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Na mapie: A

Mielenko: Zabytkowa zabudowa
Zachowało się tu kilkanaście chałup i budynków gospodarczych
o konstrukcji szachulcowej, pochodzących głównie z XIX w., z
charakterystycznymi naczółkowymi dachami. Warto również
obejrzeć rzadko spotykany, jedyny w gminie, zabytkowy budynek
bramny.

Na mapie: B

Chłopy: Mała rybacka wioska nad
Bałtykiem
Jest prawdopodobnie jedyną wsią w Polsce wpisaną do rejestru
zabytków z zachowanym tradycyjnym układem rybackiej osady
oraz domami z XIX wieku, ozdobionymi ludowymi malowidłami.
Największą atrakcją Chłopów jest port rybacki, gdzie kutry są
wciągane na brzeg, a w boksach rybackich można kupić świeżo
złowione ryby, między innymi: flądrę, dorsza, turbota, łososia czy
węgorza. Miejsce zaproponował: iwmali

Na mapie: D

Na mapie: C

Mielno: Gotycki kościół Przemienienia
Pańskiego (XV w.)
Gotycki kościół Przemienienia Pańskiego (XV w., przebudowany
1856).

13 lutego 2010 roku, przy głównym wejściu na plażę w Mielnie
stanął, wykonany z brązu przez poznańskiego rzeźbiarza Roberta
Sobocińskiego, Pomnik Morsa. Jest symbolem wszystkich
amatorów lubiących kąpiele w zimnej wodzie. To tutaj, w
Mielnie odbyło się 14 lutego 2010 roku bicie rekordu Guinnessa
w kategorii: Największe Zanurzenie Misiów Polarnych. Rekord
został pobity. Ponad tysiąc osób zanurzyło się jednocześnie w
wodzie o temperaturze poniżej 10 stopni Celsjusza. Miejsce
zaproponował: fajnaasia
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Mielno: Pomnik Morsa
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kurortu, działał w Mieleńskim Związku Kąpielowym, a nawet był
jego prezesem. Okolice Mielna są także magnesem dla tropicieli
militarnych zagadek, bowiem w pobliskich lasach znajdują się
liczne bunkry, podziemne obiekty wojskowe i schrony. Dla
rodziców dzieci chorych na mózgowe porażenie dziecięce Mielno
jest natomiast nadzieją na radykalną poprawę stanu zdrowia ich
pociech. W 1971 r. lekarze z rosyjskiego Centrum Lotów
Kosmicznych skonstruowali kombinezon kosmiczny, który miał
zapobiegać szkodliwym skutkom hipokinezy występującej u
kosmonautów długo przebywających w stanie nieważkości. W
oparciu o doświadczenie rosyjskich lekarzy opracowano
skafander kosmiczny LK 92 Adeli, który dziś wykorzystywany jest
w mieleńskim Centrum Rehabilitacji Euromed oraz innych
ośrodkach rehabilitacyjnych Mielna do usprawniania chorych
dzieci. Kompleksowa, nowoczesna rehabilitacja oprócz
kosmicznych technologii wykorzystuje znane i sprawdzone
metody kinezyterapii, fizykoterapii, masażu, terapii zajęciowej,
muzykoterapii. Do Mielna zjeżdżają pacjenci z całego niemal
świata. Czuwa tu nad nimi sztab rehabilitantów i lekarzy, stąd
28-dniowe turnusy rehabilitacyjne są niezwykle kosztowne.
Wspaniałe rezultaty, które dają, wyzwalają w rodzicach
nieprawdopodobną determinację w zdobywaniu środków na
rehabilitację dzieci.

Na mapie: G

Mielno: Park dworski (k. XVIII/XIX w.)
Na mapie: E

Park dworski (k. XVIII/XIX w.).

Mielno: Pensjonaty i wille (k. XIX i pocz. XX
w.)

Na mapie: H

Pensjonaty i wille w Mielnie pochodzą z końca XIX i pocz. XX w.
Mają secesyjne i eklektyczne dekoracje. Jest tu willa o
konstrukcji szachulcowej (z pocz. XX w.) i drewniany pensjonat
(z pocz. XX w.).

Kazimierz Pomorski: Park pałacowy z aleją
dojazdową (XVIII/XIX w.)
Park pałacowy z aleją dojazdową (XVIII/XIX w.).

Na mapie: I

Sarbinowo: Kościół parafialny
Najcenniejszym obiektem architektonicznym Sarbinowa jest
neogotycki kościół parafialny pw. Wniebowzięcia Najświętszej
Marii Panny, z wysoką wieżą, zbudowany w 1856 r. na planie
ośmiokąta.

Mielno: Kosmiczne technologie w walce z
chorobą
Wspaniałe piaszczyste plaże Mielna co roku przyciągają tysiące
turystów spragnionych morza i słońca. Są również ulubionym
miejscem wypadów koszalinian na weekend. Właścicielami
Mielna od XIX w. była rodzina Schmelingów, z której wywodził
się słynny niemiecki bokser Max von Schmeling - w 1936 r.
został uznany za bokserskiego mistrza wszechwag, kiedy
pokonał przez nokaut króla światowego boksu Joe Louisa. Wielki
bokser był zwolennikiem uczynienia z Mielna nadmorskiego

Na mapie: J

Sarbinowo: Chałupa rybacka (XVIII/XIX
w.)
Chałupa rybacka, konstrukcji szachulcowej (XVIII/XIX w.).

Na mapie: K
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Na mapie: F
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Sarbinowo: Śniadanie ze świnką
wietnamską
W małym zoo prowadzonym przez Małgorzatę i Zbigniewa
Stępniów, na dużym, zielonym, ogrodzonym terenie, w
zbudowanych z korowej obrzynki szałasach zobaczyć można
najróżniejsze odmiany pawi, bażantów, kur, przepiórek, gołębi,
kaczek, gęsi, królików, świnki wietnamskie i kozy miniaturki.
Zwierzęta stanowią największą atrakcję dla dzieci, które chętnie
pomagają przy ich karmieniu.

zagadek jest betonowa szosa wiodąca... na dno jeziora. W czasie
wojny zapewne służyła startującym wodnopłatom, ale mogła
mieć także inne, nieznane przeznaczenie. Wśród mieszkańców
Unieścia krążą opowieści o zasypanych piaskiem podziemnych
korytarzach, łączących dawne tereny wojskowe z centrum wsi.
Czasami sztormy odsłaniają włazy i fragmenty murów - pamiątki
po militarnej przeszłości tych terenów.

Na mapie: L

Łękno: Kościół św. Jana Chrzciciela
Kościół z XV w. murowany, kamienno-ceglany, położony jest
pośrodku wsi. Świątynia posiada wysoką, trzykondygnacyjną
wieżę z portalem ostrołukowym, uskokowym i elewacjami.
Kościół został dwukrotnie przebudowany - pierwszy raz w XVI
w., drugi w 1789 roku. Odrestaurowano go w XIX w. We
wnętrzu warto zobaczyć neogotycki ołtarz, wykonaną na
Gotlandii wapienną chrzcielnicę, barokową ambonę z 1700 roku,
Ostatnią Wieczerzę - renesansowy obraz z 2 połowy XVI w.
Zachowały się sklepienia: krzyżowo-żebrowe nawy i gwiaździste
w kaplicy. Miejsce zaproponował: duke_js

Na mapie: N

Unieście: Przystań rybacka
Znajdująca się w Unieściu przystań rybaków morskich jest
często odwiedzana przez wczasowiczów i 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.

Na mapie: M

Unieście: Tajemnice latających łodzi

Na mapie: O

Unieście: Kościół pw. Matki Bożej Gwiazdy
Morza
Od 1984 r. Unieście ma swoją parafię, która została
wyodrębniona z parafii Mielno. Nowy kościół pw. Matki Bożej
Gwiazdy Morza został wybudowany na planie zbliżonym do
pięcioboku. W kościele znajduje się wyjątkowa figurka
przedstawiająca Marię tronującą, z Dzieciątkiem na lewym
kolanie i kulą w prawej dłoni. W górach Katalonii, w masywie
Montserrat od XII w. znajduje się klasztor benedyktynów miejsce związane z kultem maryjnym i znany ośrodek
pielgrzymkowy. W klasztorze przechowywana jest figurka Marii z
Dzieciątkiem, która stała się wzorem dla wielu replik powstałych
w tym regionie. Jedną z takich replik jest prawdopodobnie
drewniana figurka z Unieścia. Rzeźba ta, mimo pewnych różnic
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Unieście to dawna osada rybacka położona między morzem a
jeziorem Jamno, około 15 km od Koszalina. Dzisiaj jest typową
nadmorską miejscowością wypoczynkową, do której można
przyjechać na weekend. Warto jednak zejść z plaży, by znaleźć
się w kręgu tajemnic II wojny światowej. Obszar między Łazami,
Unieściem i Mielnem był od 1936 r. doświadczalnym poligonem
niemieckich łodzi latających i bazą wodnosamolotów typu
Heinkel i Dornier. Oprócz budynków hangarów i wieży
kontrolnej, bliźniaczo podobnych do obiektów słynnego poligonu
w Peenemnde, znajduje się tu wiele podziemnych obiektów
obronnych, które warto zobaczyć. Niemcy mogli w nich ulokować
całą, ponad pięćsetosobową jednostkę. Ich kunszt inżynieryjny
po dziś dzień budzi podziw. Są tu także resztki zdewastowanych
dystrybutorów, torów kolejowych, cystern. Tereny nad jeziorem
Jamno po zakończeniu II wojny światowej zostały zajęte przez
polską jednostkę wojskową, która ten teren opuściła dopiero w
latach 90. XX w. Żołnierze, którzy pracowali tu na poligonie
saperskim twierdzą, że pod dnem jeziora znajdują się ogromne
zbiorniki paliwa. Dno nie zostało dotąd zbadane, zapewne kryje
wiele tajemnic i świadectw nieudanych eksperymentów
militarnych. Wielką atrakcją dla poszukiwaczy wojennych
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stylowych, wykazuje liczne związki z twórczością Katalonii i
Roussillonu XII i XIII w. Figurka Madonny z Unieścia odbiega od
idealistycznej formy na rzecz naturalizmu, stąd też uznaje się, iż
powstała nie wcześniej niż po 1300 r. i mogła być przeznaczona
dla bliżej nieznanego ośrodka prowincjonalnego. Do Unieścia
trafiła w wyniku darowizny. Z powodu śmierci ofiarodawcy
ustalenie miejsca jej pochodzenia jest trudne. Wiadomo jedynie,
że została kupiona w jednym z krajów zachodnich.

Na mapie: P

Mścice: Dwór murowano-drewniany (XVIII
w.)
Dwór murowano-drewniany (XVIII w., przebudowany 19101918).

rozpadem są przedmiotem zainteresowania wielu inżynierów.
Budowę obiektu ukończono na przełomie lat 1877/1878.
Pierwsze pęknięcia muru masywnej konstrukcji pojawiły się w
1933 r. - założono wówczas metalowe plomby. Woda i sól
okazały się jednak bezlitosne dla murów latarni - wieża zaczęła
znowu pękać w latach 50. XX w. Początkowo próbowano ją
ratować zastrzykami betonowymi, później w 1964 r.w pęknięcia
wprowadzono olkit. Eksperyment się niestety nie powiódł. W
latach 90. XX w. przeprowadzono kolejny remont, pokrywając
zewnętrzne mury latarni syntetycznym środkiem zapobiegającym
wchłanianiu wody przez mur. Zabytkowa latarnia w Gąskach jest
udostępniona do zwiedzania. Wraz z zespołem budynków
gospodarczych z czerwonej cegły budzi niekłamany podziw
turystów. Światło latarni przy dobrej pogodzie jest widoczne z
odległości 23,5 mili morskiej, czyli około 43,5 km.

Na mapie: Q

Mścice: Park dworski (2 poł. XIX w.)
Park dworski (2 poł. XIX w.).

Na mapie: R

Mścice: Domy konstrukcji szachulcowej (1
poł. XIX w.)
Domy konstrukcji szachulcowej (1 poł. XIX w.).

Na mapie: S

Gąski: Zielona glinka u podnóża latarni

Autorzy zdjęć: jerzykp2, iwmali, robertii, fajnaasia, robertii, fot.
B. Jakimowicz, fot. duke_js, kerko, fot. B. Jakimowicz, fot. Z.
Choiński,
Przewodnik wygenerowany w serwisie www.polskaniezwykla.pl.
Wszystkie prawa zastrzeżone. Żadna część ani całość Mini
przewodnika nie może być reprodukowana ani przetwarzana w
sposób elektroniczny, mechaniczny, fotograficzny i inny; nie
może być użyta do innej publikacji oraz przechowywana w
jakiejkolwiek bazie danych bez pisemnej zgody Administratora
serwisu. Copyright © 2007 Polska Niezwykła

Na mapie: T

Gąski: Na ratunek zabytkowej latarni
(54°14’40’’N / 15°52’30’’E)
Największą atrakcją turystyczną Gąsek jest latarnia morska,
mierząca 51,2 m wysokości, druga pod tym względem w Polsce.
Losy tej budowli i powojenne próby ratowania murów przed

Aby zobaczyć mapę miejsc zawartych w mini przewodniku
kliknij lub skopiuj do przeglądarki poniższy link:
http://www.polskaniezwykla.pl/miniprzewodnik/map.aspx
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Latarnicy pracujący w Gąskach wielokrotnie z zaciekawieniem
obserwowali autokary przywożące niemieckich turystów, którzy
szybko zwiedzali latarnię, a później w foliowych torbach upychali
wykopywaną w pobliżu zabudowań latarni glinę. Dziwne
zachowanie turystów wzbudziło zainteresowanie mieszkańców
wsi - bo cóż takiego jest w zielonej glince? A jest wiele. Zielona
glinka jest bodaj najcenniejszą z glinek stosowanych w
agrilloterapii - leczeniu różnych schorzeń przy pomocy glinki.
Robi się z niej pastę wykorzystywaną do okładów oraz roztwory
koloidalne zarówno do kąpieli, jak i do picia. Wspomaga ona
leczenie m.in. zapalenia jelit, okrężnicy, wrzodów żołądka,
prostaty, stwardnienia rozsianego, łagodzi bóle reumatyczne i
migrenowe, leczy trądzik, egzemy i różne choroby skórne. W
wielu krajach leczenie glinką stosują sanatoria. Ten jeden z
najcenniejszych mineralnych produktów leczniczych można tam
kupić również w aptekach. W Polsce leczenie glinką jest nadal
mało popularne. Nieco egzotyczną terapię glinką można jednak
wypróbować podczas letniego wypoczynku w Gąskach, bowiem
mieszkańcy wsi postanowili wykorzystać ten wielki dar natury i
prócz noclegów oraz posiłków oferują turystom także jako
atrakcję turystyczną - zabiegi lecznicze. Przygotowanie
kataplazmów (okładów) z glinki czy maseczek piękności wymaga
specjalnych przygotowań, są one tajemnicą gabinetów
zabiegowych. Trochę z tych tajemnic zdradza strona internetowa
poświęcona agrilloterapii: www.agrilloterapia.wizytowka.pl. W to
ciekawe miejsce warto wybrać się więc nie tylko na wypoczynek,
ale także po zdrowie.
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