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Ponad 200 metrów nowej 
nawierzchni z kostki betonowej, 
do tego ławki i odnowiony murek 
– tak wygląda efekt prac rewitaliza-
cyjnych głównego wejścia na plażę
w Łazach, przy ul. Leśnej. 

Wartość przedsięwzięcia wy-
niosła 165 tys. złotych.

Przypomnijmy, że w ubiegłym
roku powstał tam taras widokowy, 
z oświetleniem, ławkami, pomni-
kiem kotwicy, a kąpielisko w Łazach
wyróżnione zostało europejską na-
grodą – „Niebieską Flagą”.

Łazy 

Nowe dojście na plażę

Zapewniony porządek i bez-
pieczeństwo, dodatkowe
wyposażenie ratowników,

stały monitoring czystości wody, re-
gularne sprzątanie plaży i nadmor-
skich miejscowości – tak mieleński
samorząd i podległe mu służby koń-
czą przygotowania do letniego wypo-
czynku. Sezon kąpielowy potrwa
od 1 lipca do 29 sierpnia. 

Na plaży o długości ok. 25 km 
w gminie Mielno zlokalizowanych
będzie 14 kąpielisk (16 wież ratowni-
czych). Pilnować na nich bezpieczeń-
stwa będzie około 70 ratowników.

MieJsCa 
do kąPieli 
W Gąskach zaplanowano kąpie-

lisko przy ul. latarników. 
W sarbinowie powstaną trzy

kąpieliska nadmorskie: na wysoko-
ści kościoła, ul. Nadmorska przy pęt-
li autobusowej oraz na wysokości ul.
Wczasowej i ul. Plażowej. 

W Chłopach uruchomione zo-
stanie kąpielisko po wschodniej
stronie przystani rybackiej. 

W Mielenku kąpielisko zlokali-
zowane będzie na plaży przy ul.
Brzozowej. 

Natomiast w Mielnie w planach
jest uruchomienie 5 kąpielisk.

Pierwsze kąpielisko obejmować
będzie plażę od ul. 1 Maja do ul.
Piastów. drugie kąpielisko przy ul.
orła Białego, trzecie przy ul. sło-
necznej, czwarte na wysokości oW
krokus oraz piąte przy ul. Morskiej.

W Łazach będą trzy kąpieliska:
przy głównym wejściu na plażę od
ul. leśnej, przy ul. leśnej (na wyso-

kości oW Jaroszowiec) oraz przy ul.
Wczasowej. 

Pierwsi ratownicy pojawią się na
plaży w Mielnie przy ul. kościuszki
15 czerwca. Procedura weryfikacyjna
umiejętności ratowników rozpocz-
nie się biegiem – w tym roku będzie
to 28 czerwca.

(zakończenie na str. 3)

Jesteśmy przygotowani do sezonu 2019

Czekamy na turystów

Sieć 
źródełek 
na upalne
lato

Powstała już cała sieć ogólnodo-
stępnych źródełek wody pitnej, roz-
mieszczonych w różnych punktach
gminy. Jej jakość doceniają także
mieszkańcy i odwiedzający nas tury-
ści, dzięki czemu poidełka cieszą się
dużym zainteresowaniem. Co ważne
– woda pochodzi z naszych wodocią-
gów! Źródełko w łazach

Wszystkie kąpieliska wyposażone
zostaną w wieże ratownicze, łodzie
wiosłowe oraz pozostały sprzęt ra-
towniczy i medyczny. Dodatkowo
kąpielisko w Mielnie, przy ul. Ko-
ściuszki, dysponować będzie sku-
terem wodnym. I właśnie tutaj
znajdować się będzie stanowisko
dowodzenia mieleńskich ratowni-
ków.
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sprawdzian wiedzy 
Choć strajk nauczycieli ogarnął całą Polskę, to jednak egzaminy gimnazjalne i ósmych klas szkół podstawowych przeprowadzono
bez zakłóceń. Podobnie było w szkołach w gminie Mielno. 

obejmował wiadomości 
i umiejętności określone w pod-
stawie programowej kształcenia
ogólnego. składał się z trzech
części: humanistycznej (historia
i wiedzy o społeczeństwie oraz
język polski), matematyczno-
przyrodniczej (przedmioty przy-
rodnicze i matematyka), języka
obcego nowożytnego.

Przystąpienie do egzaminu
jest warunkiem ukończenia gim-
nazjum, ale nie określa się mini-
malnego wyniku, jaki zdający
powinien uzyskać, dlatego też
egzaminu nie można nie zdać.

Zadania z historii i wiedzy 
o społeczeństwie, przedmiotów
przyrodniczych i języka obcego

nowożytnego na poziomie pod-
stawowym mają formę zamknię-
tą. W arkuszu egzaminacyjnym 
z języka polskiego, matematyki 
i języka obcego na poziomie roz-
szerzonym oprócz zadań za-
mkniętych znajdują się również
zadania otwarte. 

W dniu zakończenia roku
szkolnego każdy uczeń otrzyma
zaświadczenie o szczegółowych
wynikach egzaminu. Na za-
świadczeniu podany będzie wy-
nik procentowy oraz wynik na
skali centylowej dla każdego za-
kresu/poziomu egzaminu gim-
nazjalnego, do którego uczeń
przystąpił.

Gimnazjaliści 
– po raz ostatni! 
Od 10 do 12 kwietnia po raz ostatni przeprowa-
dzono egzamin w klasie trzeciej wygaszanego 
gimnazjum w Mielnie. 

egzamin ósmoklasisty jest
egzaminem obowiązkowym, co
oznacza, że każdy uczeń musi do
niego przystąpić, aby ukończyć
szkołę. Nie jest określony mini-
malny wynik, jaki uczeń powi-
nien uzyskać, dlatego egzaminu
ósmoklasisty nie można nie
zdać.

W latach 2019–2021 uczeń
zdaje egzamin z trzech przed-
miotów obowiązkowych: języka
polskiego, matematyki, języka
obcego nowożytnego m.in. j. an-
gielskiego.

od roku 2022 ósmoklasista

zdaje egzaminy z czterech przed-
miotów obowiązkowych: języka
polskiego, matematyki, języka
obcego nowożytnego, jednego
przedmiotu do wyboru spośród:
biologii, chemii, fizyki, matema-
tyki, geografii, historii.

W dniu zakończenia roku
szkolnego każdy uczeń otrzyma
zaświadczenie o szczegółowych
wynikach egzaminu ósmoklasis-
ty. Na zaświadczeniu podany bę-
dzie wynik procentowy oraz wy-
nik na skali centylowej dla egza-
minu z każdego przedmiotu.

Ósmoklasiści 
– po raz pierwszy! 
Po raz pierwszy, od 15 do 17 kwietnia, został zor-
ganizowany dla 28 uczniów Szkoły Podstawowej 
im. Leonida Teligi w Mielnie oraz 7 uczniów Szkoły
Podstawowej im. Straży Granicznej w Sarbinowie
egzamin ósmoklasisty.

gIMnazjuM, klasa III a z wychowawcą MacIejeM adaMowIczeM

gIMnazjuM, klasa III b z wychowawcą kaMIlą FIgIelską

klasa VIIIa z wychowawcą Małgorzatą wysocką

klasa VIIIb z wychowawcą MonIką hutek
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strefa sPP będzie funkcjono-
wać od poniedziałku do piątku, 
w godzinach od 8 do 24. Zespół ad-
ministrowania sPP będzie się skła-
dał z 6 osób. Przypominamy ogólne
zasady parkowania w sezonie 
w gminie Mielno.

opłaty za parkowanie w strefie
płatnego parkowania pobiera się 
w okresie od 1 czerwca do 15 wrześ-
nia, w dni robocze od poniedziałku
do piątku, w godz. 8 – 24.

Wprowadza się zerową stawkę
opłaty za parkowanie w sPP dla:

– klientów poczty (w wyzna-
czonym i oznakowanym miejscu
postojowym przy poczcie na ul. 1
Maja w Mielnie na czas nie dłuższy
niż 30 minut), 

– kierujących osób niepełno-
sprawnych lub osób przewożących
osoby niepełnosprawne, posiadają-
cych kartę parkingową, parkują-
cych wyłącznie w miejscach ozna-

kowanych „miejsce dla osoby nie-
pełnosprawnej”,

– służb gminnych i służb tech-
nicznych tj.: pogotowie gazowe,
energetyczne, ciepłownicze, wodno-
kanalizacyjne, telekomunikacyjne 
– na czas usuwania skutków awarii.

Strefa a 
oBeJMuJe:
1) ul. leśna w sarbinowie – na

długości istniejących parkingów;
2) ul. 1 Maja w Mielnie– na od-

cinku od ul. Nadbrzeżnej do poses-
ji nr 2 (obie strony drogi);

3) ul. Nadbrzeżna w Mielnie 
– na długości istniejącego parkingu; 

4) ul. Parkowa w Mielnie – na
długości istniejącego parkingu;

5) ul. Wojska Polskiego 
w Mielnie – na odcinku od skrzyżo-
wania z ul. B. Chrobrego do skrzy-
żowania z ul. Grażyny (po stronie
wschodniej drogi);

6) ul. Grażyny w Mielnie – na
długości istniejącego parkingu;

7) ul. sanatoryjna w Mielnie 
– na odcinku od skrzyżowania 
z ul. Cichą do skrzyżowania z ul.
Piastów (po stronie północnej dro-
gi);

8) ul. słoneczna w Mielnie – na
odcinku od ul. B. Chrobrego do
wejścia na plażę (po stronie
wschodniej drogi) oraz istniejący
parking przy wejściu na plażę, po
zachodniej stronie drogi;

9) ul. Wydmowa w Mienie – na
długości istniejącego parkingu;

10) ul. leśna w Łazach – na od-
cinku od głównego wejścia na plażę
do ul. Wąskiej.

Strefa B
oBeJMuJe:
1) ul. Południowa w sarbinowie

– na długości istniejących parkin-
gów.

Więcej PŁatNych ParkiNGÓW 
Strefa płatnego parkowania w gminie Mielno została poszerzona o ulicę Leśną w Sarbinowie oraz Wydmową w Mielnie. 

Obie ulice, z uwagi na położenie w ścisłym centrum miejscowości, ujęte zostały w strefie A, w której obowiązują ceny wyższe niż w strefie B.
Opłaty jednorazowe i abonamentowe oraz regulamin strefy pozostały niezmienione – są takie same od marca 2017 r.

opłaty jednorazowe w strefie a:

– za pierwsze pół godziny parkowania – 1,50
– za pierwszą godzinę parkowania – 3,00
– za drugą godzinę parkowania – 3,50
– za trzecią godzinę parkowania – 4,00
– za czwartą i każdą następną rozpoczętą godzinę – 3,00

opłaty abonamentowe w strefie a:

– karta abonamentowa tygodniowa – 90,00
– karta abonamentowa dwutygodniowa – 150,00
– karta abonamentowa miesięczna – 200,00
– karta abonamentowa PMP (2 przydomowe miejsce postojowe)

– 240,00

opłaty w strefie b: 

są odpowiednio mniejsze niemal o połowę

(dokończenie ze str.1)

kąpieliska będą strzeżone
w tym okresie od godz.
9.30 do 17.30. Natomiast

na stanowisku w Mielnie przy 
ul. kościuszki ratownicy zostaną do
15 września. W celu poprawy bezpie-
czeństwa, przy głównym wejściu na
plażę w Mielnie, powstanie punkt
ratowniczy nadzorujący plażę 
w godz. od 17.30 do 21.00. 

stanowiska ratownicze wyposa-
żone będą w torbę medyczną. każdy
ratownik otrzyma sprzęt do nurko-
wania (maska, fajka, płetwy) oraz
odpowiednio oznakowany strój. Na
każdym kąpielisku będzie tuba aku-
styczna, lornetki, a kierownik każ-
dego kąpieliska otrzyma telefon ko-
mórkowy dla większej mobilności 
i lepszego kontaktu z służbami me-
dycznymi oraz porządkowymi. 

Wszelkie atrakcje na plaży w za-
kresie pokazu ratownictwa i udziela-
nia pierwszej pomocy, organizowane

będą w sobotnie popołudnia. Projekt
ten od kilku lat cieszy się dużym za-
interesowaniem wśród turystów,
którzy przy okazji oglądania zmagań
drużyn ratowniczych przypominają
sobie zasady bezpiecznego wypo-
czynku nad wodą. 

Czystość wody…
Wiele uwagi Mieleński ośrodek

sportu i Rekreacji poświęca czysto-
ści wód w kąpieliskach zlokalizowa-
nych nad brzegiem morza. W tym
roku pracownicy MosiR z przedsta-
wicielami akredytowanego laborato-
rium będą komisyjnie dokonywać
poboru wody, po czym monitorować
wyniki laboratoryjne. 

Codziennie pracownik ośrodka
uzupełniać będzie na stronie inter-
netowej Generalnego inspektoratu
sanitarnego aktualne parametry
wody, powietrza, stanu morza, siły 
i kierunku wiatru na każdym kąpie-
lisku. Należy podkreślić, że więk-
szość przypadków zanieczyszczenie
wód przybrzeżnych gminy Mielno
spowodowana jest czynnikami ze-
wnętrznymi. Zabrudzenia przypły-
wają do nas niesione prądami ze stat-
ków myjących ładownie czy z sąsied-
nich gmin. W poprzednich latach
nie stwierdzono lokalnych wycieków
nieczystości. Natomiast corocznie 
w sarbinowie można zaobserwować
wypływ osadów organicznych z ist-
niejącego kanału melioracyjnego.

korytarz życia
W roku 2019, aby zwiększyć

bezpieczeństwo na kąpieliskach,
gmina Mielno przystąpi do progra-
mu „korytarz życia”, polegającego na
wyznaczeniu i oznakowaniu ciągu

komunikacyjnego, aby jak najszyb-
ciej ratownicy medyczni i wodni
mogli dotrzeć do osoby.

* * *
W tym roku zaplanowano dal-

szą współpracę ze stowarzyszeniem
– Federacja Naturystów Polskich.
Plaża naturystyczna zlokalizowana
jest około 200 metrów na wschód od
kanału Jamneńskiego, na długości
300 m linii brzegowej, i odpowied-
nio oznakowana. W Mielnie i Ła-
zach znajdują się tablice informujące
o kierunku i odległości do tej plaży.

Czystość plaż, 
miejscowości…
Jak co roku, oprócz sanitariatów

stacjonarnych, ustawione będą kabi-
ny sanitarne toi-toi w miejscach,
gdzie ruch turystów jest zwiększony.
W tym sezonie około 50 toalet prze-
nośnych stanie w Gaskach (5 szt.),
sarbinowie (13 szt.), Chłopach 
(5 szt.), Mielenku (4 szt.), Mielnie
(17 szt.), Łazach (6 szt.).

W 2019 r., poza umowami wie-
loletnimi na szeroko rozumianą
działalność usługowo-handlową, na
plaży, promenadzie w Mielnie oraz
wejściach na plażę zostaną wyzna-
czone nowe miejsca do wydzierża-
wienia w formie przetargu ustnego
nieograniczonego. 

Higiena 
wypoczynku
W tym roku MosiR planuje za-

trudnić około 71 osób, które będą
dbały o ład na plaży i promenadzie.

ośrodek obejmie opieką cały 25-ki-
lometrowy odcinek wybrzeża. Gmi-
na od Gąsek po Łazy stała się jednym
pasmem plaży wymagającym syste-
matycznego sprzątania. Tysiące pla-
żowiczów zostawiają tony śmieci.
osoby zatrudnione na sezon będą
miały do utrzymania w czystości 71
odcinków na terenie gminy Mielno,
a na terenie plaży rozstawionych zo-
stanie około 1.200 stelaży na worki
na śmieci.

Przygotowani na sezon 2019 
29-30 czerwca, ratownicy rozpoczną prace na wszystkich stanowiskach w gminie. Od 1 lipca rozpocznie się sezon kąpielowy,
który potrwa do 29 sierpnia. 

Wysoka jakość wody, infrastruk-
tura i spełnienie norm w zakresie
bezpieczeństwa kąpieliska „Mielno
2 1 6  ( p o ł o ż o n e g o  p o m i ę d z y 
ul. 1 Maja i ul. Piastów) zadecydo-
wało, że właśnie to miejsce w nad-
chodzącym sezonie będzie ubiegać
się o europejskie wyróżnienie 
– „Błękitną Flagę”.
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KWIECIEŃ
27 kwietnia – 2 maja 
Jarmarki Sztuki (deptak przy ul. Kościuszki w Miel-
nie w godz. 10 – 20). 
Wielka majówka w Mielnie, rodzinne rozpoczęcie sezo-
nu. W programie warsztaty i pokazy rękodzieła, regio-
nalne smakołyki. 
28 kwietnia – 8 maja 
Wernisaż Malarski „Impresje Mieleń-
skie”. Głównym organizatorem wydarzenia jest Sto-
warzyszenie Silesia TAK ART. 
W godz. 10-16 Wystawa prac w Centrum Kultury 
w Mielnie ul. Chrobrego 45.
1.05. od godz. 14 prezentacja prac uczestników
pleneru na deptaku przy ul. Kościuszki uświetniona 
będzie koncertem Kapeli Po Zagonach.
MAJ
4 maja
Inauguracja Pucharu Polski Nordic Walking

(deptak przy ul. Kościuszki w Mielnie w godz. 9 – 14).
Rozpoczęcie Pucharu Polski odbędzie się na deptaku
przy ul. Kościuszki. Łącznie w zawodach weźmie udział
ok. 500 osób. 
CZERWIEC
20 – 23 czerwca 
6 Zlot Starych Traktorów w Łazach (teren
przy Ośrodku Holiday Camping w Łazach ul. Słoneczna
14). W ramach imprezy odbędą się konkurencje sporto-
we dla traktorzystów, rajd po plaży oraz tradycyjna pa-
rada na trasie Łazy-Mielno-Łazy. Dodatkową atrakcją
będą stare samochody oraz występ kabaretu 4 Fala.
Stare auta również wyruszą w rajd po całej gminie tak
aby w każdej nadmorskiej miejscowości zorganizować
powitanie lata. http://baltyckietraktory.pl/
fb/Kochamy Stare Traktory
22 czerwca 
Familiada w Mielnie – Unieściu (plac przy ko-
ściele w Mielnie – Unieściu, od godz. 11). 

Organizatorem jest rada parafialna przy parafii pw.
Matki Bożej Gwiazdy Morza w Mielnie – Unieściu.
22 czerwca 
Bieg Baltin Happy Run w Mielenku (Hotel
Baltin w Mielenku). 
Organizatorem imprezy jest Hotel Baltin w Mielenku,
przy współpracy z firmą Hercules zorganizowany 
będzie bieg po plaży w kierunku Mielna i posypywanie
się kolorowymi proszkami, dodatkową atrakcją będzie
stacja z konkurencją dla starych samochodów.
25 – 30 czerwca
Jarmarki Sztuki (deptak przy ul. Kościuszki 
w Mielnie w godz. 10 – 20). 
W programie warsztaty i pokazy rękodzieła, regionalne
smakołyki.
LIPIEC
4 lipca 
Kino na leżakach w Gąskach (Stadion KS FALA
HEN w Gąskach).

6 lipca 
Dzień Baniek Mydlanych (deptak przy ul. Kościuszki 
w Mielnie). Animatorzy będą prezentować przepiękne kolorowe
banki mydlane, „zamykać” w nich ludzi, tworzyć kwiaty i bar-
wne sznury a także prowadzić lekcje nauki puszczania baniek.
7 lipca 
Dzień Baniek Mydlanych (główne wejście na plażę
przy pomniku Kotwicy w Mielnie – Unieściu). 
10 lipca
Festiwal Holi w Mielnie (plaża przy ul. Mickiewicza 
w godz. 14 – 20). Holi Festival Poland to ogólnopolska edycja 
robiącego furorę na całym świecie święta kolorów. Zabawa po-
lega na obrzucaniu się kolorowymi proszkami holi podczas zaba-
wy i tańca przy muzyce najlepszych DJów. Najważniejsze pod-
czas festiwalu są proszki holi. Są to substancje w pełni naturalne,
ponieważ wyprodukowane z talku, mąki kukurydzianej i natu-
ralnych barwników spożywczych. Wszystko jest w pełni zmy-
walne wodą. Proszki posiadają odpowiednie certyfikaty. 
16 lipca 
Mieleńskie Wieczory Organowe – 53. Między-
narodowy Festiwal Organowy. Koncert w kościele
pw. Przemienienia Pańskiego w Mielnie (Eugeniusz Wawrzy-
niak – organy, czeski zespół muzyki średniowiecznej „Remdih”).
16-18 lipca 
Festiwal Indii (deptak przy ul. Kościuszki w Mielnie, 
w godz. 17:30 – 22). Najstarszy, największy i najsłynniejszy
orientalny happening w Polsce. Festiwal Indii to wiele godzin
programu scenicznego, pokazy tańców, jogi, sztuk walki, teat-
ry oraz przeróżne atrakcje w okalających scenę namiotach. 
17 lipca
Festiwal Holi w Chłopach (plaża przy przystani rybac-
kiej w Chłopach, w godz. 14– 20).
18 lipca 
Wieczorne granie pod latarnią w Gąskach (latar-
nia Gąski, od godz. 20). HUBAS Trio wykona akustyczny kon-
cert największych polskich przebojów oraz własnych utworów
w wyjątkowych aranżacjach. 
23 lipca
Kino na leżakach w Mielnie – Unieściu (boisko przy 
ul. Rybackiej w Mielnie – Unieściu).
23 lipca 
Mieleńskie Wieczory Organowe – 53. Między-
narodowy Festiwal Organowy. Koncert w kościele
pw. Wniebowzięcia NMP w Sarbinowie (Józef Kotowicz 
– organy, zespół muzyki cerkiewnej „Anima” z St. Petersburga).
24 lipca 
Festiwal Holi w Sarbinowie (boisko przy Szkole Pod-
stawowej, ul. Młyńska, w godz. 14 – 20).
25 lipca 
Letnia Potańcówka w Chłopach. (Karczma u Edka,
ul. Kapitańska 51 w Chłopach, od godz. 17). W programie ani-
macje dla dzieci oraz taneczna zabawa przy muzyce na żywo
(Zespół Marianna i Cyganie) dla osób w każdym wieku. 
26 lipca 
Letnia Potańcówka w Mielenku (boisko sportowe
przy ul. Lipowej, od godz. 17). Na początek animacje dla dzieci 
i ich rodzin. W dalszej części na scenie zaprezentuje się zespół
Marianna i Cyganie, który będzie zabawiał uczestników, aż do
godziny 23. 
26 – 27 lipca 
Festyn turystyczno-sportowo „Na Fali” w Gąs-
kach (boisko sportowe w Gąskach) Dwudniowa impreza
sportowa dla turystów i mieszkańców:
– 26 lipca (turniej piłkarski – ośrodki wczasowe wystawiają
swoje reprezentacje: senior i junior)
– 27 lipiec (atrakcje, konkursy, nagrody, orkiestry, DJ i wiele
innych atrakcji).
27 lipca 
Mieleńskie Wieczory Organowe – 53. Między-
narodowy Festiwal Organowy. Koncert w kościele
pw. Przemienienia Pańskiego w Mielnie (duet organowy Lud-
miła Gołub&Valeria Anfinogenova (Rosja), duet harfowy Car-
los Roberto Peña Montoya (Kostaryka) &Juliusz Wesołowski.
27 lipca 
American Dream spełnia się w Mielnie (plac przy
Polo Markecie w Mielnie, od godz. 16) Gwiazdą wieczoru 
będzie Sławomir Zapała, znany polski showman, aktor i pio-
senkarz, znany najbardziej z hitu „Miłość w Zakopanem”. 
Ponadto zagrają dla nas Hot Lips oraz Krzysztof Ster – zdo-
bywca III nagrody w konkursie Karaoke Super Star w Mielnie.
Stare amerykańskie samochody, popcorn i gotowana kukury-
dza, smażone kurczaki, wata cukrowa, tematyczne food tracki
to coś na co czekają amatorzy snu o Ameryce. 
29 lipca 
Kino na leżakach w Łazach (teren Ośrodka Fala 1 
w Łazach).
30 lipca 
Mieleńskie Wieczory Organowe – 53. Między-
narodowy Festiwal Organowy. Koncert w kościele
pw. Wniebowzięcia NMP w Sarbinowie (Roman Perucki-orga-
ny, Maria Perucka-skrzypce, Łukasz Perucki-skrzypce).

  
   

    
      

  
  

   
    

  
 

  
  

 
   

 
   

  
   

    
 

  
      

     
  

     
    

  
     

     
       

     
 

      
       

    
        

       
        

         
        

         
        

           
 

         
           
         

 
         
         

   
          

  
           

  
 

          
   
 

       
   
 

       
         

         
   

       
          

  
 

      
        
            

     
  

       
         
          

       
          

   
  

       
       
         

       
         
       

        
 

Lato, przynamniej to kulturalne, zaczyna się w naszej gminie trochę wcześniej, bo z końcem kwietnia. 
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31 lipca 
Festiwal Holi w Gąs-
kach (Stadion KS FALA HEN
w Gąskach, w godz. 14 – 20)
SIERPIEŃ
3 sierpnia 
Festyn Pieczonej Gęsi
w Gąskach (teren przy 
ul. Nadbrzeżnej i Piaskowej). 
Organizatorem imprezy są
członkowie Stowarzyszenia
Rozwoju Miejscowości Gąski.
6 sierpnia 
Mieleńskie Wieczory
Organowe – 53. Mię-
dzynarodowy Festiwal
Organowy. Koncert w ko-
ściele pw. Wniebowzięcia
NMP w Sarbinowie (Henryk
Gwardak – organy, Zespół 
Wokalny „Art’n’Voices”).
7 sierpnia 
Festiwal Holi w Chłopach (plaża przy przystani rybac-
kiej, w godz. 14 – 20).
12 sierpnia 
Kino na leżakach w Sarbinowie (boisko sportowe
przy Szkole Podstawowej, ul. Młyńska).
13 sierpnia 
Mieleńskie Wieczory Organowe – 53. Między-
narodowy Festiwal Organowy. Koncert w kościele
pw. Wniebowzięcia NMP w Sarbinowie (Ireneusz Wyrwa 
– organy, Chór „Sofia” z Kijowa).
14 sierpnia
Festiwal Holi w Sarbinowie (boisko przy Szkole Pod-
stawowej, ul. Młyńska, w godz. 14 – 20).
14 – 17 sierpnia 
Karaoke Super Star. Na terenie całej gminy Mielno prze-
prowadzone zostaną eliminacje karaoke. Wyłonieni w ten spo-
sób finaliści odbędą profesjonalne warsztaty, aby na koniec za-
śpiewać w koncercie na deptaku w Mielnie. Oceniać ich występy
będzie jury, w skład którego wejdą przedstawiciele gminy Miel-
no oraz członkowie Zespołu Łzy. Ten znany polski zespół wystą-
pi dla wszystkich na zakończenie imprezy. Koncert finałowy roz-
pocznie się o godz. 18 na deptaku przy ul. Kościuszki w Mielnie.
14 sierpnia
– eliminacje w Sarbinowie – Bar Oaza (ul. Nadmorska 64)
– eliminacje w Unieściu – Bar „Pod Wydmą” (ul. Wydmowa 2A) 
– eliminacje w Łazach – Chatka Zagratka (ul. Leśna 2A)
15 sierpnia
– eliminacje w Chłopach – Willa Astoria (ul. Kapitańska 43)
– eliminacje w Gąskach – przy Latarni Morskiej (w razie
deszczu – Chata Latarnika)
– eliminacje w Mielnie – Czym chata bogata (ul. Chrobrego 26B)
16 sierpnia 
– eliminacje Karaoke Super Star w Mielenku – Bar U Doroty 
(ul. Lipowa 54)
17 sierpnia
– f inał Karaoke Super Star od godz. 18, deptak przy 
ul. Kościuszki w Mielnie.
17 sierpnia
Festiwal Holi w Łazach (plaża główna w Łazach, 
w godz. 14– 20).
18 sierpnia
Noc latarń morskich w Gąskach, w godz. 21–01
Główne atrakcje odbywać się będą przy Latarni w Gąskach. Od
godz. 21 odbędzie się uroczyste otwarcie Nocy Latarń Morskich. 
19 – 23 sierpnia
Jarmarki Sztuki (deptak przy ul. Kościuszki w Mielnie, 
w godz. 10 – 20). W programie warsztaty i pokazy rękodzieła,
regionalne smakołyki. 
21 sierpnia
Koncert muzyki łatwej, lekkiej i przyjemnej 
w Chłopach (Karczma u Edka w Chłopach, ul. Kapitańska
51, od godz. 17). Na scenie wystąpi La Donna e Mobile z reper-
tuarem muzyki z polskich filmów. 
24 sierpnia 
Święto Wody w Mielnie (parking przy Polo Markecie 
w Mielnie, od godz. 16). Mieszkańcy i turyści pożegnają sezon.
W tym roku wrócimy do turnieju dla mieszkańców, a także za-
bawy tanecznej przy. Gwiazdą wieczoru będą zespoły: Drugi
Tydzień i Classic, a na koniec niebo nad Mielnem rozświetli po-
kaz sztucznych ogni. 
31 sierpnia 
Flądra czy turbot – mieleńskie święto ryby 
w Mielnie – Unieściu (ul. Wydmowa na Osiedlu Unieście,
od godz. 16). W programie animacje dla dzieci, degustacje po-
traw przygotowanych przez mieszkańców osiedla jak i lokal-
nych rybaków, targ rybny, pokaz szycia i naprawy sieci rybac-
kich, konkurs kulinarny zapewni i poprowadzi Mateusz 
Gessler. Ze sceny usłyszymy szanty, a gwiazdą wieczoru będzie
zespół Specyficzni.
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Nowe 
oblicze
mieleńskiej
turystyki

Od połowy lutego
biurem „Ekowspólnoty”
Lokalnej Organizacji 
Turystycznej kieruje
Sylwia Mytnik.

Nowa dyrektor to osoba z wielo-
letnim doświadczeniem w branży
turystycznej, znajomością lokalnego
rynku turystycznego, dobrze poru-
szająca się w zasadach funkcjonowa-
nia informacji turystycznej. Jest ab-
solwentką aWF w Poznaniu, Wy-
działu Turystyki i Rekreacji oraz
studium Promocji i Reklamy przy
uaM w Poznaniu. 

Przez ostatnie 12 lat kierowała
Regionalnym Centrum informacji
Turystycznej w koszalinie, które od
wielu lat posiada statut 3* certyfiko-
wanej jednostki Polskiego systemu
informacji Turystycznej. 

W swoich działaniach Centrum
w koszalinie współpracowało z na-
szą informacją Turystyczną, Cen-
trum kultury w Mielnie czy przed-
siębiorcami mieleńskimi, co z pew-
nością ułatwi dyrektor start w nowej
roli. 

sylwia Mytnik posiada doświad-
czenie w administracji rządowej, sa-
morządowej oraz jako pracownik
hotelu i biura podróży, jest także
wiceprezesem Zachodniopomor-
skiej Regionalnej organizacji Tury-
stycznej oraz wiceprzewodniczącą
Forum informacji Turystycznej 
(organu doradczego Polskiej orga-
nizacji Turystycznej). 

swoją wiedzę i doświadczenie
wykorzystuje kształcąc przyszłych
pracowników biur podróży i hoteli
w jednej z koszalińskich szkół śred-
nich. 

– Turystyka od zawsze była i bę-
dzie częścią mojego życia. Choć od
dziecka związana jestem z koszali-
nem, to praca na rzecz społeczności
i wizerunku gminy Mielno jest dla
mnie wyzwaniem, którego jedną 
z podstaw jest współdziałanie
wszystkich ogniw gospodarki tury-
stycznej gminy Mielno – mówi nowa
dyrektor.

Celem jest zapewnienie dostę-
pu do kompleksowej, rzetelnej 
i różnorodnej informacji turystycz-
nej dotyczącej gminy Mielno, szero-
kiej gamie odbiorców w różnych
miejscach i w różnym czasie. Reali-
zacja zadania ma przyczynić się do
sprzedaży wizerunku gminy, po-
szczególnych miejscowości, jak też
poszczególnych podmiotów i atrak-
cji turystycznych. 

działania prowadzone przez
jednostki informacji turystycznej,
funkcjonującej pod szyldem ekow-
spólnoty loT ukierunkowane będą
na mieszkańców gminy, turystów, 
a także podmioty branży turystycz-
nej i okołoturystycznej, instytucje 
i organizacje tworzące potencjał tu-
rystyczny i gospodarczy gminy Miel-
no. 

stowarzyszenie „ekowspólnota”
jest administratorem strony
www.cit.mielno.pl oraz prowadzi
profil na FB https://www.
facebook.com/MielnoTravel/. Poja-
wiające się posty ukierunkowane są
na prezentację walorów gminy, 
kalendarz wydarzeń, porady dot.
wypoczynku nad morzem, komuni-
katów istotnych z punktu widzenia
odwiedzających nasz region. Prowa-
dzone będą konkursy dla miłośni-

ków gminy Mielno – poznaj co to za
miejsce, podaj datę itp. 

Baza danych www.cit.mielno.pl
jest sukcesywnie weryfikowana i uak-
tualniana. W zakresie działań na
polu cyfrowym podjęta będzie
współpraca z portalem turystycznym
województwa zachodniopomorskie-
go: pomorzezachodnie.travel. 

Plany promocyjne nowej ekipy
są ambitne. W zamierzeniach jest
realizacja miniprzewodnika na nie-
pogodę obejmującego obszar 15
gmin stowarzyszenia Środkowopo-
morska Grupa działania, stworzenie

kolorowanki lub folderu z atrakcja-
mi dla dzieci z terenu naszej gminy
(planowane dofinansowanie w ra-
mach konkursu wydawniczego dla
członków Zachodniopomorskiej Re-
gionalnej organizacji Turystycznej). 

Przewiduje się promocję walo-
rów turystycznych w prasie lokalnej 
i czasopismach branżowych np. Wia-
domościach Turystycznych; promocja
gminy Mielno poprzez wprowadzenie
logo na portalach tematycznych np.
www.pomorzezachodnie. travel.

W zamyśle jest także współpra-
ca z blogerami turystycznymi, dys-

trybucjęa wydawnictw gminy Miel-
no na spotkaniach podróżniczych 
w sopocie, Gdyni, Gdańsku /bez-
płatnie/oraz zapoczątkowanie stwo-
rzenia reportażu z wizyty w gminie
Mielno. 

Wsparciem efektywnej realiza-
cji zadania będzie współpraca z pod-
miotami turystycznymi różnego
szczebla – na rynku lokalnym i re-
gionalnym, organizacjami i instytu-
cjami zaangażowanymi w promocję
turystyczną m.in. Polską organiza-
cją Turystyczną, Zachodniopomors-
ka Regionalną organizacją Tury-
styczną. 

dla członków stowarzyszenia
„ekowspólnota” loT planowane jest
przygotowane dedykowanych szyl-
dów z informacją o przynależności
do organizacji i tym samym reko-
mendacji danego obiektu noclego-
wego lub atrakcji turystycznej. każ-
dy z obiektów otrzyma ponadto ma-
teriały informacyjne dla swoich
gości m.in. folder gry miejskiej czy
mapę atrakcji turystycznych powiatu
koszalińskiego. 

Jednym z celów nakreślonych
na rok bieżący jest zgłoszenie pun-
ktu przy ul. Chrobrego 3B do certyfi-
kacji punktów informacji turystycz-
nej.

Nowe informacje… turystyczne
Rzetelna i różnorodna informacja turystyczna gminy w 2019 roku realizowana jest przez „Ekowspól-
notę” Lokalną Organizację Turystyczną. Oznacza to prowadzenie całorocznych i sezonowych punktów
informacji turystycznej od 1 lutego do 31 grudnia 2019.

– Czy dla samorządu Mielna
przedsiębiorcy są partnerem?
W jaki sposób? 
– W turystycznej gminie – jaką

jesteśmy – przedsiębiorcy to szcze-
gólnie istotny i ważny partner. sta-
wiamy szczególnie na tych, którzy
rozwijając własny biznes, nie ograni-
czają się tylko do własnego podwór-
ka, ale chcą nawiązać dialog z lokal-
ną społecznością i samorządem. do-
ceniamy takich sojuszników, którzy
wspólnie z nami pracują na dobą
markę miejsca. Zawsze wspierać bę-
dziemy – oczywiście w ramach kom-
petencji i prawnych możliwości – lo-
kalny biznes, który nie będzie rosz-
czeniowy, ale otwarty na zmiany, na
szukanie rozwiązań, na dywersyfika-
cję własnych usług, czy produktów.
dla nas ważny jest każdy przedsię-
biorca, bez względu na rozmiar pro-
wadzonej działalności gospodarczej,
gdyż w wymagającej branży tury-
stycznej każdy znajdzie swoje miejs-
ce. 

– Jak Mielno sprzyja rozwojo-
wi przedsiębiorczości? 
– sprzyjamy – na różnych płasz-

czyznach. Powołujemy społeczne
rady np. gospodarczą, czy turystycz-
ną w skład której wchodzą lokalni
przedsiębiorcy. Rady działają – w ra-
mach prawa – przy gospodarzu gmi-

ny i są dla niego ciałem doradczym 
i konsultacyjnym.

Ponadto opracowujemy miej-
scowe plany zagospodarowania
przestrzennego w poszczególnych
miejscowościach lub też modyfiku-
jemy już uchwalone, m.in. po to by
umożliwić rozwój danemu przedsię-
biorcy. Jesteśmy także współorgani-
zatorem szkoleń lub warsztatów dla
biznesu np. z przedstawicielami
urzędu skarbowego, przed sezonem
ze służbami bezpieczeństwa, specja-

listami od promocji w internecie,
czy urzędnikami merytorycznie od-
powiadającymi za wydawanie ze-
zwoleń na sprzedaż napojów alko-
holowych. Zachęcamy przedsiębior-
ców do przyłączenia się np. do
„ekowspólnoty” lokalnej organiza-
cji Turystycznej, czy Mieleńskiej 
lokalnej Grupy Rybackiej gdyż są to
właśnie typowo branżowe stowarzy-
szenia pracujące na rzecz przedsię-
biorców. Jednak pragnę podkreślić,
że zawsze będziemy we współpracy 
z biznesem uwzględniać na pierw-
szym miejscu dobro naszych miesz-
kańców, jak też ochrony środowiska
czy dziedzictwa kulturowego tego
regionu. 

– Przykłady udanego partner-
stwa? 
– Nasi przedsiębiorcy wielo-

krotnie uczestniczyli w rozmaitych
gminnych projektach, czy wręcz na-
szych znanych i mających już reno-
mę produktach turystycznych, jak
np. Międzynarodowy Zlot Morsów,
czy kolejne edycje Balu Charytatyw-
nego oraz Międzynarodowego Zlotu
starych Traktorów i Maszyn Rolni-
czych w Łazach. W tym roku ponad
26 lokalnych podmiotów aktywnie
włączyło się w granie z Wielką or-
kiestrą Świątecznej Pomocy i wspo-
mogło w różnej formie mieleński

sztab. doceniamy takie działania,
szczególnie gdy angażują się przed-
siębiorcy zakorzenieni w naszej gmi-
nie, a nie tylko ci wyłącznie nasta-
wieni na szybki i przede wszystkim
sezonowy zysk. dużym sukcesem,
ale także wyzwaniem jest nasz pre-
kursorski w województwie zachod-
niopomorskim projekt w ramach
partnerstwa publiczno – prywatnego
(ppp), dotyczący modernizacji ener-
getycznej obiektów użyteczności
publicznej w Gminie Mielno.

– Czy samorząd może funkcjo-
nować sprawnie bez troski 
o rozwoju lokalnego biznesu,
nie ingerując w regulacje lo-
kalne, inicjując działania.
– samorząd nie działa w próżni.

Jest dla mieszkańców, obywateli, i
także przedsiębiorców. strategia
Rozwoju Gminy Mielno do roku
2022 – szeroko konsultowana z róż-
nymi środowiskami – jest tego ży-
wym przykładem. Nie jest to tylko
dokument silnych i mocnych stron
gminy, ale materiał do pracy, do rea-
lizacji – tu i teraz. Tylko taka sym-
bioza gwarantuje rozwój Małych oj-
czyzn.

(wywiad ukazał się w dodatku 
– Tygodnika Miasto – pn. biz-
nes plus)

DoCeniamy turystykę 
– wspieramy przedsiębiorców
Rozmowa z Olgą Roszak-Pezałą, burmistrzem gminy Mielno:
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urząd miejski w mielnie
ug@gmina.mielno.pl www.mielno.pl

rzecznik prasowy – 94 345 98 46 
sekretariat – 94 345 98 31 

reDaGuje: 
Beso-media
rzecznik prasowy um w mielnie

wsPółPraCa: 
pracownicy referatów um 
oraz CKm

Redakcja zastrzega sobie prawo skracania 

nadesłanych materiałów, redagowania i opatrywania

własnymi tytułami.

wyDawCa:

Pola Nadziei to ogólnopolska inicja-
tywa, której przyświecają szczytne
cele szerzenia idei hospicyjnej, po-
zyskiwania funduszy na rzecz hos-
picjów oraz uwrażliwienie dzieci 
i młodzieży na potrzeby ciężko cho-
rych, cierpiących ludzi. 

uczniowie mieleńskiej szkoły
podstawowej, należący do klubu wo-
lontariatu, jak co roku przystąpili do
tej akcji.

14 kwietnia 2019 roku grupa wo-
lontariuszy wraz z opiekunem Ma-
ciejem adamowiczem kwestowała
na ulicach Mielna.

Pogoda dopisała, zaangażowa-
nie było wielkie, a to zaowocowało
udaną akcją. 

Młodzież z naszej gminy bardzo
często uczestniczy w różnych ak-
cjach charytatywnych. i za to im
dziękujemy.

Wiosenna kwesta 
w mielnie 

Przedstawiciele 15 samorządów
podpisali w koszalinie wniosek 
o dofinansowanie projektu fabryka
kompetencji kluczowych. Gmina
mielno zgłosiła do projektu szkoły
podstawowe w mielnie 
i Sarbinowie. 

ogółem wsparcie uzyska 30
szkół w regionie. Gmina Mielno
zgłosiła do projektu obie szkoły pod-
stawowe: sP w Mielnie i sP w sarbi-
nowie, które łącznie otrzymają po-
nad 160 tys. zł wsparcia. Środki zo-
staną wykorzystane na dodatkowe
zajęcia z dziećmi o szczególnych po-
trzebach rozwojowych i edukacyj-
nych oraz na doradztwo zawodowe, 
a także zakup specjalnego wyposaże-
nia i programów do prowadzenia ta-
kich zajęć oraz podnoszenie kompe-
tencji kadry nauczycielskiej w tych
obszarach. Projekt ma być realizowa-
ny w latach 2019/2020 i 2020/2021.

W skład partnerstwa wchodzi 
13 gmin tj. koszalin, Będzino, Biało-

gard, Biesiekierz, Bobolice, karlino,
Manowo, Mielno, Polanów, sianów,
Świeszyno, Tychowo, ustronie Mor-
skie oraz 2 powiaty – białogardzki 
i kołobrzeski. 

To na razie projekt wspólnych
działań, ale reprezentacja samorzą-
dów chce ubiegać o wsparcie w ra-
mach Regionalnego Programu ope-
racyjnego Województwa Zachodnio-
pomorskiego 2014-2020. Przedstawi-
cielom władz samorządowych zależy
na podnoszeniu jakości edukacji na
obszarze koszalińsko-kołobrzesko-
Białogardzkiego obszaru Funkcjo-
nalnego (kkBoF) i rozwijaniu kom-
petencji kluczowych uczniów. 

ruSzy SamorządoWa fabryka 

6 074 539,90
ZŁoTyCH 
WyNosi WaRToŚć
PRoJekTu, 
ZaŚ WNioskoWaNa
kWoTa 
To 5 467 085,91 ZŁ.

Drużyna brydża sporto-
wego „CKM Mielno”
zdobyła srebrny medal
w lidze makroregio-
nalnej brydża sporto-
wego, co zapewniło jej
awans do trzeciej ligi
brydża sportowego. 

Walczyli dzielnie przez
kilka miesięcy, ale
warto było. Rozgryw-

ki ligii Makroregionalnej trwały od
września 2018 r. do kwietnia 2019 r.
Wzięło w nich udział 14 drużyn 
z kilkudziesięcioletnim doświadcze-
niem. 

Nasza mieleńska ekipa była naj-
młodsza bo zaczęła ćwiczyć zaledwie
w styczniu ubiegłego roku. Jaki zatem
potencjał jest ukryty w głowach na-
szych brydżystów, że udało im się po-
konać kolegów dużo bardziej zapra-
wionych w rozgrywkach brydżowych?

Początkowo sekcja brydżowa
CkM Mielno skupiała pasjonatów
brydża grających i uczących się grać.
Bardzo szybko powiększyła się o słu-
chaczy uTW i stała się jedną z sekcji
Centrum kultury w Mielnie, wcho-
dzącą w program uniwersytetu
Trzeciego Wieku. obecnie sekcja li-
czy 20 osób. Pomysłodawcą utwo-
rzenia sekcji brydżowej był Piotr
Wilczok, który nadal patronuje całe-
mu przedsięwzięciu, uczy grać 
w brydża seniorów i jak widać po
sukcesach z ogromnym powodze-
niem.

Nasza srebrna drużyna brydżo-
wa to: kapitan andrzej Migalski oraz
Mariusz drewniak, kazimierz ko-
cik, andrzej Gierczyński, Wiesław
Napieraj, Jerzy sikorski, Jan smętek,
dariusz starzyński, leszek Zedlew-
ski, krystian Żmuda-Trzebiatowski. 

Panowie trenują pod okiem
Piotra Wilczoka i – jak mówią – do-
piero się rozkręcają.

Gratulujemy sukcesu i życzymy
powodzenia w dalszych rozgryw-
kach.

sukces naszych brydżystów

drużyny brydża sportowego ckM MIelno – stoją od lewej: darIusz starzyńskI, kapItan 
andrzej MIgalskI, trener pIotr wIlczok, MarIusz drewnIak, andrzej gIerczyńskI
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trwa przebudowa 150-metro-
wego odcinka ul. Morskiej (od ul.
6 Marca do ul. Poprzecznej), 
w Unieściu. droga zostanie posze-
rzona i będzie dwupasmowa, wyło-

żona zostanie też starobrukiem.
Koszt inwestycji to ok. 300 tys. zł.
do sezonu ma być przejezdna, bo
termin realizacji to 31 maja 2019
roku.

rozpoCzĘte inwestyCJe

Nowa droga

oficjalnie rozpoczęły się prace
nad około 20-kilometrowym odcin-
kiem trasy rowerowej, prowadzącej 
z Pleśnej (wieś koło ustronia Mor-
skiego), przez Gąski, sarbinowo,
Chłopy aż do Mielna. Wybudowa-
nych ma być ponad 10 kilometrów
tzw. trasy nadmorskiej, zwanej też
Velo Baltica. 

i tak: powstanie trzykilometro-
wy odcinek Pleśna – Gąski, półtora-
kilometrowy odcinek Gąski-sarbi-
nowo, kilometrowy odcinek sarbi-
nowo – Chłopy oraz pięciokilome-
trowy odcinek prowadzący z Chło-
pów do Mielna. Trasa będzie prze-

biegała przez malowniczy teren nad
samym brzegiem morza Bałtyckiego,
między innymi przez dwa obszary
objęte ochroną: obszar Natura 2000
pod nazwą „Trzebiatowsko-koło-
brzeski Pas Nadmorski” i obszar
Chronionego krajobrazu „koszaliń-
ski Pas Nadmorski”. Projekt, realizo-
wany przez Zachodniopomorski Za-
rząd dróg Wojewódzkich, otrzymał
także finansowanie z unii europej-
skiej w ramach Regionalnego Pro-
gramu operacyjnego Województwa
Zachodniopomorskiego na lata 2014
– 2020.

rowerem wzdłuż
brzegu bałtyku
Piękna i malownicza, pachnąca lasem i Bałtykiem
– teraz jeszcze będzie łatwa do przejechania 
rowerem. Także przez gminę Mielno. 

Trasa Nadmorska,
zwana również
Velo Baltica, jest
jedną z czterech
tras rowerowych
objętych progra-
mem budowy Sieci
Tras Rowerowych
całego Pomorza
Zachodniego. Na
terenie naszego
województwa wie-
dzie od Świnouj-
ścia aż do granicy
województwa za-
chodniopomorskie-
go z pomorskim.
Velo Baltica jest
również fragmen-
tem istniejącego
międzynarodowe-
go szlaku rowero-
wego R-10.

oBWiesZCZeNie
Burmistrza Mielna

z dnia 12 kwietnia 2019 roku
Na podstawie art. 16 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – kodeks wyborczy (dz. u. z 2018 r. poz. 754, 1000 i 1349 oraz
z 2019 r. poz. 273) Burmistrz Mielna podaje do wiadomości wyborców informację o numerach oraz granicach obwo-
dów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespon-
dencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach do Parlamentu europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r.:

Głosować korespondencyjnie mogą wyborcy po-
siadający orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym
stopniu niepełnosprawności, w rozumieniu ustawy 
z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i spo-
łecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, 
w tym także wyborcy posiadający orzeczenie organu
rentowego o:

1) całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności
do samodzielnej egzystencji;

2) całkowitej niezdolności do pracy;
3) niezdolności do samodzielnej egzystencji;
4) o zaliczeniu do i grupy inwalidów;
5) o zaliczeniu do ii grupy inwalidów;
a także osoby о stałej albo długotrwałej niezdolno-

ści do pracy w gospodarstwie rolnym, którym przysługu-
je zasiłek pielęgnacyjny.

Zamiar głosowania korespondencyjnego powi-
nien zostać zgłoszony do Komisarza Wyborczego 
w Koszalinie I najpóźniej do dnia 13 maja 2019 r.

Głosować przez pełnomocnika mogą wyborcy
którzy najpóźniej w dniu głosowania ukończą 75 lat lub
posiadający orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym

stopniu niepełnosprawności, w rozumieniu ustawy 
z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i spo-
łecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, 
w tym także wyborcy posiadający orzeczenie organu
rentowego o:

1) całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności
do samodzielnej egzystencji;

2) całkowitej niezdolności do pracy;
3) niezdolności do samodzielnej egzystencji;
4) o zaliczeniu do i grupy inwalidów;
5) o zaliczeniu do ii grupy inwalidów;
a także osoby о stałej albo długotrwałej niezdolno-

ści do pracy w gospodarstwie rolnym, którym przysługu-
je zasiłek pielęgnacyjny.

Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa
powinien zostać złożony do Burmistrza Mielna naj-
później do dnia 17 maja 2019 r.

Głosowanie w lokalach wyborczych odbywać się
będzie 26 maja 2019 r. od godz. 7.00 do godz. 21.00.

Burmistrz Mielna
Olga rOSZaK-PeZaŁa

Nr 
obwodu
głosowa-

nia

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Granice obwodu głosowania

Miejscowości: komorniki, Mielenko, Niegoszcz, Ra-
dzichowo, Miasto Mielno ulice: B. Chrobrego, Cicha,
Chmielna, Gdańska, sikorskiego, Grażyny, klonowa,
kopernika, kościelna (od nr 39 do końca), kościuszki,
krótka, lechitów (parzyste od nr 2 do nr 4a, nieparzys-
te od 1 – 15), leśna, Mickiewicza, Moniuszki, Nad-
brzeżna, okrężna, olimpijska, orła Białego, Parkowa,
Piastów, Piękna, Pionierów, Piotra skargi, Podgórna,
Rekreacyjna, sanatoryjna, spokojna, słoneczna, sos-
nowa, Warszawska, Wojska Polskiego, 1 Maja

Miasto Mielno ulice: adama asnyka, azaliowa, Ba-
czyńskiego, Mieczysławy ćwiklińskiej, Gałczyńskiego,
Jana Brzechwy, stefana Jaracza, Mieczysława Jastruna,
Jaśminowa, Jeziorna, Tadeusza kantora, Jana kocha-
nowskiego, kolejowa, Marii konopnickiej, kościelna
(od nr1 do nr 38), kwiatowa, lechitów (parzyste od nr
6 do końca, nieparzyste od nr 17 do końca), Łąkowa,
Niezapominajek, Cypriana Norwida, ogrodowa, Wła-
dysława orkana, elizy orzeszkowej, Północna, Róż,
Henryka sienkiewicza, Juliusza słowackiego, sporto-
wa, spółdzielcza, stanisława staszica, szkolna, Wisła-
wy szymborskiej, Wakacyjna, Zielona, stefana Żerom-
skiego

Miasto Mielno ulice: Bałtycka, W. Broniewskiego, Bur-
sztynowa, Chełmońskiego, diamentowa, esperanto,
gen. stanisława Maczka, Jantarowa, księżycowa, Ma-
rzanny, Morska, Na Mierzei, Pogodna, Poprzeczna,
Pontonierów, por. Włodzimierza suriana, Pod Żagla-
mi, Prądno, B. Prusa, Przyjaciół, Regatowa, Mikołaja
Reja, Rejsowa, Rybacka, saperów, sosnowy las, szafi-
rowa, szmaragdowa, 6 Marca, Róży Wiatrów, Teligi,
Wydmowa. Miejscowość Łazy

Miejscowości: Gąski, Paprotno

Miejsowości: Chłopy, Pękalin, sarbinowo

dom Pomocy społecznej w Mielnie

Siedziba obwodowej 
komisji wyborczej

Szkoła Podstawowa w Mielnie, 
ul. Lechitów 19, sala nr 1, 

76-032 Mielno

Lokal dostosowany do potrzeb 
wyborców niepełnosprawnych

Szkoła Podstawowa w Mielnie, 
ul. Lechitów 19, świetlica szkolna, 

76-032 Mielno

Instytut Zdrowia w Mielnie, 
ul. Chełmońskiego 2, 

76-032 Mielno
Lokal dostosowany do potrzeb 
wyborców niepełnosprawnych

Świetlica Środowiskowa „Promyk”, 
Gąski 6a, 76-034 Sarbinowo

Biblioteka Publiczna Gminy Mielno, 
filia w Sarbinowie, ul. Nadmorska 27a,

76-034 Sarbinowo
Lokal dostosowany do potrzeb 
wyborców niepełnosprawnych

Dom Pomocy Społecznej w Mielnie 
ul. Spokojna 1, 76-032 Mielno


