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nowa droga rowerowa bę-
dzie miała nawierzchnię
bitumiczną. wykonaw-

ca musi usunąć część drzew i krze-
wów, rozebrać i usunąć żelbetowe
płyty i starą nawierzchnię, wykonać
roboty ziemne ze wzmocnieniem
podłoża oraz nową konstrukcję
ścieżki wraz z poboczami. Powstanie
także nowe oznakowanie poziome 
i pionowe. droga rowerowa będzie
miała zmienną szerokość od 4 do 
3 m metrów, w zależności od warun-
ków terenowych i zadrzewienia. na
odcinku Gąski-sarbinowo zostanie
zamontowany licznik rowerowy.

Przedsięwzięcie jest w 85% fi-
nansowane ze środków RPO wz
2012-2020. Koszt całości to ponad 
7 mln złotych, z czego 6,1 mln zło-
tych to pozyskane środki unijne. 

wkład własny ponoszą po poło-
wie lider (samorząd województwa
zachodniopomorskiego) i partnerzy
(samorządy lokalne), co oznacza, że
Gmina Mielno pokrywa 7,5% warto-
ści projektu. 

Termin zakończenia prac w na-
szej gminie to 30 września 2019, jed-
nak poszczególne odcinki będą udo-
stępniane rowerzystom etapami.

w przygotowaniu są dalsze od-
cinki Trasy nadmorskiej biegnącej
przez centrum Mielna, które mają na
celu wyprowadzić ją poza drogę po-
wiatową tj. na wał przeciwpowodzio-
wy rzeczki uniesty i dalej na opaskę
brzegową jeziora Jamno. w ramach
tego przedsięwzięcia powstaną dwie
kładki przez uniestę, co będzie mia-

ło wielkie znaczenie dla lokalnego
ruchu pieszego i rowerowego.

Gmina Mielno przygotowuje tak-
że własne dwa projekty obejmujące
krótkie, ale jakże ważne odcinki trasy
Bałtyk-wałcz, które będą realizowane

w ramach partnerstwa zintegrowa-
nych inwestycji Terytorialnych (ziT ).

w ramach projektu „Budowa
centrum przesiadkowego w Mielnie”
zostanie przedłużona o ok. 200 m
ścieżka rowerowa z Koszalina do ul.

Północnej w Mielnie. drugi projekt
dążący do połączenia tras rowero-
wych w centrum Mielna obejmie bu-
dowę 160 m drogi rowerowej od ul.
Północnej do wału przeciwpowo-
dziowego rzeki uniesty. dzięki tym

przedsięwzięciom rowerzyści będą
mogli ominąć wąskie gardło jakim
jest rondo w Mielnie oraz drogę po-
wiatową w centrum Mielna. Realiza-
cja tych inwestycji powinna zakoń-
czyć się w 2021 r.

Piękna, malownicza, Pachnąca lasem i Bałtykiem...

RoweRem wzdłuż plaży
W kwietniu rozpoczęto w Mielnie prace nad budową sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego, szczególnie nad częścią Trasy Nad-
morskiej (zwanej Velo Baltica). Dzięki temu łatwiej można będzie przejechać rowerem przez nadmorskie miejscowości naszej gminy!

Trasa Nadmorska, zwana również
Velo Baltica jest jedną z czterech
tras rowerowych objętych wspól-
nym programem budowy Sieci Tras
Rowerowych Pomorza Zachodnie-
go. Trasa na terenie województwa
zachodniopomorskiego wiedzie 
od Świnoujścia do granicy woje-
wództw zachodniopomorskiego 
i pomorskiego. 
Velo Baltica jest również fragmen-
tem istniejącego międzynarodo-
wego szlaku rowerowego R-10 
i R-13.

W ramach tego projektu powstaną
w naszej gminie 4 odcinki o łącznej
długości ok. 9 km: Pleśna – Gąski
ok. 2,8 km, Gąski-Sarbinowo – ok.
1,3 km, Sarbinowo-Chłopy – ok. 0,8
km, Chłopy – Mielenko – Mielno 
– ok. 4,2 km.

400 
tys. zł

wyniesie udział
GMiny MieLnO
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Przyjacielem od wielu lat jest, był 
i zawsze będzie dla lokalnej 
społeczności – ksiądz proboszcz
Tadeusz Piasecki. Dlatego właśnie
takie motto przyświecało 
majowemu pożegnaniu, odchodzą-
cego na emeryture, kapłana parafii
pw. Przemienienia Pańskiego 
w Mielnie.

wgotyckim kościółku
„swojego” Proboszcza
żegnali wierni, do-

stojnicy kościoła, samorządowcy,
uczniowie, młodzież i nauczyciele
mieleńskiej szkoły, ministranci, stra-
żacy, szafarze, członkowie Żywego
Różańca, rada parafialna.

wierny Przyjaciel jest Potężną oBroną – kto go znalazł, skarB znalazł

pożegnanie proboszcza 

„Wierny przyjaciel jest potężną obroną – kto go znalazł, skarb znalazł”. 
I takim przyjacielem od wielu lat jesteś dla nas Ty, Księże Proboszczu.

Zatem nie będziemy szczególnie Cię żegnać, bo w przestrzeni duchownej nie ma przecież rozstań, 
ani ostatecznych pożegnań. 

Pragnę w imieniu swoim, i naszej lokalnej wspólnoty powiedzieć, że jesteśmy wdzięczni Tobie 
za świadczenie słowem i czynem o swoim powołaniu kapłańskim, za spokój i powagę, 

z jaką wykonywałeś swoje obowiązki, za wszystkie spotkania przy ołtarzu, 
za głębokie w treści i pouczające kazania, za humor, i wszelką posługę pełnioną w imię Chrystusa, 

ale także za szacunek, jakim darzyłeś każdego z nas.
Żadne słowa, choćby najpiękniejsze, nie wyrażą naszej wdzięczności za dar tak pięknego kapłaństwa. 

Czujemy się wyjątkowi, że na naszej drodze spotkaliśmy Proboszcza – Przyjaciela i Dobrego Pasterza.
Możemy Ci, Księże, ofiarować płynącą ze szczerego serca modlitwę. 

Modlić się będziemy o zdrowie dla Ciebie.
Niech Matka Boża, której opiece tak często nas powierzałeś, chroni teraz Ciebie i dodaje Ci sił.

Księże Proboszczu – Bóg zapłać za Twoją obecność wśród nas.
Olga Roszak-Pezała
Burmistrz Mielna
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Najlepszym przykładem jest projekt
„Leśna Pętla Przygód i Tajemnic” 
w Mielnie, realizowany w ramach
RPO WZ 2014-2020. Finalnie po-
wstała ścieżka przyrodniczo-edu-
kacyjna, eksponująca ciekawostki
nadmorskiego lasu, grodziska 
i bunkrów, bogata w liczne elemen-
ty małej architektury. Budowa tras
rowerowych Pomorza Zachodniego
przebiega właśnie przez ową Pętlę,
tak więc rowerzystom trudno bę-
dzie nie dostrzec jej tajemnic.

Kolejną atrakcją i zarazem przystan-
kiem na Trasie Nadmorskiej (zwanej
Velo Baltica) jest Skarbnica Wioski
Rybackiej w Chłopach – prezentu-
jąca lokalne pamiątki oraz zawiera-
jąca ekspozycję multimedialną 
o morzu, rybołówstwie i samej wsi.
Jeszcze w tym roku gmina Mielno
rozpocznie budowę ścieżki rowe-
rowej prowadzącej bezpośrednio 
z Trasy Nadmorskiej do Skarbnicy.

Atrakcje na trasie
Gmina Mielno finalizuje całoroczne produkty turystyczne, które pod-
niosą m. in. atrakcyjność Rowerowej Trasy Nadmorskiej. 

30 kwietnia w Sarbinowie odbyło
się walne zebranie sprawozdawczo-
wyborcze członków Stowarzy-
szenia Ekowspólnota Lokalna Orga-
nizacja Turystyczna. 

Obecni na posiedzeniu człon-
kowie ekowspólnoty zapoznali się 
z projektami realizowanymi w roku
ubiegłym oraz zadaniami zaplano-
wanymi na 2019 rok, m.in. w zakre-
sie prowadzenia punktów informacji
turystycznej na terenie gminy Miel-
no. Podczas spotkania podjęto

uchwały dotyczące m.in. zatwier-
dzenia sprawozdania z działalności
zarządu w 2018 roku, zatwierdzenia
sprawozdania finansowanego za
2018 rok oraz udzielenia absoluto-
rium zarządowi stowarzyszenia.
Odpowiednimi uchwałami zatwier-
dzono program działania stowarzy-
szenia oraz budżet na 2019 rok.

Członkowie stowarzyszenia
dyskutowali na temat egzekwowania
składek członkowskich oraz przygo-
towania oferty programowej dla no-
wych członków. 

Jednym z punktów kwietnio-
wego spotkania był wybór nowych
władz stowarzyszenia. do zarządu
weszły następujące osoby: dominik
Gronet, anna Ledochowicz, Bogu-
sław adamowa, Leon Rybka. na
prezesa zarządu Lokalnej Organi-
zacji Turystycznej wybrano Bogu-
sława adamów, na wiceprezesa do-
minika Groneta, na skarbnika annę
Ledochowicz. skład komisji rewi-
zyjnej to: alicja Goza, elżbieta
Kopczyńska, iwona dobrasiewicz 

ważnym zadaniem dla nowego
zarządu jest przygotowanie zmian
statutowych. Kolejne walne zebranie
członków zaplanowano na paździer-
nik tego roku. 

Nowe władze LOT

udany deBiuT 
Free Time Festiwal po raz

piąty przyciągnął wystawców i pasjo-
natów aktywnego wypoczynku do
Miasta neptuna. na tegorocznej
edycji zadebiutowała Gmina Mielno. 

Podstawowym atutem gdańskie-
go wydarzenia, które odbywa się na
terenie amber expo jest bogactwo
programu i atrakcji oraz darmowy
wstęp. Organizatorzy stawiają na
różnorodność i tym wygrywają. na
zewnątrz amber expo można było
spotkać uczestników Bike Festiwalu,
gdzie miłośnicy jednośladów nie tyl-
ko prezentowali swoje „maszyny”, ale
przede wszystkim opowiadali o swo-
jej pasji. Odbywał się tam również
konkurs grillowania oraz zlot food
trucków. w hali o powierzchni
15.000 mkw. wystawcy przygotowali
imponującą listę atrakcji tj. 10 stref
klimatycznych Festiwalu. Odwiedza-
jący mogli skosztować regionalnych
potraw, przetestować sprzęt tury-
styczny, a także zapoznać się z lokal-
ną kulturą. Była strefa Gdańska, Fes-
tiwal Podróżników, strefa aktywnego
dzieciaka oraz prezentacje polskich
regionów – od Bałtyku po Tatry.

MieLnO 
POdBiJa GdańsK
Mielno wspólnie z przedstawi-

cielami Koszalina i Regionalnego
Centrum informacji Turystycznej 
w Koszalinie reprezentowało Pomo-
rze zachodnie. wiele osób kojarzy
Mielno, sarbinowo czy łazy z czasów
swojego dzieciństwa – mówi sylwia
Mytnik dyrektor Biura LOT. zdjęcie 
z mieleńskim Pomnikiem Jelenia było
obowiązkowym elementem wycie-
czek i kolonijnych pozdrowień 
– wspominali wystawcy z dolnego
Śląska, czy Mazowsza. dla wystaw-
ców i odwiedzających Mielno to także
zimowa stolica morsowania, o czym
można była porozmawiać na naszym
stoisku Pomorza zachodniego. 

Rozmach imprezy niewątpliwie
zaskoczył naszych przedstawicieli.
w ciągu dwóch dni rozdane zostały
wszystkie materiały o regionie.
Mamy nadzieję, że dzięki temu 
w tym roku i w latach kolejnych do
Mielna zawita jeszcze więcej turys-
tów z sąsiedniego, nadmorskiego

województwa. Oferta gminy Mielno,
na co wskazują rozmowy, ukierun-
kowana powinna być na turystykę
aktywną – dla rowerzystów oraz
klientów krótkoterminowych.

MieLnO 
na XV „PiKniKu 
nad OdRą”
Piknik nad Odrą odbył się 

w dniach 11-12 maja na wałach
Chrobrego w szczecinie. Tegoroczna
edycja zgromadziła 244 wystawców,
dominowała oferta turystyczna i ga-
stronomiczna. według informacji
otrzymanych od organizatora pod-
czas dwóch dni Piknik odwiedziło
około 100 tysięcy osób! 

Ofertę gminy Mielno prezento-
wała Lokalna Organizacja Turystycz-
na i Mieleńska Lokalna Grupa Ry-
backa. Odwiedzający stoisko otrzy-
mywali materiały promujące
turystykę aktywną na terenie gminy

oraz skosztować mogli produkty re-
gionalne w postaci rybnych specja-
łów przygotowanych przez stowa-
rzyszenie Promocji i Rozwoju Osady
16 Południk w Chłopach. 

Free Time Festiwal jaki 
i Piknik nad Odrą to imprezy,
które wychodzą do klienta, wyzna-
czają trendy jak organizować targi.
Frekwencja z roku na rok jest więk-
sza. są to wydarzenia adresowane do
ludzi aktywnie i twórczo spędzają-
cych czas wolny, rodzin z dziećmi,
osób poszukujących nietypowych 
i ciekawych atrakcji turystycznych,
rekreacyjnych, sportowych oraz ga-
stronomicznych nowości.

wIoseNNa pRomocja
gmINy mIelNo
Ekowspólnota Lokalna Organizacja Turystyczna realizując zadania z zakresu 
informacji turystycznej i promocji gminy Mielno uczestniczyła w kwietniu 
i maju w dwóch imprezach targowych. W kwietniu obecni byliśmy na targach
Free Time Festiwal w Gdańsku, w maju zaś na „Pikniku nad Odrą” w Szczecinie. 

Zadanie publiczne finansowane 
ze środków Gminy Mielno
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puchaRowy
maRsz 
W sobotę, 4 maja, miłośnicy aktywności na świeżym powietrzu mieli okazję
uczestniczyć w inauguracji Pucharu Polski Nordic Walking w Mielnie.

Była to trzecia edycja tego
wydarzenia w naszym
mieście, a dziesiąta edycja

w Polsce. Organizatorami byli Fede-
racja Polski nordic walking i Cen-
trum Kultury w Mielnie. Tak jak 
w ubiegłym roku wszystkie trasy
przebiegały przez tereny leśne, plażę
i deptak przy ul. Kościuszki. Począ-
tek pucharowego sezonu był nie-
zwykle udany, bo na starcie spotkało
się blisko 400 osób startujących na 4
dystansach w tym wielokrotna mist-
rzyni olimpijska Justyna Kowalczyk

– ambasadorka akademii zdrowia
santander Consumer Banku. za-
wodnicy wystartowali w klasyfikacji
mężczyzn i kobiet oraz dodatkowo 
w różnych kategoriach wiekowych.
dla dorosłych był to dystans 21,1 km,
10 km oraz dystans integracyjny 
5 km. nie zabrakło również dzieci!
Przewidziano dystans dla najmłod-
szych uczestników na 400 m ze spe-
cjalnymi kijkami.

O godzinie 10 na trasę ruszyli
półmaratończycy. Przy wejściu na li-
nię startu zawodnicy ustawiani byli
w odpowiadających kategoriom wie-
kowym boksach startowych. O go-
dzinie 11 ruszyli zawodnicy na dys-
tansie 10 km.

Po uroczystym rozpoczęciu za-
wodów z udziałem Justyny Kowal-
czyk i burmistrz Olgi Roszak – Peza-
ły oraz intensywnej rozgrzewce pro-
wadzonej przez edytę Kędzierską,
na trasę ruszyli kijkarze na dystansie
5 km. zwycięzcom gratulujemy i ży-
czymy powodzenia w dalszych zma-
ganiach.

To sport dobry dla każdego, bez
względu na wiek, czy poziom spraw-
ności fizycznej, dlatego trenujcie,
ćwiczcie, a my zapraszamy za rok!

Serdecznie dziękujemy przedsta-
wicielom Młodzieżowej Rady Gmi-
ny Mielno, którzy świetnie spraw-
dzili się jako wolontariusze zabez-
pieczający trasę i zaplecze imprezy.
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oBowIązkI 
właścIcIelI
czwoRoNogów

Sprzątanie po psie to obowiązek
każdego opiekuna – jest oznaką sza-
cunku do innych ludzi (i zwierząt) oraz
dobrego wychowania. Niestety, wciąż
wiele osób nie poczuwa się do sprząta-
nia po swoim czworonogu.

Przypomnijmy – to właściciel ma
obowiązek niedopuszczania do zakłó-
cenia ciszy i spokoju przez swoje zwie-
rzęta, zgodnie z art. 51§1 kodeksu 
wykroczeń oraz usuwania odchodów 
z terenów przeznaczonych do wspólne-
go użytku (na podstawie Uchwały 
nr XXVii/314/2016 rady gminy mielno
z dnia 26 października 2016 r.) 

Ponadto, na podstawie obowiązu-
jących w gminie mielno zarządzeń, nie
można wprowadzać zwierząt na tereny
kąpielisk, wydm i klifów oraz zabrania
się także ich puszczania luzem w lasach
nadbrzeżnych. jednakże na plażach nie
będących kąpieliskami możliwe jest
wprowadzanie psów, ale trzymanych na
smyczy.

Prosimy o tym pamiętać!

Osoby te padły ofiarą nie-
uczciwych przedsiębior-
ców – kwaterodawców,

którzy oferowali nocleg w nieistnieją-
cych pokojach i apartamentach. Tak
było w sopocie, Kołobrzegu, ustce,
także i w Mielnie. zgłaszali się tacy,
którzy w formie zadatku rezerwacyj-
nego wpłacili po 100 zł, ale i tacy, któ-
rzy zachęceni dodatkowymi zniżka-
mi, opłacali z góry cały pobyt. 

w lokalnych mediach zrobiło się
głośno. wielokrotnie ostrzegano aby
przed dokonaniem wpłaty zadatku
sprawdzić kwaterodawcę! ale jak?
Gdzie?

ustawa o usługach turystycz-

nych rozróżnia dwa rodzaje obiek-
tów, w których świadczone są usługi
noclegowe. Pierwsze to obiekty za-
szeregowane do konkretnego rodza-
ju, jak hotel, motel, pensjonat, kem-
ping, dom wycieczkowy czy schroni-
sko. łatwo je rozpoznać, podlegają
bowiem kategoryzacji, której służą
gwiazdki. ewidencję takich obiek-
tów prowadzi marszałek wojewódz-
twa, właściwy ze względu na miejsce
położenia obiektu hotelarskiego.
nadanie kategorii miejscu noclego-
wemu związane jest ze spełnianiem
konkretnych wymagań określonych
w przepisach. 

Oszustwa, o których mowa na

wstępie, najczęściej dotyczą drugie-
go rodzaju obiektów, nazwanego 
w ustawie „innymi obiektami (poza
skategoryzowanymi), w których
świadczone są usługi hotelarskie”. 
w tych spełnione muszą być „mini-
malne wymagania co do wyposaże-
nia”, oczywiście z zachowaniem bez-
pieczeństwa budowlanego, przeciw-
pożarowego i sanitarnego. są to tzw.
kwatery prywatne, których właści-
ciele stosują przeróżne nazwy włas-
ne od pokoi gościnnych, przez apar-
tamenty, wille, siedliska itp. 

i chociaż ustawa dopuszcza
sporą swobodę w zakresie świadcze-
nia usług hotelarskich (a więc nocle-

gowych) w „innych obiektach”, to
również one podlegają ewidencji
prowadzonej przez wójta (burmist-
rza lub prezydenta miasta) właści-
wego dla ich lokalizacji. 

weRyfIkujcIe 
ofeRty wypoczyNku 
W poprzednim sezonie letnim turyści z całej Polski zgłaszali się do komisariatów policji w nadmorskich
miejscowościach rozżaleni i oszukani – chcieli dochodzić swoich praw. 

Burmistrz Mielna prowadzi ewi-
dencję innych obiektów, w których
świadczone są usługi hotelarskie.
Ewidencja jest jawna, do wglądu 
w Biuletynie Informacji Publicznej
(BIP) lub sprawdzenia pod nume-
rem telefonu 94 34 59 867. 
Informacje – UM w Mielnie, pokój
nr 08 (parter).

Na straży
sezonu

w straży Miejskiej w Mielnie
pracuje obecnie czterech funkcjona-
riuszy. w sezonie letnim zatrudnie-
nie ulegnie podwojeniu, aby można
było pracować w systemie dwuzmia-
nowy: główny czas pracy skoncen-
trowany będzie od godziny 7.00 do
15.00 oraz od godz. 14.00 do 22.00. 

wzorem lat ubiegłych planowa-
ne jest zatrudnienie tzw. strażników
sezonowych, w zależności od liczby
zgłoszeń do ośmiu osób, w tym dwie
osoby już od miesiąca maja. w bu-
dżecie została zagwarantowana od-
powiednia kwota dla chętnych, któ-
rzy legitymują się wymaganymi
uprawieniami.

w przygotowaniach przedse-
zonowych przeprowadzane są kon-
trole czystości – stosownie do
Gminnego Regulaminu utrzymania
Czystości. w trakcie codziennych
patroli zwiększono sprawdzanie de-
klaracji na wywóz nieczystości.
sukcesywnie kontroluje się powsta-
jące punkty handlowe, w których
sprawdzane są wpisy do działalno-
ści gospodarczej, złożone tzw. de-
klaracje śmieciowe, warunki usta-
wienia obiektu oraz inne wymagane
dokumenty.

straż Miejska bierze udział 
w procesie opiniowania miejsc i cha-
rakteru imprez odbywających się 
w sezonie letnim na naszym terenie,
jak też w zabezpieczaniu ich prze-
biegu. 

w trakcie nadchodzącego sezo-
nu zaplanowane są wspólne patrole
z funkcjonariuszami policji i straży
granicznej. 

w budżecie na rok 2019 zapew-
niono pieniądze na zakup i wymianę
dwóch kamer monitoringu. 

straż Miejska wykonując co-
dzienne obowiązki dodatkowo w se-
zonie wakacyjnym będzie wykony-
wać m. in.: kontrole porządkowe
miejsc wypoczynkowych, asystowa-
nie pracownikom urzędu Miasta,
Mieleńskiego Ośrodka sportu i wy-
poczynku, ekoprzedsiębiorstwa,
kontroli sezonowych punktów
handlowych, asysty dla sanepidu 
i innych organów kontrolnych.

9 maja w Szkole Podstawowej 
im. Straży Granicznej w Sarbinowie
obchodzono Dzień Europejski. Było
międzynarodowo, kolorowo 
i smacznie.

uczniowie wszystkich klas pod
opieką nauczycieli przygotowali sto-
iska wystawiennicze krajów wcho-
dzących w skład unii europejskiej.
w tym roku zaprezentowano Polskę
(kl. 0), austrię (kl. i), Grecję (kl. ii),
szwecję (kl. iV), irlandię (kl. V), Por-
tugalię (kl. Vi), węgry (kl. Vii) oraz
Czechy (kl. Viii). nie zabrakło cieka-
wych gadżetów, strojów narodowych
oraz tradycyjnych potraw. Można
było skosztować regionalnych po-

traw, np. sałatki greckiej, gulaszu
węgierskiego, knedlików, serów, 
a nawet kiszonego śledzia.

Prezentacje i występy dostar-
czyły wiedzy związanej z geografią,
historią czy kulturą poszczególnych
krajów. dużym zainteresowaniem
cieszył się „europejski Quiz”– nie
można było co prawda wygrać fortu-
ny, ale można było sprawdzić swoją
wiedzę na temat krajów unii euro-
pejskiej i otrzymać słodkie nagrody.
Trzeba przyznać, że nasi uczniowie
to prawdziwi europejczycy – znali
odpowiedzi nawet na te najtrudniej-
sze pytania, a wszystkie klasy spisały
się na medal!

EuROPa W SZKOLE
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26 kwietnia, przy obelisku pamięci
19. batalionu saperów odbyła się
uroczystość z okazji Dnia Sapera.

akademia, nieprzypadkowo od-
była się w tym właśnie miejscu, gdyż
to w unieściu dawniej stacjonowali
saperzy. Tablica wmurowana w obe-
lisk oddaje hołd żołnierzom, którzy
zginęli podczas forsowania Odry 
i nysy łużyckiej w kwietniu 1945
roku oraz podczas rozminowywania
kraju.

na zaproszenie prezesa koła nr
18. zŻwP eugeniusza Kaszewskiego
i weteranów, przy pomniku pojawili
się reprezentanci urzędu Miasta 
w Mielnie, lokalnych instytucji oraz

uczniowie ze szkoły Podstawowej
im. Leonida Teligi w Mielnie. Po zło-
żeniu kwiatów i zakończeniu części
oficjalnej, uwieczniono spotkanie
pokoleń na wspólnym zdjęciu.

szczególne wrażenie na mło-
dych uczestnikach uroczystości zro-
biła obecność Mieczysława sudoła,
świadka rzezi wołyńskiej oraz do-
świadczonego sapera, który pomimo
wieku i stanu zdrowia dzielnie
uczestniczył w apelu. 

za rok przypada 75.rocznica for-
sowania Odry, warto już dziś zasta-
nowić się, przechodząc obok tej pa-
miątkowej tablicy w jaki sposób god-
nie uczcić służbę żołnierzy.

Maciej Adamowicz

Mieleński Dzień Sapera

Młodzi pasjonaci historii ze Szkoły
Podstawowej im. Leonida Teligi 
w Mielnie uczestniczyli 
w obchodach 74. rocznicy 
forsowania Odry w Gozdowicach
oraz Starych Łysogórkach.

uroczystość odbyła się 27 kwiet-
nia i miała bardzo podniosły charak-
ter. udział w niej wzięli m. in. minis-
ter Joachim Brudziński (Mswia) 

i Mariusz Błaszczak (MOn) oraz
wielu przedstawicieli świata polityki.

wyjazd zorganizował nauczy-
ciel historii Maciej adamowicz 
na zaproszenie Tadeusza Hinca, 
wojewody zachodniopomorskiego 
i Grzegorza Torbińskiego, prezesa
zarządu Koła Miejskiego zKRP 
i BwP w Koszalinie.

ekipa mieleńska dołączyła do
delegacji koszalińskich, wśród któ-

rych było wielu członków związków 
i stowarzyszeń kombatanckich.

Podczas podróży autokarem
młodzież mogła nie tylko wsłuchać
się w głos ostatnich świadków histo-
rii, ale zapamiętać wiele faktów z wy-
kładu dr wojciecha Grobelskiego 
(z Muzeum Obrony Przeciwlotniczej
w Koszalinie), który ciekawie kiero-
wał narrację historyczną zarówno do
weteranów, jak i młodego pokolenia.

na miejscu reprezentanci mie-
leńskiej szkoły złożyli kwiaty wspól-
nie z antonim Burzyńskim, prze-
wodniczącym Rady Kombatantów 
i Osób Represjonowanych w Kosza-
linie pod Pomnikiem sapera. 

Po części oficjalnej odbył się fe-
styn żołnierski, podczas którego
można było podziwiać źródła histo-
ryczne oraz militaria. Ponadto nasza
grupa odwiedziła dwie placówki mu-

zealne oraz mogła „dotknąć” historii
wchodząc do czołgów oraz podzi-
wiając broń żołnierzy.

w drodze powrotnej uczestnicy
wycieczki zatrzymali się w histo-
rycznym miejscu – Cedyni, gdzie 
w 972 roku doszło do słynnej bitwy 
z udziałem wojsk Mieszka i oraz 
armii margrabiego Hodona.

wyjazd miał wiele walorów
edukacyjnych, m.in. popularyzcję
historii oraz dbałości o podtrzymy-
wanie świadomości narodowej.

Maciej Adamowicz

uPaMięTNiLi POLEgłyCh żOłNiERZy

W maju mieleńscy uczniowie 
z podstawówki z klas 4-8 oraz 
3 klasy gimnazjum uczestniczyli 
w wycieczce szkolnej. Napięty 
program obejmował zwiedzanie 
Wrocławia, w tym m.in. ZOO 
ze słynnym afrykarium. 

Mieszkali w uzdrowisku Kudo-
wa zdrój, które stało się bazą w wy-

prawie w Góry stołowe. Błędne skały,
szczeliniec, kaplica czaszek 
w Czermnej to tylko niektóre z atrak-
cji, którymi przywitał nas dolny
Śląsk. wiele wrażeń dostarczyło tak-
że zwiedzanie stolicy Czech – Pragi.
Tam zachwyciły wszystkich m.in. za-
mek na Hradczanach, ratusz staro-
miejski z zegarem astronomicznym,
katedra św. wita czy most Karola.     

dopisały także pogoda (deszcz
zmoczył nas tylko w ostatnim dniu
wycieczki). Podczas ogniska integra-
cyjnego i długich wędrówek była

okazja do nawiązania nowych przy-
jaźni i dobrej zabawy. Podróż spra-
wiła, że historia, kultura i walory
przyrodnicze odległych miejsc na

długo pozostaną w pamięci uczest-
ników i będą zachętą do aktywnego
odkrywania świata.

Kamila Figielska

wycieczka 
w góry stołowe



Dwa niezależne gremia oceniały 
w ostatnim czasie sytuację 
finansową gminy Mielno. Oceny
obu są wyśmienite i plasują nas 
w czołówce samorządów właściwie
zarządzających publicznymi 
pieniędzmi.

Regionalna izba Obrachunkowa
w szczecinie (RiO) przygotowała ra-
port zawierający zestawienie infor-
macji o sytuacji finansowej, w jakiej
na koniec 2018 roku znajdowały się

wszystkie zachodniopomorskie jed-
nostki samorządu terytorialnego.

Mielno zajęło pierwsze
miejsce w województwie 
w kategorii gmin miejsko-
wiejskich. 

urzędnicy RiO wzięli pod uwa-
gę m.in. udział dochodów własnych
w dochodach ogółem, relację nad-
wyżki operacyjnej do dochodów,
udział wydatków inwestycyjnych, re-
lację zobowiązań do dochodów, ob-
ciążenie wydatków bieżących wydat-

kami na wynagrodzenia i pochodne
od wynagrodzeń oraz wskaźnik bez-
robocia. 

Celem raportu jest: 
– wzrost przejrzystości finan-

sów publicznych;
– podniesienie kultury finanso-

wej samorządów;
– zminimalizowanie ryzyka wy-

stąpienia niedopuszczalnych sytua-
cji (takich jak np. w gminie Ostrowi-
ce, która z powodu zadłużenia zosta-
ła zlikwidowana);

– wymiana dobrych praktyk 
w zarządzaniu finansami;

– upowszechnianie dobrych
rozwiązań;

Gmina Mielno zajęła bardzo
wysokie, 18. miejscu w krajowym
rankingu gmin miejsko-wiejskich

pod względem zarządzania pie-
niędzmi. Ranking finansowy samo-
rządu terytorialnego w Polsce opiera
się na danych za 2018 r.

Przypomnijmy: w Polsce jest
2.478 gmin, zaś gmin miejsko – wiej-
skich – 628.

mielno liderem wśród gmin miejsko-wiejskich 

Świetna kondycja finansowa 
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Trójka uczniów re-
prezentowała gminę
Mielno w 51 edycji
Regionalnego Turnie-
ju Recytatorskiego
„Ptaki, Ptaszki i Pta-
szęta Polne” 2019.
Do miejskiego etapu
w Koszalińskiej Bib-
liotece Publicznej
przystąpiło w kate-
gorii ptaszki aż 37 
finalistów wyłonio-
nych podczas elimi-
nacji w mieście Ko-
szalin i w powiecie
koszalińskim.

zdolNI RecytatoRzy

wydawcą dwujęzycznego prze-
wodnika po atrakcjach przyrodni-
czych i krajobrazowych Środkowego
wybrzeża Bałtyku jest Mieleńska
Lokalna Organizacja Turystyczna
(MLOT). swój wkład finansowy 
w powstanie „Perły” miał także po-
wiat koszaliński oraz zachodniopo-
morska Regionalna Organizacja Tu-
rystyczna (zROT). 

Tytuł podkreśla unikatowość
tego miejsca na ziemi. autorzy publi-
kacji – zbigniew Choiński i zdzisław
Pacholski – w czasie promocji w ko-
szalińskiej bibliotece, szczególnie
podkreślali atrakcyjność i urokliwość
mieleńskiego wybrzeża, gdzie flora,
fauna czy zjawiska pogodowe budzą
ciągły zachwyt gości i turystów. 

Mielno – klejnot Bałtyku
Po „Mieleńskich opowieściach” pojawiała się „Perła Bałtyku” – kolejne wydawnictwo dedykowane naszej małej
ojczyźnie.

stowarzyszenie każdego
roku organizuje plenery
plastyczne. na swoim kon-

cie ma 7. edycji spotkań o charakte-
rze ogólnopolskim i także 7. między-
narodowych. w tym okresie miało
miejsce ponad 40 wystaw zbioro-
wych prac twórców i sympatyków 
siLesia TaK aRT m.in. w  Mielnie,
Koszalinie, Katowicach, Tychach,
Raciborzu, Korbielowie, dąbrowie
Górniczej, Bartkowej, Gródku nad
dunajcem, zakopanem, Kazimierzu
dolnym, Olsztynie.

Mielno upodobali sobie od lat,
bo jak sami zgodnie twierdzą rozko-
chali się w jego krajobrazie, klima-
cie i lokalizacji, co szczególnie wi-
dać w większości ich prac o tematy-
ce marynistycznej. Trzy lata temu
zaczęli współpracować z obecnym
urzędem Miejskim, bo tak po ludz-

ku zarażali dobrem, pasją, fascyna-
cją, ciepłem.  

w  ramach tegorocznego plene-
ru odbyła się otwarta wystawa 
w Centrum Kultury w Mielnie, pre-
zentacja prac przy fontannie na
głównym deptaku w mieście, otwar-
te warsztaty plastyczne z technik de-
coupage, wycinanek oraz rysunku
tuszem lawowym dla studentów lo-
kalnego uniwersytetu iii wieku.

Kim są członkowie siLesia TaK
aRT?

stowarzyszenie zostało zareje-
strowane w lutym 2013 roku przez
grono przyjaciół będących z zamiło-
wania twórcami i animatorami kul-
tury. wcześniej, jako nieformalna
grupa, spotykali się w wolnym czasie
na plenerach organizowanych przez
różne organizacje. za swoje motto
przyjęli „…szerzenie dobra, które

wchodzi bocznymi drzwiami (...) nie
ocenia nikogo, nie narzuca się in-
nym, tylko jest, zawsze do pomocy

gotowe...”. nic więc dziwnego, że do
sLiesia TaK aRT lgną ludzie z całej
Polski chcący tworzyć w przyjaznej

atmosferze. do artystów dołączyli
przyjaciele z europy, bowiem od lat
– mimo językowych barier – uczest-
niczkami plenerów są malarki 
z  niemiec. 

Obecni członkowie stowarzy-
szenia poznali się na kolejnych edy-
cjach pleneru „zachodniopomorskie
spotkania artystyczne Policji 
BłĘKiTny GRyF” organizowanych
w unieściu (dzisiaj osiedle Mielna)
w latach 2001 - 2011. 

mIelNo jak malowaNe
Plenery artystyczne organizowane przez Stowarzyszenie SILESIA TAK ART wpisały się już na stałe 
w mieleński program przedsezonowych wydarzeń kulturalnych. 
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uczestnicy imprezy już w sobotę, 
22 czerwca, odwiedzą nadmorskie

miejscowości gminy Mielno: zaczy-
nając od Gąsek, przy latarni o go-

dzinie 15, a kończąc w łazach
przy Ośrodku Holiday Camping. 

na całej trasie zaplanowa-
no ciekawe zadania specjalne,
próby sprawności jazdy, a nawet
– wzorem najlepszych rajdów
pojazdów zabytkowych – odcin-

ki jazdy na regularność. Baza te-
gorocznej edycji rajdu zagości 

w Holiday Resort w łazach. Tam
właśnie odbędzie się nieodłączna część

tego typu imprez, czyli Retro Bal. w trakcie
imprezy nie zabraknie także konkursu Gra-
cji i elegancji, który odbędzie się na mieleń-
skim deptaku w niedzielę (23.06).

zapraszamy do udziału wszystkich posia-
daczy samochodów o wysokim stopniu orygi-
nalności wyprodukowanych do 31.12.1994 r. 
zachowanych i utrzymanych w warunkach
historycznie właściwych, posiadających do-
puszczenie do ruchu drogowego oraz ubez-
pieczenie pojazdu w zakresie OC i nw.

a wszystkich miłośników historycznej
motoryzacji do kibicowania na całej trasie
imprezy. do zobaczenia w łazach w dniach
21-23 czerwca.

powitanie lata
w stylu retro
W tym roku odbędzie się 3. edycja Pomerania
Classic – Nadmorskiego Zlotu Pojazdów Zabytko-
wych. To możliwość zobaczenia prawdziwych mo-
toryzacyjnych perełek w akcji! 


