turystów. Leży na wschodnim 

krańcu gminy, otoczona wodami Bałtyku oraz 

przybrzeżnych jezior Jamna i Bukowego, na 

skraju sosnowego lasu i  torfowisk, objętych 

ochroną w rezerwacie Łazy. 

Sarbinowo
Wieś letniskowa przyciągająca turystów nad-

morską promenadą. Choć zbudowano ją 

w  celu ochrony wybrzeża przed erozyjnym 

działaniem fal morskich, stała się popularnym 

miejscem spacerów i wizytówką miejscowości. 

Będąc w Sarbinowie, warto zwiedzić tutejszy ko-

ściół pw. Wniebowzięcia NMP. Wzniesiono go 

w latach 50. XIX w. jako świątynię ewangelicką. 

W jego wnętrzu można zobaczyć oryginalną XIX-

-wieczną chrzcielnicę i odnowiony prospekt or-

ganowy, a w strzelistej 40-metrowej wieży znaj-

dują się trzy dzwony odlane w latach 30. XX w.  

Przystań żeglarska nad jeziorem 
Jamno, fot. Dariusz Łomako – 
MosquitoLabs

Latarnia morska w Gąskach,
fot. UM Mielno
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Wioska rybacka 
Chłopy to niewielka wioska, w której można po-

czuć klimat dawnej osady rybackiej. Jej początki 

sięgają XIII w. Pomimo, iż od połowy XIX w. zy-

skiwała popularność jako nadmorskie kąpieli-

sko, udało się jej zachować rybacki charakter. 

Dziś Chłopy są jedyną wsią rybacką w Polsce, 

wpisaną do rejestru zabytków ze względu na 

zachowany układ urbanistyczny, tj. zwartą za-

budowę usytuowaną po obu stronach głównej 

ulicy. Wśród zabudowań można podziwiać kilka 

XIX-wiecznych obiektów będących przykładem 

budownictwa szachulcowego. W Chłopach 

znajduje się Skarbnica Wioski Rybackiej – in-

teraktywne muzeum poświęcone historii miej-

scowości oraz tradycjom rybackim.

Skarbnica Wioski 
Rybackiej  
Skarbnica Wioski Rybackiej to niezwykle inte-

resujące, nowe miejsce na turystycznej mapie 

gminy Mielno. Zwiedzającym udostępniono ją 

w 2019 r. 

Multimedialna wystawa przybliża historię wsi 

i rybactwa. Dzięki nowoczesnym eksponatom  

można tu m.in. doświadczyć burzy na morzu 

w replice dawnej łodzi rybackiej, a symulator 

wyciągania sieci z połowem pozwoli odwiedzają-

cym zapoznać się bliżej z realiami pracy rybaków.

Muzeum gromadzi również lokalne pamiątki 

podarowane przez mieszkańców. Dokumentują 

one nie tylko lokalne tradycje rybackie, ale też ży-

cie codzienne ludności zamieszkującej niegdyś te 

tereny, m.in. przedmioty wykorzystywane w go-

spodarstwie domowym i narzędzia rzemieślnicze.

Eksponaty zgromadzone w Skarbnicy wyko-

rzystywane są podczas realizacji autorskiego 

33

Łódź rybacka na rondzie w Chłopach,
fot. Stowarzyszenie 16. Południk

Na ścieżce historycznej w Chłopach, 
fot. Stowarzyszenie 16. Południk

07

programu Stowarzyszenia 16. Południk pt. „Wio-

ski tematyczne – wieś rybacka Chłopy”.

Skarbnica Wioski Rybackiej to jedyne w gmi-

nie Mielno muzeum, a także dom kultury służą-

cy lokalnej społeczności. Oprócz stałej wystawy 

poświęconej tradycji rybactwa i historii wioski 

rybackiej, w czasie wakacji udostępniane są tu 

wystawy czasowe, a po sezonie odbywają się 

różnego rodzaju zajęcia i warsztaty dla miesz-

kańców oraz rozliczne wydarzenia kulturalne.

Skarbnica Wioski Rybackiej, ul. Morska 37,
76-032 Chłopy, tel. 572 102 615,
e-mail: skarbnicachlopy@ckm.mielno.pl,
www.skarbnicachlopy.pl 

Ścieżka historyczna 
Wzdłuż ulicy Kapitańskiej przebiega eduka-

cyjna ścieżka historyczna. Wędrując nią, moż-

na zapoznać się z historią Chłopów, obejrzeć 

plan miejscowości z 1930 r. i archiwalne zdjęcia 

umieszczone na wybranych posesjach. 

Multimedialna ekspozycja 
w Skarbnicy Wioski Rybackiej,
fot. UM Mielno

16. południk

Nieopodal Chłopów przebiega 16. południk 

geografi czny. W miejscu, w którym jego linia 

krzyżuje się ze szlakiem rowerowym i pie-

szym – w lesie na wschód od miejscowości 

– ustawiono obelisk. Przy nim znajduje się 

miejsce do odpoczynku dla turystów.

Stowarzyszenie 16. Południk

Inicjatorem wielu działań w zakresie promo-

cji lokalnych tradycji rybackich oraz walorów 

turystycznych Chłopów jest Stowarzyszenie 

Promocji i Rozwoju Osady Nadmorskiej Chłopy 

16. Południk. Stowarzyszenie organizuje m.in. 

cykliczne festyny – Dzień Morza i Dzień Ryby. 
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Żywe tradycje rybackie 
Połowy morskie to nie tylko historia, lecz także, 

a może przede wszystkim żywa tradycja pol-

skiego wybrzeża, kultywowana także w gminie 

Mielno. Praca rybaków na wodzie i na lądzie fa-

scynuje turystów przybywających tutaj z głębi 

kraju, którzy przyglądają się jej często z dużym 

zainteresowaniem.

Przystań rybacka 
w Chłopach
Przystań rybaków indywidualnych obsługuje 

kilkanaście jednostek, których załoga prowa-

dzi połowy na wodach przybrzeżnych. Na plaży 

w Chłopach można m.in. zobaczyć wyciągane 

na brzeg przy pomocy specjalnych wyciągarek 

łodzie. Pracę rybaków wspomagają też mniejsze 

mechaniczne wyciągarki, które służą do trans-

portu skrzyń z rybami przez plażę i wydmy.

Obok przystani znajduje się ogólnodostęp-

ne molo. Jest tu także sklep, w którym można 

kupić świeżo złowione ryby oraz wędzarnia 

i sezonowa smażalnia, gdzie można skoszto-

wać przyrządzanych z nich dań.

Dzień pracy rybaka
Rybacy zaczynają dzień bardzo wcześnie, 

niektórzy wypływają na połów już o drugiej 

w nocy. Ściąganie sieci i wybieranie z nich ryb 

trwa do rana. Około siódmej łodzie wracają 

do przystani. – Skrzynie z rybami wynosi się 

na brzeg ręcznie. To ciężka � zyczna praca – 

mówi pani Urszula, której syn jest rybakiem. 

– Skrzynie ważą średnio 30–40 kilogramów. 

Aby wyciągnąć łódź na brzeg, trzeba wsko-

czyć do wody, nieraz po szyję. Zimą znaczną 

44
Przystań rybacka w Chłopach,
fot. Małgorzata Pietras

Łodzie rybackie nad jeziorem Jamno, 
fot. Małgorzata Pietras
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część pracy na morzu wykonuje się po ciemku, 

w zimnej wodzie. To wymaga siły i dobrej kon-

dycji � zycznej – podkreśla pani Urszula.

Ryby są następnie patroszone i przygoto-

wywane do sprzedaży w specjalnych boksach. 

Praca na brzegu obejmuje również czyszcze-

nie sieci z muszli i wodorostów, rozplątywanie 

ich i przygotowanie do następnego połowu. 

To żmudne i czasochłonne zajęcie, którego 

nie można odwlekać, ponieważ sieci nie-

ustannie „pracują” w morzu – ci, którzy mają 

ich więcej, kiedy ściągają jedne, od razu roz-

stawiają następne. Pozostali po oczyszczeniu 

sieci ponownie wychodzą w morze, aby roz-

stawić je na kolejny połów.

To, co tra� a do rybackich skrzyń w trakcie 

połowu, zależy od pory roku. Wiosną najczę-

ściej łowi się śledzie, latem i  jesienią � ądry, 

a zimą dorsze. We wrześniu w Bałtyku zdarzają 

się również łososie. Każdy gatunek ryb ma 

także swoje siedliska, bliżej brzegu, na głę-

bokości od kilkunastu do dwudziestu metrów 

łowi się � ądry, w poszukiwaniu dorszy trze-

ba udać się dalej, a sieci zarzucić głębiej. Do 

poszczególnych gatunków ryb dostosowuje 

się również techniki połowu. Najpopular-

niejsze z nich to metoda „na siatki” (obecnie 

stylonowe, niegdyś bawełniane sieci) i „na 

haczyki”, które mocuje się na drewnianych 

lub metalowych elementach (tzw. kleczkach), 

rozciągając między nimi sznurek o długości 

ok.1,5–2 m. Tak łowi się np. węgorze.

Łodzie rybackie

Dawni mieszkańcy Chłopów wykorzystywali 

do połowów ryb małe łodzie wiosłowe, co 

znacznie ograniczało zasięg ich działalności 

oraz wielkość połowu. W XIX w. w warsztatach 

szkutniczych na Pomorzu zaczęły powstawać 

służące do połowów ryb łodzie żaglowe zwa-

ne pomerankami. Łodzie motorowe zostały 

wprowadzone dopiero w latach 60. XX w.
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Na tropach ryby 
Pas wybrzeża jest niezwykle popularny wśród 

turystów, zwłaszcza latem. Warto jednak 

przypomnieć, że morze zachwyca o każdej 

porze roku. Szukający spokoju i  ciszy na 

nadmorskich plażach powinni tu zajrzeć po 

wakacjach, kiedy woda w Bałtyku jest jesz-

cze ciepła, a w okolicy nie ma już tak wielu 

turystów. Podziwianie morskich fal podczas 

jesienno-zimowych sztormów lub obserwo-

wanie ptaków podczas wiosennych i jesien-

nych przelotów to tylko niektóre z atrakcji, 

które oferuje polskie wybrzeże. Być może nie 

są to wymarzone okresy do plażowania czy 

kąpieli morskich (choć zdarzają się wyjątki), 

ale jak ryba w wodzie odnajdą się tu z pew-

nością miłośnicy turystyki aktywnej.

Wycieczki piesze
Ciekawym szlakiem spacerowym jest Leśna 

Pętla Przygód i Tajemnic w Mielnie – ścieżka 

przyrodnicza, ciesząca się zainteresowaniem 

zwłaszcza wśród rodzin z dziećmi. Wytyczono 

ją wśród lasów porastających nadmorskie wy-

dmy, objętych ochroną w ramach obszaru chro-

nionego krajobrazu Koszaliński Pas Nadmorski. 

Ścieżka ma dwa warianty: krótszy (1,5 km) oraz 

dłuższy (2,9 km). Na trasie znajduje się m.in. 

średniowieczne grodzisko (zob. s. 3), bunkry 

z czasów II wojny światowej, taras widokowy 

oraz drewniane instalacje do aktywnego wy-

poczynku. Mapa trasy jest dostępna na stronie 

www.cit.mielno.pl, w zakładce „Dla turysty”.

Znakowaną trasą edukacyjną jest także 

ścieżka historyczna w Chłopach (zob. s. 7). 

Przez tereny gminy Mielno przebiegają też 

trzy trasy oznakowane w ramach sieci Nordic 

55
Molo w Chłopach,
fot. UM Mielno

Mewy, fot. Dariusz Łomako – 
MosquitoLabs
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Walking Park Pomorza Środkowego. Jedna 

częściowo pokrywa się z Leśną Pętlą Przygód 

i Tajemnic. Wejście na trasy znajduje się w Miel-

nie, od ulicy 1 Maja.

Na dłuższy spacer lub wycieczkę rowerową 

można wybrać się ponad dwukilometrową, 

piękną aleją lipową prowadzącą z Mielna do 

Mielenka. Wzdłuż niej ciągną się szpalery lip 

wielkolistnych, posadzonych na przełomie XIX 

i XX w. Trasę można dodatkowo wydłużyć, uda-

jąc się z Mielenka w kierunku Chłopów aleją 

leszczynową. Tworzą ją ponad stuletnie okazy 

leszczyny tureckiej, bardzo rzadko spotykanej 

w Polsce. Obydwie aleje są wpisane na listę po-

mników przyrody. 

Z Mielenka lub Chłopów do Mielna można 

wrócić plażą, czerwonym pieszym Szlakiem 

Nadmorskim im. dr. Czesława Piskorskiego 

(to zachodniopomorska część długodystanso-

wej europejskiej trasy E9 prowadzącej z Por-

tugalii do Estonii) lub szlakiem rowerowym 

Velo Baltica.

Nad jeziorem Jamno,
fot. Małgorzata Pietras
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Wycieczki 
rowerowe
Pas wybrzeża to idealna prze-

strzeń do uprawiania turysty-

ki rowerowej. Brak większych 

wzniesień sprawia, że nawet 

mniej zaprawieni cykliści znaj-

dą tu dla siebie odpowiednie 

trasy. Wycieczki rowerowe 

wzdłuż brzegu morza od daw-

na cieszyły się popularnością 

wśród osób wypoczywających 

nad Bałtykiem. Teraz naprze-

ciw ich oczekiwaniom wycho-

dzi rozwijająca się z roku na 

rok infrastruktura turystyczna, 

w tym rozbudowywana sieć 

szlaków rowerowych prowa-

dzących do najciekawszych 

miejsc i atrakcji regionu.

Szlak rowerowy Velo Bal-

tica to fragment długody-

stansowych europejskich tras 

EuroVelo R10 wokół Morza 

Bałtyckiego oraz R13 Żelazna 

Kurtyna prowadzącej z  pół-

nocnej Norwegii nad Morze 

Czarne. Szlak przebiega przez 

wszystkie najatrakcyjniejsze pod względem tu-

rystycznym miejscowości gminy – Gąski, Sar-

binowo, Mielno i Łazy (zob. s.  5). W 2019 roku 

szlak na odcinku Gąski – Miel-

no został zmodernizowany, 

powstała nowa nawierzchnia 

i oznakowanie trasy.

Pamiętając o tym, że Mielno 

to nie tylko morze, lecz także 

przybrzeżne jezioro Jamno, 

warto wybrać się na wyciecz-

kę tzw. opaską jamneńską 

– umocnieniem chroniącym 

okolice akwenu przed zala-

niem. Prowadzi tędy trasa 

pieszo-rowerowa, dzięki któ-

rej można przyjrzeć się bliżej 

trudnodostępnym w  warun-

kach naturalnych brzegom 

jeziora. Z Mielna należy udać 

się przez dzielnicę Unieście 

w  kierunku Łaz, a  następnie 

skręcić na południe wzdłuż 

brzegu jeziora do miejscowości 

Osieki. Stamtąd można wrócić 

do Mielna, oddalając się od je-

ziora, przez dzielnice Koszalina 

Łabusz i Jamno, skąd w okresie 

wakacji kursuje prom Koszałek, 

lub kierując się szlakiem rowe-

rowym dalej, przez Mścice.

Informacja Turystyczna, ul. Bolesława Chrobrego 
3B, 76-032 Mielno, tel. 94 316 60 48, 793 897 305, 
e-mail: kontakt@cit.mielno.pl, www.cit.mielno.pl

Wypożyczalnie 
sprzętu 
rekreacyjnego

Wypożyczalnie rowerów dzia-

łają przy niektórych ośrodkach 

wypoczynkowych, nad jezio-

rem Jamno są też wypożyczal-

nie sprzętu wodnego. Szeroki 

wybór sprzętu oferuje wypo-

życzalnia Adacho w  Mielnie, 

przy ulicy Bolesława Chrobre-

go 23, tel. 608 301  923 oraz 

wypożyczalnia rowerów Reda, 

ul. Kościelna 5, tel. 691421675, 

Sarbinowo, ul. Nadmorska 41, 

tel. 501 791 650 Chłopy, ul. Ka-

pitańska 58 tel. 604 453 155

Rejsy turystyczne

W sezonie letnim po jeziorze 

Jamno kursuje statek turystycz-

ny Mila. Można też skorzystać 

z oferty tramwaju wodnego Ko-

szałek z Koszalina do Mielna. Nie 

zaszkodzi też zapytać rybaków 

z Unieścia lub Chłopów, czy moż-

na się z nimi wybrać na połów ryb. 



Ryba 
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