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zycie gminy

Z
miana statusu gminy
wiejskiej na miejsko-
-wiejską to wynik

starań mieszkańców, rad-
nych i władz. Miasto Mielno
obejmie swoim zasięgiem miejsco-
wość Unieście, która stanie się osie-
dlem powstałego miasta. 

Przypomnijmy. Podczas wrześ-
niowej sesji w 2015 r. radni Gminy
Mielno zadecydowali o przeprowa-
dzeniu konsultacji społecznych do-
tyczących nadania miejscowości
Mielno statusu miasta oraz włącze-

nia do jego granic Unieścia. Ich
wynik był jednoznaczną legitymacją
dla starań włądz samorządowych. 
Za nadaniem miejscowości Mielno 
statusu miasta i włączenia do jego
granic miejscowości Unieście opo-
wiedziało się 83,96 proc. głosujących
w gminie i 94,70 proc. głosujących 
w miejscowości Mielno i Unieście. 

– Oprócz wzrostu prestiżu przy
zmianie statusu gminy dodatkowym
atutem jest możliwość zawarcia part-
nerstwa z miastami zagranicznymi
(np. miasta bliźniacze, czy miasta

partnerskie), co dodatkowo może
podnieść widoczność tej gminy nie
tylko w Polsce, ale także na arenie
międzynarodowej. Wszystko to daje
dodatkowe szanse na zwiększenie
aktywności gospodarczej, co jest nie-
zwykle ważne w takim miejscu, gdzie
życie mieszkańców opiera się na tu-
rystyce. To kolejny krok w rozwoju.
To konsekwentnie realizowana stra-
tegia rozwoju marki miejsca – wyja-
śniała sens zmian administracyjnych
wójt Olga Roszak-Pezała. 

Uchwała wrześniowa była konse-

kwencją założeń wskazanych w Stra-
tegii Rozwoju Gminy Mielno na lata
2014-202, w której mowa o wzmoc-
nieniu funkcji miejskich. Po zakoń-
czeniu ogólnogminnych konsultacji
społecznych swoje stanowisko wyra-
ziła także Rada Gminy Mielno na
sesji w marcu 2016 r. pozytywnie opi-
niując wniosek. 

Komplety dokument pozytywnie
zaopiniował w kwietniu 2016 roku
Piotr Jania, wojewoda zachodniopo-
morskiego i przekazał – zgodnie 
z procedurą – do resortowego mini-
sterstwa, w tym przypadku do Mini-
sterstwa Spraw Wewnętrznych i Ad-
ministracji. Żadne z ministerstw, 
z którym konsultowany był projekt
rozporządzenia, nie miało uwag 
w kwestii Mielna. Nikt nie podważał
złożonego przez gminę wniosku. 

Finał starań samorządu na-
stąpił 19 lipca na posiedzeniu Rady
Ministrów, gdzie przyjęto rozpo-
rządzenie w sprawie ustalenia granic
niektórych gmin i miast, nadania nie-
którym miejscowościom statusu
miasta oraz zmiany nazwy gminy. na
liście samorządów znalazło się też
i mielno, które od przyszłego roku
dołączy do listy polskich miast.

Mielno – NOWe MiastO
na mapie Polski 
od 1 stycznia 2017 roku Mielno zostanie miastem. taką decyzję na posiedzeniu dnia 19 lipca
podjęła rada Ministrów. 

cieszymy się

Olga Roszak-Pezała, 
wójt Gminy Mielno

nadanie praw miejskich to
wyjątkowe wydarzenie w życiu
naszej gminy. Na pewno data 
1 stycznia 2017 r. przejdzie do
historii. jednak dla nas
podstawowym celem zaistniałej
zmiany – oprócz oczywistej
nobilitacji Mielna – jest możliwość
ubiegania się o środki
zewnętrzne. jako gmina wiejska
posiadaliśmy dostęp do funduszy
ściśle sprecyzowanych (głównie 
z programu rozwoju obszarów
wiejskich), zaś teraz jako gmina
miejsko – wiejska będziemy mogli
ubiegać się o wsparcie dla małych
miast tzn. do 5 tys. mieszkańców.
to szansa na inwestycje i prężny
rozwój turystyczny Mielna, jak 
i całego regionu. taki cel
przyświecał naszym staraniom. 
za ogrom pracy i wsparcie
dziękuję wszystkim mieszkańcom
gminy, pracownikom urzędu 
i osobom, które aktywnie
popierały nasze dążenia.

/KRYTERIA/

Pięć kryteriów, które są brane pod uwagę przez ministra spraw we-
wnętrznych i administracji, przy zmianie statusu gminy wiejskiej na
gminę miejsko-wiejską:
1. liczba mieszkańców nie mniejsza niż 2 tysiące.
2. ewentualne posiadanie praw miejskich w przeszłości.
3. przynajmniej 60 proc. mieszkańców musi utrzymywać się z działal-
ności pozarolniczej.
4. brak zabudowy zagrodowej w części miejskiej, posiadanie wyod-
rębnionego centrum.
5. posiadanie niezbędnej infrastruktury technicznej – wodociągów,
kanalizacji.

/FAKTY/
Powierzchnia miasta 
Mielna 
– wynosi 3344,86 ha.

Liczba ludności miasta
Mielna 
– ok. 3 tys.

Wójt – burmistrzem 
– to dzieje się „z automatu” z mocy
rozporządzenia z dniem 1 stycznia
2017 r.

Liczba radnych 
– nie zostanie zmieniona.

Unieście 
– będzie osiedlem miasta Mielna 
z własną radą osiedla i statutem.

zMiany adMinistracyjne zaczną obowiązywać od 1 stycznia przyszłego roku. Mieszkańcy
Mielna i unieŚcia położą się spać w gMinie, a obudzą w MieŚcie. 

Mielno – Miasto położone Między brzegaMi bałtyku i jez. jaMno.
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/FELIETON WÓJTA/

WsPóLNie
tWORzyMy
histORię…
dwie tegoroczne decyzje będą

wspominały kolejne pokolenia…

na naszych oczach tworzy się

historia – wielka i doniosła. 

Po pięciu latach wytrwałej walki

uwolniliśmy gminę od pomysłu

lokalizacji elektrowni jądrowej

w sercu turystycznej gminy. 

to zwycięstwo nie byłoby

możliwe bez zaangażowania

mieszkańców, społeczników, ludzi

dobrej woli, którym dane było się

„zmierzyć” z absurdalną decyzją,

inwestorem, specustawą,

politykami. jednak nigdy nie

zwątpili w swoje racje i dlatego

właśnie zwyciężyli.

Drugi sukces – to nadanie 

praw miejskich Mielnu,

połączonemu z Unieściem. 

Od 1 stycznia 2017 roku Mielno

dołączy do listy polskich miast.

to nowy rozdział w historii naszej

gminy. liczę, że dla nas

wszystkich będzie owocny, gdyż

wspólnie obraliśmy taki kierunek

rozwoju.

oba te dokonania, co warto

podkreślić, mają wspólny

mianownik – dialog oraz

współpracę mieszkańców i władz.

tylko taka symbioza ma szansę,

tylko takie wzajemne

„uzupełnianie” się daje efekty i…

nagrody – jak chociażby miejsce

na podium w prestiżowym,

ogólnopolskim rankingu

najlepszych samorządów

„rzeczpospolitej” 2016.

OLGa ROszak-Pezała, 

Wójt GMiNy MieLNO

Ekipa portalu Onet przejechała
całe Wybrzeże, zaglądając do wszyst-
kich miejscowości nad polskim mo-
rzem. W ten sposób powstał ranking
30 najlepszych w tym sezonie miejsc
do spędzenia wakacji nad naszym
morzem.  

Cel organizatorów pozostał nie-
zmienny od lat – odpowiedzieć na
pytanie, gdzie znajdziemy najład-
niejsze polskie plaże, gdzie jest naj-
większy wybór kwater i noclegów,
gdzie najlepiej pojechać z dziećmi 
i czy aby nie grozi nam nuda, gdy
pogoda pokrzyżuje plany wylegi-
wania się w słońcu. 

Mielno awansowało w rankingu

w porównaniu z ubiegłym rokiem 
o dwa miejsca plasując się osta-
tecznie na 12. pozycji. Punktami „do-
ganiamy” najlepsze kurorty!

Łącznie zdobyliśmy 85 punktów 
– biorąc pod uwagę: plażę, infra-
strukturę i atrakcje!

Tylko o jeden punkt przegraliśmy
z Gdynią i pół punkta z Juratą.

Oceniając zaś samą infrastrukturę
to wyprzedzamy najlepszych: Sopot,
Kołobrzeg, Gdańsk, Świnoujście.

Mielno wśród najlepszych plaż w polsce 2016 

R
anking samorządów
prowadzony przez
dziennik „rzeczpospo-

lita” to miarodajne i wiarygodne
źródło informacji, w którym specja-
liści sprawdzają jak miasta i gminy
dbają o swój rozwój oraz standard
życia mieszkańców, nie zapominając
przy tym o bezpieczeństwie finan-
sowym.

Dziennik „Rzeczpospo-
lita” publikuje ranking naj-
lepszych samorządów od 12
lat. Na najwyższych pozy-
cjach w zestawieniu znaj-
dują się te gminy, które
uzyskują najlepsze wyniki
finansowe oraz w za-
rządzaniu rozwojem gminy
lub miasta. 

Samorządy są wy-
różniane w trzech katego-
riach – miast na prawach
powiatu, gmin miejskich 
i wiejsko-miejskich oraz
gmin wiejskich. Kapituła
pod przewodnictwem 
byłego premiera Jerzego
Buzka sprawdza, w jaki
sposób samorządowcy
dbają o rozwój miast i wsi
oraz standard życia miesz-
kańców. 

– Chcę powiedzieć, że
jest to ranking bardzo,
bardzo obiektywny – pod-
kreślił Jerzy Buzek,
wręczając nagrody podczas
uroczystej gali w warszaw-

skiej siedzibie dziennika. – Co roku,
w maju, ustalamy listę pytań i punk-
tacje za konkretne osiągnięcia go-
spodarcze i społeczne i naprawdę nie
wiemy, co nam z tego wyjdzie, kto
okaże się najlepszy – dodał.

Do drugiego etapu rankingu za-
kwalifikowano 565 samorządów, 
w tym 250 gmin miejskich i miejsko-
wiejskich. Z tego grona kapituła wy-

brała jednostki, które najlepiej od-
powiadały wyznaczonym przez nią
kryteriom. Oceniana była m.in. dy-
namika wzrostu wydatków majątko-
wych, wartość pozyskanych środków
unijnych, wskaźnik zadłużenia, dy-
namika wzrostu dochodów wła-
snych, ochrona środowiska, jakość
oferty edukacyjnej i pracy admini-
stracyjnej.

– Polska samorządność
jest silna, pracuje, buduje
etos obywatelski, który jest
paliwem polskiej demo-
kracji – podkreślał Bogu-
sław Chrabota, redaktor
naczelny „Rzeczpospolitej”.
– Czasy nie są łatwe, Polska
i świat doświadczają inten-
sywnych zmian, których
logika nie jest do końca
przewidywalna. Tym bar-
dziej liczy się etos obywa-
telski, samoorganizacja
społeczeństwa, a państwo
są największym kapitałem
tej samorządności – pod-
sumował naczelny „Rz”.

Aby wytypować naj-
lepsze samorządy w dru-
gim etapie przeprowa-
dzana jest m.in. ankieta, 
w której władze lokalne
muszą odpowiedzieć na
pytania dotyczące aktual-
nego budżetu gminy oraz
jaki procent pieniędzy
przeznaczonych będzie na
inwestycje. Ile pochłonęły

inwestycje w ubiegłym roku i przy
jakim budżecie? Jakie są najwa-
żniejsze inwestycje z ostatnich 12
miesięcy? W jaki sposób finanso-
wane są inwestycje? Organizatorów
interesowało również co samorząd
uznaje za najcenniejsze inicjatywy?
Czy wprowadzono ułatwienia dla
mieszkańców? Jakie są innowacje 
w zarządzaniu i w dostępie obywa-
tela do urzędu? Samorząd musiał
również udzielić odpowiedzi na py-
tania dotyczące polityki przyciągania
inwestorów (np. ulgi podatkowe).
Było też miejsce na zaprezentowanie
największych atutów gminy. Między
innymi odpowiedzi na te pytania
przyczyniły się do wysokiej oceny na-
szej gminy przez organizatorów Ran-
kingu Najlepszych Samorządów
„Rzeczpospolitej” 2016. 

samorząd na medal
gmina Mielno uplasowała się na podium w prestiżowym rankingu najlepszych samorządów
„rzeczpospolitej” 2016. zajęliśmy iii miejsce w kategorii „gmina wiejska”.

szCzeGóły 
http://podroze.onet.pl/plaze/naj-
lepsze-plaze-w-polsce-2016-gdzie
-jechac-nad-morze-baltyk-
ceny/1cl5q

/KOMENTARZ/
Olga Roszak-Pezała, 
wójt Gminy Mielno
– pierwszy raz stanęliśmy na po-
dium. to ogromne wyróżnienie 
i zaszczyt. chcę podkreślić, że to
zasługa wszystkich mieszkańców
gminy, którym składam gorące po-
dziękowania za wkład w rozwój na-
szej Małej ojczyzny.

1559
jest w polsce.
GMIN WIEJSKICH
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Z
godnie z przepisami
ustawy z 2011 r. (o przygo-
towaniu i realizacji inwestycji

w zakresie obiektów energetyki
jądrowej oraz inwestycji towarzy-
szących) organ administracji pu-
blicznej, który wydał decyzję 
w pierwszej instancji, stwierdza jej
wygaśnięcie, jeśli zaistnieją dwie

przesłanki: dana decyzja stała się
bezprzedmiotowa albo gdy leży to 
w interesie społecznym lub interesie
strony. w tym przypadku inwestor
wycofał się z pomysłu budowy
elektrowni w gąskach.

– Dodatkowo wygaszenie decyzji
o wskazaniu lokalizacji pod budowę
elektrowni w Gąskach zdecydowanie

leży w interesie społecznym – uza-
sadnia wojewoda Piotr Jania – Wła-
ściciele wskazanych pod inwestycję
terenów i użytkownicy wieczyści nie
mogli ze swoich nieruchomości 
w pełni korzystać, dopóki decyzja
znajdowała się w obiegu prawnym. 

Przypomnijmy, że decyzję o wska-
zaniu lokalizacji elektrowni jądrowej

w Gąskach podjęto 8 lutego 2012
roku. Decyzja wojewody zaowoco-
wała blokadą prawa zagospodaro-
wania i wpisami w księgach wieczy-
stych działek objętych planami
inwestycyjnymi. 

Od tego momentu zaczął się bój
władz samorządowych i mieszka-
ńców – wyrażony m.in. w refe-
rendum, którego wynik jedno-
znacznie określił sprzeciw przeciw-
ko tej inwestycji. 

Rozpoczęła się także walka admi-
nistracyjna przed sądami o zmianę
tej decyzji. Kiedy kolejne instancje
odrzucały argumenty władz lokal-
nych zdecydowano się na skargę do

Trybunału Konstytucyjnego. Zwra-
cano uwagę na naruszenie prawa
własności nieruchomości położo-
nych w Gąskach, które na skutek de-
cyzji Wojewody zostały zabloko-
wane. W praktyce oznaczało to
niemożność swobodnego zagospo-
darowania i korzystania z tego prawa 
w celach inwestycyjnych. Samorząd
zwracał uwagę, że nie może w zwią-
zku z tym przeprowadzić przebu-
dowy drogi Gąski – Paprotno. 

Na szczęście wniosek inwestora 
o wygaszeniu decyzji dotyczącej lo-
kalizacji elektrowni atomowej zyskał
akceptację wojewody, co spotkało się
z uznaniem lokalnej społeczności.

POtRzeBUjesz eNeRGii Na WakaCjaCh?
przed MieleńskiM urzędeM stanęła Mobilna ładowarka 

fotowoltaiczna. przez całe wakacje Mieszkańcy i turyŚci
Mogą bezpłatnie doładować telefony koMórkowe i tablety... 

dzięki energii ze słońca.
zachęcaMy do skorzystania!

sznur aut pomiędzy mielnem 
i mścicami w słoneczne dni to
udręka dla kierowców i pasa-
żerów. jak ominąć korki?! jak zna-
leźć alternatywną trasę nad
morze?! gmina mielno przygoto-
wała specjalne bilbordy, dzięki
którym nie padniemy ofiarą za-
tłoczonych dróg. 

Wczasowicze zdążający do
Mielna zwykle korzystają z głównych
arterii komunikacyjnych i padają
ofiarą ich słabej przepustowości.
Tymczasem niemalże u kresu drogi
jest szansa na ominięcie korków 
i skorzystanie co najmniej z dwóch
dróg omijających trasę Mścice 
– Mielno. Nadłożymy kilka kilome-
trów, ale – co ważne – zaoszczędzimy
czas i nerwy. Trzeba tylko wiedzieć,
gdzie zjechać z trasy. Jadąc np. drogą
krajową 6 należy wybrać trasę
Sianów – Łazy – Unieście i znaleźć
się w Mielnie. Podobnie jest z trasą
Mścice – Kazimierz Pomorski – Sar-
binowo. 

Lokalne media od dawna apelują
do zarządców dróg o to, aby w odpo-
wiednich miejscach ustawili znaki
lub w inny sposób wizualny poinfor-
mowała podróżnych o istniejących
rozwiązaniach komunikacyjnych.

Samorząd Mielna, nie czekając na
drogowców przejął inicjatywę i wraz
ze spółką będącą właścicielem wiel-
kopowierzchniowych nośników re-
klamowych postanowił zadbać o po-
prawę komfortu podróży wczasowi-
czów. W tym sezonie przy głównych
trasach pojawiły się bilbordy, na
których zamieszczono zaproszenie
gminy Mielno z wraz z informacją
„omiń korki drogowe” i kodem QR.
Przesłanie czytelne. 

– Korzystając ze smartfonu
można odczytać ten specjalny kod
QR, dzięki czemu będzie można
szybko sprawdzić alternatywne drogi
dojazdu. Poza walorem informa-
cyjnym akcja ma dla nas także zna-
czenie promocyjne – wyjaśnia 
Mirosława Diwyk-Koza, rzecznik
mieleńskiego samorządu. Kampania
jest organizowana wspólnie z firmą
AdMedia Consulting, właścicielem
bilbordów.

omiń korki – patrz na znaki 

Gąski Bez eLektROWNi
atOMOWej
wojewoda zachodniopomorski piotr jania wygasił 22 lipca br. decyzję
o wskazaniu lokalizacji inwestycji w zakresie budowy obiektu energe-
tyki jądrowej w gąskach.

/KOMENTARZ/
Olga Roszak-Pezała, 
wójt Gminy Mielno

na taką oficjalną decyzję czekaliśmy pięć lat. cieszymy się ogromnie. to
wielki sukces. w ciągu pięciu lat opór mieszkańców i władz zbudował mur 
– jak się dzisiaj okazało – niepokonany. zwyciężyliśmy. pokazaliśmy „nie” dla
atomu w gąskach w gminnym referendum, pozyskaliśmy sprzymierzeńców,
poparły nas lokalne samorządy i prawie całe pomorze zachodnie. pragnę
gorąco podziękować mieszkańcom całej gminny, antyatomowemu ruchowi
społecznemu, instytucjom, organizacjom, wszystkim ludziom dobrej woli,
którzy byli z nami, którzy wierzyli w sukces, którzy walczyli o ocalenie
turystycznej gminy od życia w sąsiedztwie atomu.

/W OBIEKTYWIE/
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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

|samodzielny Publiczny zakład
Opieki zdrowotnej MsW|
nocna i Świąteczna opieka
zdrowotna:
poniedziałek – piątek 18.00 – 8.00
soboty, niedziele i święta 8.00 – 8.00
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
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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w sierpniu na mieleńskich plażach funkcjo-
nować będzie 16 stanowisk ratowniczych, obsługi-
wanych przez ok. 70 ratowników, 7 kąpielisk i 9
miejsc wykorzystywanych do kąpieli. Plaże są strze-
żone przez całe wakacje od godz. 9.30 do 17.30. Dodat-
kowo główna plaża w Mielnie (przy ul. Kościuszki) jest
strzeżona od końca czerwca do połowy września. Novum
– na promenadzie w Mielnie jest 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 jest 9 stałych sanitariatów (z czego 5 w Mielnie) oraz
ok. 50 toalet przenośnych. Mieleński Ośrodek Sportu 
i Rekreacji w wakacje posiłkuje się zatrudnieniem 
dodatkowych osób, które trzy razy w ciągu dnia sprzątają
główne ulice, plaże, promenadę. Łącznie jest to sztab 
ok. 66 osób.

Bezpiecznie na plaży 

Całodobowy posterunek policji
latem w Gminie Mielno wspiera 
w sezonie około 18-osobowa grupa
funkcjonariuszy ze Szczecina. Wpro-
wadzono dodatkowe służby poli-
cjantów z Koszalina. Policja nie re-
zygnuje z nocnych patroli pieszych.
W pobliżu dyskotek i w trakcie po-
rannego sprzątania plaż pojawiają się
funkcjonariusze z psami. Natomiast
patrole rowerowe w centrum Mielna

działają w godz. 10-18. Policjanci 
z Mielna na sezon letni otrzymali
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-
cjonuje w Mielnie od środy do nie-
dzielnego poranka. 

*   *   *
Straż Gminna w Mielnie 

w sierpniu stacjonuje w Mielnie 
w godz. 6-22. Komendanta i czterech
strażników wspomaga kolejnych
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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po raz pierwszy w naszej
gminie powiała na maszcie przy
głównej plaży w mielnie „błękitna
Flaga”. międzynarodowe wy-
różnienia przyznano naszemu
kąpielisku za spełnienie rygory-
stycznych norm czystości wody 
i bezpieczeństwa. 

Błękitna Flaga jest programem 
realizowanym w celu promowania
ekologii, ochrony środowiska oraz
zrównoważonego rozwoju w miej-
scowościach nadmorskich.

Program ten spełnia także ważną
rolę zwiększania świadomości eko-
logicznej turystów oraz społeczności
lokalnych. 

– Dziesięć lat temu program trafił
do Polski. Ma on na celu wyróżnienie
kąpielisk i marin spełniających 
międzynarodowe kryteria warunki.
Chodzi przede wszystkim o dotrzy-
manie standardów w czterech pod-
stawowych obszarach: doskonałej
czystości wody, zarządzania kąpieli-
skiem  z uwzględnieniem oddziały-
wania na środowisko naturalne, za-

bezpieczenie ratownicze i odpo-
wiednią infrastrukturę oraz prowa-
dzenie działań z zakresu edukacji
ekologicznej – powiedział Jarosław
Szczygieł, koordynator programu
Błękitna Flaga.

Podczas tegorocznych obrad 
Międzynarodowego Jury w Kopen-
hadze „Błękitne Flagi” zostały przy-
znane dla 4271 plaż oraz marin z 49
krajów. W Polsce „Błękitna Flaga” zo-
stała przyznana 31 kąpieliskom oraz
6 marinom.

– Fundacja Nasza Ziemia przy-
znawała nam od kilku lat tytuł
„Gminy Przyjaznej Bałtykowi”. Był
to efekt głosowania wypoczywa-

jących w naszej gminie turystów.
Nie ma lepszego rankingu, jak ten
stworzony przez osoby korzystające
z naszych usług – wyjaśnia Miro-
sława Diwyk-Koza, rzecznik mie-
leńskiego samorządu. – W tym roku
uznaliśmy jednak, że warto również
postarać się o uzyskanie Błękitnej
Flagi – marki znanej na całym
świecie. Oceniając kryteria stwier-
dziliśmy, że jesteśmy w stanie je 
spełnić i warto się o nią ubiegać.
Naszym celem jest utrzymanie wy-
różnienia także na kolejny letni
sezon.

– Mamy 25 kilometrów najpięk-
niejszych plaż w Polsce. Mielno ma
ustalona renomę jako kąpielisko.
Chcieliśmy niezależnego potwier-
dzenia, iż to co robimy, robimy 
dobrze. Udało się. Warto jednak
podkreślić, że systematycznie pod-
nosimy standard usług. Świadczy 
o tym np. zakup maszyny do czysz-
czenia plaż – ocenił Maciej Goza, dy-
rektor Mieleńskiego Ośrodka Sportu
i Rekreacji.

czysto, bezpiecznie i w zgodzie z naturą 

Błękitna flaga

/BłękitNa fLaGa/
Mieleńskie kąpielisko jest jednym 
z 20 w województwie zachodniopo-
morskim, nad którymi przez rok po-
wiewać będzie błękitna flaga.

lemon wystąpił w 

W
y p o c z y w a j ą c y  
w mielnie spotkali
Finalistę progra-

mu „mastercheF” charles’a
daigneault’a, który udo-
wodnił, że przygotowanie
śniadań nie musi być czaso-
chłonne. W punkcie Decathlonu
plażowicze testowali sprzęt sportowy
– od masek do nurkowania, przez
gry plażowe, do kajaków. W Mielnie

pojawiła się też ekipa Lay’s, która za-
chęcała do wspólnej zabawy i upra-
wiania sportów wodnych. W punkcie
Nestle plażowicze spotkali się 
z jasiem dąbrowskim – królem
youtube, ale też spróbować swych
sił na SURF symulatorze. 

Ekipa Sokołowa zadbała o pyszne
jedzenie – tworząc streetfoodowy
market z grillowanymi potrawami.
Marka Kubuś zaoferowała specjalny

tVN na mie   
tVn kolejny już raz rozbiła swoje miasteczko na mi         
a wieczorem zabawę taneczną i koncerty muzyczny  
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/W OBiektyWie/

kUBańskie RytMy NaD BałtykieM

jose torres to kubański Muzyk, perkusista, absolwent akadeMii
Muzycznej we wrocławiu, w MieŚcie, w któryM z rodziną

osiadł na stałe. jest założycieleM pierwszej w polsce orkiestry
salsowej. swoje latynoaMerykańskie show pokazał Mieleńskiej

publicznoŚci w lipcu na deptaku przy fonntanie. było
Muzycznie i tanecznie. kubańskie rytMy królowały MiMo

ulewy, która w dniu koncertu przeszła nad MielneM.

RaDiO z PLaży

plenerowe studio radia zet gold zagoŚciło i w tyM roku 
w Mielnie nadając poranny prograM dla całej sieci rozgłoŚni

zet gold.

lemon porwał swoim wy-
stępem jak zwykle publiczność.
tym razem 22 lipca w sarbinowie. 

Zespół udowodnił, że ambitna
muzyka na wysokim poziomie może
trafić na pierwsze miejsca list prze-
bojów. Tak stało się chociażby 
z utworami „Napraw”, „Scarlett”,
„Spójrz”, „Nice” i „Jutro”.

Grupa zyskała uznanie branży
muzycznej, zdobywając dla swoich
albumów nominacje do Fryderyków,
a jednocześnie udało jej się zyskać
wiernych słuchaczy, którzy obsypują
ich niezliczonymi wyróżnieniami
(m.in. SuperJedynka, Sopot TOP-

Trendy, Eska Music Award, Przebój
25-lecia Radia Zet, Yach). Albumy
„LemON”, „Scarlett”, „Etiuda zi-
mowa” w błyskawicznym tempie po-
kryły się złotem i platyną.

LemON to także fenomen w In-
ternecie. Na samym Facebooku ze-
spół zgromadził blisko 400 000
fanów. Łącznie klipy zespołu zostały
wyświetlone ponad 50 000 000 razy!
Co najbardziej zaskakujące, nawet
niekomercyjne niszowe utwory,
takie jak „Lwia część”, „Dewiat”,
„Litaj ptaszko” czy „Do świąt” – mają
setki tysięcy wyświetleń na
YouTube.

   sarbinowie

  eleńskiej plaży 
        eleńskiej plaży proponując aktywne spędzenie czasu, relaks i odpoczynek,

      ych gwiazd.

tor do skimboardu oraz stanowisko
do ćwiczeń na deskach trickboar-
dowych. Integralną częścią mia-
steczka TVN był punkt Electroluxa,
gdzie plażowicze rywalizowali 
w warsztatach kulinarnych, prowa-
dzonych przez doświadczonego
szefa kuchni. W strefie firmy
iRobot, urlopowicze zapoznali się 
z robotami sprzątającymi. W

Mielnie pojawiła się ekipa Wy-
zwania Smaku Pepsi, która wraz 
z NEXUS TEAM – zespołem po-
morskich kolarzy zachęcała do
wspólnej zabawy przy próbowaniu
napojów i wybieraniu najsmacz-
niejszego. Odbyły się warsztaty ta-
neczne z finalistami programu „You
Can Dance”, a wieczorem taneczne
show finalistów „You Can Dance”.

Odwiedzający miasteczko TVN
wzięli udział w czwartej edycji ogól-
nopolskiej akcji społecznej t-mo-
bile „pomoc mierzona kilome-
trami”, która pomaga dzieciom
niepełnosprawnym ruchowo, pod-
opiecznym Fundacji TVN „Nie jesteś
sam”. Do wspólnego zbierania kilo-
metrów plażowiczów dopingował
robert korzeniowski.
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lato w mielnie


