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zycie gminy

mieleńscy radni na ostatniej
przed wakacyjami sesji uchwalili
m.in.: miejscowy plan zagospo-
darowania przestrzennego dla
chłopów i mielenka oraz zadecy-
dowali o możliwości płacenia
przez klientów urzędu miejskie-
go kartą płatniczą lub telefonem.
Nowa usługa będzie dostępna dla
petentów jeszcze w tym sezonie
letniem i jest wynikiem przystąpie-
nia gminy Mielno do projektu
upowszechniania płatności bezgo-

tówkowych w administacji publicz-
nej realizowanego przez Minister-
stwo Rozwoju i Krajową Izbę Rozli-
czeniową.

Na sesji przedstawiono także
nowego Dyrektora Miejskiego
Ośrodka Pomocy Społecznej w Miel-
nie, którym w drodze konkursu
została p. Małgorzata Jabłońska-
-Bauer, zaś za dotychczasową pracę
na stanowisku pełniącej obowiązki
szefowej placówki podziękowano 
p. Marzenie Sztorc-Kachlickiej.

nowy plan, nowy
dyrektor, nowa usługa

B
urmistrz mielna
popisała umowę 
o dofinansowanie

„Budowy centrum prze-
siadkowego”. Projekt będzie
realizowany w ramach strategii
Zintegrowanych Inwestycji Teryto-
rialnych. całkowita wartość przed-
sięwzięcia to 4 125 957,53 zł.

Centrum przesiadkowe będzie
zlokalizowane na końcu linii kolejo-
wej Koszalin – Mielno, w pobliżu
skrzyżowania drogi powiatowej
łączącej wszystkie miejscowości
gminy Mielno z drogą wojewódzką
nr 165, jak również w pobliżu popu-
larnych tras i szlaków rowerowych
m.in. R10, Bike the Baltic.

Celem projektu jest zwiększenie
atrakcyjności i udziału transportu
zbiorowego (w tym kolejowego) oraz
rowerowego na trasie Koszalin-Miel-
no, a także obniżenie zatłoczenia na
drogach łączących Mielno z Koszali-
nem. 

Grupą docelową projektu są
mieszkańcy Mielna i innych miej-
scowości gminy Mielno dojeżdżający
do Koszalina, w szczególności regu-
larnie podróżujący na tej trasie

uczniowie szkół ponadgimnazjal-
nych, osoby pracujące w Koszalinie
oraz mieszkańcy Koszalina i okolic
zatrudnieni lub korzystający 
z aktywnego wypoczynku i rekreacji
w Mielnie i innych miejscowościach
gminy Mielno.

W ramach projektu zostanie
m.in. przebudowane torowisko 
(w miejsce dwóch torów powstanie

jeden), dzięki czemu będzie można
znacznie poszerzyć peron, na
którym stanie wiata chroniąca od
deszczu i wiatru. Zostanie wydłużo-
ny peron, co pozwoli obsłużyć więk-
szy szynobus, który przewiezie
znacznie więcej pasażerów. Powsta-
nie także między peronem, a drogą
wojewódzką (wjazdową), pawilon
centrum przesiadkowego, w którym
będzie kasa biletowa, punkt infor-
macji, toalety publiczne, przecho-

walnie bagażu. Zaplanowano
przedłużenie ścieżki rowerowej od
strony Koszalina i wyprowadzenie
jej poza rondo, a także zagospodaro-
wanie i uporządkowanie parkingu
przed rondem. 

Ponadto na terenie Centrum
powstanie niewielki kiosk, w którym
podróżni będą mogli dokonać drob-
nych zakupów (napoje, przekąski,

prasa) oraz parking dla rowerów.
Projekt obejmuje postawienie także
nowych przystanków autobusowych
po obu stronach ul. Lechitów oraz
wiaty na placu, koło hali sportowej,
do obsługi podróżnych korzysta-
jących z autobusów dalekobieżnych.

Roboty budowlane ruszą
najprawdopodobniej jesienią 2018 r.
a zakończą się w 2019 r.

Projekt realizowany będzie w
systemie „Zaprojektuj i wybuduj”.

Centrum przesiadkowe w mielnie

Na miarę XXI wieku

1 859 433
WYNIESIE DOFINANSOWANIE
PROJEKTU

ZŁOTYCH
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Przy wejściach na kąpieliska 
w gminie Mielno stanęło 50 tablic
informacyjnych, na których można
znaleźć pytania do turystów. Pytania
dotyczą zaśmiecania plaż: „Lubisz
leżeć w śmieciach?”, „Lubisz leżeć w
odchodach?”, „Zjadłeś? Wypiłeś?
Wypaliłeś? Wyrzuć!”. Edukacja
ekologiczna ma na celu zachęcić
gości korzystających z mieleńskich
plaż do sprzątania po sobie.

Koszt tablic to 12 tys. zł z czego
ponad 9 tys. zł dofinansował Woje-
wódzki Fundusz Ochrony Środowi-
ska i Gospodarki Wodnej w Szczeci-
nie.

plaże bez śmieci? Jest szansa?

– Mielno systematycznie awan-
suje w prestiżowym rankingu
„Bogactwo samorządów” pisma
samorządu terytorialnego
„wspólnota” w kategorii gmin
wiejskich. w tej edycji tj. za rok
2016 osiągnęło IV miejsce.
Czym można tłumaczyć ten
awans? 

Awans, jak i utrzymanie dotych-
czasowej pozycji w rankingu to
praca nie tylko władz, radnych,
urzędników to także efekt współpra-
cy z lokalną społecznością, przed-
siębiorcami, inwestorami, organi-
zacjami pozarządowymi. Nie żyje-
my w próżni. Jesteśmy samorządem,
który słucha, negocjuje, podpatruje
oraz wdraża dobre i sprawdzone
praktyki. Mamy długofalową misję,
którą sukcesywnie realizujemy.
Nasze położenie geograficzne oraz
turystyczna specyfika gminy narzu-
ca nam określone wymogi i stan-
dardy. W dzisiejszym świecie musi-
my ciągle podwyższać poprzeczkę,
być ponad podstawowe normy, być
konkurencyjni. Zatem aktywnie
pozyskujemy środki zewnętrzne na
zadania inwestycyjne, programami
mobilizujemy także nasze stowa-
rzyszenia do sięgania po unijne
dotacje, szukamy korzystnych
rozwiązań np. partnerstwo publicz-
no – prywatne. To procentuje.
Efekt: ubiegłoroczny budżet
zamknął się wyższymi dochodami,
niż planowano i niższymi wydatka-
mi. W gminnej kasie zostało ponad
6 mln złotych, stąd nie musieliśmy
dodatkowo się zadłużać, ani brać
kredytów. Dodam, iż ostatni raz
jesteśmy oceniani jako gmina wiej-
ska, gdyż ten rok rozpoczęliśmy od
nadania praw miejskich miejscowo-
ści Mielno. Jednak wierzę, iż 
w obecnej kategorii gmin miejsko-
-wiejskich też uda się nam powal-
czyć o laury.

– jak wzrastający poziom zamo-
żności przekłada się na komfort
życia mieszkańców i ich zado-
wolenie z życia w mieście? 

Gmina Mielno ciągle wzmacnia
swoją pozycje miejsca atrakcyjnego
do życia, jak i terenu przyjaznego
inwestorom. Skupiamy się przede
wszystkim na poprawie komfortu
życia lokalnej społeczności, jak 

i budowaniu wizerunku gminy
atrakcyjnej turystycznie. Inwestu-
jemy w remonty i budowę dróg,
chodników, przejść na plażę, obiek-
tów sportowych, zagospodarowanie
terenów publicznych, ale także
dostosowujemy zapisy w planach
zagospodarowania przestrzennego
do oczekiwań inwestorów. Poprzez
plany staramy się otworzyć nowe
tereny inwestycyjne np. na obrze-
żach Mielna i Unieścia. Wprowa-
dzając porządek i ład architekto-
niczny staramy się wyeliminować
sezonową działalność w obiektach
tymczasowych (namiotach i drew-
nianych budach). Tego typu obiek-
ty w niezdrowy sposób konkurują 
z całorocznymi restauracjami 
i obiektami handlowymi, których
właściciele tworzą stałe miejsca
pracy i pozasezonową ofertę tury-
styczną. To właśnie tych przed-
siębiorców należy docenić, gdyż
niektórzy z nich zainwestowali
znaczne środki w swoją działalność,
a ich zyski napędzają lokalną gospo-
darkę. Efekty już widać, bo oto 
w centrum Mielna powstaje coraz
więcej trwałej zabudowy, co tworzy

uporządkowaną przestrzeń publicz-
ną. Warto podkreślić, iż dla nas
samorządowców rozwój nie jest
celem samym w sobie. Dla nas
najważniejsi są mieszkańcy, zarów-
no ci obecni jak również ci przyszli.
Stawiamy więc na prężną transfor-
mację, ale nie może się ona odbywać
kosztem mieszkańców. Prioryteto-
wo traktujemy obrany kierunek,
zapisany w Strategii Rozwoju Gminy
Mielno do roku 2022, którym jest
zrównoważony rozwój naszej Małej
Ojczyzny. Należy zaznaczyć, iż
konsekwentnie realizujemy to co
wspólnie z mieszkańcami wypraco-
waliśmy. I tak np. od 1 stycznia 2017
roku Mielno – połączone z miejsco-
wością Unieście – uzyskało prawa
miejskie. Ta zmiana szeroko konsul-
towana z różnymi środowiskami ma
być jedną z sił napędowych dalsze-
go kreatywnego przeobrażenia
gminy. Staramy się prowadzić ciągły
dialog z lokalną społecznością,
reagować na ich potrzeby ale także
na krytykę. Tylko taka synergia ma
szansę przynieść i wdrożyć długotr-
wałe, a przede wszystkim pozytyw-
ne zmiany. Te zaś wpływają na

markę miejsca, która budowana od
lat, dzisiaj broni się sama. Bo oto
jesteśmy postrzegani nie tylko, jako
atrakcyjnie położony kurort z nowo-
czesną, całoroczną bazą hotelarską,
rehabilitacyjną czy gastronomiczną
ale także jako bezpieczne i przyja-
zne miejsce do życia, pracy oraz
wychowania dzieci.  

– wysoka pozycja w rankingu to
znakomity prognostyk rozwoju
gminy. jakie najciekawsze
przedsięwzięcia inwestycyjne
planuje pani zrealizować w naj-
bliższych latach?

Nasze motto inwestycje to 
– zrównoważony rozwój całej gminy.
Stąd staramy się tak planować
przedsięwzięcia aby w miarę możli-
wości zadowolić mieszkańców
wszystkich naszych miejscowości.
Największe nasze wyzwania na
najbliższe dwa lata to projekty 
– wizytówki. Na ich realizację pozy-
skaliśmy zewnętrzne środki w wyso-
kości ponad 4 mln 350 tys. zł 
(z czego 2,5 mln zł w ramach dzia-
łania 4.9 RPO WZ 2014-2020), zaś
łączy ich koszt to ok. 10 mln zł.

Pierwszy – to budowa centrum
przesiadkowego w Mielnie, będące-
go nowym węzłem komunikacyj-
nym. Projekt obejmuje przebudowę
torowiska (w miejsce dwóch torów
powstanie jeden), dzięki czemu
będzie można znacznie poszerzyć 
i wydłużyć peron na którym stanie
wiata chroniąca od deszczu i wiatru.
W ramach inwestycji powstanie
także pawilon w którym będzie kasa
biletowa, punkt informacji, toalety
publiczne, przechowalnie bagażu
oraz kiosk. Centrum będzie połączo-
ne z istniejącą infrastrukturą drogo-
wą oraz ciągami pieszymi i rowero-
wymi. Drugi – pn. „Skarbnica wioski
rybackiej w Chłopach” będzie nowo-
czesnym, multimedialnym obiek-
tem łączącym funkcje muzealne 
i edukacyjne. W budynku będą
gromadzone lokalne pamiątki,
związane głównie z tradycjami
rybackimi, ale także znajdą się
nowoczesne ekspozycje związane 
z Bałtykiem, ekologią, środowi-
skiem morskim itp. Obiekt będzie
udostępniany turystom indywidu-
alnym ale głównie zakłada się orga-
nizację wydarzeń dla grup zorgani-
zowanych. „Skarbnica” będzie więc
samoistnym produktem turystycz-
nym ale także bazą do zwiedzania
miejscowości Chłopy, która posia-
da unikalną w skali kraju tradycyjną
zabudowę szachulcową. I trzeci
projekt – najbardziej oczekiwany od
wielu lat przez mieszkańców i tury-
stów – zakłada odbudowę prome-
nady w Mielnie. Połączymy dwa
istniejące odcinki, zabrane przez
żywioł w latach 80. minionego
wieku w jedną całość. Istniejące
zejścia na plażę przy ul. Orła Białe-
go, Chmielnej i Mickiewicza zosta-
ną scalone kładkami na stalowych
palach, tuż przed czołem wydmy.
Kładki łącznie będą miały ok. 300
metrów i dzięki nim promenada
wydłuży się do ok. 1600 m i stanie
się ważnym elementem integru-
jącym miasto Mielno. Termin zako-
ńczenia tych inwestycji to wrzesień
2018 r., ale zrobimy wszystko aby
część z nich była gotowa już na
przyszłoroczny sezon. Warto też
podkreślić, iż corocznie moderni-
zujemy infrastrukturę drogową,
wiaty przystankowe, chodniki, ścież-
ki rowerowe.

stawIaMy Na rozwój, 
myślimy o mieszkańcach 
rozmowa z olgą roszak-pezałą, burmistrzem mielna.
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MIeLeńskIe Lato artystyCzNe
kULtUra w słoNeCzNyM wyDaNIU

1-3 sierpnia

Miasteczko animacyjne Baw się nauką 
z DA VINCI LEARNING (plac rekreacyjny
przy ul. St. Żeromskiego w Mielnie). 
Akcja, w której będziemy zachęcać dzieci
do czynnego udziału w zabawie oraz rodzin-
nego wspólnego spędzania czasu w sposób
aktywny i twórczy. To także kopalnia pomy-
słów dla rodziców na oryginalne zmobilizo-
wanie dzieci do nauki poprzez zabawę. Na
wszystkich czekać będą 4 strefy pełne ani-
macji, które zaskoczą oryginalnością i efek-
tami. Będzie można przeprowadzać ekspe-
rymenty fizyczne i chemiczne lub nauczyć
się samodzielnie robić zabawki. 

4 sierpnia
KONCERT CLEO – CZYLI PIERWSZA 
SŁOWIANKA RZECZYPOSPOLITEJ
(początek godz. 19.00, deptak przy ul. Ko-
ściuszki). Przepiękna dziewczyna o słowiań-
skim uroku z czarnym głosem, autorka ta-
kich hitów jak „My Słowianie”, „Brać”, „Za-
biorę Nas” czy „Slavica” wystąpi w Mielnie
z koncertem na żywo. 

4-6 sierpnia
Miasteczko animacyjne Baw się nauką 
z DA VINCI LEARNING 
(boisko przy szkole w Sarbinowie)

5 sierpnia
FESTIWAL HOLI W CHŁOPACH (przystań
rybacka w Chłopach). Po raz kolejny zapro-
simy plażowiczów do wspólnej zabawy 
z kolorowymi proszkami. Podczas wydarze-
nia wszyscy obrzucają się proszkami w ko-
lorach tęczy. Proszki są bezpieczne dla
zdrowia i łatwo je usunąć z ubrania. Festi-
wal Holi uświetni występ DJ-a. 

5-9 sierpnia
JARMARKI SZTUKI (deptak przy ul. Ko-
ściuszki w Mielnie) – rękodzieło artystycz-
ne, biżuteria, pachnidła i wiele innych
atrakcyjnych stoisk na jarmarku

5 sierpnia
FESTYN PIECZONEJ GĘSI (Gąski, plac przy
zbiegu ulic Nadbrzeżnej i Piaskowej, początek
godz. 15.00). Na taki pomysł promocji wsi
bezpośrednio odwołujący się do jej nazwy
wpadli członkowie Stowarzyszenia Rozwoju
Miejscowości Gąski, które jest głównym orga-
nizatorem tej imprezy. Od tego czasu, zawsze
w pierwszą sobotę sierpnia festyn jest orga-
nizowany. Ale nie samą gęsiną się tu żyje.

Posmakować można także innych potraw 
i wypieków. Festynowi towarzyszą różnego ro-
dzaju rozrywki dla dzieci i dorosłych oraz wy-
stępy zespołów artystycznych. Zwieńczeniem
festynu jest zabawa taneczna.

6 sierpnia 
STAND-UP BARTKA CZEBAŃCZUKA 
(Centrum Kultury w Mielnie ul. B. Chrobre-
go 45 początek godz. 20.00) – polskiego
komika związanego z grupą Stand-Up Łódź. 

9-11 sierpnia
KARAOKE SUPER STAR – eliminacje 
W myśl zasady, że śpiewać każdy może 
w te wakacje szukamy talentów. Na terenie
całej gminy Mielno przeprowadzone zosta-
ną eliminacje karaoke. Wyłonieni w ten
sposób finaliści odbędą profesjonalne
warsztaty aby na koniec zaśpiewać w kon-
cercie na deptaku w Mielnie. Oceniać ich
występy będzie jury w skład którego wejdą
przedstawiciele gminy Mielno oraz członko-
wie Zespołu Poparzeni Kawą Trzy.

12 sierpnia
KONCERT FINAŁOWY KARAOKE SUPER
STAR (deptak przy ul. Kościuszki w Miel-
nie) – laureaci konkursu wystąpią na kon-
cercie finałowym. Koncert uświetni występ
zespołu Poparzeni Kawą Trzy – znanego
polskiego zespołu rockowego złożonego 
z dziennikarzy.

19 sierpnia
SPEKTAKL „POMOC SĄSIEDZKA” 
(Centrum Kultury w Mienie ul. B. Chrobrego
45, początek godz. 19) spektakl duetu Ma-
rzanna Graff & Aleksander Mikołajczak. 

21-23 sierpnia
FESTIWAL INDII 
(deptak przy ul. Kościuszki w Mielnie) 
Smaki i zapachy Indii, tancerki odziane 
w sarii i dźwięk tambury – to wszystko pod-
czas największego na wybrzeżu happeningu
orientalnego. W programie pokazy kuchni
wegetariańskiej, indyjskiego makijażu, jogi
oraz pokazy sztuk walki i trup teatralnych.
Będzie można skosztować tradycyjnych dań
indyjskich, zaopatrzyć się w orientalne przy-
prawy i choć  na chwilę przenieść się w kli-
maty Półwyspu Indyjskiego. 

22 sierpnia
ŚWIATEŁKO DLA ANIOŁA 
(plaża w Mielnie i w Chłopach).
To cykliczna impreza organizowana z inicja-
tywy mieleńskich ratowników, którzy w ten
sposób dziękują aniołom za spokojny 
sezon. Dokładnie 22 sierpnia, o godz. 22.22
plaża rozświetla się setkami światełek. 
W tym roku na plaży w Mielnie imprezę
uświetni fire show a w Chłopach koncert
szant i pokaz sztucznych ogni na molo. 

24-27 sierpnia
JARMARKI SZTUKI (deptak przy ul. Ko-
ściuszki w Mielnie) – rękodzieło artystycz-
ne, biżuteria, pachnidła i wiele innych
atrakcyjnych stoisk na jarmarku. 

26 sierpnia
ŚWIĘTO WODY – FESTYN NA KONIEC LA-
TA (parking przy Polo Markecie w Mielnie).
Mieszkańcy i turyści gminy Mielno pożegna-
ją sezon na festynie wieńczącym sezon 
turystyczny w gminie.  To nowa impreza,
która wchodzi do kalendarza lokalnych wy-

darzeń zastępując organizowane co roku
dożynki. Współorganizatorem tegorocznej
imprezy jest Ekoprzedsiębiorstwo Sp. z o.o.
z Mielna, które obchodzi 10-lecie istnienia.
Stąd „woda” znalazła się w nazwie festynu
oraz w wielu zabawach i eksperymentach.
W programie nie zabraknie atrakcji dla dzie-
ci, tradycyjnego turnieju dla mieszkańców 
a także zabawy tanecznej przy muzyce na
żywo. 

ponadto:
KONCERT ZESPOŁU TRIM
Zespół Trim od kilku lat w czasie wakacji
koncertuje na terenie gminy Mielno, ewan-
gelizując śpiewem podczas wydarzeń orga-
nizowanych przy kościołach. Imprezy 
z udziałem tego Zespołu mają stałą, wierną
rzeszę fanów. Podczas zbliżającego się se-
zonu TRIM wystąpi: 
• 6.08 przy parafii pw. Przemienienia 
Pańskiego w Mielnie, godz. 16.00
• 14.08 przy parafii pw. Matki Bożej Gwiaz-
dy Morza w Unieściu, godz. 20.00
• 15.08 przy parafii pw. Wniebowzięcia
NMP w Sarbinowie, godz. 17.00

KINO NA LEŻAKACH 
Czyli bezpłatne projekcje największych fil-
mowych hitów. Otwarte pokazy zaplanowa-
no w ogólnodostępnych miejscach, a towa-
rzyszyć im będą dodatkowe atrakcje
zapewniane przez sponsorów wydarzenia.
Wszystkie seanse rozpoczynają się ok.
godz. 22.00
• 2.08 Mielno – CKM ul. Chrobrego 45
„Amy”
• 16.08 Sarbinowo – boisko przy szkole
„The Rolling Stones Ole,Ole,Ole”
• 18.08 Chłopy – siłownia zewnętrzna 
„7 rzeczy, których nie wiecie o facetach”

MIELEŃSKIE WIECZORY ORGANOWE 
– 51. MIĘDZYNARODOWY FESTIWAL 
ORGANOWY (Kościół p.w. Wniebowzięcia
NMP, godz. 20.20)
• 2.08 (środa) Bogdan Narloch organy,
Roman Gryń trąbki, Sekstet instrumentów
dętych blaszanych Academia Brass Po-
znań
• 15.08 (wtorek) Marek Stefański orga-
ny, Męski zespól wokalny muzyki cerkiew-
nej St. Seraphim of Sarov, Zrenjanin (Ser-
bia)
• 22.08 (wtorek) Przemysław Kapituła 
organy, Duet instrumentalny Edyta Fil flet,
Eka-terina Antokolskaya wiolonczela (Rosja)
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INForMaCja
tUrystyCzNa
zawsze 
Do UsłUG

Sezon turystyczny już w pełni. 
Do Mielna przybywa coraz więcej
wczasowiczów. Cieszymy się, że
swój wolny czas spędzą właśnie 
w naszej Gminie! 

Wszystkich, którzy będę mieli pyta-
nia na temat lokalnych atrakcji,
szlaków turystycznych, czy komuni-
kacji miejskiej zapraszamy do
Punktu Informacji Turystycznej przy
ul. Lechitów 25, otwartego całe 
lato: od poniedziałku do piątku 
w godz. 8.00–20.00, a w weeken-
dy i święta od godz. 9.00 do
17.00. Sezonowe punkty IT działa-
ją również przy Centrum Kultury 
w Mielnie przy ul. B. Chrobrego 45
oraz w filii biblioteki w Sarbinowie
(w godzinach pracy biblioteki tj.
10.00–17.00 od poniedziałku do
piątku z wyłączeniem środy).
W okresie wakacyjnym Punkt Infor-
macji Turystycznej organizuje wy-
cieczki m.in. do ogrodów Hortulus
w Dobrzycy, do Kołobrzegu oraz 
na spływy kajakowe. Szczegóły na
stronie www.cit.mielno.pl lub 
w punktach informacji turystycznej.

kino na leżakach znamy chyba
wszyscy. a teatr na leżakach? 
po raz pierwszy zaprosiliśmy do
mielna warszawski teatr „pijana
sypialnia”, ze spektaklem plene-
rowym „wodewil warszawski”. 

W pięknych okolicznościach
przyrody, na leżakach i przy świetle
księżyca, a chwilami w strugach
deszczu, mogliśmy podziwiać
występy taneczne i muzyczne
młodego zespołu aktorskiego 
w piosenkach przedwojennej
Warszawy.

Pełen werwy, humoru i fanta-
stycznej muzyki spektakl cieszył się
ogromną popularnością wśród

widzów w Sarbinowie i Łazach.
Każde przedstawienie kończyło się
wspólną zabawą, bowiem aktorzy
zaprosili publiczność do tańczenia 
i śpiewania.

Teatr Pijana Sypialnia to naj-
większy niezależny teatr w kraju,
założony wiosną 2012 roku 
w Warszawie przez aktorów, tance-
rzy, muzyków i wokalistów. Obecnie
zespół tworzy ponad 100 artystów
pracujących w sekcji aktorskiej,
Filharmonii Pijanej Sypialni, Zespo-
le Wokalnym oraz w zespole tanecz-
nym „Woda na młyn”. W spektaklach
w Łazach i Sarbinowie wzięło udział
25 artystów. Ci, którzy nie przyszli
na przedstawienia, niech żałują.

wodewil nad morzem, 
ale z warszawy

R
azem z wokalistą
olkiem klepaczem,
przy dźwiękach je-

dnego z największych prze-
Bojów zespołu „lato”, cza-
rowaliśmy lato w mielnie.

Zespół przypomniał swoje hito-
we utwory takie jak „Da, da, da”,
„Klub wesołego szampana” (z refre-
nem „Chciałabym, chciała...”), „Mów
mi Elvis”, „Pale faję” czy Baboki.
Publiczność zgromadzona na depta-

ku bawiła się świetnie śpiewając
razem z zespołem: 

„lato, lato wszędzie, 
zwariowało oszalało moje serce. 
Lato, lato wszędzie, 
a ty dziewczę zaraz wpadniesz 
w moje ręce”

Przy okazji Olek Klepacz pochwa-
lił pyszne ciasteczka z jednej z mie-
leńskich kawiarni. Ci, którzy byli na
koncercie wiedzą jaką.

Formacja Nieżywych schabuff 
Całkiem żywa i z ogromną werwą wystąpiła na deptaku w mielnie. 



ośrodki 
zdrowia:

MIELNO: MED–CARE przy ul. B.
Chrobrego 9, tel. (94) 316 65 15  
SARBINOWO: Niepubliczny Za-
kład Opieki Zdrowotnej CELSUS
Bis przy ul. Nadmorskiej 62,
tel. (94) 316 55 89 
Szpitalny Oddział Ratunkowy 
w Koszalinie, ul. T. Chałubiń-
skiego 7, tel. 94 348 84 00
Pomoc Doraźna w Koszalinie,
ul. Szpitalna 2, tel. 94 347-16-
43 lub 94 347-16-60
Dyżury lekarzy: poniedziałek 
– piątek 18.00 – 8.00, soboty,
niedziele i święta 8.00 – 8.00
W sezonie letnim na placu za
Punktem Informacji Turystycznej
dyżuruje karetka pogotowia.

apteki: 

MIELNO ul. B. Chrobrego 9, tel.
(94) 316 64 46  
ul. B. Chrobrego 8 (przy Urzędzie
Miasta) tel. (94) 343 63 03
SARBINOWO ul. Nadmorska
62A, tel. (94) 316 57 24
UNIEŚCIE ul. 6-Marca 45C, 
tel. (94) 316 61 43

ŁAZY – Punkt apteczny ul. Leśna
9, tel. 781 836 878, czynny tylko
w sezonie letnim

Bankomaty:

MIELNO (UNIEŚCIE)
1. Euronet, Mielno, 6 Marca 14

MIELNO
1. Euronet Mielno, Bolesława Chro-
brego 21
2. PKO BP, Mielno, Kościuszki 6-8
3. Global Cash, Mielno, Chrobrego
16
4. Spółdzielcza Grupa Bankowa,
Mielno, Chrobrego 10
5. PKO BP, Mielno, Piastów 1a
6. Euronet, Mielno, Lechitów 2a
7. Bank Zachodni WBK, Bolesława
Chrobrego 21

MIELENKO
1. Euronet, Mielenko, Lipowa 38A
(przy sklepie Koral)
CHŁOPY
1. Euronet, Chłopy, Kapitańska 19
(przy sklepie spożywczo-monopolo-
wym)
SARBINOWO
1. Global Cash, Sarbinowo, Nad-
morska 19
2. Euronet, Sarbinowo, Nadmorska
72 

3. Euronet, Sarbinowo, Nadmorska
55
ŁAZY
Bankomat Euronet, Leśna 5
Bankomat Planet Cash, Leśna 11

kościoły

MIELNO Parafia Przemienienia 
Pańskiego, ul. Kościelna 27 
w dni powszednie – godzina: 17.00
w niedzielę – godzina: 9.00, 10.30,
12.00, 16.00
w Mielenku (tylko w sezonie letnim)
w niedzielę – godzina 18.00
UNIEŚCIE Parafia Matki Bożej
Gwiazdy Morza,  ul. Morska 1 
Msze święte w niedziele i święta 
– godz. 9.00, 11.00, 15.00, 20.00
w dni powszednie – godz. 17.00,
19.00
ŁAZY kaplica św. Joachima i Anny,
ul. Słoneczna
Msze święte (lipiec-sierpień) w nie-
dziele godz. 8.00 i 19.30
SARBINOWO kościół rzymskokato-
licki pw. Wniebowzięcia NMP, 
ul. Nadmorska 17 
Msze święte

od poniedziałku do piątku 
o godz. 19.30

w soboty w godz. 9.00 i 19.30
w niedziele w  godzinach 9.00,

11.00, 16.30, 19.30

INstytUCje

Biblioteka Publiczna Gminy Miel-
no, ul. B. Chrobrego 13, tel. (94)
318 92 51
Filia Biblioteki w Sarbinowie, ul.
Nadmorska 27a, tel. (94) 343 50
21
Centrum Kultury w Mielnie, ul.
Bolesława Chrobrego 45, tel.
(94) 315 60 71 
Urząd Miasta Mielno, ul. B. Chro-
brego 10 tel. (94) 345 98 30
Posterunek Policji w Mielnie, ul. B.
Chrobrego 10, tel. 94 342 98 21

Straż Miejska w Mielnie, ul. B.
Chrobrego 10, tel. 94 348 09 11

INForMaCja 
tUrystyCzNa

Punkt Informacji Turystycznej, ul.
Lechitów 25, tel. (94) 318 99 55 
Czynny w okresie lipiec/sierpień:
w dni powszednie w godz. 8.00 
– 20.00
w niedziele i święta 9.00 – 17.00
Punkt Informacji Turystycznej przy
CKM, ul. Bolesława Chrobrego 45 
Czynny w dni powszednie w godz.
10.00 – 16.00 wyłącznie w lip-
cu/sierpniu
Punkt Informacji Turystycznej przy
bibliotece w Sarbinowie, ul. Nad-
morska 27a
Czynny w godzinach otwarcia bi-
blioteki

hot spot i dostęp 
do internetu

MIELNO 
Urząd Miasta, ul. Bolesława Chro-
brego 10
Biblioteka Publiczna Gminy Miel-
no, ul. Bolesława Chrobrego 13

Punkt Informacji Turystycznej, 
ul. Lechitów 25

wypoŻyCzaLNIe

sprzętu wodnego: 
znajduje się na wysokości ul. Orła
Białego w Mielnie. Można tu wy-
pożyczyć: kajaki, rowery wodne,
łodzie wędkarskie oraz rowery
miejskie. Informacja pod nume-
rem, tel. 608 301 923.
rowerów: 
Azur Family, Mielno ul. 1 Maja 4,
tel. +48 608 081 843
REDA Mielno, ul. Lechitów 14,
tel. +48 607 487 824
Hotelik BRYDAR „Darpol”, Nie-
goszcz 29, tel. kom. +48 607
199 167

ADACHO, Mielno, ul. Orła Białego
1A, tel. 94 318 96 54

przeChowaLNIa 
BaGaŻU

REDA Mielno, ul. Lechitów 14
+48 607 487 824

INForMaCje 
praktyCzNe

wycieczki 
dla wczasowiczów

Punkt Informacji Turystycznej 
w Mielnie organizuje w czasie wakacji
wycieczki dla wczasowiczów. Rezer-
wacji można dokonać na miejscu w IT
przy ul. Lechitów 25 w Mielnie lub tele-
fonicznie pod numerem  94 318 99 55.

oto propozycje: 
• wycieczka do kołobrzegu
Kołobrzeg jest największym i najpię-
kniejszym polskim uzdrowiskiem 
o niezrównanym uroku i bogatej histo-
rii. Do odwiedzenia miasta zachęcają
liczne zabytki, m.in. gotycka Bazylika
Mariacka czy neogotycki Ratusz.
Atrakcja turystyczną jest również
Latarnia Morska oraz promenada. 
Koszt biletu: 55 zł, terminy: w każdą
środę przez okres wakacji (lipiec-sier-
pień)

• wycieczka do ogrodów hortulus
Do zwiedzania dostępnych jest 28
różnych ogrodów tematycznych
takich jak: japoński, francuski,
śródziemnomorski, związane ze
środowiskiem: ogród kamienny, skal-
ny i wodny oraz ogrody zmysłów,
zaprojektowane w stylu angielskim
czy ogrody zmysłu powonienia. Tury-
ści mogą także zwiedzić labirynt,
grotę, jaskinię a całość ogrodów
podziwiać z platformy widokowej.
Koszt biletu: 65 zł, terminy: w każdy
piątek przez okres wakacji (lipiec-sier-
pień)
• spływy kajakowe rzeczką polni-
ca w sianowie.
Spływ trwa ok. 3–4 godzin. Rzeczka
jest czysta, nie należy do trudnych 
i płynąć nią mogą osoby siedzące

pierwszy raz w kajaku. Podczas spły-
wu można obserwować ptaki wodne
(zimorodki, łabędzie, dzikie kaczki,
perkozy, kormorany, itp), pływające
zaskrońce, jaszczurki oraz prze-
różne, nigdzie niespotykane owady
(świtezianki, ważki itp.). Przy dobrej
przejrzystości wód można natknąć
się na duże ławice ryb. 
Koszt biletu: 55 zł, terminy: w każdy
czwartek przez okres wakacji (lipiec-
sierpień).

kołoBrzeG

oGroDy hortULUs

spływ rzeką poLNICa w sIaNowIe

www.cit.mielno.pl | www.facebook.com/ckmielno Gazeta wakaCyjNa







Od lipca do sierpnia między Miel-
nem a Koszalinem kursuje szynobus,
który jest świetną alternatywą dla
samochodu – dojazd z miasta nad
morze trwa jedynie 15 minut!

Dworzec PKP w Mielnie położony
jest przy ul. Lechitów, naprzeciwko
Punktu Informacji Turystycznej. 
Innym sposobem na przedostanie się
z Koszalina do mieleńskich miejsco-

wości jest skorzystanie z usług
prywatnych przedsiębiorców. Firma
Ronin oferuje całodobowe przewozy
na trasie Koszalin – Mielno – Unieście
(rozkład jazdy dostępny jest na przy-

stankach oraz na stronie www.ronin-
koszalin.pl), a Ar-bos do Sarbinowa
(przez Mielno, Mielenko i Chłopy)
oraz Gąsek (rozkład można spraw-
dzić na stronie www.ar-bos.pl). 

Postój taksówek znajduje się przy
Urzędzie Miasta przy ul. Bolesława
Chrobrego. Z dyspozytornią można
skontaktować się pod numerem
94 318 35 021

Do Koszalina można się dostać
również drogą wodną! W wakacje
miedzy przystanią w Jamnie a przy-
stanią w Mielnie kursuje tramwaj
wodny Koszałek. Można na niego
zabrać rowery, a drugą stronę

wycieczki pokonać szlakami rowe-
rowym. 

W okresie letnim można wybrać
się na wycieczkę po jeziorze stat-
kiem wycieczkowym „Mila”. Statek
zabiera na pokład 61 osób, a podróż

trwa 45 minut. „Mila” cumuje przy
pomoście Klubu Morskiego
„Tramp” w Mielnie na ul. Chrobre-
go 32. Więcej informacji można
uzyskać pod numerem tel. 692 553
520. 

Wakacyjną przeprawę przez
jezioro zapewni tramwaj wodny
„Koszałek”. Zabiera na pokład 67
osób, ma także zabezpieczone miej-
sca na wózki inwalidzkie i rowery.
Podróż na drugi brzeg trwa 20

minut. Koszałek pływa z przystani
w Jamnie do przystani w Unieściu
przy ul. Prądno oraz przystani 
w Unieściu. 

Kontakt: dział Organizacji prze-
wozów tel. 94 342 30 29. 

jak DojeChać Do MIeLNa
www.cit.mielno.pl | www.facebook.com/ckmielnoGazeta wakaCyjNa
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hortULUs DoBrzyCa 
– rajskie ogrody na pomorzu
to zespół ogrodowy znaJduJąCy się w doBrzyCy w powieCie koszalińskim. w skład kompleksu
wCHodzą dwa niezależnie działaJąCe ogrody, oddalone od sieBie o dwa kilometry. 

ogrody tematyczne hortulus w Dobrzycy to 28 ogrodów w różnej tematyce
i stylistyce, zaaranżowane na powierzchni 5,5 ha. znajdują się tu ogrody inspi-
rowane naturalnym krajobrazem (skalne, leśne, wodne), kulturą różnych narodów
(japoński, francuski), a przede wszystkim oryginalne ogrody zmysłów w stylu 
angielskim. 
w ogrodach tematycznych podziwiać można kolekcję roślin rzadko występu-

jących w polsce. z uwagi na zagospodarowanie i ukształtowanie terenu w ogrodach tematycznych
nie ma możliwości poruszania się wózkami różnych typów (w tym również wózkami inwalidzkimi).
zwiedzanie z wózkami możliwe jest w ogrodach Hortulus spectabilis. na teren biletowany ogrodów
obowiązuje bezwzględny zakaz wprowadzania psów. 
przy ogrodach znajduje się Centrum ogrodnicze z marketem ogród i galeria, Caffebar Barwinek oraz
szkółka roślin ozdobnych. ogrody tematyczne czynne są od marca do grudnia. 
Więcej na www.hortulus.com.pl lub na facebooku. ogrody hortulus spectabilis w Dobrzycy to nowy kompleks parkowo-ogro-

dowych otwarty w 2014 r. obecnie zagospodarowane i udostępnione dla zwie-
dzających jest 8 ha z 30 ha planowanych ogrodów. główną atrakcją tego kom-
pleksu jest największy na świecie labirynt grabowy (1 ha), w sercu którego
znajduje się 20-metrowa wieża widokowa. z tarasu wieży podziwiać można
widok na okolicę oraz ogrody m.in. ogrody magii, energii, Czasu i przestrzeni 

z kamiennym kręgiem, ogrodem kalendarza celtyckiego i olbrzymimi rabatami bylinowymi. inte-
resujące są również ogrody klasyczne, rozarium oraz grupa ogrodów new design, a dla najmłod-
szych gości ogród małego skrzata. te ogrody to przede wszystkim możliwość relaksu, wypoczynku
i zabawy. doskonałą rozrywkę zapewnia zabawa w labiryncie – labirynt moc (w sprzedaży plan
ogrodów z mapą labiryntu oraz kartami do gry). gra porusza wyobraźnię nie tylko najmłodszych
gości kompleksu ale również dorosłych poszukiwaczy przygód i wrażeń. kompleks przystosowany
do poruszania się wózkami dziecięcymi i inwalidzkimi. na teren biletowany ogrodów obowiązuje bez-
względny zakaz wprowadzania psów. 
na terenie ogrodów znajduje się sklep z pamiątkami serduszkowa Chata i Caffebar rumianek. 
Czynne od maja do października. 
Więcej na: www.hortulus-spectabilis.com.pl; www.ogrody-labirynt.com.pl lub na facebooku.



I
nformację o możliwo-
ści luB zakazie kąpieli
przekazuje się przez

wywieszenie odpowiednich
flag:
Flaga biała – kąpiel dozwolona
Flaga czerwona – zakaz kąpieli
Brak flagi – kąpielisko niestrzeżone
przez ratowników

kąpieliska strzeżone:
Gąski – przy latarni
Sarbinowo – przy kościele
Chłopy – na wschód od przystani
rybackiej
Mielenko – na wysokości ul. Brzozo-
wej
Mielno – przy ul. Kościuszki
Unieście – przy ul. Morskiej
Łazy – główne wejście na plażę od
ul. Leśnej

Miejsca 
wykorzystywane 
do kąpieli (strzeżone):
Sarbinowo – przy wejściu dla niepe-
łnosprawnych (w kierunku pętli
PKS)
Sarbinowo – przy pętli PKS
Chłopy – na zachód od przystani
rybackiej
Mielno – przy ul. 1. Maja
Mielno – przy ul. Piastów
Mielno – przy ul. Orła Białego
Mielno – przy ul. Słonecznej
Unieście – przy Ośrodku Krokus
Łazy – przy ul. Wczasowej
Łazy – przy ul. Leśnej

jezioro jamno
Jezioro Jamno jest jednym z naja-

trakcyjniejszych w Polsce miejsc dla
wędkarzy. Jamno jest 9 jeziorem 
w Polsce pod względem wielkości,
trzecim w województwie zachodnio-
pomorskim, zaraz po jeziorze Dąbie
i Miedwie. Jezioro jest odcięte od
Morza Bałtyckiego mierzeją. Jego

powierzchnia wynosi 2240 ha, 
a głębokość do 3,9 m. Linia brzegowa
ciągnie się na długości 29 km. Jezio-
ro jest połączone z Bałtykiem kana-
łem Jamneńskim.

wędkowanie
Na jeziorze Jamno można złowić

wspaniałe okazy karasia, leszcza,
troci, okonia, lina oraz węgorza.
Amatorzy wędkowania mogą wyku-
pić specjalne zezwolenia w Gospo-
darstwie Rybackim w Mielnie na 
ul. Chrobrego 43 tel. 94 318 97 96, 
94 318 90 54 oraz na poczcie w Miel-
nie na ul. 1-go maja 5. Upoważniają
one do wędkowania na spining oraz
na dwie wędki na obszarze jeziora ,
kanału Jamneńskiego oraz na rzece
Strzeżenicy.

telefony alarmowe 
w razie wypadku 
na jeziorze jamno
telefon ratunkowy: 601 100 100
przystań w łabuszu: 503 856 442
środkowopomorskie regionalne
wodne ochotnicze pogotowie
ratunkowe: 602 633 231

kąpIeLIska I tereNy rekreaCyjNe

jak co roku punkt informacji
turystycznej wspiera mieleńskich
kwaterodawców. w lipcu i sierp-
niu pracownicy it będą przyjmo-
wali ogłoszenia o wolnych miej-
scach w obiektach noclegowych,
aby później przekazywać je tury-
stom.

Zgłoszenie wolnych miejsc jest
bardzo proste, wystarczy zadzwonić
pod numer 94 318 99 55 i podać
informacje o ilości oraz dostępności
wolnych pokoi. Informatorzy zano-
tują je w specjalnej książce i przed-
stawią turystom szukających nocle-
gu. 

W związku z dużą ilością tury-
stów i obiektów noclegowych prosi-
my o aktualizowanie informacji na
bieżąco. Zachęcamy również do

dzwonienia w godzinach porannych
(8:00 – 9:00 od poniedziałku 
do piątku; 9:00 – 10:00 w weekendy)
– gwarantuje to dodatkowo umiesz-
czenie informacji na tablicy przed
budynkiem IT. 

Prowadzony jest szereg działań
promujących stronę www.cit.miel-
no.pl. Osoby, które szukają w sieci
informacji na temat wakacji w Miel-
nie, widzą reklamy odsyłające bezpo-
średnio do gminnej bazy noclego-
wej. Zapraszamy więc kwaterodaw-
ców do umieszczania swoich reklam
w naszej bazie. Prosimy także 
o sprawdzenie aktualności danych
na temat Państwa obiektów na stro-
nie cit.mielno.pl.

Trzymamy kciuki, aby tegoroczny
sezon turystyczny był dla Was owocny!

CHCesz mieć więCeJ wCzasowiCzów

– zareklamuj się 
w informacji turystycznej

Boiska sportowe i tereny rekreacyjne 
1. Hala przy Zespole Szkół ul.

Lechitów 19 w Mielnie. Jest to obiekt
posiadający boiska (halowa piłka
nożna, koszykówka, siatkówka, piłka
ręczna), korty tenisowe, zaplecze
funkcyjne czyli szatnie, przebieral-
nie, łazienki z prysznicami, ponadto
siłownia i sala gimnastyczna. Hala
przystosowana jest do prowadzenia
zajęć na trzech wydzielonych kota-
rami boiskach. Hala dostępna jest 
w czasie roku szkolnego w godzinach
od 17.00 do 23.00, a w czasie wakacji
od 7.00 do 23.00. Więcej informacji:
http://www.zsmielno.home.pl oraz
pod nr tel. 606-428-132

2. Zespół boisk „Moje boisko
Orlik 2012”, ul. Morska w Gąskach.
Jest to kompleks do gier zespołowych
na świeżym powietrzu, do amator-
skich rozgrywek piłki nożnej.

3. Stadion Mieleńskiego Ośrodka
Sportu i Rekreacji, ul. Mickiewicza 3
w Mielnie. Pełnowymiarowe boisko
do piłki nożnej wraz z zapleczem dla
zawodników i widzów. 

4. Boisko wielofunkcyjne + plac
zabaw, ul. Lipowa 46 w Mielenku.
Jest to boisko przygotowane do gier
zespołowych (koszykówka, piłka
nożna, siatkówka, tenis ziemny).
Nawierzchnia boiska została zrobio-
na z poliuretanu. Integralną częścią
boiska jest nowoczesny i bogato

wyposażony plac zabaw. Jest tam
zjeżdżalnia, huśtawka, rampa, ściany
wspinaczkowe, piaskownica. Całość
dostępna jest dla mieszkańców 
i turystów przez cały rok w godzi-
nach od 10.00 do 20.00.

5. Plac rekreacyjny przy zbiegu
ulic Żeromskiego i Kochanowskiego
w Mielnie. To miejsce stworzone 
w celu zorganizowanego wypoczyn-
ku rodzinnego. Znajduje się tu plac
zabaw, ściany wspinaczkowe, drew-
niany okręt z rampami do zabawy.

Dla starszych oraz dorosłych istnieje
możliwość do gry w ping ponga oraz
gry zespołowe. 

6. Park Linowy Tukan w Mielnie.
W parku czeka na wszystkich ponad
60 atrakcji, w tym: trasa trudna, trasa
średnia, trasa dziecięca, zjazdy tyrol-
skie, trasa treningowa. Park linowy
znajduje się w Mielnie, przy ulicy
Chmielnej, tel +48 605 232 655 
lub +48 724 008 998, e-mail:
biuro@parkmielno.pl. Park linowy
czynny w sezonie letnim codziennie
w godz. 11.00-19.00

www.cit.mielno.pl | www.facebook.com/ckmielnoGazeta wakaCyjNa
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uśmiechnięci, pełni sił i we-
wnętrznej energii z bagażem
życiowych doświadczeń, otwarci
na pomoc drugiemu człowiekowi
– są przykładem że raka można
wyleczyć... to uczestnicy projektu,
którzy odwiedzili gospodarzy
naszej gminy.

OnkoRejs Granicami Polski jest
ogólnopolskim marszem dla osób
chorych onkologicznie oraz wspie-
rających ich osób zdrowych. Powstał
po to, by aktywizować osoby chore i
pokazać im, że rak to nie wyrok 
i że każdy powinien mieć marzenia
i je spełniać oraz po to, by nagłośnić
wagę badań profilaktycznych 
i pokazać, że nieważne, ile ma się lat,
jaki ma się status społeczny, ile się
zarabia, gdzie się mieszka; rak może
dotknąć każdego z nas. Projekt zdej-
muje też stygmaty, jakimi obciążona
jest choroba onkologiczna. Pokazu-

je, że raka można wyleczyć i mimo
choroby można żyć normalnie
korzystając z życia, pracując,
podróżując, działając na rzecz

innych. Zdaniem uczestników
marszu, nie trzeba leżeć w łóżku
czekając na śmierć, ale można zrobić
dla siebie i dla innych wiele dobrego.

onkorejs dotarł do mielna

Z
asłużyli na prawdzi-
wy wakacyjny wypo-
czynek, Bowiem

wielu uczniów osiągnęło
Bardzo wysokie wyniki
nauczania. Taki sukces został
doceniony stypendiami, statuetka-
mi, nagrodami książkowymi, dyplo-
mami i podziękowaniami. Ucznio-
wie mogli sięgnąć po stypendia:
Burmistrza Mielna, Forum Samo-
rządowego „Nasza Gmina” i Dyrek-
tora Szkoły. Burmistrz Olga Roszak-
-Pezała wręczyła 17 stypendiów za
najwyższe wyniki w szkole. Krystyna
Żakowska-Węgielnik, prezes Stowa-
rzyszenia „Nasza Gmina” wręczyła
zaś 18 stypendiów, a pozostałe 22
przekazane zostały uczniom przez
dyrektora szkoły Ewę Jabłońską. 

Statuetkę prymusa w szkole
podstawowej otrzymały: zosia
szyda z klasy IV b i maja dziewią-
tkowska z VI b. 

W gimnazjum odbiorcami
wyróżnień prymusa byli: natalia
żukowska, weronika włodar-
czyk, hanna skiba, marcin
kozłowski, maria gil, justyna
janczak, aleksandra urbaniak,
natalia kaczorowska, gabriela
odważna, aleksandra żywuszko
i julia staszczyk.

Wiele ciepłych słów padło pod
adresem gimnazjalistów, którzy
ukończyli szkołę. Egzamin
wieńczący naukę w gimnazjum napi-
sali bardzo dobrze. Wielu osiągnęło
z niektórych części egzaminu sto
procent poprawnych odpowiedzi.
Szkoła w Mielnie wypadła najlepiej
spośród 8 gmin powiatu koszaliń-
skiego. Warto dodać, że aleksan-
dra żywuszko z klasy III b osiągnęła
z sześciu części egzaminu wynik 91
procent. Gratulacje!

Apel zakończyły podziękowania
dla społeczności mieleńskiej szkoły
za udany rok edukacji. 

– 1 września 2017 roku spotkamy
się w nowej oświatowej rzeczywisto-
ści – przestaje istnieć Zespół Szkół 
w Mielnie, bo przekształcił się w 8 
– klasową szkołę podstawową 
z oddziałami gimnazjalnymi – podsu-
mowała Ewa Jabłońska, dyrektor ZS
zamykając rok szkolny 2016/2017. 

wakacje, wakacje…
23 czerwca świadectwa promocyjne odebrało 277 uczniów zespołu szkół w mielnie. i natych-
miast na dwa miesiące postanowili... zapomnieć o szkole. 

/W OBIEKTYWIE/

projekt „440 kM po zMIaNę” 
w Naszej GMINIe

idąC 440 km Brzegiem Bałtyku wspieraJą koBiety 
z niepełnosprawnośCią ruCHu, zmieniaJą polskie plaże tak, 
aBy Były dostępne dla wszystkiCH, spełniaJą podróżniCze 

marzenia, inspiruJą do zmiany....
Co roku dzięki takieJ podróży pomagaJą JedneJ koBieCie spełnić

JeJ marzenie o samodzielnym poruszaniu się Czy aktywnym 
żyCiu poprzez przekazanie protezy luB wózka 
oraz zapewniaJąC wsparCie psyCHologiCzne.



wypracowanie właściwych
nawyków żywieniowych powinno
następować już w młodym wieku.
świadomi tego seniorzy zrzeszeni
w klubie seniora Bursztyn
podjęli wyzwanie edukacji
najmłodszych w ramach projektu
„smacznie i zdrowo”. zaczynają
we wrześniu.

Specjaliści z zakresu żywienia od
dawna alarmują, że niezdrowe jedze-

nie jest przyczyną wielu chorób 
– cukrzyca, otyłość, rak. Mimo to
koncerny spożywcze zasypują nas
fastfoodami, chipsami, słodyczami,
napojami energetyzującymi, itp. Jak
ich sobie odmówić? 

Dzięki funduszom pozyskanym
w ramach Programu Fundusz Inicja-
tyw Obywatelskich oraz ze środków
Gminy Mielno już od września
odbędą się w gminie Mielno warszta-

ty zdrowego odżywiania dla dzieci w
wieku szkolnym (7-10 lat). Uczestni-
cy warsztatów to silnie zróżnicowana
pokoleniowo grupa, tj.: dzieci, rodzi-
ce, dziadkowie, która zdobędzie
wiedzę w jaki sposób modyfikować
swoje zwyczaje żywieniowe. Swoim
doświadczeniem uczestnicy projek-
tu podzielą się podczas tematyczne-
go apelu międzyszkolnego i otwar-
tego pikniku rodzinnego.

Będzie ciekawie i smacznie!
Pozostało nam tylko niecierpliwie
czekać na rozpoczęcie roku szkol-
nego!

„Jesteś tym co jesz” – to popular-
ne zdanie autorstwo przypisuje się
rzymskiemu filozofowi Lukrecju-
szowi i greckiemu uczonemu Hipo-
kratesowi. Współcześnie przypo-
mniał je amerykański dietetyk Victor
Lindlahr, który w 1923 roku napisał,

iż „90 procent chorób znanych czło-
wiekowi spowodowanych jest przez
tanią, kiepskiej jakości żywność,
(więc) jesteś tym co jesz”.

seniorzy nauczą juniorów... jeść zdrowo
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lato 2017 w mielnie powitali-
śmy piknikiem rodzinnym w noc
świętojańską, zwaną też nocą
kupały. 

Czerwcowa zabawa była pierw-
szym etapem większego projektu
„TEATR LEGEND”, współfinansowa-
nego z Programu Fundusz Inicjatyw
Obywatelskich i środków Gminy
Mielno, który realizuje Forum Samo-
rządowe Nasza Gmina. 

To wywodzące się ze zwyczajów 
i wierzeń ludowych święto stało się

okazją do integracji mieszkańców
naszej gminy. Podczas wspólnej
zabawy pośród bajkowej scenerii
jeziora Jamno nie zabrakło wróżb,
wspólnego plecenia wianków,
konkurów, animacji i śpiewów. Zako-
ńczeniem mieleńskiej Nocy Kupały
był widowisko muzyczne połączone
z tańcem z ogniem.

Celem przedsięwzięcia jest akty-
wizacja mieszkańców gminy z każde-
go pokolenia, aby wspólnie kreować
rzeczywistość oraz codzienność, 

w której żyjemy. W ramach między-
pokoleniowego projektu odbędą się
jeszcze warsztaty, zaś podsumowa-
niem inicjatywy będzie spektakl ze
scenografią kostiumami i szeroką
promocją na deskach profesjonalne-
go Teatru „Muza” w Koszalinie.

teatralna aktywizacja 

R
óżnorodne zadania
i spora liczBa orga-
nizacji pozarządo-

wych to także wiele 
różnorodnych proBlemów, 
z którymi Borykają się
przede wszystkim członko-
wie zarządów tych organi-
zacji. Gdzie mają szukać pomocy 
w zakresie przepisów prawnych,
księgowych czy organizacyjnych?

W Mielnie, pod egidą Stowarzy-
szenia EKOWSPÓLNOTA Lokalna
Organizacja Turystyczna, rusza
projekt centrum organizacji
pozarządowych współfinansowany 
z Programu Fundusz Inicjatyw
Obywatelskich
oraz z budżetu
Gminę Mielno.

G ł ó w n y m
celem działania
jest wzmocnie-
nie i rozwój
potencjału orga-
nizacji poza-
r z ą d o w y c h ,  

w tym grup nieformalnych, posiada-
jących siedzibę na terenie gminy
Mielno, poprzez wsparcie infra-
strukturalne oraz szkoleniowo 
– doradcze. Przedstawiciele lokal-
nych NGO będą mogli uczestniczyć
w indywidualnym doradztwie,
warsztatach z zakresu coachingu
oraz szkoleniach grupowych. 
W ramach projektu przeprowadzone
zostanie badanie zasobów i poten-
cjału organizacji pozarządowych 
z terenu gminy (Diagnoza NGO)
oraz podjęte zostaną działania akty-
wizacyjne. Pierwsze z nich już za
nami – Rodzinny Festyn NGO 26
maja 2017 r.

Lider współpracy z NGo
gmina mielno jest liderem współpracy z ngo. potwierdza to liczba organizacji pozarządowych działających 
na naszym terenie, przekazywane do realizacji zadania publiczne i idące za tym środki finansowe, ale także i miejsce
wśród gmin wiejskich województwa zachodniopomorskiego w konkursie marszałka województwa „samorządowy
lider współpracy z ngo” w 2014 r. i w 2016 r.  


