


Mielno jest miejscowością letniskową, w której można zarówno dobrze wypocząć równocześnie 

się nie nudząc. Miejscowość położona jest w pobliżu jeziora Jamno. Bez wątpienia ozdobą 

Mielna są liczne pensjonaty i wille z końca XIX i początków XX wieku. Mielno szczyci się 

szerokimi plażami. Oddzielone są od miejscowości niewielkimi wydmami. Wzdłuż plaży biegnie 

stuletnia Promenada Przyjaźni. Brzeg morza chroniony jest przez drewniane ostrogi, na których 

lubią przesiadywać mewy.  



Największym walorem turystycznym Gminy Będzino jest bliskość morza. Spacery piesze lub wyprawy 

rowerowe na malownicze plaże obmywane najczystszymi na całym wybrzeżu wodami Bałtyku, z 

pasem wydm porośniętych zazwyczaj dziką, naturalną roślinnością to prawdziwa ścieżka zdrowia. 

Będąc w Gminie Będzino koniecznie odwiedź ogrody tematyczne „HORTULUS” w Dobrzycy. To 

produkt turystyczny wielokrotnie nagradzany, odznaczany i doceniany przez turystów krajowych i 

zagranicznych. 

 



Gmina Biesiekierz ma charakter rolniczy i podmiejski, leży wzdłuż drogi krajowej nr 6, w dorzeczu 

rzek: Radwi i Czerwonej. W Biesiekierzu stoi największy w Europie i na świecie Pomnik Ziemniaka, 

wysokości około 9 metrów. Na jej terenie znajduje się część rezerwatu florystycznego Wierzchomińskie 

Bagna. Gmina ma wiele pomników przyrody, do których należą: aleja dębów szypułkowych i dąb 

szypułkowy na polanie w okolicach miejscowości Parsowo mający 700 cm w obwodzie i 23 metry 

wysokości. 



Przez teren gminy przechodzi odcinek czerwonego szlaku Solnego (Czernin-Bardy-Włościbórz-

Piotrowice-Kłopotowo-Wrzosowo-Łykowo i dalej w kierunku Karlina). Jest tu także szlak śladami 

historii Ziemi Dygowskiej. Rozpoczyna się on w Dygowie. Biegnie do Bardów, Mięchęcina, 

przez Świelubie do Pustar. Dalej pokrywa się ze szlakiem solnym i przebiega 

przez Piotrowice, Kłopotowo i Wrzosowo następnie samodzielnie do Skoczowa, gdzie się kończy. 



Usytuowanie Karlina nad brzegiem dwóch rzek stanowi doskonałe zaplecze rekreacyjne i turystyczne. 

Malowniczo przebiegające wśród lasów rzeki Radew i Parsęta są świetnym miejscem do uprawiania 

spływów kajakowych oraz wędkarstwa.  Jest to doskonała możliwość podglądania niezniszczonej 

przyrody, która w wielu miejscach zachowała swój dziewiczy charakter, biegnąc wśród przepięknych 

kompleksów leśnych, będących miejscem siedliska wielu zwierząt i unikatowej flory. 



Atutem Gminy są obfitujące w zwierzynę łowną i bogate runo leśne: grzyby, jagody, żurawiny - duże 

kompleksy leśne. Ważną dziedziną gospodarki łowieckiej są polowania dewizowe. Na terenie Gminy 

działalność prowadzi 10 kół łowieckich. Walorem Gminy są czyste, obfitujące w szczególnie atrakcyjne 

dla wędkarzy ryby – troć wędrowna, lipień, pstrąg potokowy i tęczowy- rzeki Parsęta, Radew, 

Pokrzywnica i Chotla. Rzeki to także wymarzone miejsca do spływów kajakowych. 



Rezerwat przyrody "Cisy Tychowskie". W okolicy miejscowości Kościanka i Warnino na powierzchni 

10,5 ha znajduje się rezerwat przyrody noszący nazwę "Cisy Tychowskie"- wśród różnych gatunków 

drzew rosną tam 62 okazy cisów form drzewiastych i krzewiastych. Największe sięgają 13,5 m 

wysokości i mają 94 cm w obwodzie, jak na ten gatunek są to wyjątkowe rozmiary. Największy w 

Polsce i jeden z największych w Europie głaz narzutowy "Trygław", malowniczy przełom rzeki Parsęty 

w Osówku, aleja lipowa w Tychowie, wiele rzadkich okazów drzew w byłych parkach dworskich np. 

Tulipanowiec, lipa Krymska, dąb błotny itp. itd. 



Połczyńskie lecznictwo uzdrowiskowe, którego historia sięga 320 lat rozwinęło się na bazie wysokiej 

jakości surowców naturalnych i mikroklimatu sprzyjającego kuracjom leczniczym. Połczyn Zdrój jest 

określany jako „Kurort z duszą”. To miano jest w dużym stopniu zasługą połczyńskiej starówki. Do 

dziś zachował się tu średniowieczny układ ulic. Park Zdrojowy w Połczynie Zdroju to prawdziwy 

symbol i chluba miasta, jednocześnie jeden z najpiękniejszych tego typu obiektów w skali całego kraju. 

Park przede wszystkim zachwyca wspaniale utrzymaną zielenią: znajdziemy tutaj ponad 60 gatunków 

drzew i krzewów, z których około 7.000 ma ponad 100 lat! 



Zgodnie ze Strategią Rozwoju Województwa Zachodniopomorskiego do 2015 roku.  

 

Teren obszaru Mieleńskiej Lokalnej Grupy Rybackiej obejmuje tereny o znaczeniu 

głównie lokalnym i regionalnym z dwoma wyjątkami tj. Gminą Mielno i Gminą 

Połczyn-Zdrój, które zostały uznane za gminy o znaczeniu międzynarodowym i 

krajowym ze względu na bogate złoża borowiny i źródeł solankowych w przypadku 

Gminy Połczyn-Zdrój oraz ze względu na prowadzenie działalności leczniczej i 

rehabilitacyjnej w obiektach wczasowo-rehabilitacyjnych w przypadku Gminy 

Mielno. 

 

Na obszarze MLGR w przestrzennym rozmieszczeniu bazy turystycznej 

zdecydowanie dominuje pas nadmorski z przeważającą ilością miejsc noclegowych 

w porównaniu do pozostałej części usytuowanej z dala od brzegu morskiego. 

 

 

 

ZAPRASZAMY DO ODWIEDZANIA OBSZARU 

MIELEŃSKIEJ LOKALNEJ GRUPY RYBACKIEJ. 
 



 

Mieleńska Lokalna Grupa Rybacka  

ul. Nadmorska 27 

76-034 Sarbinowo 
 

Tel.: 94 342-79-71 

Tel. kom.: 600-400-509 

E – mail : biuro@mlgr.pl 

        

Biuro czynne od poniedziałku do piątku  

w godzinach: 8.00 – 16.00 

 

 
 
 DZIĘKUJEMY ZA UWAGĘ !  


