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W
tym roku do Gminy
Mielno – po raz ko-
lejny – trafią pienią-

dze z Funduszu Inicjatyw Obywa-
telskich. Dotacje w wysokości 
315 140 zł uzyskały nasze organiza-
cje pozarządowe na różne formy
działań prospołecznych. Dzięki 
finansowemu wsparciu odbędą się
m. in. liczne zajęcia edukacyjne dla
mieszkańców, szkolenia, warsztaty,
wizyty studyjne dla gminnych NGO,
jak też lokalnych społeczników 
i grup nieformalnych. Projekty będą
realizowane do końca tego roku.

Dotacje otrzymały:
MIELEŃSKA AKADEMIA

ROZWOJU SPOŁECZNEGO na
projekt „Edukacja obywatelska
w gminie Mielno”. Dotacja wynio-
sła 125 850 zł. 

Celem głównym projektu jest
rozwój społeczeństwa obywatel-
skiego w gminie Mielno m.in. po-
przez wzrost wiedzy, umiejętności 
i postaw w zakresie kompetencji
obywatelach, jak też popularyzacja
aktywnego uczestnictwa w życiu
społecznym i publicznym.

EKOWSPÓLNOTA LOKALNA
ORGANIZACJA TURYSTYCZNA

na projekt „Silne organizacje 
w gminie Mielno”. Dotacja wynie-
sie 115 640 zł. 

Grupą, do której skierowany
jest projekt, są członkowie organi-
zacji pozarządowych z gminy Miel-
no oraz mieszkańcy i społecznicy
pracujący na lokalnym rynku. W ra-
mach przedsięwzięcia odbędzie się
Forum NGO, festyn dla stowarzy-
szeń i organizacji z prezentacją ich
dorobku i osiągnięć oraz Kawiaren-
ka Obywatelska czyli spotkania 
i rozmowy „przy kawie” np. z człon-
kami Gminnej Rady Działalności
Pożytku Publicznego czy Młodzie-
żowej Rady Gminy Mielno. 

STOWARZYSZENIE PROMO-
CJI I ROZWOJU OSADY NAD-
MORSKIEJ CHŁOPY „16-TY PO-
ŁUDNIK” na projekt „Wieś Te-
matyczna – Wieś Rybacka”.
Dotacja wyniesie 73 650 zł.

Projekt skierowany jest bezpo-
średnio do osób zaangażowanych 
w tworzenie i działalność wioski te-
matycznej, w tym członków i wolon-
tariuszy Stowarzyszenia 16-ty Połud-
nik oraz mieszkańców wsi Chłopy.
Uczestnicy odbędą cykl szkoleń 
i warsztatów podnoszących wiedzę
oraz kompetencje w zakresie funk-

cjonowania organizacji prowadzącej
wioskę tematyczną. Podsumowa-
niem projektu będzie wyjazd stu-
dyjny do prężnie i wzorcowo funk-
cjonujących wiosek tematycznych,
aby zaczerpnąć przykłady dobrych
praktyk i pomysłów. 

Siłą gminy – aktywni ludzie
Aktywność społeczną mieszkańców gminy Mielno doceniają nie tylko włodarze gminy, ale także szersze gremia. 
Przekłada się to na finansowanie kolejnych działań. Nasze stowarzyszenia gminne potrafią szukać pieniędzy, aby
uatrakcyjnić życie i wzmocnić integrację lokalnej społeczności.

a w niej m.in. kalendarz imprez na lipiec, niezbędnik turysty 
i wiele informacji ułatwiający pobyt w naszej gminie
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Szanowni
goście, turyści,
wczasowicze... 

... trwa nasza akcja informacyj-
na jak możecie bezpiecznie i szybko
dojechać na letni wypoczynek do
naszej gminy.

Za pomocą telefonu można od-
czytać QR KOD na billboardach
usytuowanych przy głównych tra-
sach i zobaczyć alternatywne trasy
dojazdu nad morze do naszych
miejscowości.

Szukajcie naszych tablic i sami
zobaczcie, jak to działa...

BURMISTRZ 
ZAPRASZA…

mieszkańców, przedsiębiorców 
z terenu gminy Mielno na spotkanie
szkoleniowo-informacyjne dotyczące
bezpieczeństwa w sezonie letnim oraz
zasad stosowania RODO – zgodnie z
Rozporządzeniem Parlamentu Europej-
skiego o Ochronie Danych Osobowych.

Spotkanie odbędzie się 25
czerwca, o godz. 10, w sali kon-
ferencyjnej budynku przy Stadio-
nie Miejskim w Mielnie, ul. Olim-
pijska 11. 

Wezmą w nim udział przedsta-
wiciele m.in. Straży Granicznej, poli-
cji, sanepidu, MOSIR, OSP Mielenko,
Straży Miejskiej w Mielnie.

Mielenko, Chłopy i Gąski
otrzymały granty w konkursie
Marszałka Województwa 
Zachodniopomorskiego. Będą
pieniądze na realizację cieka-
wych pomysłów przez samych
mieszkańców.

Celem konkursu było wy-
różnienie sołectw podejmujących
wartościowe inicjatywy na rzecz lo-
kalnej społeczności poprzez m. in.

podnoszenie jakości i bezpieczeń-
stwa życia mieszkańców, wzmac-
nianie udziału społeczności w po-
dejmowaniu decyzji lokalnych, jak
też realizację przedsięwzięć kultu-
ralnych, edukacyjnych, czy sporto-
wych. Maksymalna pomoc finanso-
wa na realizację projektu dla jedne-
go sołectwa wynosiła do 10 tys. zł. 

Projekty w naszej gminie będą
zrealizowane do końca tego roku
przez poszczególne sołectwa, przy

czym środki od marszałka to tylko
część (i to ta finansowa) oddolnej ini-
cjatywy. Bowiem podstawowe założe-
nie konkursu jest takie, że w ramach
grantu sołectwa zakupują materiały do
wykonania jakiejś inwestycji ale wyko-
nać już ją muszą sami mieszkańcy.

I tak np. w Chłopach zakupią
farby i tynki do odnowienia przy-
stanku autobusowego, ale już sam
remont – na zasadzie wolontariatu 
– przeprowadzi lokalna społeczność. 

W Mielenku mieszkańcy zaku-
pią farby do odświeżenia pomiesz-
czenia kuchennego w świetlicy oraz
sprzęt AGD, meble i wyposażenie.
Po czym sami wykonają prace re-
montowe i zamontują sprzęt ku-
chenny. Natomiast na Osiedlu 
w Gąskach w ramach grantu sołec-
two zakupią sprzęt do siłowni ze-
wnętrznej i tym samym doposażą
powstającą mini strefę rekreacji
przed świetlicą. 

Sołectwa otrzymały pieniądze � GRANTY OTRZYMAŁY
PROJEKTY:

SOŁECTWO MIELENKO – Kuchen-
ne rewolucje na świetlicy w Mie-
lenku. Grant: 10 000 zł. 
SOŁECTWO CHŁOPY
Chłopy historycznie: 
PRZYSTANEK CHŁOPY – Zostań
naszym gościem – wysiądź!
Grant: 8 085 zł. 
SOŁECTWO GĄSKI-OSIEDLE
Utworzenie strefy rekreacji 
w sołectwie „Gąski – Osiedle”
Grant: 9 802 zł.
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i opatrywania własnymi tytułami.

„DOBRY START” 
DO SZKOŁY

Od 1 lipca będzie można skła-
dać wnioski o tzw. 300+. Świad-
czenie „Dobry Start” przysługuje
raz w roku na rozpoczynające rok
szkolny dzieci do ukończenia 
20 roku życia. Dzieci niepełno-
sprawne uczące się w szkole
otrzymają je do ukończenia przez
nie 24 roku życia. Co ważne, 
rodzina będzie mogła liczyć na
wsparcie niezależnie od posiada-
nego dochodu. Wnioski już są do-
stępne na stronie
http://www.mielno.bip.net.pl

Jak dostać świadczenie
„Dobry Start”?

Aby otrzymać wsparcie opie-
kun prawny dziecka musi złożyć
wniosek do tych samych instytucji,
które realizują obecnie świadczenie
wychowawcze w ramach programu
„Rodzina 500+”. Dla mieszkańców
gminy Mielno właściwym do złoże-
nia wniosków jest Miejski Ośrodek
Pomocy Społecznej w Mielnie 
ul. 6 Marca 35. 

Wnioski będą dostępne w sie-
dzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Mielnie.

kiedy składamy
wniosek?

Wniosek – podobnie jak wnio-
ski o świadczenie wychowawcze 
z programu „Rodzina 500+” – będzie
można składać już od 1 lipca onli-
ne, przez stronę Ministerstwa Ro-
dziny empatia.mrpips.gov.pl oraz
przez bankowość elektroniczną, 
a od 1 sierpnia drogą tradycyjną
(papierową).

Ważne! Wniosek należy zło-
żyć do 30 listopada.

kiedy rodzina otrzyma
pomoc?

W przypadku wniosków złożo-
nych w lipcu i sierpniu, rodziny wy-
prawkę otrzymają nie później niż
30 września. W przypadku wnio-
sków złożonych w kolejnych 
miesiącach gminy będą miały mak-
symalnie dwa miesiące, od dnia
złożenia wniosku, na jego rozpa-
trzenie i wypłatę świadczenia.

Ważne! Złożenie wniosku 
o świadczenie „Dobry Start” w lip-
cu i sierpniu to gwarancja wypłaty
świadczenia nie później niż do 30
września.

Świadczenie „Dobry Start” jest
zwolnione od podatku. Nie podlega
egzekucji ani wliczeniu do dochodu
przy ustalaniu prawa do świadczeń
z innych systemów wsparcia.

Świadczenie nie przysługuje na
dzieci uczęszczające do przedszko-
la oraz dzieci realizujące roczne
przygotowania przedszkolne w tzw.
zerówce w przedszkolu lub szkole.

Olga Roszak-Pezała, burmistrz
Mielna – podczas majowej
sesji – otrzymała absolutorium
z wykonania budżetu gminy 
w 2017 roku. 

Pozytywną opinię w sprawie
udzielenia absolutorium wydała
wcześniej Regionalna Izba Obra-
chunkowa i Komisja Rewizyjna
Rady Miejskiej. Udzielone przez
radnych absolutorium jest wyrazem
pozytywnej opinii o działaniach 
i wydatkach środków publicznych
przez gminę Mielno.

komentarz
Olga Roszak-Pezała, 
burmistrz Mielna

Rok 2017 to ważna data w histo-
rii naszej Małej Ojczyzny, gdyż
będzie zawsze łączona z nadaniem
praw miejskich Mielnu, połączonemu

z Unieściem. To również rok inten-
sywnej pracy, głównie w zakresie po-
zyskiwania unijnych środków na re-
alizację dużych turystycznych pro-
jektów. Zrealizowaliśmy ponad 40
inwestycji, z czego tylko 18 przesu-
nęliśmy na ten rok przede wszystkim
z powodu braku wykonawców. Du-
żym sukcesem jest fakt, iż pierwszy
raz zamknęliśmy budżet nadwyżką.
Cieszy także aktywność naszych sto-
warzyszeń w sięganiu po zewnętrzne
wsparcie – przede wszystkim z Fun-
duszu Inicjatyw Obywatelskich Mini-
sterstwa Rodziny, Pracy i Polityki
Społecznej. Dzięki takiemu zaanga-
żowaniu powstają ciekawe projekty
dla małych i dużych mieszkańców
naszej gminy. Warto też podkreślić,
iż aktywnie działa Centrum Kultury
w Mielnie, które poza sezonem ciągle
rozszerza swoją ofertę, dostosowując
ją do potrzeb lokalnej społeczności. 

Absolutorium za 2017 rok przyjęte 

CZAS dOBRyCh iNWeStyCji
� Dochody: 46.258.919,91 zł
� Wydatki: 52.593.919,91 zł

� Nadwyżka: 1.732.461,63 zł

D
o burmistrza Mielna wpłyną list od lokalnych przedsiębiorców
zaniepokojonych działaniami dezinformacyjnymi prowadzo-
nymi na forach internetowych, portalach społecznościowych 

i prasie dotyczącymi rzekomej troski o jeziora Jamno, które prowadzi
Krzysztof Najda. W swoim apelu przedsiębiorcy wskazują przykłady nega-
tywnych kampanii i akcji typowo propagandowych, które finalnie – ich
zdaniem – mogą doprowadzić do ograniczenia liczny turystów, a tym sa-
mym wpływów z turystyki w naszej gminie. Obok publikujemy całą treść
listu. 

komentarz
Olga Roszak-Pezała, burmistrz Mielna

„Cały czas monitorujemy sytuację. Wspólnie z miejskimi radnymi na
zwołanej m. in. w tym celu komisji omówilismy sprawę rzekomej „katastrofy
ekologicznej” w Mielnie. Radni zobowiązali się wspierać moje działania w tej
kwestii. Na najbliższej sesji zostanie podjęta uchwała intecyjna. W sprawach
ewidentnych kłamstw i pomówień skierujemy pozwy do sądów. Ponadto od-
byłam indywidualne konsultacje z mieszkańcami gminy Mielno i wspólnie
szukaliśmy najszybszych rozwiązań ratowania Jamna. Wszyscy są zgodni,
że potrzebny jest pilny program naprawczy. Liczymy, też na deklarowane
merytoryczne wsparcie od zarządcy akwenu – PGW Wód Polskich”.

protest przeciwko
„oczernianiu” Mielna
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W ramach ETZE w sarbinow-
skiej szkole odbyło się wiele imprez
poświęconych ekologii oraz dbało-
ści o otaczające nas środowisko.
Uczniowie wysłuchali prelekcji We-
roniki Pachman na temat zalet wy-
nikających z oszczędzania energii,
po czym razem z burmistrzem
Mielna wymienili stare przyniesio-
ne z domów żarówki na energoosz-
czędne – ledowe. W ramach pro-
jektu „Misja Przyroda” wszystkie
klasy posprzątały wyznaczone

tereny plaży, lasku oraz wydm.
Najwięcej śmieci stanowiły plasti-
kowe i szklane butelki, metalowe
puszki oraz różnego rodzaju papie-
ry. Świadomi odpowiedzialności za
swoją Małą Ojczyznę zebrali kilka-
dziesiąt ogromnych worków odpa-
dów. 

Warto dodać, iż w sprzątaniu
pomagali im goście z zaprzyjaźnio-
nej polskiej szkoły w Pikieliszkach
na Litwie. Brawo za zaangażowanie
i proekologiczne działania.

W Sarbinowie 
z ekologią za pan brat

Podczas europejskiego tygo-
dnia Zrównoważonej energii 
w gminnych szkołach specjaliści
i edukatorzy rozmawiali 
z młodzieżą o tym, jak żyć
ekologicznie, bezpiecznie 
i nowocześnie.

Po raz pierwszy w Polsce grupa
Miast Progresywnych, do której
należy Mielno, wspólnie zorgani-
zowała wydarzenia i happeningi
podczas europejskiego projektu,
któremu w tym roku towarzyszyło
hasło „Czysta energia dla wszyst-
kich Europejek i Europejczy-
ków!”.

Każdego roku EASME tj. Agen-
cja Wykonawcza ds. Małych i Śred-
nich Przedsiębiorstw przy Dyrekcji
Generalnej ds. Energii Komisji 
Europejskiej, organizuje Europejski
Tydzień Zrównoważonej Energii.
Jest to największe wydarzenie 
poświęcone efektywnemu wykorzy-
staniu energii i odnawialnym
źródłom energii w Europie. 

Podczas spotkań edukatorzy
opowiadali o „pożeraczach” energii,
ograniczeniu globalnych zmian kli-
matycznych, oszczędnościach wyni-
kających z wymiany np. starych ża-
rówek na ledowe, a wszystko po to

by żyć ekologicznie, bezpiecznie,
nowocześnie!

Władze gminy Mielno wszyst-
kim uczniom rozdały energoosz-
czędne żarówki. Na zakończenie
mieleńscy uczestnicy projektu
przyniesione z domów stare żarów-
ki wrzucili do Miejskiego Punktu
Elektroodpadów, znajdującego się
obok urzędu miasta.

– Chcemy poprzez edukację 
i informację podnieść wiedzę ener-
getyczną naszych najmłodszych
mieszkańców i mieszkanek – pod-

sumowuje Olga Roszak-Pezała,
burmistrz Mielna. – Pragniemy
uświadomić młodzieży w jaki spo-
sób w codziennym życiu – my jako
zwykli obywatele – możemy wpły-
wać na efektywność energetyczną
naszych mieszkań i ograniczyć
tym samy poziom emisji CO2 do
atmosfery. Chcemy przekonać, że
takie świadome działania proeko-
logiczne przyczyniają się m. in. do
wymiernych oszczędności także 
w domowych portfelach ich rodzi-
ców.

Bliżej CZyStej eNeRGii

J
ednym z podstawowych ele-
mentów naszego środowi-
ska, często niedocenianym

w naszym klimacie i położeniu geo-
graficznym jest jakość wody pitnej.

W Mielnie zrobiliśmy wiele,
aby jakość wody z gminnego wodo-
ciągu była jak najwyższa. Jako dewi-
zę naszych działań przyjęliśmy ha-
sło „Jakość w każdej kropli”. W efek-
cie mieleńską kranówkę można
śmiało pić bezpośrednio z kranu,
bez konieczności jakiejkolwiek do-
datkowej obróbki jak gotowanie czy
filtrowanie. Nasza kranówka obok
niewątpliwych walorów smako-
wych spełnia liczne, wyśrubowane
normy technologiczne i sanitarne
potwierdzane w systematycznych
badaniach laboratoryjnych zarówno
naszych wewnętrznych, jak i pro-
wadzonych w niezależnych labora-
toriach SANEPIDu. W ubiegłym
roku Ekoprzedsiębiorstwo kontro-
lowane było także przez NIK, która
wysoko oceniła jakość realizowa-
nych przez Spółkę zadań w zakresie
zbiorowego zaopatrzenia w wodę
mieszkańców zarówno pod kątem
jakości wody, jak i klasy jej dostar-
czania poprzez wodociągi gminne.

Osiągnięcie i utrzymanie naj-
wyższych standardów w jakości do-
starczanej wody pozwoliło na wy-
budowanie w 2017 r. piętnastu ogól-
nodostępnych źródełek wody

pitnej, rozmieszczonych w różnych
punktach gminy. Dwa z nich znaj-
dują się w placówkach oświatowych
w Sarbinowie i Mielnie, gdzie dzieci

zamiast drogich, słodzonych napo-
jów chętnie wybierają chłodną
wodę ze źródełka. Jej jakość doceni-
li także mieszkańcy i odwiedzający

nas turyści, dzięki czemu poidełka
gminne cieszą się dużym zaintere-
sowaniem.

Warto podkreślić, że ceny
wody pitnej butelkowanej w na-
szych sklepach zaczynają się od ok.
złotówki wzwyż za litr. Nasza kra-
nówka kosztuje niecałe pół grosza
za litr, a jakością nie odbiega od
wód butelkowanych. Warto ją pić!

Oczywiście mamy świadomo-
ść, że woda z naszego wodociągu
wykorzystywana jest nie tylko do
picia, ale także do celów gospodar-
czych gdzie jej zużycie jest niepo-
równanie większe. Dlatego poza
dbałością o jakość wody dbamy też
o jej cenę dzięki czemu stawki jakie
płacą za wodę mieszkańcy naszej
gminy są na możliwie najniższym
poziomie. 

Pamiętajmy, że sami również

odpowiadamy za jakość wody w na-
szym kranie. O ile gmina wraz 
z Ekoprzedsiębiorstwem dba o ja-
kość wody produkowanej i przesy-
łanej wodociągiem do domów na-
szych mieszkańców, to infrastruk-
tura wodna wewnątrz budynku
zależy już tylko od właściciela. Jej
stan także wpływa na jakość wody
płynącej z kranu. Zaniedbana może
pogorszyć parametry wody dostar-
czanej wodociągiem gminnym.

Życie z kranu
dbałość o zdrowie mieszkańców była zawsze priorytetem dla władz
naszej gminy. Realizujemy to nie tylko poprzez ułatwienia dostępu 
do służby zdrowia naszym mieszkańcom, ale również, a może przede
wszystkim, poprzez zapewnienie zdrowego środowiska, w którym
wszyscy funkcjonujemy. 

� Porównanie gmin z okolicy 
Wybrzeża (stawki netto za 1 m3

wody):
Mielno – 4,04 zł 
Świnoujście – 4,39 zł 
Pobierowo – 4,25 zł 
Rewal – 4,27 zł
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Dzień Dziecka podopieczni gminnych placówek
wsparcia dziennego spędzili na sportowej rywalizacji.
Rozgrywki zainaugurowała burmistrz Mielna Olga 
Roszak-Pezała wraz z przewodniczącym Rady Miejskiej
Mielna, Tadeuszem Jarząbek. 

Dzieci uczestniczyły w integracyjnych zmaganiach
– przeciągając linę, pokonując tor przeszkód, czy grając

w piłkę nożną. Imprezie towarzyszył pokaz, a potem
nauka żonglerki przeprowadzona przez grupę anima-
trów (z Fireshow), podczas której każdy mógł poczuć
się artystą poruszającym rekwizytami w niekonwencjo-
nalny sposób. Nie zabrakło także zabaw z dużymi 
bańkami, profesjonalnego malowania buzi, wspólnego
girllowania i pieczenia naleśników... na ognisku.

dzień dziecka 
na sportowo 

Festyn rodzinny
– nie tylko 
z nazwy...

Przedszkole w Mielnie co-
rocznie jest organizatorem im-
prezy rodzinnej dla swoich wy-
chowanków i ich rodziców.

Spotkanie pełne jest występów,
tańców, podziękowań za współpra-
cę przyjaciołom przedszkola oraz
nagród dla najmłodszych. W tym
roku nie zabrakło też licznych
atrakcji. Były dmuchańce, foto-
budka, smakowity tort, a nawet mo-
bilna lodziarnia. 

Po uśmiechach i minach przed-
szkolaków widać było zachwyt 
z uczestnictwa w festynie... z mamą
i tatą.

W OBIEKTYWIE
NADIA Z „ŻABĄ” 
NA PODIUM

W koszalińskim CK105 odbył
się III Logopedyczny Konkurs Recy-
tatorski dla dzieci przedszkolnych 
i uczniów klas I-III z powiatu koszaliń-
skiego. Zwycięzcą została uczenni-
ca klasy I Szkoły Podstawowej 
w Mielnie – Nadia Chmiel, która 
w mistrzowskim wykonaniu zapre-
zentowała wiersz Agnieszki Frączek
„Żaba”.

To ogromny sukces małej Nadii,
szczególnie dlatego, że tekst wcale
nie był łatwy i zawierał wiele trudno-
ści logopedycznych. Nadia poradziła
sobie z wymową wzorowo doskonale
wcielając się w rolę żaby. Wyróżniała
się też przepięknym strojem i do-
skonałym ruchem scenicznym, co
również podlegało ocenie. Serdecz-

nie gratulujemy zdolnej recytatorce 
i życzymy kolejnych sukcesów.

Uczennicę przygotowała do kon-
kursu Anna Szyda – szkolny logope-
da.

Dzień Dziecka
w SP Mielno...
zdrowo 
i wesoło

Stoiska pełne zdrowych sma-
kołyków przygotowanych przez ro-
dziców, popisy wokalne, gimna-
styczne i taneczne, mnóstwo 
życzeń od nauczycieli i samo-
rządowców, rozgrywki sportowe,
konne przejażdżki, gra ogromnymi
piłkarzykami, skoki i wyskoki na
dmuchańcach, laseromania w ple-
nerze, worek rozdanych nagród 
i statuetek dla szkolnych mistrzów
w rozmaitych dyscyplinach (pływa-
nie, biegi, piłka nożna, ręczna),
rozgrywki sportowe uczniów z ro-
dzicami i nauczycielami, no i oczy-
wiście dla ochłody... lody dla całej
społeczności uczniowskiej, ufun-
dowane przez sponsorów – tak świę-
towano Dzień Dziecka w Szkole
Podstawowej w Mielnie.
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MieleŃSkie laTo arTySTyCzne
kUlTUra w SłoneCznyM wyDaniU

1 lipca

PIKNIK MUZYCZNE MIELNO 
(deptak przy ul. Kościuszki) – W programie
animacje dla dzieci, występy lokalnych 
zespołów ludowych, wystąpią również: 
Kameralna Orkiestra Akordeonowa ARTI SEN-
TEMO oraz Kwintet Blaszany. Głównym or-
ganizatorem imprezy jest Rada parafialna
przy Parafii pw. Przemienienia Pańskiego 
w Mielnie. 

6 lipca
LATO W RYTMACH REGGAE, 
CZYLI KONCERT KAMILA BEDNARKA
(deptak przy ul. Kościuszki w Mielnie, 19:00-
22:00 – przed koncertem wystąpi Krzysiek
Czapla)

8 lipca 

MIELEŃSKIE WIECZORY ORGANOWE 
– 52. MIĘDZYNARODOWY FESTIWAL 
ORGANOWY
KONCERT PRZY KOŚCIELE P.W. PRZEMIE-
NIENIA PAŃSKIEGO W MIELNIE (początek
koncertów o godz. 17:00)
• Daniel Zaretsky (Rosja) – organy
• Kami Radzimowski – Trio

11 lipca 
KINO NA LEŻAKACH W ŁAZACH
w ośrodku wypoczynkowym Fala 1, 
początek seansu ok. godz. 22.00

11 lipca 
FESTIWAL HOLI W CHŁOPACH
(plaża przy przystani rybackiej w Chłopach) 

12–15 lipca
JARMARK SZTUKI 
(deptak przy ul. Kościuszki w Mielnie). 
W programie animacje dla dzieci, warsztaty 
i pokazy rękodzieła, regionalne smakołyki.

14–15 lipca 
MAŁY FESTIWAL TEATRÓW AMATORSKICH
(scena przy Centrum Kultury w Mielnie 
ul. Chrobrego 45, 16:00-21:00) – pierwsza
próba zorganizowania w Mielnie festiwalu
związanego ze sztuką teatralną. Do współpra-
cy zaprosimy amatorskie zespoły działające
przy instytucjach kultury działających w in-
nych miejscowościach, co nie tylko pozwoli
zwiększyć różnorodność spektakli, ale i uru-
chomi współprace, która może zaowocować
wspólnymi inicjatywami. Festiwalowi towa-
rzyszyć będą m.in. warsztaty z pantomimy
oraz wystawa marionetek. 

17 lipca 
MIELEŃSKIE WIECZORY ORGANOWE 
– 52. MIĘDZYNARODOWY FESTIWAL 
ORGANOWY Koncert przy Kościele p.w.
Wniebowzięcia NMP w Sarbinowie (początek
koncertów o godz. 20.20)
• Urszula Grahm (Szwecja) – organy 
• Zespół Musica Viva (Niemcy), Karol Borsuk
– dyrygent

17–18 lipca 

Projekt HUBAS czyli objazdowe Opole 
# StreetArt.2018
(deptak przy ul. Kościuszki w Mielnie). Jest to
autorski projekt muzyczny Huberta Biczkow-
skiego. Artysta wraz z zespołem promuje 
w ten sposób swoją twórczość i talent mu-
zyczny.

20 lipca 
RODZINNY FESTYN WAKACYJNY 
W MIELENKU
(boisko sportowe przy ul. Lipowej w Mielen-
ku, 18:00-23:00)

20 lipca 
KINO NA LEŻAKACH W GĄSKACH
(boisko Orlik w Gąskach) 

20 lipca 
SZTUKA TEATRALNA DLA DZIECI 
W WYKONANIU TEATRU TRIP
(Centrum Kultury w Mielnie przy ul. Bolesła-
wa Chrobrego 45, 16:00-19:00) 

21 lipca 
MARATON FITNESSU 
I WYSTĘP KABARETU CZESUAF
(deptak przy ul. Kościuszki w Mielnie,
15:20-22:00) 
tancerze/instruktorzy fitness występujący 
na scenie poprowadzą bezpłatnie maraton 
fitnessu oraz tańca dla wszystkich osób zgro-
madzonych na deptaku. 
Na zakończenie kilkugodzinnej zabawy 
wystąpi kabaret Czesuaf

22 lipca 
DZIEŃ BANIEK MYDLANYCH
(deptak przy ul. Kościuszki w Mielnie,
12:00-17:00)
od godz. 12.00-17.00 – w roli głównej bańki
mydlane. 
Animatorzy będą prezentować przepiękne 
kolorowe banki mydlane, „zamykać” w nich
ludzi, tworzyć kwiaty i barwne sznury 
a także prowadzić lekcje nauki puszczania
baniek.

24 lipca 

MIELEŃSKIE WIECZORY ORGANOWE 
– 52. MIĘDZYNARODOWY FESTIWAL 
ORGANOWY Koncert przy Kościele 
p. w. Wniebowzięcia NMP w Sarbinowie 
(początek koncertów o godz. 20:20)
• Andrzej Mielewczyk – organy
• Zespół muzyki cerkiewnej St. Paraskeva
• Cathedral Choir Sofia (Bułgaria)

24–29 lipca 
JARMARK SZTUKI
(deptak przy ul. Kościuszki w Mielnie) 
W programie animacje dla dzieci, warsztaty 
i pokazy rękodzieła, regionalne smakołyki.

25 lipca 
FESTIWAL HOLI W SARBINOWIE
(boisko przy Szkole Podstawowej w Sarbino-
wie ul. Młyńska).

27–28 lipca 
FESTYN TURYSTYCZNO-SPORTOWY 
„NA FALI” – (boisko Orlik w Gąskach). 
W piątek odbędzie się turniej piłkarski, a w so-
botę festyn i wręczenie nagród. Głównym or-
ganizatorem imprezy jest Klub Sportowy Fala
Abfrost Gąski.

28 lipca 
42. URODZINY TEDE
(stadion sportowy przy ul. Mickiewicza w Miel-
nie) – od lat wytwórnia Wielkie Joł organizu-
je największe rapowe urodziny w Polsce. Co
roku ponad półtora tysiąca osób przybywa do
Mielna z całej Polski, by wspólnie z ekipą
Wielkie Joł świętować kolejne urodziny Tede.
Impreza ma ponad dziesięcioletnią tradycję,
a stały wzrost zainteresowani spowodował
konieczność przeniesienia jej do Amfiteatru
w Koszalinie. W roku 2018 planowany jest
jednak powrót do Mielna i zorganizowanie
imprezy w plenerze, czyli na stadionie spor-
towym w Mielnie. Głównym organizatorem
imprezy jest Wytwórnia Wielkie Joł.

29 lipca
godz. 16:30 KONCERT MUZYKI ŁATWEJ
LEKKIEJ I PRZYJEMNIEJ W CHŁOPACH.
(plac przy Karczmie u Edka ul. Kapitańska 51)

FOt. BARtOSZ dejA
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ośrodki 
zdrowia

Mielno: Med-CARe przy ul. B.
Chrobrego 9, tel. (94) 316 65 15  
SarBinowo: Niepubliczny Za-
kład Opieki Zdrowotnej CelSuS
Bis przy ul. Nadmorskiej 62, tel.
(94) 316 55 89 
Szpitalny oddział ratunkowy
w koszalinie, ul. t. Chałubiń-
skiego 7, tel. 94 348 84 00
Pomoc doraźna w Koszalinie, 
ul. Szpitalna 2, tel. 94 347-16-43
lub 94 347-16-60
dyżury lekarzy: poniedziałek 
– piątek 18.00–8.00, soboty, nie-
dziele i święta 8.00–8.00.
W sezonie letnim na placu za
Punktem informacji turystycznej
dyżuruje karetka pogotowia.

apteki 

Mielno ul. B. Chrobrego 9, tel.
(94) 316 64 46
ul. B. Chrobrego 8 (przy urzędzie
Miasta) tel. (94) 343 63 03
SarBinowo ul. Nadmorska
62A, tel. (94) 316 57 24
UnieŚCie ul. 6-Marca 45C, 
tel. (94) 316 61 43
łazy – Punkt apteczny ul. leśna
9, tel. 781 836 878, czynny tylko
w sezonie letnim

Bankomaty

Mielno (UnieŚCie)
1. euronet, Mielno, 6 Marca 16a,
hotelik europa
2. Global Cash, Mielno, Bałtycka
2a

Mielno
1. Bank Zachodni WBK, Bolesła-
wa Chrobrego 21
2. PKO BP, Mielno, Kościuszki 6-8
3. Global Cash, Mielno, Chrobre-
go 16
4. Spółdzielcza Grupa Bankowa,
Mielno, Chrobrego 10
5. PKO BP, Mielno, Piastów 1a
6. euronet, Mielno, lechitów 2a
Mielenko
1. euronet, Mielenko, lipowa 38A
(przy sklepie Koral)
Chłopy
1. euronet, Chłopy, Kapitańska 19
(przy sklepie spożywczo-mono-
polowym)
SarBinowo
1. Global Cash, Sarbinowo, Nad-
morska 19
2. euronet, Sarbinowo, Nadmor-
ska 72 
3. euronet, Sarbinowo, Nadmor-
ska 55
łazy
Bankomat euronet, leśna 5
Bankomat Planet Cash, leśna 11

kościoły

Mielno Parafia Przemienienia 
Pańskiego, ul. Kościelna 27 
Msze Święte są sprawowane we-
dług porządku wakacyjnego.
w Mielnie
w dni powszednie – godzina:
17.00
w niedzielę – godzina: 9.00,
10.30, 12.00, 16.00
w Mielenku (tylko w sezonie let-
nim)
w niedzielę – godzina: 18.00
UnieŚCie Parafia Matki Bożej
Gwiazdy Morza, ul. Morska 1 
Msze święte w niedziele i święta: 

godz. 9.00, 11.00, 15.00, 20.00
w dni powszednie: godz. 17.00,
19.00
łazy kaplica św. joachima i Anny,
ul. Słoneczna
Msze święte (lipiec-sierpień) 
w niedziele godz. 8.00 i 19.30
SarBinowo kościół rzymsko-
-katolicki pw. Wniebowzięcia
NMP, ul. Nadmorska 17 
Msze święte: 
od poniedziałku do piątku o
godz. 19.30, 
w soboty w godz. 9.00 i 19.30, 
w niedziele w  godzinach 9.00,
11.00, 16.30, 19.30

instytucje

Biblioteka publiczna Gminy
Mielno, ul. B. Chrobrego 13, tel.
(94) 318 92 51
Filia Biblioteki w Sarbinowie,
ul. Nadmorska 27a, tel. (94) 343
50 21
Centrum kultury w Mielnie, ul.
Bolesława Chrobrego 45, tel. (94)
315 60 71 
Urząd Miasta Mielno, ul. B.
Chrobrego 10 tel. (94) 345 98 30
posterunek policji w Mielnie,
ul. B. Chrobrego 10, tel. 94 342
98 21
Straż Miejska w Mielnie, ul. B.
Chrobrego 10, tel. 94 348 09 11

informacja 
Turystyczna

punkt informacji Turystycznej,
ul. lechitów 25, tel. (94) 318 99
55 
Czynny w okresie lipiec/sierpień:

w dni powszednie w godz. 8.00-
20.00, w niedziele i święta 9.00-
17.00.
punkt informacji Turystycznej
przy bibliotece w Sarbinowie,
ul. Nadmorska 27a. Czynny w go-
dzinach otwarcia biblioteki.

hot Spot i dostęp 
do internetu

Mielno 
Urząd Miasta, ul. Bolesława
Chrobrego 10
Biblioteka publiczna Gminy
Mielno, ul. Bolesława Chrobrego
13

wypożyczalnie

sprzętu wodnego: 
znajduje się na wysokości ul. Orła
Białego w Mielnie. Można tu wy-
pożyczyć: kajaki, rowery wodne,
łodzie wędkarskie oraz rowery
miejskie. 
informacja pod numerem, tel.
608 301 923.

rowerów: 
RedA Mielno, ul. lechitów 14, 
tel. +48 607 487 824
hotelik BRydAR „darpol”, Nie-
goszcz 29, tel. kom. +48 607
199 167
AdAChO, Mielno, ul. Orła Białe-
go 1A, tel. 94 318 96 54

przechowalnia 
bagażu

reDa Mielno, ul. lechitów 14
+48 607 487 824

informacja 
Turystyczna
zawSze Do USłUG

Sezon turystyczny już w pełni.
Do Mielna przybywa coraz więcej
wczasowiczów. Cieszymy się, że
swój wolny czas spędzą właśnie 
w naszej Gminie! Wszystkich,
którzy będę mieli pytania na te-
mat lokalnych atrakcji, szlaków 
turystycznych, czy komunikacji
miejskiej zapraszamy do Punktu
Informacji Turystycznej przy 
ul. Lechitów 25, OTWARTEGO CA-
ŁE LATO: 

od poniedziałku do piątku 
w godz. 8:00 – 20:00, 

a w weekendy i święta 
od godz. 09:00 do 17:00. 

Sezonowy punkt IT działa rów-
nież przy w filii biblioteki w Sarbino-
wie (w godzinach pracy biblioteki tj.
10:00 – 17:00 od poniedziałku do
piątku z wyłączeniem środy).

CHCESZ MIEĆ 
WIĘCEJ 
WCZASOWICZÓW
– ZAREKLAMUJ SIĘ 
W INFORMACJI 
TURYSTYCZNEJ

Jak co roku Punkt Informa-
cji Turystycznej wspiera mieleń-
skich kwaterodawców. W lipcu
i sierpniu pracownicy IT będą
przyjmowali ogłoszenia o wol-
nych miejscach w obiektach
noclegowych, aby później prze-
kazywać je turystom.

Zgłoszenie wolnych miejsc
jest bardzo proste, wystarczy
zadzwonić pod numer 94 318 99
55 i podać informacje o ilości
oraz dostępności wolnych pokoi.
Informatorzy zanotują je 
w specjalnej książce i przedsta-
wią turystom szukających nocle-
gu. W związku z dużą ilością tu-
rystów i obiektów noclegowych
prosimy o aktualizowanie infor-
macji na bieżąco.

Zachęcamy również do
dzwonienia w godzinach poran-
nych (8:00 – 9:00 od poniedział-
ku do piątku; 9:00 – 10:00 
w weekendy) – gwarantuje to
dodatkowo umieszczenie infor-
macji na tablicy przed budyn-
kiem IT. 

Prowadzony jest szereg
działań promujących stronę
www.cit.mielno.pl. Osoby, które
szukają w sieci informacji 
na temat wakacji w Mielnie, 
widzą reklamy odsyłające 
bezpośrednio do gminnej bazy
noclegowej. Zapraszamy więc
kwaterodawców do umieszcza-
nia swoich reklam w naszej ba-
zie. Prosimy także o sprawdze-
nie aktualności danych na
temat Państwa obiektów na
stronie cit.mielno.pl.

Trzymamy kciuki, aby tego-
roczny sezon turystyczny był dla
Was owocny!

Zbliżające się wakacje oznaczają, że tysiące Polaków rozpocznie
poszukiwania obiektów noclegowych – od tanich pokoi gościn-
nych, przez przytulne domki, po luksusowe hotele. Większość
turystów szuka ofert w internecie, co ma swoje zalety, jednak
może przysporzyć też wiele kłopotów. Policja ostrzega, że przed
sezonem pojawią się ogłoszenia o kwaterach, których… w rze-
czywistości nie ma. dlatego apelujemy o dokładne sprawdzenie,
czy nasze wymarzone miejsce na pewno istnieje.

W czasie przeglądania ofert naszą czujność powinny wzbudzić ogło-
szenia z małą ilością informacji (brak NIP, nr konta bankowego, imienia 
i nazwiska właściciela) na stronie, dziwnie niska cena, propozycje podej-
rzanych form wpłaty zaliczki oraz brak opinii o wybranych obiekcie.

Wiarygodność kwaterodawcy możemy sprawdzić na wiele sposobów.
Pierwszym z nich jest sprawdzenie, czy lokalizacja podana w ogłoszeniu 

w ogóle istnieje – w fałszywych ogłoszeniach często pojawią się adresy,
których po prostu nie ma. Najbardziej aktualna mapa dostępna jest pod
adresem www.mielno.e-mapa.net, jednak można skorzystać też z Google
Maps, w których opcja „Street View” pozwoli nam zobaczyć realny widok 
z poziomu ulicy.

Kolejnym krokiem jest sprawdzenie ewidencji obiektów świadczących
usługi hotelarskie (www.mielno.bip.net.pl/?a=4935). Baza jest systema-
tycznie aktualizowana, a jej weryfikacją zajmuje się Urząd Miasta. Spis jest
również podstawą do tworzenia katalogu obiektów, dostępnego na stronie
www.cit.mielno.pl w zakładce Noclegi, którym można się posłużyć przy
szukaniu kwater. Katalog na stronie jest najbardziej wiarygodną bazą mie-
leńskich obiektów – powstaje on w stałej współpracy między mieleńskimi
przedsiębiorcami, Urzędem Miasta i Informacją Turystyczną.

Ta ostatnia służy również bezpośrednią pomocą. Jeśli masz jakiekol-
wiek wątpliwości, zadzwoń pod numer 94 318 99 55 – pracownicy IT posta-
rają się udzielić wyczerpujących odpowiedzi na wszelkie pytania.

tuRyStO, Bądź CZujNy!



od lipca do sierpnia między Mielnem 
a koszalinem kursuje szynobus, który jest
świetną alternatywą dla samochodu 
– dojazd z miasta nad morze trwa jedynie 
15 minut!

Połączenia można sprawdzić pod adresem:
https://beta.portalpasazera.pl/

Szynobus zatrzymuje się na dworcu PKP w Mielnie
położonym przy ul. Lechitów, naprzeciwko Punktu Infor-
macji Turystycznej. Stąd już tylko jeden krok do centrum
miasta i na plażę.

Innym sposobem na przedostanie się z Koszalina do

mieleńskich miejscowości jest skorzystanie z usług
prywatnych przedsiębiorców. Firma Ronin oferuje
całodobowe przewozy na trasie Koszalin – Mielno 
– Unieście (rozkład jazdy dostępny jest na przystan-
kach oraz na stronie www.ronin-koszalin.pl), 
a Ar-bos do Sarbinowa (przez Mielno, Mielenko 
i Chłopy) oraz Gąsek (rozkład można sprawdzić na
stronie www.ar-bos.pl).

Do Koszalin można się dostać również drogą wodną!
W wakacje miedzy przystanią w Jamnie a przystanią 
w Mielnie kursuje tramwaj wodny Koszałek. Można na
niego zabrać rowery, a drugą stronę wycieczki pokonać
szlakami rowerowym. 

W okresie letnim można wybrać się na wy-
cieczkę po jeziorze statkiem wycieczkowym „Mila”.
Statek zabiera na pokład 61 osób, a podróż trwa 45 mi-
nut. „Mila” cumuje przy pomoście Klubu Morskiego
„Tramp” w Mielnie na ul. Chrobrego 32. Więcej infor-
macji można uzyskać pod numerem tel. 692 553 520. 

Wakacyjną przeprawę przez jezioro zapewni
tramwaj wodny „Koszałek”. Zabiera na pokład 67

osób, ma także zabezpieczone miejsca na wózki inwa-
lidzkie i rowery. Podróż na drugi brzeg trwa 20 minut.
Koszałek pływa z przystani w Jamnie do przystani 
w Unieściu przy ul. Prądno oraz przystani w Unieściu.
Kontakt: dział Organizacji przewozów tel. 94 342 30
29. 

Postój taksówek znajduje się przy Urzędzie Miasta
ul. Bolesława Chrobrego 10.

sZYNObus I busY 
dO MIElNA

REJsY wYCIECZKOwE
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KąPieliSKA 
W GMiNie MielNO
informację o możliwości lub zakazie kąpieli prze-
kazuje się przez wywieszenie odpowiednich flag:

FlaGa Biała – kąpiel dozwolona

FlaGa Czerwona – zakaz kąpieli

Brak FlaGi – kąpielisko niestrzeżone przez ratowników

kąpieliska strzeżone: 
� Gąski 210 – przy latarni, kąpielisko położone na wschód od wejścia na

plażę od ul. latarników
� Sarbinowo 211 – kąpielisko położone na wschód od wejścia na plażę

przy ul. Nadmorskiej na wysokości ulic Plażowa i Wydmowa
� Sarbinowo 212 – kąpielisko położone na wschód od wejścia na plażę

przy pętli autobusowej przy ul. Nadmorskiej
� Sarbinowo 213 – kąpielisko położone przy wejściu na plażę od ul. Nad-

morskiej obok 
� Chłopy 214 – kąpielisko położone przy wejściu na plażę od ul. Portowej
� Mielenko 215 – kąpielisko położone przy wejściu na plażę od ul. Brzo-

zowej
� Mielno 216 – kąpielisko położone pomiędzy wejściem na plażę przy 

ul. 1-ego Maja a wejściem przy ul. Piastów
� Mielno 218 – kąpielisko położone na wschód od wejścia na plażę przy

ul. Orła Białego
� Mielno 219 – kąpielisko położone na wschód od wejścia na plażę przy

ul. Słonecznej
� Mielno 220 – kąpielisko położone na zachód od wejścia na plażę przy

ul. Wydmowej na wysokości OW Krokus
� Unieście 221 – kąpielisko położone przy wejściu a plażę przy ul. Mor-

skiej
� łazy 224 – kąpielisko położone przy wejściu na plażę od ul. leśnej na

wysokości OW jaroszowiec
� łazy 225 – kąpielisko położone przy wejściu na plażę od ul. Wczasowej
� łazy 223 – kąpielisko położone przy wejściu na plażę od ul. leśnej tzw.

główne

Jezioro Jamno
jezioro jamno jest jednym z najatrakcyjniejszych w Polsce miejsc dla

wędkarzy. jamno jest 9 jeziorem w Polsce pod względem wielkości, trzecim
w województwie zachodniopomorskim, zaraz po jeziorze dąbie i Miedwie. 

jezioro jest odcięte od Morza Bałtyckiego mierzeją. jego powierzchnia
wynosi 2240 ha, a głębokość do 3,9 m. linia brzegowa ciągnie się na długo-
ści 29 km. jezioro jest połączone z Morzem kanałem jamneńskim.

Wędkowanie
Na jeziorze jamno można złowić wspaniałe okazy karasia, leszcza, troci,

okonia, lina oraz węgorza. Amatorzy wędkowania mogą wykupić specjalne 
zezwolenia w Gospodarstwie Rybackim w Mielnie na ul. Chrobrego 43, 
tel. 94 318 97 96, 94 318 90 54 oraz na poczcie w Mielnie na ul. 1-go maja
5. upoważniają one do wędkowania na spining oraz na dwie wędki na ob-
szarze jeziora, kanału jamneńskiego oraz na rzece Strzeżenicy.

Telefony alarmowe w razie
wypadku na jeziorze Jamno
teleFON RAtuNKOWy – 601 100 100
PRZyStAń W ŁABuSZu – 503 856 442
Środkowopomorskie Regionalne Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe
– 602 633 231



bOIsKA sPORTOwE I TERENY REKREACYJNE 
hala przy zeSpole Szkół 

Ul. leChiTów 19 
w Mielnie

Jest to obiekt posiadający boiska
(halowa piłka nożna, koszykówka,
siatkówka, piłka ręczna), korty teni-
sowe, zaplecze funkcyjne czyli szat-
nie, przebieralnie, łazienki z prysz-
nicami, ponadto siłownia i sala
gimnastyczna. Hala przystosowana
jest do prowadzenia zajęć na trzech
wydzielonych kotarami boiskach.
Hala dostępna jest w czasie roku
szkolnego w godzinach od 17:00 do
23:00, a w czasie wakacji od 7:00 do
23:00. 

Więcej informacji: 
http://www. zsmielno.home.pl
oraz pod nr tel. 606-428-132

zeSpół BoiSk „MoJe BoiSko
orlik 2012”, Ul. MorSka 

w GąSkaCh 
Jest to kompleks do gier zespoło-

wych na świeżym powietrzu, do
amatorskich rozgrywek piłki nożnej.

STaDion MieleŃSkieGo
oŚroDka SporTU i rekreaCJi,
Ul. MiCkiewiCza 3 w Mielnie 

Pełnowymiarowe boisko do piłki
nożnej wraz z zapleczem dla zawod-
ników i widzów. 

BoiSko wieloFUnkCyJne 
+ plaC zaBaw, Ul. lipowa 46

w MielenkU 
Jest to boisko przygotowane do

gier zespołowych (koszykówka,

piłka nożna, siatkówka, tenis ziem-
ny). Nawierzchnia boiska została
zrobiona z poliuretanu. Integralną
częścią boiska jest nowoczesny 
i bogato wyposażony plac zabaw.
Jest tam zjeżdżalnia, huśtawka,
rampa, ściany wspinaczkowe,
piaskownica. 

Całość dostępna jest dla miesz-
kańców i turystów przez cały rok 
w godzinach od 10:00 do 20:00.

plaC rekreaCyJny 
przy zBieGU UliC ŻeroMSkie-

Go i koChanowSkieGo 
w Mielnie 

To miejsce stworzone w celu
zorganizowanego wypoczynku
rodzinnego. Znajduje się tu plac

zabaw, ściany wspinaczkowe, drew-
niany okręt z rampami do zabawy.
Dla starszych oraz dorosłych istnieje
możliwość do gry w ping ponga oraz
gry zespołowe. 

park linowy TUkan 
w Mielnie 

W parku czeka na wszystkich
ponad 60 atrakcji, w tym: trasa trud-
na, trasa średnia, trasa dziecięca,
zjazdy tyrolskie, trasa treningowa. 

Park linowy znajduje się w Miel-
nie, przy ulicy Chmielnej, tel +48
605 232 655 lub +48 724 008 998, 
e-mail: biuro@parkmielno.pl. 

Park linowy czynny w sezonie
letnim codziennie w godzinach 11.00-
19.00

www.cit.mielno.pl | www.facebook.com/ckmielnoGazeTa wakaCyJna

zejścia na plaże
przystosowane 

dla osób mających
problemy 

z poruszaniem się
lub korzystających

z wózków 
inwalidzkich:

� łazy – 1 zejście: ul. leśna
(główne zejście)

� Mielno – 6 zejść: 

ul. Morska, 
ul. Pogodna (zjazd z płyt
betonowych), 
ul. Słoneczna (zjazd z płyt
betonowych) 
ul. Orła Białego, 
ul. Piastów, 
ul. 1-go Maja (zjazd z płyt
betonowych)

� Mielenko – 1 zejście: ul.
Brzozowa – (zjazd z płyt be-
tonowych)

� Chłopy – 1 zejście: ul. Por-
towa

� Sarbinowo – 5 zejść: 

ul. leśna (zjazd z płyt beto-
nowych), 
ul. Nadmorska przy posesji
66, 
ul. Nadmorska przy pętli
autobusowej, 
ul. Nadmorska przy posesji
104, 
ul. Nadmorska naprzeciwko
ul. Plażowej.

� Gąski – 1 zejście: ul. latar-
ników.
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W ramach Międzynarodowe-
go Biegu Wenedów, jak co roku
koszaliński TKKF, przeprowa-
dził także uliczne biegi dla dzie-
ci i młodzieży na dystansach 400
i 800 metrów. Tradycją jest już
uczestnictwo w tym sportowym
wydarzeniu uczniów ze Szkoły
Podstawowej w Mielnie. Tradycją
jest też to, że co roku wracają z...
workiem nagród. 

Młodzi biegacze nie zawiedli
pokładanych w nich nadziei także 

w tej edycji. Puchary, medale i na-
grody za I miejsca zdobyli: Piotr
Swaryczewski (rocz. 2007), Alek-
sandra Kaczyńska (2005) i Natalia
Trąbka (2002). II miejsca wybiegali:
Adrian Piskorski (2008) i Nikola
Guzińska (2006), zaś III w swojej
kategorii wiekowej wywalczył Poli-
karp Kozłowski (2005). Brawo! 

Bardzo dobrze spisali się także
pozostali reprezentanci SP Mielno:
Mateusz Czadrowski (2003, IV m.),
Jan Mierzejewski (2006, IV m.),

Konrad Lewandowski (2004, V m.),
Antoni Twarowski (2005, V m.), Ju-
lia Łuksza (2007, VI m.), Maksymi-
lian Bączkowski (2003,VII m.), Oli-
wia Sikorska (2007, IX m.), Inka
Koza (2007, XI m.) i Gabriela Budzi-
ńska (2007, XV m.). 

Zawodnikom gratulujemy wy-
ników i walki fair play, zaś opieku-
nowi – nauczycielowi wychowania
fizycznego Tadeuszowi Jurkowi,
dziękujemy za zaangażowanie 
w rozwijanie dziecięcych pasji. 

Medale na Biegu Wenedów

W słoneczny dzień, przy bli-
sko 30-stopniowym upale, na dy-
stansie 800 metrów pobiegli
uczniowie z Sarbinowa, Mielna,
goście z Dobrzycy, seniorzy z miej-
scowego koła emerytów oraz chęt-
ni rodzice w kategorii 20+. Przed-
szkolaki z sarbinowskiego oddzia-
łu wraz z pierwszoklasistami także
stanowili liczną grupę biegaczy, ale
na krótszej trasie wynoszącej około
300 m. 

W tym dniu mimo klasyfikacji
pucharowej wszyscy, którzy ukoń-

czyli sportowy projekt byli zwycięz-
cami. Dla każdej ze szkół przypadło
po kilka statuetek za miejsca na po-
dium w poszczególnych katego-
riach. 

Trasę biegu zabezpieczali 
strażnicy miejscy, policjanci z Miel-
na oraz ratownicy medyczni z Ko-
szalina. Organizatorem biegu była
szkoła w Sarbinowie wraz ze Stowa-
rzyszeniem „Nasze Sarbinowo”.

Wszystkim serdecznie gratulu-
jemy pokonania ciężkiej trasy i do....
zobaczenia za rok.

Pobiegli po zdrowie
po raz trzeci na terenie 
miejscowości Sarbinowo odbył
się „BieG po zDrowie”

W indywidualnym trójboju LA
(bieg na dystansie 60 m, skok w dal
i rzut piłeczką palantową) najlep-
szymi okazali się:

Dziewczęta:
I miejsce – Nikola Guzińska

(SP Mielno) 212 pkt
II miejsce – Magdalena Mrzewa

(SP Mielno) 138 pkt
III miejsce – Natalia Jarosz 

(SP Sarbinowo) 130 pkt
Chłopcy:
I miejsce – Koza Jakub 

(SP Mielno) 152 pkt

II miejsce – Aleksander Wasi-
lewski (SP Sarbinowo) 119 pkt

III miejsce – Jan Mierzejewski
(SP Mielno) 88 pkt.

W drużynowym czwórboju LA
(bieg na dystansie 60 m, skok w dal
i rzut piłeczką palantową, bieg na
600 m dziewczęta i 1000 metrów
chłopcy):

Dziewczęta: 
I miejsce – SP Mielno (Niko-

la Guzińska – 232 pkt, Julia 
Legieć – 195 pkt, Aleksandra Ka-
czyńska – 175 pkt i Maria Law-

renc – 157 pkt). Łącznie – 760 pkt.
II miejsce – SP Sarbinowo – 553

pkt.
Chłopcy:
I miejsce – SP Mielno (Jakub

Koza – 173 pkt, Antoni Twarowski
– 153 pkt, Norbert Barcikowski 
– 127 pkt i Fabian Banaś 124 pkt).
Łącznie – 577 

II miejsce – SP Sarbinowo – 380
Gratulujemy wyników i życzy-

my dalszych sukcesów lekkoatle-
tycznych!

TaDeUSz JUrek

lekkoatletyczni mistrzowie gminy
W maju, na obiektach sportowych SP Mielno, przeprowadzone zostały zawody lekkoatletyczne w indywidualnym trójboju
i drużynowym czwórboju o tytuł Mistrza Gminy uczniów z rocznika 2005 i młodszych w roku szkolnym 2017/2018.
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od 21 czerwca na terenie
Gminy Mielno zaczyna 
obowiązywać ograniczenie
nocnej sprzedaży napojów
alkoholowych prowadzonej
między godziną 23 a 6. 

Burmistrz Mielna wraz z Radą
Miejską Mielna podejmując powy-
ższe decyzje mieli na uwadze m.in.:
wniosek Komendanta Miejskiej 
Policji w Koszalinie, który wyraził
aprobatę wobec ograniczenia noc-
nej sprzedaży napojów alkoholo-
wych. Ponadto, zwrócił uwagę na
największą liczbę interwencji zgła-
szanych w porze nocnej w miejsco-
wości Mielno Osiedle Centrum. 
W ocenie policji dostępność alko-
holu przy niektórych nadmorskich
ulicach jest jedną z przyczyn nieza-
dowolenia lokatorów pobliskich
mieszkań. 

Wprowadzenie przedmiotowe-
go ograniczenia w porze nocnej daje
policji skuteczne narzędzie do wyeli-
minowania społecznie niepożąda-
nych zachowań. Decyzja o ograni-
czeniu otrzymała pozytywną opinię
wszystkich jednostek pomocniczych
gminy oraz pozytywną opinię Rady
Gospodarczej zrzeszającej lokalnych
przedsiębiorców, będącej organem
doradczym Burmistrza Mielna.

Zapraszamy Państwa na BEZ-
PŁATNE SZKOLENIE z zakresu za-
sad sprzedaży napojów alkoholo-
wych, które odbędzie się 3 lipca,
wtorek, w godz. od 9.30 do 11.30
w sali konferencyjnej (I piętro) 

w budynku na stadionie w Mielnie
przy ulicy Olimpijskiej 11. 

Szkolenie obejmować będzie
zagadnienia: omówienie aktualnych
zasad regulujących zasady sprzedaży
napojów alkoholowych oraz przepi-
sów m.in. kiedy i w jakich sytuacjach
nie wolno sprzedawać alkoholu, z ja-
kich powodów może zostać cofnięte
zezwolenie, omówienie konsekwen-
cji prawnych, w przypadku złamania
obowiązującego prawa – ogranicze-
nie sprzedaży w sklepach na terenie

gminy, konsekwencje wynikające 
z nieodpowiedzialnej sprzedaży al-
koholu oraz prezentacja systemu
kontroli punktu sprzedaży, praktycz-
ne umiejętności w pracy sprzedawcy
m.in. nauka asertywnej odmowy 
– jak skutecznie, ale z szacunkiem od-
mawiać obsługi, procedura postępo-
wania w sytuacjach nietypowych.

Pragniemy przypomnieć, iż
nieprzestrzeganie wprowadzonego
prawa miejscowego m.in. w zakre-
sie ograniczenia nocnej sprzedaży
napojów alkoholowych może skut-
kować cof nięciem zezwolenia na
sprzedaż napojów alkoholowych. 

ograniczenie
nocnej 
sprzedaży
alkoholu

� 3 LIPCA
bezpłatne szkolenie z zakresu
zasad sprzedaży napojów alko-
holowych, w godz. od 9.30 
do 11.30, w sali konferencyjnej
(I piętro), w budynku na sta-
dionie w Mielnie, przy ulicy Olim-
pijskiej 11.

� Od 1 czerwca można składać
wnioski o przystąpienie do sys-
temu powszechnej samorządo-
wej teleopieki domowej w Gmi-
nie Mielno.
Wnioski dostępne są na stronie
Miejskiego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Mielnie:
www.mops.mielno.bip.net.pl

Prace – grafiki koszalińskiego
artysty o pseudonimie CUKIN
będzie można będzie podziwiać
na odbudowanej Promenadzie
Przyjaźni w Mielnie. 26 grafik pre-

zentuje atrakcje turystyczne w na-
szych miejscowościach. Grafiki
będą też dostępne w formie pocz-
tówek – jako pamiątki z Mielna 
i okolic.

Grafiki Cukina 
– na promenadzie 
i pocztówkach

W
alory turystyczne
gminy Mielno wydają
się niepodważalne,

znajdują zwolenników w kraju 
i poza jego granicami. Turyści wra-
cają tu po wielokroć i w lecie, i je-
sienią, i zimą, i… przez cały rok,
przy okazji organizowanych więk-
szych wydarzeń czy też zaledwie 
z tęsknoty za wiatrem we włosach…

Chcielibyśmy się upewnić, że
tak właśnie jest również w Państwa
mniemaniu, dlatego zapraszamy do
udziału w wyjątkowej zabawie! 

Podstawą do przyznania tytułu
„Turystycznego Przyjaciela” będą
złożone przez Państwa na piśmie in-
formacje zawierające terminy i miej-
sca pobytu turystycznego w miej-
scowościach gminy. Potwierdzenie
tych informacji mogą stanowić
zdjęcia, zaświadczenia, rachunki za

pobyt itp. Aby zabawy zbytnio nie
utrudniać, nie przygotujemy szcze-
gółowych druków i procedur. Wy-
starczy napisać list, ważne: żeby był
czytelny ;) oraz dołączyć wspomnia-
ne materiały potwierdzające jego
treść po czym pakiet dostarczyć do
Urzędu Miejskiego w Mielnie (lub
także pocztą na adres: ul. Bolesława
Chrobrego 10, 76–032 Mielno). 

Wniosek o nadanie wspomnia-
nego odznaczenia może złożyć sam
nominowany ale również kwatero-
dwaca, czy nawet kilku kwatero-
dawców, ważne żeby zawierał on
imię, nazwisko, miejsce zamieszka-
nia i kontakt do osoby nominowa-
nej. Nie ograniczamy zabawy żad-
nymi terminami – będą nominacje,
będą wręczenia statuetek – w czasie
i miejscu ustalonym wspólnie.

Uwaga! Wszystkich obowiązu-
ją przepisy związane z ochroną da-
nych osobowych – typując „Tury-
stycznego Przyjaciela Gminy Miel-
no” nie zapominajmy o załączeniu
do listu klauzuli zgody z podpisem
osoby nominowanej:

Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogól-
nego rozporządzenia o ochronie da-
nych osobowych z dnia 27 kwietnia
2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 4.05.2016)
wyrażam zgodę na przetwarzanie
moich danych osobowych i publicz-
nego udostępnienia wizerunku dla
potrzeb wyłonienia „Turystycznego
Przyjaciela Gminy Mielno”.

To do dzieła, czekamy na zgło-
szenia!

ZOStAń NASZyM
PRZyjACieleM!
Burmistrz Mielna odznaczy statuetką „Tury-
stycznego przyjaciela Gminy Mielno”
osoby będące wieloletnimi, wytrwałymi miło-
śnikami lokalnych atrakcji. 

KRAjOWy SySteM 
POWSZeChNej 
SAMORZądOWej 
teleOPieKi dOMOWej 

ratunek 
w telefonie
Gmina Mielno 
od 1 czerwca przystąpiła
do krajowego Systemu 
powszechnej Samorządo-
wej Teleopieki Domowej. 

Podsystem przywoławczo-
alarmowy teleopieki (tzw. przy-
cisk życia) jest uzupełnieniem 
o dodatkowe możliwości systemu
opieki domowej. Dotyczy to szcze-
gólnie osób okresowo lub stale sa-
motnych ulegających wypadkom
w domu. Statystyki podają, że 
70 proc. takich sytuacji stanowią
upadki w łazience, które w przy-
padku poważniejszych złamań nie
pozwalają na dotarcie do telefonu
i wezwanie pogotowia. Podobnie
jest przy zawałach, udarach, 
śpiączce cukrzycowej czy ataku
padaczki lub wypadkach osób głu-
choniemych.

W TAKICH SYTUACJACH TE-
LEOPIEKA POZWALA NA PRA-
WIE 45-PROCENTOWĄ REDUK-
CJĘ ZAGROŻENIA ŚMIERCIĄ 
W NAGŁYCH ZDARZENIACH.
Dzięki podsystemowi przywoław-
czo-alarmowemu teleopieki istnie-
je w ogóle możliwość wezwania po-
mocy przez samotnego seniora, 
z drugiej zaś strony skraca czas do-
tarcia zespołu ratunkowego.

Przycisk życia będzie dostęp-
ny w formie odpłatnej oraz dar-
mowej po spełnieniu wymaganych
kryteriów w składanym wniosku.
Przystąpić do systemu może każdy
mieszkaniec Gminy Mielno.

W wariancie odpłatnym nale-
ży jednorazowo zakupić sprzęt do
teleopieki domowej. Istnieją dwa
rodzaje urządzeń. Telefon stacjo-
narny z nadajnikiem zakładanym
na szyję, w przypadku gdy 
w mieszkaniu znajduje się aktyw-
na linia telefoniczna lub telefon
komórkowy i opaska na rękę, gdy
w mieszkaniu nie ma stacjonarnej
linii telefonicznej. 

Aby skorzystać z systemu 
w wariancie darmowym należy
spełniać dwa warunki:

1) nie przekraczać trzykrot-
ności kryterium dochodowego
uprawniającego do świadczeń 
z pomocy społecznej, tj. dla osoby
samotnie gospodarującej – mak-
symalnie 634,00 zł (dochód nie
może przekraczać 1902,00 zł mie-
sięcznie), dla osoby w rodzinie 
– maksymalnie 514,00 zł (dochód
nie może przekraczać 1542,00 zł
miesięcznie) oraz

2) posiadać orzeczenie o nie-
pełnosprawności.

W szczególnie uzasadnionych
przypadkach, bez względu na
przyjęte kryteria dyrektor Miej-
skiego Ośrodka Pomocy Społecz-
nej w Mielnie może zwolnić
mieszkańca z całości opłat za przy-
stąpienie i korzystanie z systemu
Teleopieki Domowej.


