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Przystań Rybacka Unieście
Przystań rybaków morskich jest często odwiedzana przez turystów. Tu można kupić 

ryby prosto z morza lub świeżo wędzone węgorze, łososie, halibuty, śledzie i inne ryby. 
Przybysze z głębi kraju z zainteresowaniem przyglądają się pracy rybaków na łodziach 
i w sieciarniach. 

�   �   �

Przystań Rybacka w Chłopach 
W wolnej chwili warto wybrać  się  na wycieczkę  do naszych przystani rybackich. 

Przed  południem  można  tutaj  obserwować  rybaków  wracających  z  morza  z  sieciami 
pełnymi  ryb.  Urokliwe  tawerny,  wędzarnie  i  bary,  serwujące  świeże  ryby  morskie 
przyrządzone na różne sposoby, czynią przystanie rybackie jeszcze bardziej atrakcyjnymi. 

Dość niecodzienną atrakcją w Chłopach jest 16 południk geograficzny. To wyjątkowe 
miejsce  oznakowane  głazem  wraz  z  tablicą  informacyjną  można  zobaczyć  jadąc 
czerwonym szlakiem z Mielna do Chłopów. 

Aleja Lipowa Droga z Mielna do Mielenka 
Biegnie  wzdłuż  alei  ponad  150–letnich  lip.  Stare  drzewa  szczególnie  pięknie 

reprezentują się wiosną i jesienią, a w okresie letnim tworzą naturalny szpaler i osłonę dla 
kierowców przed słońcem. Dwukilometrową drogę z Mielna można także przebyć przez 
las mieszany lub chodnikiem. 

W  drodze  powrotnej  z  Mielenka  warto  na  chwilę  zboczyć  z  malowniczej  trasy 
i  zagłębić  się  w pobliski las.  Znajdują  się  tam dwa poniemieckie bunkry– pozostałości 
z czasów II wojny światowej. Do tej pory nie ustalono, jaką funkcję pełniły fortyfikacje. 
Coraz częściej przypisuje im się jednak funkcje prochowni.Do bunkrów nie da się wejść. 
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Atrakcje na Jeziorze Jamno 
Całe jezioro znajduje się  w Gminie Mielno. Jego średnia głębokość  wynosi 1,4 m, 

a maksymalna 3,9 m. Jezioro powstało z dawnej zatoki morskiej, uchodzą do niego dwie 
rzeki:  Dzierżęcinka  oraz  Uniesta.  Jamno  jest  połączone  z  Morzem  Bałtyckim  poprzez 

kanał zwany Jamieńskim Nurtem, który znajduje się ok. 2 km za Unieściem. 

Grodzisko Słowiańskie 
Do grodziska prowadzi ok. 100 m droga od ul. Kościelnej w Mielnie, prowadząca 

jednocześnie  do  leśnego  zejścia  na  plażę.  Teren  grodziska  to  wyspa  niewielkich 
rozmiarów wyniesiona 1 metr ponad otaczający teren, od którego odgrodzona jest fosą. 
Grodzisko  istniało  i  funkcjonowało  w  okresie  zwanym  wczesnym  średniowieczem 
(połowa XIII wieku) 

Latarnia w Gąskach 
Niewątpliwie  największą  atrakcją  turystyczną  jest  latarnia  morska  w  Gąskach. 

Została zbudowana w czasie zimy na przełomie 1877/78r., mierzy 50,2 m. wysokości i jest 
drugą  co do wielkości latarnią  morską  w Polsce.Żeby móc podziwiać  panoramę  morza 
i   okolic,  najpierw  trzeba  pokonać  190  schodów.  Widok  zachodzącego  słońca  jest 
zdecydowanie  wart  wysiłku.  Gąski  leżą  około  13  kilometrów  od  Mielna.  Przejazd 
rowerem nie powinien zająć dłużej niż 40 minut. Trasa jest w większości płaska. 

Molo spacerowe w Chłopach 
W Chłopach można podziwia dwupoziomowe molo, które jest finałem projektu pn. 

"Modernizacja przystani rybackiej", realizowanej przez Urząd Morski w Słupsku. 

Pomnik Jelenia 
Pomnik Jelenia w Mielnie jest od „zawsze” – jest sympatycznym akcentem Gminy. 

Rzeźba najpierw znajdowała się na placu przy muszli koncertowej (ul. 1 Maja), obecnie 
można ją podziwia na skwerku przy Urzędzie Gminy (ul. B. Chrobrego 10). 

Pomnik Morsa 
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Usytuowany  przy  głównym  wejściu  na  plażę  (ul.  Kościuszki),  jest  symbolem 
organizowanych w Mielnie od 2004 roku Międzynarodowych Zlotów Morsów, na które 
przybywają tysiące miłośników zimowych kąpieli. 

Aktywny wypoczynek 

Wypożyczalnia sprzętu wodnego nad jeziorem Jamno 
 
(rowery wodne, łodzie wiosłowe, łodzie motorowe itp.)  
Wędkowanie (zezwolenia do nabycia na poczcie oraz w Biurze Gospodarstwa Rybnego 
przy ul. Chrobrego 43). 

Trasy rowerowe 
Szlak rowerowy z Mielna do Koszalina (start przy ul. Lechitów, meta w Koszalinie, 

ul. Morska. Długość – 14 kilometrów)  
Nadmorski szlak (oznakowana kolorem czerwonym trasa jest częścią międzynarodowego 
szlaku  rowerowego,  który  prowadzi  wzdłuż  brzegu  Bałtyku.  Trasa  o  długości  45 
kilometrów prowadzi m.in. przez Gąski, Mielno, Dobiesławiec, Mścice i Bielkowo). 

Czerwony  szlak  pieszy  (39  kilometrów,  trasa  prowadzi  przez  miejscowości 
nadmorskie, m.in. Gąskim Sarbinowo, Chłopy, Mielno, Unieście, Łazy i Dąbki). 
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