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zycie gminy

Błękitna Flaga
powieje 
w Mielnie

międzynarodowe jury w Ko-
penhadze przyznało „Błękitną
Flagę” na sezon 2016 dla kąpie-
liska w mielnie (główne wejście
przy ul. Kościuszki – koło pomnika
morsa).

Błękitna Flaga to prestiżowe wy-
różnienie dla kąpielisk i marin, które
spełniają normy czystości wody 
i bezpieczeństwa. Certyfikat przy-
znawany jest od 20 lat, ale tylko na
jeden sezon. W 2016 roku w Polsce
nagroda została przyznana 31 kąpie-
liskom oraz 6 marinom.

(szczegóły na str. 3)

D
ecyzja NaczelNego
Sądu admiNiStracyj-
Nego zezwalała spółce na

rozpoczęcie badań środowiskowych
i lokalizacyjnych. Samorząd gminny
kilka miesięcy temu wystąpił z pyta-
niem do spółki o losy inwestycji po-
legającej na przebudowie drogi 
– ulicy Nadbrzeżnej w Gąskach. Od-
powiedź wywołała okrzyki radości
w mieleńskim urzędzie gminnym,
ponieważ prezes zarządu spółki
Jacek Cichosz w sposób nie budzący
wątpliwości zakomunikował, że „Po
przeprowadzeniu szeregu dodatko-
wych analiz, w tym m.in. wstępnych
inwentaryzacji siedliskowych oraz
analiz hydrogeologicznych, Spółka
wystąpiła do Generalnej Dyrekcji

Ochrony Środowiska (GDOŚ) 
z wnioskiem o objęcie procedurą
oceny oddziaływania na środowisko
lokalizacji „Lubiatowo-Kopalino”
(gmina Choczewo, sołectwa Słaj-
szewo, Jackowo) i „Żarnowiec”
(gminy Krokowa i Gniewino) i wy-
danie stosownej decyzji. Analizy po-
twierdziły, że wymienione lokali-
zacje w największym stopniu
spełniają kryteria, jakim powinna
odpowiadać lokalizacja elektrowni
jądrowej.”

25 maja Generalna Dyrekcja
Ochrony Środowiska wydała posta-
nowienie o zakresie raportu oceny
oddziaływania na środowisko dla
wskazanych przez PGE EJ 1 dwóch
wariantów lokalizacji pierwszej pol-

skiej elektrowni jądrowej. Takie sta-
nowisko oznacza rezygnację z prze-
prowadzenia badań lokalizacyjnych
i środowiskowych w lokalizacji
„Gąski” (gmina Mielno). 

W związku z tym PGE EJ 1 w naj-
bliższym czasie wystąpi do Woje-
wody Zachodniopomorskiego 
z wnioskiem o usunięcie z obrotu
prawnego decyzji o wskazaniu loka-
lizacji inwestycji w zakresie budowy
obiektu energetyki jądrowej dla tej
lokalizacji.

Takie stanowisko inwestora zado-
woliło wójta gminy Mielno. 

– Pismo które otrzymałam od
PGE EJ1 sp. z o. o. jest pierwszą ofi-
cjalną deklaracją inwestora o rezy-
gnacji z przeprowadzenia badań lo-

kalizacyjnych i środowiskowych 
w miejscowości Gąski, wytypowanej
jako potencjalne miejsce pod bu-
dowę pierwszej polskiej elektrowni
jądrowej. Cieszymy się, że wspólne
starania i działania mieszkańców
gminy, społecznego ruchu antyato-
mowego i władz samorządowych do-
prowadziły do takiej zapowiedzi PGE
EJ1.

Z niecierpliwością czekamy na
dalsze, zapowiadane działania inwe-
stora i anulowanie z obrotu praw-
nego decyzji wojewody zachodnio-
pomorskiego o wskazaniu inwestycji
budowy obiektu energetyki jądrowej
w Gąskach, wówczas będzie to po-
stawienie kropki nad „i” – podkreśla
Olga Roszak-Pezała. 

Zatrzymaliśmy atom
Spółka energetyczna PGE EJ1 zrezygnowała z Gąsek jako potencjalnej lokalizacji elektrowni jądrowej. Nieustający
protest mieszkańców i władz mieleńskiej gminy przyniósł efekty. Oficjalne pismo od spółki trafiło do gminy. 

Zakończenie roku szkolnego to dla was moment
podsumowania całorocznej pracy i czasu snucia planów na
przyszłość, podjęcia postanowień na przyszły rok szkolny.
Dostaliście świadectwa i wyróżnienia, wręczyliście kwiaty
swoim wychowawcom i zanim się obejrzycie, wyfruniecie
przez otwarte drzwi szkoły w wakacyjną przestrzeń, wolną 
od dzwonków, klasówek, wywiadówek i niezapowiedzianych
kartkówek...
Wakacje to nagroda dla wszystkich – nauczycieli, rodziców,
uczniów.  
Zatem wypoczywajcie, cieszcie się życiem, zbierajcie
doświadczenia i wspomnienia, regenerujcie siły. 

Wróćcie do szkoły we wrześniu cali i zdrowi z mnóstwem
historii do opowiedzenia.

Kochani uczniowie, nauczyciele, rodzice 
– kolorowych wakacji!

W tym roku nagrody finansowe za osiągnięcia w nauce
przyznała Olga Roszak-Pezała, Wójt Gminy Mielno 
(po raz pierwszy w ramach Lokalnego Programu
Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży),
Forum Samorządowe Nasza Gmina, Dyrektor Zespołu
Szkół w Mielnie.

(szczegóły na str. 6)

Mili Uczniowie, Drodzy Rodzice,
Szanowni Nauczyciele!
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/FELIETON WÓJTA/

atOMOWy
FiNał?!
Żółte banery i flagi z napisem

atOM StOM – GMiNa MiELNO
rozpoznawalne są w całym kraju.

Społeczny ruch antyatomowy 

– powołany do życia przez na-

szych mieszkańców – organizował

marsze, protesty, pikiety. Nasz

wspólny apel i sprzeciw wybrzmiał

na Wiejskiej w Warszawie, 

w Naczelnym Sądzie Administra-

cyjnym, w Trybunale Konstytu-

cyjnym, na wielu sesjach i spotka-

niach przeciwników tej inwestycji

w samym sercu turystycznej

gminy. 

Edukowaliśmy sąsiadów w kwestii

zagrożeń wynikających z budowy

elektrowni atomowej, podejmo-

waliśmy uchwały, pisaliśmy pro-

testy do resortowych ministrów,

decydentów, inwestora, szeregu

organizacji ekologicznych. 

Pokazaliśmy – nasze NIE 

– w gminnym referendum, pozy-

skaliśmy sprzymierzeńców, po-

parły nas lokalne samorządy i całe

Pomorze Zachodnie przemówiło

jednym głosem. 

W ciągu pięciu lat opór mieszkań-

ców i władz zbudował mur – jak

się okazało – niepokonany.

Padło wiele deklaracji, niektóre

bez pokrycia. Czekaliśmy 

na sygnał od inwestora i nadszedł

w czerwcu. Jest to pierwsze ofi-

cjalne stanowisko PGE EJ 1 infor-

mujące o rezygnacji z przeprowa-

dzenia badań lokalizacyjnych 

i środowiskowych w Gąskach. To

światło w tunelu. Jednak pełnie

zadowolenia osiągniemy w mo-

mencie „usunięcia z życia” decyzji

wojewody zachodniopomor-

skiego o wskazaniu lokalizacji

atomu w naszej gminie.
OLGa ROSZaK-PEZała, 

Wójt GMiNy MiELNO

Nagroda Super Samorząd, przy-
znawana od 2011 roku, jest wy-
różnieniem dla uczestników akcji
Masz Głos, Masz Wybór, którzy naj-
skuteczniej zachęcą do współpracy
władze samorządowe i mieszkańców.

Jej nazwa nawiązuje do idei sa-
morządu rozumianego jako wspól-
nota mieszkańców, a nie urząd
gminy i jego pracownicy.

W 2015 roku do akcji Masz Głos,
Masz Wybór przystąpiło ponad 500
uczestników: organizacje poza-
rządowe, grupy nieformalne, lokalne

media, domy kultury, biblioteki 
i inne instytucje działające na terenie
ponad 400 gmin.

– Sama nominacja dla naszej
gminy jest już bardzo dużym wy-
różnieniem – podsumowała Olga
Roszak-Pezała, podczas gali na
Zamku Królewskim w Warszawie,
odbierając nominację z rąk eurode-
putowanego, byłego premiera 
Jerzego Buzka.

Akcję Masz Głos, Masz Wybór 
organizuje Fundacja im. Stefana 
Batorego.

Gmina Mielno – Super
Samorząd 2016

Celem konkursu jest ukazanie
Gminy Mielno oczami dzieci 
i młodzieży w niej mieszkających. 
Ponadto ideą organizatorów tj. Mło-
dzieżowej Rady Gminy Mielno jest
rozwijanie wśród młodzieży umie-
jętności obserwacji swojego oto-
czenia, swojej „małej ojczyzny” jej
dokumentowania, interpretacji oraz
opisu, a także kształtowanie świado-
mości społecznej uczestników.

prace konkursowe wraz z kartą
zgłoszeniową należy składać do 
5 września 2016 r. do godziny 12.

Jedna osoba może zgłosić na kon-

kurs 1 fotografie. Fotografie prosimy
opisać według szablonu: „tytuł
zdjęcia, imię i nazwisko”. Do prac
prosimy załączyć dane kontaktowe
(adres, telefon, e-mail). Adres e-mail
do zgłoszeń drogą elektroniczną
Kacper.Mielno@wp.pl w temacie:
Konkurs fotograficzny – „Moje spoj-
rzenie na Gminę Mielno”. 

Prace zostaną zaprezentowane 
i nagrodzone na stoisku MRGM
podczas gminnych dożynek dożynek
10 września 2016 r. oraz na stronach
internetowych MRGM i Gminy
Mielno.

Moje
spojrzenie

NA
Gminę Mielno

Kolejne inwestycje gminne
otrzymały dofinansowanie w ra-
mach projektu „Budowa lub mo-
dernizacja dróg lokalnych”. 

W ramach tego projektu zmoder-
nizowana zostanie ulica Spokojna 
w Mielnie (etap II) oraz przebudo-

wana droga dojazdowa do grodziska
słowiańskiego w Mielnie.

Uroczyste podpisanie umów z go-
spodarzem gminy odbyło się w obec-
ności Jarosława Rzepy, wicemarszałka
województwa zachodniopomor-
skiego, w koszalińskim starostwie.

Są pieniądze 
na kolejne drogi

B
udżet Był pełeN amBit-
Nych iNweStycji, Które
zoStały wyKoNaNe 

w Stu proceNtach – podkre-
ślali radni głosując podczas majowej
sesji „za” uchwałą o udzielenie go-
spodarzowi gminy absolutorium.

Tematem obrad była także kwe-
stia bezpieczeństwa w gminie pod-
czas tegorocznych wakacji.

– To specyficzny rok ze względu
na wzrost zagrożenia terrorystycz-
nego. Do tego w lipcu w Warszawie
szczyt NATO, w Krakowie Światowe
Dni Młodzieży. Wszyscy mamy za-
wieszone urlopy – informował Artur
Lachowicz, komendant I komisa-
riatu w Koszalinie. – Nasze działania
latem w gminie Mielno wspierać
będzie 18-osobowa grupa funkcjona-
riuszy ze Szczecina. Będzie też grupa
antyterrorystów oraz piesze służby
nocne.

Gmina Mielno wsparła kwotą 110
tys. zł. działania służb policyjnych
podczas tegorocznego sezonu. 

Podczas majowej sesji gratulacje
od władz gminy Mielno i radnych
otrzymali goście specjalni m. in.

prezes grupy spółek deweloperskich
Firmus Group za nagrodę główną 

w konkursie „MIPIM Architectural
Reviev Future Project Awards” w ka-

tegorii „Regeneration & Masterplan-
ning” za projekt „DUNE CITY”.

Wójt z absolutorium 
Mieleńscy radni udzieli absolutorium wójtowi gminy za ubiegłoroczną realizację budżetu.
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w unieściu na jeziorze jamno
odbyły się ogólnopolskie regaty 
o mistrzostwo polskiego Stowa-
rzyszenia Klasy cadet „gala
żagli”. Były to jednocześnie
pierwsze eliminacje do mistrzostw
Europy i Świata. Uczestnikom sprzy-
jały warunki pogowowe i wietrzne.
W pierwszym dniu przy sile wiatru 
5-6 w skali Bauforta rozegrano 3 wy-
ścigi, w których zawodnicy musieli
się wykazać bardzo dużymi umięt-
nościami żeglarskimi. W weekend
przy sile wiatru 3-4 w skali Beauforta
i pięknej słonecznej pogodzie roze-
grano 6 wyścigów. W regatach
uczestniczyło 52 zawodników ze ści-
słej polskiej czołówki z 9 klubów

(PMOS Pisz, UKŻR Giżycko, MKS
Dwójka Warszawa, UKŻ Lemelka
Kartuzy, Żlks Poznań, GROT Suwałki,
Włukniaz Chełmża, UKS Żeglarz
Wrocław i YKP Kraków). 

Patronat honorowy i współfinan-
sowy objęła Wójt Gminy Mielno 
– Olga Roszak-Pezała oraz prezes 
Zachodniopomorskiego Okręgowego
żwiązku Żeglarskiego w Szczecinie 
– Zbigniew Zalewski. Najlepsze trzy
załogi w kategorii open i kategorii
dziewcząt otrzymały medale, dy-
plomy i puchary.

Zabezpieczenie asekuracyjne i ra-
townicze na wodzie profesjonalnie wy-
konało Wodne Ochotnicze Pogotowie
Ratownicze i Policja z Koszalina.

Gala żagli

B
łęKitNa Flaga to pre-
Stiżowe wyróżNieNie
dla KąpieliSK i mariN,

Które SpełNiają Normy czy-
Stości wody i Bezpieczeń-
Stwa. Certyfikat przyznawany jest
od 20lat, ale tylko na jeden sezon. 
W 2016 roku w Polsce nagroda zo-
stała przyznana 31 kąpieliskom oraz
6 marinom.

Na poziomie krajowym rekomen-
dacji do przyznania Błękitnej Flagi
udziela jury złożone z upoważnio-
nych przedstawicieli Ministerstwa
Środowiska, Ministerstwa Gospo-
darki, Polskiej Organizacji Tury-
stycznej, Inspekcji Ochrony Środo-
wiska, Państwowej Inspekcji
Sanitarnej, Polskiego Związku Że-

glarskiego, Wodnego Ochotniczego
Pogotowia Ratunkowego, Polskiego
Klubu Ekologicznego, Związku Miast
i Gmin Morskich.

Ostateczną decyzję o przyznaniu
Błękitnej Flagi podejmuje jury 
międzynarodowe z siedzibą w Ko-
penhadze, składające się z przedsta-
wicieli Światowej Organizacji Tury-
stycznej (WTO), Programu Ochrony
Środowiska ONZ (UNEP), Między-
narodowej Rady Przemysłu Mor-
skiego (ICOMIA), Międzynarodowej
Federacji Ratownictwa Wodnego 
(ILS), Światowej Unii Ochrony 
Przyrody (IUCN), Komisji ds. Śro-
dowiska Parlamentu Europejskiego
(EU), Europejskiej Unii na Rzecz
Ochrony Wybrzeży (EUCC) oraz

Fundacji na rzecz Edukacji Ekolo-
gicznej (FEE).

Plaża ze znakiem Błękitnej Flagi
nie może być zanieczyszczona ście-
kami przemysłowymi i komunal-

nymi, teren kąpieliska musi być
utrzymywany w czystości, powinny
być tam kosze na śmieci i pojemniki
do selektywnej zbiórki surowców
wtórnych, toalety, w tym dla osób nie-

pełnosprawnych. Na plażę z Błękitną
Flagą nie wolno wjeżdżać pojazdami,
obozować i wprowadzać zwierząt.
Kąpielisko musi być strzeżone, wy-
posażone w środki pierwszej pomocy.

Błękitna Flaga powieje w Mielnie
Międzynarodowe Jury w Kopenhadze przyznało „Błękitną Flagę” na sezon 2016 dla kąpieliska w Mielnie (główne 
wejście przy ul. Kościuszki – koło pomnika morsa).

– jakiego sezonu spodziewa się
Mielno? Czy będzie więcej wcza-
sowiczów niż w zeszłym roku?

– Spodziewamy się udanego 
sezonu. Ilość rezerwacji, zapytań 
o wolne miejsca, czy próśb o po-
twierdzenie tego, czy dany obiekt ist-
nieje w naszej ewidencji, może pro-
gnozować, iż tego lata odwiedzi nas
więcej gości niż w minionych sezo-
nach.

– jak Mielno przygotowało się
do sezonu? 

– Obecny sezon – ze względu na
słoneczną aurę – rozpoczął się już 
w czerwcu. Gmina Mielno jest 
w pełni przygotowana do przyjęcia
turystów. Zadbaliśmy w pierwszym
rzędzie o bezpieczeństwo wypo-
czynku mobilizując służby mundu-
rowe i angażując wiele osób do prac
porządkowychi i utrzymania czy-
stości plaż. Zejścia i dojścia na plaże
– od Łaz do Gąsek – są w pełni przy-
gotowane i zmodernizowane w miej-
scach, gdzie było to konieczne. Wy-
konaliśmy potrzebne remonty
chodników i dróg gminnych. Za-
chwyci turystów na pewno przebu-
dowana ulica Południowa w Sarbi-
nowie, oświetlone ulice w Mielenku
i Niegoszczy, nowe wiaty przystan-
kowe w naszych miejscowościach.
Zadbaliśmy także o odkorkowanie
dojazdu do centrum Mielna (w pasie
drogowym ul. B. Chrobrego) na od-
cinku od ul. 1 Maja do ul. Wojska
Polskiego). I tu uwaga nastąpiła 
w centrum m. in. zmiana zasad 
organizacji ruchu, zamontowane 
zostały barierki i likwidacji uległo
przejście dla pieszych przy postoju

taksówek. Ponadto koniecznie na
spacer trzeba się wybrać do Chłopów,
gdzie (Urząd Morski w Słupku) zmo-
dernizował przystań rybacką i wy-
budował dwupoziomowe molo. 

– Czy Mielno zmienia się, czy też
nadal pozostaje odbierane jako
miejscowość o charakterze roz-
rywkowym?

– Wizerunek Mielna mocno się
zmienia. Z roku na rok odwiedza nas
coraz więcej turystów poszukujących
aktywnych form wypoczynku, wra-
cają do nas rodziny z dziećmi. Te
zmiany cieszą. Chcemy i będziemy
zabiegać o tego typu wczasowiczów

i dla nich też modyfikujemy ofertę.
To także konsekwentnie realizowana
Strategia Rozwoju Gminy Mielno,
która jest wynikiem szerokich kon-
sultacji z mieszkańcami, przedsię-
biorcami, organizacjami pozarządo-
wymi. 

– Czy poza sezonem coś się 
w Mielnie dzieje

– Poza wysokim sezonem również
organizujemy wiele prestiżowych 
i cyklicznych już przedsięwzięć jak
np.: Międzynarodowy Zlot Morsów,
Bałtycki Festiwal Gitary Elektrycznej,
Nadmorski Zlot Starych Ciągników 
i Maszyn Rolniczych. Dbamy o prze-

łamanie stereotypu, że morze jest
atrakcyjne tylko latem. I coraz 
więcej osób się o tym przekonuje!

– Dlaczego warto wybrać się nad
polskie morze?

– Warto, bo nasze morze jest 
piękne, i co dzisiaj ważne wypoczynek
nad polskim Bałtykiem jest bez-
pieczny. Bo są takie krajobrazy mor-
skie które zapierają dech w piersiach,
i są takie wschody i zachody słońca,
których kolory pozostają w pamięci
na zawsze, bo jest taki szum fal i za-
pach morskiej bryzy dla którego
będziecie Państwo gotowi wrócić tu
do nas nie jeden raz. Gmina Mielno

zaprasza do podziwiania tych cudów
natury o każdej porze roku i do ak-
tywnego wypoczynku w nadmorskich
miejscowościach. Polecamy też po-
szukiwanie bursztynów, spacery brze-
giem Bałtyku, sporty morskie, piesze
wędrówki po zielonej okolicy, leśne
trasy rowerowe, kiteboarding, węd-
kowanie, poznanie tradycji rybackich
regionu, zwiedzanie latarni morskiej,
czy grodziska słowiańskiego. Zaś po-
południami i wieczorami proponu-
jemy dobrą zabawę uczestnicząc 
w imprezach Mieleńskiego Lata Arty-
stycznego. Do tego… czeka na 
Państwa komfortowa baza obiektów
noclegowych i nowoczesne zaplecze
uzdrowiskowo-hotelowe. 

– Skąd taka popularność Mielna
jako miejsca wypoczynku?

– Marka miejsca budowana jest
od lat. To zasługa życzliwych i otwar-
tych na drugiego człowieka mieszka-
ńców, którzy prowadzą swoje inte-
resy z pokolenia na pokolenie. Zatem
dobrze wiedzą jak wypromować
swoją ofertę na wymagającym rynku
usług hotelarskich i gastronomicz-
nych. To także urok miejsca i geo-
graficznego usytuowania – między
morzem a jeziorem. To także czyste 
i szerokie plaże w tym roku po raz
pierwszy nagrodzone „Błękitną
Flagą”, zróżnicowana oferta arty-
styczna oraz smaczna kuchnia ofe-
rująca bałtyckie ryby… prosto z kutra.

jutro zaczyna się tu sezon...
Rozmowa z OLGą ROSZaK-PEZałą, wójtem gminy Mielno
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WAŻNE
TELEFONY
tELEFON aLaRMOWy: 112

|telefon Bezpieczeństwa 
dla cudzoziemców: 
+48 608 599 99; +48 22 278 77 
(w godzinach od 8.00 do 18.00, 
w sezonie do 22.00).|

POGOtOWiE 
RatUNKOWE: 999

W Mielnie na okres wakacji 
od 24 czerwca do 31 sierpnia

2016 r. CałODOBOWO będzie
stacjonował zespół ratownictwa

medycznego. 
Karetka, jak co roku stacjono-
wała będzie przy ul. Lechitów
17 (na terenie Zespołu Szkół 
w Mielnie) – wjazd do Mielna 

od strony Koszalina.
Numery tel. 999 lub 112.

StRaż POżaRNa: 998

POLiCja: 997

|Posterunek Policji w Mielnie|
ul. B. Chrobrego 10, 
tel. 997; (94) 342 98 21, 
(94) 342 98 31.             
W okresie wakacyjnym Posterunek
Policji w Mielnie czynny jest CAłO-
DOBOWO.

|Straż Gminna w Mielnie|
ul. B. Chrobrego, 
tel. (94) 348 09 11, 
w wakacje w godz. 8.00-20.00

|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

iNNE

|informacja turystyczna Mielno|
ul. Lechitów 23
tel./fax (94) 318 99 55
|Postój taksówek Mielno|
ul. B. Chrobrego (przy Urzędzie
Gminy)
tel. (94) 318 95 55
|Mieleński Ośrodek Sportu 
i Rekreacji w Mielnie|
tel. (94) 318 97 20
|Baza transportu|
tel. 94 3189 340
|Zakład Wodociągowo-Kanaliza-
cyjny w Unieściu|
tel. (94) 318 97 50

tELEFONy aLaRMOWE
24 h:

|awarie wodociągowo-kanaliza-
cyjne|
tel. (94) 31 89 750
|Wywóz odpadów komunalnych|
tel. (94) 31 15 891

hOt SPOt
MIELNO Biuro Promocji i Infor-
macji Turystycznej, ul. Lechitów 23

OśRODKi
ZDROWia

|MiELNO MED-CaRE|
tel. (94) 316 65 15
czynne: pn. – pt. 8:00 – 18:00 
|SaRBiNOWO|
ul. Nadmorska 62
tel. (94) 316 55 89 
czynne: pn. – pt. 8:00 – 17:00
NOCNA I ŚWIąTECZNA OPIEKA
ZDROWOTNA:
poniedziałek – piątek 18.00 – 8.00
soboty, niedziele i święta 8.00 – 8.00

|Samodzielny Publiczny Zakład
Opieki Zdrowotnej MSW|
75-720 Koszalin
ul. Szpitalna 2
tel. 94 347-16-43; 94 347-16-60
www.poliklinika.koszalin.pl

|Szpital Wojewódzki w Koszalinie
im. Mikołaja Kopernika|
ul. T. Chałubińskiego 7
75-581 Koszalin
Centrala, tel. 94 34 88 400
Sekretariat, tel. 94 34 88 151 
Izba Przyjęć Ogólna, tel. 94 34 88 106
www.swk.med.pl 

aPtEKi
|MiELNO|
ul. B. Chrobrego 9
tel. (94) 316 64 46  
czynne: pn.-pt. 8:00 – 21:00;  
sob.-ndz. 9:00 – 21:00
|SaRBiNOWO|
ul. Nadmorska 62A
tel. (94) 316 57 24  
czynne: pn.-pt. 8:00 – 20:00 
sob. 9:00 – 20:00; ndz. 10:00 19:00

|UNiEśCiE|
ul. 6-Marca 45C
tel. (94) 316 61 43
czynne: pn. – pt. 8:00 – 21:30; sob.
– ndz. 9:00 – 21:00

URZĘDy 
POCZtOWE

|MiELNO|
ul. 1-Maja 
tel. (94) 348 96 52
czynne: pn.8.00 – 20.00; 
wt.-pt. 8:00 – 19:00
|SaRBiNOWO|
ul. Młyńska 4
tel. (94) 348 96 58
czynne: pn.10.00 – 20.00; 
wt. – pt. 8.30-18.00

|łaZy|
ul. Leśna 45C
tel. (94) 346 34 54, 
czynne: pn.-pt. 10.00-18.00

KOśCiOły
|MiELNO|
ul. Kościelna 27
tel. (94) 318 94 05
MSZE ŚWIęTE: w niedziele: 9.00,
10.30, 12.00, 16.00 (VI-VIII dod.
7.30, 20.00); w dni powszednie:
17.00 (VI-VIII 19.00)
|UNiEśCiE|
ul. Morska 1 
tel. (94) 318 91 91
MSZE ŚWIęTE: w niedziele: 9.00,
11.00 (V-IX dod. 15.00, VII-VIII
dod. 20.00); w dni powszednie:
17.00 (IV-VIII 19.00)
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moSir przygotował na  lipiec i sierpień 16 sta-
nowisk ratowniczych, obsługiwanych przez ok. 70 ra-
towników, 7 kąpielisk i 9 miejsc wykorzystywanych
do kąpieli. Plaże będą strzeżone przez całe wakacje od
godz. 9.30 do 17.30. Dodatkowo główna plaża w Mielnie
(przy ul. Kościuszki) będzie strzeżona od końca czerwca
do połowy września. Novum – na promenadzie w Mielnie
zostanie uruchomiony wieczorny punkt obserwacyjny
(dla ratowników) w godz. 18 – 21.

Dodatkowo aby zadbać o czystość plaż, jak i komfort
wypoczynku naszych gości zakupiliśmy w tym roku ma-
szynkę do sprzątania plaż i oraz zamiatarkę ulic. Przy pla-
żach będzie 9 stałych sanitariatów (z czego 5 w Mielnie)
oraz ok. 50 toalet przenośnych. Mieleński Ośrodek
Sportu i Rekreacji w wakacje posiłkuje się zatrudnie-
niem dodatkowych osób, które trzy razy w ciągu dnia
sprzątać będą główne ulice, plaże, promenadę. Łącznie
będzie to sztab ok. 66 osób.

Bezpiecznie na plaży 

Całodobowy posterunek policji
latem w Gminie Mielno wspierać
będzie około 18-osobowa grupa funk-
cjonariuszy ze Szczecina. Nadal będą
dodatkowe służby policjantów z Ko-
szalina. Policja nie rezygnuje z noc-
nych patroli pieszych. W pobliżu
dyskotek i w trakcie porannego
sprzątania plaż pojawiać się będą
funkcjonariusze z psami. Natomiast
patrole rowerowe w centrum Mielna

będą w godz. 10-18. Policjanci 
z Mielna na sezon letni otrzymają
wzmocnienie od m.in.: służb krymi-
nalnych, służb prewencji, z Nieeta-
towej Grupy Szturmowej KMP Ko-
szalin (wykonującej zadania m.in.
Wydziału Antyterrorystycznego),
funkcjonariuszy operacyjnych, poli-
cjantów z Zespołu ds. nieletnich oraz
Wydziału Ruchu Drogowego, od-
działów prewencji ze Szczecina,

funkcjonariuszy w ramach adaptacji
zawodowej. Grupa szturmowa sta-
cjonować w Mielnie będzie od środy
do niedzielnego poranka. 

*   *   *
Straż Gminna w Mielnie w lipcu 

i sierpniu pracować będzie w godz. 
6-22. Komendanta i czterech straż-
ników wspomogą kolejni – ośmiu 
– zatrudnionych dodatkowo tylko na
sezon. 

Na straży bezpieczeństwa

|SaRBiNOWO|
ul. Nadmorska 17
tel. (94) 316 57 25
MSZE ŚWIęTE: w niedziele: 9.00,
11.00 (VI dod. 16.00, 19.30, VII-VIII
9.00, 10.30, 12.00, 16.00, 19.30); 
w dni powszednie: 16.30 (V-VIII
19.30)

|MiELENKO|
ul. Lipowa 20, na przeciwko sklepu.
Polowe msze św (lipiec-sierpień)
nd. 18.00

|GąSKi|
ul. Nadbrzeżna (vis-a-vis ośrodka
AGA).
Polowe msze św. (lipiec-sierpień)
w niedziele i święta 9.30 
i 19.30 

iNStytUCjE

|Urząd Gminy Mielno|
ul. B. Chrobrego 10
tel. (94) 345 98 30
www.mielno.pl 
|Gminny Ośrodek Pomocy 
Społecznej w Mielnie|
Unieście, ul. 6 Marca 35
tel./fax (94) 316 62 58
|Dom Pomocy Społecznej|
Mielno, ul. Spokojna 1/3, 
76-032 Mielno, 
tel. (94) 347-66-95
|Biblioteka Publiczna Gminy
Mielno|
ul. B. Chrobrego 13 
tel./fax (94) 318 92 51
W czasie wakacji biblioteka
czynna: poniedziałek, wtorek,
czwartek, piątek: od 11 do 18,
środa od 9 do 15 (czytelnia inter-
netowa czynna w godzinach
otwarcia biblioteki).
|Filia biblioteki w Sarbinowie|
ul. Nadmorska 27A 
76-034 Sarbinowo 
tel. 94 34 35 021              
W czasie wakacji biblioteka czynna:
poniedziałek, wtorek, czwartek, 
piątek: od 11 do  18, środa – nie-
czynne;  internetowa czynna w go-
dzinach otwarcia biblioteki.
|Młodzieżowy Klub Regatowy
tRaMP Mielno|
ul. Chrobrego 32, 76-032 Mielno
tel. 500 184 055; 600 455 848

TELEFONY ALARMOWE 
Czystość wody /plaże/:

606 210 742
660 564 269

Czystość i porządek w gminie 
(w tym na plażach)

696 439 435
toalety

606 210 742
Parkomaty
883 304 642

Kierownictw MOSiR
784 723.796
883 304 643

Ratownictwo plażowe 
(ratownicy)
606 738 616
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/W OBiEKtyWiE/

WaKaCjE, WaKaCjE...
PO ROKU CIęŻKIEJ PRACY W łAWKACH SZKOLNYCH DZIECI I MłODZIEŻ 

Z GMINY MIELNO UROCZYŚCIE ZAKOńCZYłA ROK SZKOLNY. 
DLA TYCH NAJLEPSZYCH PRZYGOTOWANO NAGRODY ZA WYTęŻONą

NAUKę I OSIąGNIęCIA SPORTOWE. 
W TYM ROKU NAGRODY FINANSOWE ZA OSIąGNIęCIA W NAUCE 

PRZYZNAłA OLGA ROSZAK-PEZAłA, WóJT GMINY MIELNO 
(PO RAZ PIERWSZY W RAMACH LOKALNEGO PROGRAMU WSPIERANIA

EDUKACJI UZDOLNIONYCH DZIECI I MłODZIEŻY) – OD 300 DO 550
ZłOTYCH, FORUM SAMORZąDOWE NASZA GMINA – OK 200 – 300 Zł, 
I  DYREKTOR ZESPOłU SZKół W MIELNIE ZA OSIąGNIęCIA SPORTOWE 

– OK. 200 Zł. NAGRODY SIę NIE POKRYWAłY, A ZATEM LICZBA UCZNIóW
Z WYPRACOWANYM „KIESZONKOWYM”  JEST SPORA. 

P
odoBNy dyStaNS prze-
jechała eKipa traKto-
rzyStów-zapaleńców 

z BielSKa Białej, Którzy
przyprowadzili Na wła-
SNych Kołach do łaz dwa
przepięKNe traKtory: laNz
Bulldoga z 1938 r. oraz ur-
SuSa c451 z 1956 r. Z roku na rok
do Łaz przyjeżdżają ciągniki z coraz
odleglejszych miejscowości. Pędzą
przez Polskę z zawrotną szybkością
20/30 km na godzinę. Po kilkudniowej
podróży, umorusani, zmęczeni, ale
bardzo szczęśliwi wjeżdżają na plażę 
i moczą koła w Bałtyku.

Bo trzeba wiedzieć, że jedynym
miejscem w Europie, w którym

można legalnie wjechać traktorem
na plażę są Łazy. Te plażowe prze-
jazdy są największą gratką dla trak-
torzystów i najbardziej widowiskową
częścią nadmorskich zlotów. Można
na własne oczy przekonać się co 
potrafią te przeogromne maszyny 
i dojść do wniosku – czasami – że
duży wcale nie znaczy lepszy. Przy-
kładowo japońskie malutkie trak-
torki do uprawy ryżu wzbudzały 
zachwyt widzów podczas spektaku-
larnego pokazu zakopywania się 
w piachu „powyżej ośki” i wykopy-
wania się – co ciekawe bez trakto-
rzysty za kierownicą. Jeden z takich
traktorków marki Hinomoto wypro-
dukowany został około 1951 r. i zale-
dwie kilka tygodni temu przypłynął 
z Japonii. Jest to unikat w skali Europy.

Zlot Starych Traktorów i Maszyn
Rolniczych jest jedyną imprezą na
polskim wybrzeżu, która promuje
kulturę techniczną oraz historię
techniki rolniczej poprzez prak-
tyczne pokazy sprawności maszyn
rolniczych. Na przykładzie konkret-
nych ciągników można zobaczyć jak
bardzo ewoluowała myśl techniczna
na przestrzeni ostatnich kilkudziesi-
ęciu  lat i jak bardzo wpłynęła na
zmianę pracy w rolnictwie. Dzisiaj
te wszystkie maszyny odpoczywają
po latach ciężkiej pracy a dzięki za-
kochanym w nich pasjonatom prze-

żywają drugą młodość i cieszą swoim
wspaniałym wyglądem i kondycją.

Tradycyjnym elementem każdego
zlotu jest parada zabytkowych trak-
torów na trasie Łazy-Mielno-Łazy. 
Tak było i tego roku. Po pokonaniu
dystansu kilkunastu kilometrów, 
Ursusy, Lanz Bulldogi, Zetory, Fergu-
sony, John’y Deer’y, Fordy, Bautz’e 
i  wiele innych, w sumie ponad 70 po-
jazdów, z fasonem wjechało na deptak
w Mielnie. Prowadzący kolumnę
traktor – Ferguson 20 miał na pokła-
dzie panią Wójt Gminy Mielno. Usta-
wione jak na prezentację wręcz po
wojskowemu maszyny wzbudzały po-
dziw tysięcy turystów i mieszkańców.
Bo też takie widoki to tylko raz w roku
i wyłącznie nad polskim morzem.

W niedzielę uroczystością
wręczenia nagród zakończył się III
Zlot Starych Traktorów i Maszyn Rol-
niczych w Łazach. Nagrody przy-
znane zostały w kategoriach: „naj-
dłuższy przejechany dystans na
kołach”, „najwolniejszy traktor”, „naj-
fajniejszy traktor”. Specjalną nagrodę
za udział w Zlocie otrzymał trakto-
rzysta z Czech. Nagrodami były tłoki
wymontowane ze starych silników,
pięknie wypiaskowane i osadzone na
granitowych płytach.

Uczestnicy Zlotu A.D. 2016 już za-

czynają „czyścić śrubki” przed spo-
tkaniem w przyszłym roku w Łazach
bo jak sami mówią „dopóki nie
można przejrzeć się w śrubce to
traktor nie jest przygotowany do po-
kazu”.

Zabytkowe traktory
nad morzem
Cztery dni i noce trwał III Zlot Starych Traktorów i Maszyn Rolniczych
w łazach. Uczestniczyło w nim 110 maszyn, które przyjechały 
na własnych kołach lub na lawetach z najodleglejszych miejsc 
w Polsce, a nawet z zagranicy. Największą atrakcją Zlotu był Zetor 
25 wyprodukowany w 1954 r., który przyjechał na kołach nad Bałtyk 
z Czech, pokonując ponad 800 km.

/PatRONi/
III Zlot Starych Ciągników i Maszyn
Rolniczych w łazach Honorowymi
Patronatami objęli: Ambasador Re-
publiki Czeskiej w Polsce, Wicemar-
szałek Województwa Zachodniopo-
morskiego, Starosta Koszaliński oraz
Wójt Gminy Mielno. Pomysłodawcą
Zlotu oraz jego głównym organiza-
torem jest Sołtys Wsi łazy.
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Rowerowe
Pomorze 

Gmina Mielno – jako jeden z part-
nerów projektu – podpisała List In-
tencyjny z Zarządem Województwa
Zachodniopomorskiego dotyczący
podjęcia działań na rzecz wytyczenia
i oznakowania „Sieci tras rowero-
wych Pomorza Zachodniego” oraz
ewentualnej budowy lub przebu-
dowy infrastruktury technicznej słu-
żącej przemieszczaniu się rowerzy-
stów. 

Partnerzy deklarują, że wspólnie
wystąpią o pozyskanie środków ze-
wnętrznych na ten cel.

uczniowie mieleńskiego gim-
nazjum wsparli akcję „od przed-
szkolaka do starszaka”, którą 
zainicjowała młodzieżowa rada
gminy. Ma ona na celu zjednanie 
ze sobą różnych grup wiekowych.
Bierze w niej udział przedszkole,
mieleński dom pomocy społecznej
oraz gimnazjum. 

Grupka gimnazjalistów 7 czerwca
odwiedziła najstarszych uczestników

projektu, by pomóc uporządkować
rozległy ogródek, znajdujący się przy
DPS-ie.

Dwie grupy młodzieży oczyszczały
z chwastów klomby i rabaty na te-
renie ośrodka. – Jesteśmy zadowoleni
z efektów naszej akcji, zaś na twa-
rzach podopiecznych ośrodka widać
prawdziwe zadowolenie. I to jest dla
nas nagroda – przyznała Gabriela Od-
ważna, jedna z uczestniczek projektu. 

Pokoleniowe
prace w ogródku 

Od lat Szkoła Podstawowa w Sar-
binowie organizuje biegi po zdrowie
– głównie biegi jesienne. Jednak 
z okazji Europejskiego Tygodnia
Sportu odbywającego się w ostat-
nich dniach maja postanowiono
zorganizować bieg wiosenny
włączając w zabawę turystów, eme-
rytów oraz uczniów zielonych szkół.

Wiosenny Bieg po Zdrowie zorga-
nizowała Szkoła oraz Stowarzy-
szenie Ekologiczne „Nasze Sarbi-
nowo”, które ufundowało puchary 
i dyplomy dla najlepszych. Trasa
przebiegała terenem leśnym i plażą
i mimo, iż była to rywalizacja, to
każdy kto pokonał tą trasę może
czuć się zwycięzcą.

Pobiegli 
po zdrowie

Piękno gródka nad dunajcem
i okolic położonych w południowo-
-wschodniej części województwa
małopolskiego młodzież z mieleń-
skiego gimnazjum mogła podziwiać
podczas wycieczki na przełomie
maja i czerwca. W tym samym czasie
uczniowie z Gimnazjum w Jelnej
(gmina Gródek) przebywali w Miel-
nie. Taka wymiana młodzieży 
możliwa jest dzięki wieloletniej
współpracy Urzędu Gminy w Mielnie
i Urzędu Gminy w Gródku. W tym
roku do Gródka wyjechało 37 ucz-
niów gimnazjum i 4 opiekunów. Czas
spędzony w Gródku minął tak
szybko, że zanim się obejrzeli, mu-
sieli wracać do Mielna. Z pobytu na
ziemi sądeckiej na pewno pozostaną
im niezapomniane wrażenia. Z całą
pewnością niejeden z nich chętnie
kiedyś powróci do tych miejsc.

Wymiana młodzieżowa

R
ywalizacja trwała do
oStatNiego wyścigu.
Maks w ostatnich wyścigach,

które decydowały o pozostaniu 
w TOP 10, w jednym z biegów po raz
kolejny zaliczył splątanie linek. Na-
tomiast w następnym, płynąć już
ostatnią prostą do mety na dobrym 
4 miejscu, pękły mu linki (co było
efektem kolizji w poprzednim wy-
ścigu). Na szczęście, dzięki sporej
różnicy punktowej wypracowanej 
w poprzednich startach, udało mu się
zakwalifikować do wyścigów meda-
lowych i ostatecznie zająć 8. miejsce.

– Jak na pierwsze zawody sezonu,
w dodatku po zmianach klasowych
(Hydrofoil) oceniam start naszej 
reprezentacji powyżej oczekiwań.
Wiemy, w którym miejscu jesteśmy,
wiemy nad czym musimy szcze-

gólnie pracować oraz mamy znacznie
większą wiedzę nt. ustawienia

sprzętu. Mam nadzieję, że nauka
„nie pójdzie w las” i na wrześniowych

Mistrzostwach Świata w chińskim
Weifang, zaprezentujemy się nie go-

rzej – optymistycznie podsumowuje
trener kadry narodowej.

Mieleński mistrz deski
Maksymilian Żakowski, mistrz Polski, uzyskał 8. miejsce w Mistrzostwach Europy w formule kite we włoskiej Cagiliariz. 
Zawodnik Mieleńskiego Klubu MKR TRAMP spełnił minima kadrowe na 2017 r.

/ZaPRaSZaMy/
Młodzieżowy Klub Regatowy Tramp,
jako jeden z pierwszych klubów 
w Polsce, utworzył sekcje KITE 
i zaprasza na zajęcia wszystkich 
juniorów od lat 12.

W CZERWCU MŁODZIEŻOWY
KLUB REGATOWY „TRAMP” 
ZAINAUGUROWAŁ SEZON 
ŻEGLARSKI 2016 NA PRZYSTANI
LOK W MIELNIE.
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lato w mielnie


