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zycie gminy

T
elefony przez
weekend dzwoniły
bez przerwy, drzwi na-

szej siedziby się nie zamykały, poczta
elektroniczna nie nadążyła odbierać
zapytań – Łukasz Molski, kierownik
Centrum Promocji i Informacji Tu-
rystycznej w Mielnie, opisuje reakcje
turystów po komunikacie o zakazie
wchodzenia do Bałtyku w trzech
kąpieliskach na terenie Gminy
Mielno podanym przez lokalne 
i ogólnopolskie media w piątkowy
wieczór.

I chociaż zakaz trwał przez
weekend, bo został of icjalnie odwo-
łany 13 lipca, to zdążył wywołać
sporo zamieszania wśród turystów,
jak i mieszkańców. Dodatkowo falę
niepokoju wzmógł przekaz medialny
o tym zdarzeniu, który został „wzbo-
gacony” nieprawdziwymi informa-
cjami. Media podały, że zakaz do-
tyczy praktycznie całego wybrzeża
gminy Mielno, tj. Mielna, Unieścia,
Sarbinowa. Niektóre stacje telewi-
zyjne zaprezentowały brak dzienni-
karskiej sumienności podając, że
zakaz kąpieli obowiązuje do końca
wakacji myląc tym samym okres, 
w którym funkcjonuje kąpielisko 
z czasem jego wyłączenia z kąpieli. 

– W pogodni za informacją i sen-
sacją dziennikarzom zabrakło wni-
kliwości – podsumowuje zdarzenie
Olga Roszak-Pezała, wójt Gminy
Mielno. – Na bieżąco informowałam
media o braku precyzji w ich komu-
nikatach, interweniowałam o rze-
telny przekaz zgodny ze stanem fak-
tycznym. Błyskawicznie w Interne-
cie, na facebooku ukazały się spro-
stowania Urzędu Gminy, ale, nie-
stety, mleko się wylało i turyści zo-
stali wprowadzeni w błąd.

– Mielno na swój wizerunek

gminy turystycznej, bezpiecznej 
i przyjaznej turystom pracuje od lat
– dodaje gospodarz gminy – Podanie
nieprawdziwych informacji na temat
zakazu kąpieli godzi w dobre imię
gminy, burzy wizerunek miejsca 
i marki.  

Kierując się powyższymi prze-
słankami Wójt Gminy Mielno posta-
nowiła podjąć kroki prawne mające
na celu ochronę dobrego imienia
Gminy. W tym celu na podstawie ko-
deksu cywilnego i prawa prasowego
włodarze Mielna będą domagali się
usunięcia skutków naruszenia do-
brego imienia Gminy. 

– Zgodnie z prawem prasowym

dziennikarze mają obowiązek poda-
wania rzetelnych i zweryf ikowanych
informacji. Podanie informacji, że
zakaz kąpieli dotyczy praktycznie ca-
łego pasa nadmorskiego w Gminie
Mielno w sposób wyraźny naruszyło
nie tylko interesy ekonomiczne kwa-
terodawców, ale i dobra osobiste
Gminy Mielno – wyjaśnia Marcin 
Sychowski, radca prawny w Urzędzie
Gminy Mielno. 

Ponadto jak wynika z informacji,
podanych przez organizatora gmin-
nych kąpielisk tj. Mieleński Ośrodek
Sportu i Rekreacji, przekazanych do
PSSE w Koszalinie po decyzji zostały
wykonane wszelkie narzucane w niej
nakazy. Obszar kąpielisk został ozna-
kowany czerwonymi f lagami oraz
dodatkowo tablicami informacyj-
nymi o zakazie kąpieli i jej przy-
czynie (obecność bakterii  Escheri-
chia coli). 

– Podjęliśmy działania w celu
ustalenia przyczyny zanieczysz-
czenia, poprawy jakości wody 
a przede wszystkim ochrony
zdrowia ludzkiego – informuje 
Maciej Goza, dyrektor MOSiR. 
– Dodam, iż po szczegółowej kon-
troli przedmiotowych kąpielisk 
nie stwierdzono – mimo licznych
nieprzychylnych sugestii i teorii 
–  wycieków do morza ścieków ko-
munalnych. Prawdopodobnie przy-
czyną przekroczenia tych wartości
w trzech kąpieliskach były prądy
morskie z kierunku zachodniego,
które spowodować mogły spływ za-
nieczyszczonej wody z otwartego
morza. 

Skrzywdzeni przez media Niech
żyją
wakacje!

Dzisiaj uczniowie są już na wa-
kacjach i w lipcowym słońcu pewnie
zapomnieli o szkole. I to jest natu-
ralna kolej rzeczy. Teraz ich głowy
zaprzątają wakacyjne przygody! 

W pełni zasłużyli na odpoczynek.
Zakończony rok szkolny był dla 
Zespołu Szkół w Mielnie udany 
i owocny. Wszyscy uzyskali pro-
mocję, nie ma poprawek i egza-
minów klasyf ikacyjnych. Mobilizacja
w maju i czerwcu przyniosła właśnie
takie efekty, choć oczekujemy od
swoich uczniów równej, systema-
tycznej pracy przez cały rok! 

� Podsumowanie minionego roku
szkolnego znajdą Państwo na str. 3

/ZAPROSZENIE/

Towarzystwo
Żywej 

Archeologii
Przyjdźcie posłuchać o życiu 
Słowian, skosztować dawnego
jadła i napitków, zobaczyć po-
kazy rzemiosł i walk na Gro-
dzisku w Mielnie (ul. Kościuszki
– pierwsze wejście na plażę).

/FAKTY/
Państwowy Powiatowy Inspektor
Sanitarny w Koszalinie 10 lipca
wydał decyzje wprowadzającą zakaz
kąpieli w trzech z 7 kąpielisk 
i 9 miejsc wykorzystywanych 
do kąpieli w Gminie Mielno tj.: 
w Sarbinowie przy ul. Nadmorskiej
(vis a vis kościoła), w Mielnie 
przy ul. Kościuszki oraz w Unieściu
przy ul. Morskiej. 13 lipca odwołał
ten zakaz.

Zakaz kąpieli obowiązujący w 3 spośród 7 kąpielisk i 9 miejsc wykorzystywanych 
do kąpieli w gminie Mielno, choć trwał jedynie przez weekend, wywołał ogromne 
zamieszanie i spowodował perturbacje w ruchu turystycznym. Gmina winą obarcza media,
które nierzetelnie informowały o skażeniu.

/OPINIA/
Olga Roszak-Pezała, 
wójt Gminy Mielno
Być może dziennikarze w przekazach
posłużyli się skrótem myślowym.
Być może wybiórczo odczytali ko-
munikat, który ukazał się na
stronie Wojewódzkiej Stacji Sani-
tarno-Epidemiologicznej w Szcze-
cinie. To jednak nie usprawiedliwia,
bo świadczy, niestety, o  braku pro-
fesjonalizmu w sztuce przekazu.
Emitując i publikując informacje
mające na celu ochronę zdrowia
ludzkiego trzeba wyjątkowo precy-
zyjnie dobierać formę przekazu.
Tego mi zabrakło.
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/FELIETON/

Półmetek
wakacji
Szanowni turyści,
wczasowicze,
mieszkańcy…

dobiega końca pierwszy miesiąc
wakacji – mamy za sobą upalne, 
ale także sztormowe i wietrzne dni.
Taka aura umożliwiła na pewno 
poznanie różnych odsłon piękna
Bałtyku. Jednak apeluję o rozwagę
zarówno do kąpiących się, jak 
i podróżujących, czy spacerujących
nad morzem. Dodam, iż nad 
Państwa bezpieczeństwem czuwają
ratownicy, służby medyczne,
wzmocnione patrole policji, straż
gminna, ale… to nie zwalnia 
od obowiązku pilnowania własnych
dzieci, czy „wyłączenia” zdrowego
rozsądku. 
Staramy się ze wszech miar stwo-
rzyć komfortowe warunki do wypo-
czynku w Gminie Mielno. Przygo-
towaliśmy dla naszych gości szeroki
wachlarz imprez sportowych, 
muzycznych, rekreacyjnych. 
Zapraszam na festiwale organowe
do sarbinowskiego kościoła, letnie
kino pod chmurką – na leżakach 
w różnych miejscowościach gminy,
jarmark rękodzieła pełen dużych 
i małych arcydzieł. Nowością 
w naszej propozycji jest Scena Kul-
turalna, gdzie w specjalnie zbudo-
wanym namiocie sprawnie funkcjo-
nuje atrakcyjna infrastruktura
teatralno-f ilmowa, kawiarnia 
i księgarnia. 
Ponadto wielbicieli sportów wod-
nych przyciągnie na pewno widowi-
skowy f inał Pucharu Polski w Kite-
boardingu, zaś wszystkich – Zumba
Summer Party, Festiwal Super Star,
czy Festiwal Indii. 
Liczę, że wszyscy turyści – bez
względu na wiek i też pogodę 
– znajdą dla siebie najlepszą ofertę.

OLGA ROSZAK-PEZAŁA, 
WÓJT GMINY MIELNO

O
lGa roszak-pezała,
wójt Gminy mielno,
30 czerwca otrzymała 

absolutorium za 2014 rok. Mieleńscy
radni 13 głosami „za” (przy 1 wstrzy-
mującym i 1 nieobecnym) pozy-
tywnie ocenili pracę gospodarza
gminy z wykonania budżetu w ubie-
głym roku. 

– Rok 2014 był udany i pomimo
licznych, politycznych sporów i nie-
porozumień udało się zrealizować
ważne inwestycje – w tym te naj-
istotniejsze – drogowe, na które
mieszkańcy czekali ponad 25 lat.
Duża cześć remontów sf inalizowa-
liśmy z własnych środków budżeto-
wych. Dzięki środkom zewnętrznym
udało się zrealizować wiele przed-
sięwzięć, które poprawiły tury-
styczny i rekreacyjny wizerunek
gminy, jak np. rewitalizacja prome-
nady w Mielnie. Stworzyliśmy bardzo
ważny dokument tj. Strategię Roz-

woju Gminy Mielno na lata 2014 
– 2022, będącą dla nas wszystkim
kierunkowskazem i odpowiedzią na
pytanie dokąd zmierzamy. Ponadto

zrobiliśmy siedmiomilowy krok 
w kwestii gminnych planów zago-
spodarowania przestrzennego. 
Z wielkim sukcesem pracujemy nad
wydłużeniem sezonu turystycznego,
organizując we wrześniu Mistrzostwa
Europy w Kiteboardingu. Ogromnym
zainteresowaniem cieszył się także
Nadmorski Zlot Starych Ciągników 
i Maszyn Rolniczych w Łazach.
Zatem z satysfakcją mogę powie-
dzieć, iż ubiegłoroczny budżet został
dobrze wydany – gospodarnie i roz-
tropnie – podsumowała głosowanie
wójt Gminy.

Na czerwcowej sesji Ewa Jabłoń-
ska, dyrektor ZS w Mielnie zapre-
zentowała osiągnięcia naukowe
uczniów i nauczycieli. Dyrektor pla-
cówki mówiąc o sukcesach rozpo-
częła od prezentacji wyników testów
na koniec klasy 6., z których wynika,
że uczniowie szkoły podstawowej
osiągają od 2010 roku z tego spraw-
dzianu wynik wyższy niż w kraju.

Natomiast gimnazjaliści z części 
humanistycznej od 2014 r. uzyskują
wynik wyższy, niż w okręgu;

– matematyczno-przyrodniczej 
w 2014 r. uzyskali wynik wyższy niż 
w okręgu, natomiast w 2015 r. osiągnęli
wynik wyższy niż w kraju; z testów
języka angielskiego (poziom podsta-
wowy i rozszerzony) od 2013 roku
uzyskują wynik wyższy niż w kraju.

Na sesji wiele słów podziękowań
skierowano pod adresem Forum Sa-
morządowego „Nasza Gmina”, które
od 15 lat aktywnie f inansowo wspiera,
przydzielając stypendia naukowe i so-
cjalne, dzieci z gminy. Warto podkre-
ślić, iż tej formy pomocy skorzystało 
w tym czasie prawie 900 uczniów,
którzy otrzymali ok. 180 tys. zł. 

Gospodarz gminy zaprezentowała
także swojego nowego zastępcę. Od
1 lipca funkcję zastępcy wójta Gminy
Mielno pełni Dominik Gronet (po-
niżej prezentujemy sylwetkę nowego
urzędnika).

Czerwcowe obrady radnych
Absolutorium dla wójta, podziękowania, obietnice i nominacja... – tak można podsumować

przebieg letniej sesji Rady Gminy Mielno. 

dominik Gronet jest absol-
wentem Akademii Rolniczej 
w Szczecinie, gdzie w 1996 r. ukoń-
czył studia zawodowe i magisterskie
w zakresie technologia żywności po-
chodzenia morskiego na Wydziale
Rybactwa Morskiego i Technologii
Żywności. Następnie uzyskał tytuł
doktora nauk rolniczych w zakresie
zootechniki, specjalność hodowla
koni na Wydziale Biotechnologii 

i Hodowli Zwierząt. Podczas studiów
odbył praktyki w Przedsiębiorstwie
Połowów i Usług Rybackich
„Szkuner” Władysławowo oraz 
w Przedsiębiorstwie Połowów Dale-
komorskich i Usług Rybackich
„Gryf” na stanowisku młodszy rybak
przetwórstwa na Morzu Ochockim.
W latach 2001 – 2008 pracował w Za-
chodniopomorskim Związku Ho-
dowców Koni w Szczecinie na stano-

wisku specjalisty d/s hodowli koni.
W 2009 r. został Kierownikiem Biura
ds. wdrażania osi priorytetowej 4 PO
RYBY 2007-2013 w Urzędzie Marszał-
kowskim Województwa Zachodnio-
pomorskiego, a od 2013 r. pełnił 
obowiązki Dyrektora Wydziału Rol-
nictwa i Rybactwa tego Urzędu. 
W roku 2014 Minister Rolnictwa 
i Rozwoju Wsi uhonorował go od-
znaką „Zasłużony dla Rolnictwa”.

/PERSONALIA/

Nowy zastępca wójta

– Nie pozwalamy na zakłócanie
wypoczynku naszym wczasowiczom
i gościom – stwierdza Olga Roszak-
-Pezała, wójt Gminy Mielno
– Mówimy „nie” wszelkim pracom
budowlanym w sezonie turystycz-
nym, powodującym hałas i utrud-
niającym ruch drogowy, czy wręcz
paraliżującym komunikację. 

Takie jest of icjalne stanowisko
władz gminy dotyczące prac związa-
nych z budową kolejnego aparta-
mentowca f irmy Firmus.  

Na początku lipca w Urzędzie
Gminy Mielno odbyło się spotkanie
wójta z mieszkańcami ulic sąsiadu-

jących z potężną inwestycją w cen-
trum Mielna.

Rozżaleni mieszkańcy ulic So-
snowej i Pionierów uskarżali się na
uciążliwy i ogromny hałas towarzy-
szący prowadzonej przy promena-
dzie inwestycji. Wójt złożyła w tej
sprawie skargę do Państwowej In-
spekcji Pracy i Powiatowego Inspek-
tora Nadzoru Budowlanego. Ponadto
gospodarz gminy zobowiązała mie-
leńską Straż Gminą do egzekwo-
wania ustaleń – zawartych w piśmie
skierowanym do inwestora – doty-
czących wjazdu i wyjazdu z terenu
budowy samochodów ciężarowych

powyżej 3,5 tony po zakończeniu se-
zonu letniego tj. po dniu 20 sierpnia. 

– Nie ma i nie było naszej zgody 
– kategorycznie mówi Olga Roszak-
-Pezała. – Nasze zasady były jasne 
i znane inwestorowi od początku.
Straż gminna pilnuje wjazdu na teren
budowy przy ul. Pionierów. 

14 lipca, po raz kolejny, z wła-
dzami gminy spotkał się inwestor 
i wykonawca (Budimex S.A.). Po dłu-
gich negocjacjach stronom udało się
osiągnąć porozumienie.

Spółka of icjalnie zadeklarowała,
że do 17 sierpnia na budowie Dune B
nie będą prowadzone uciążliwe ro-

boty oraz nie będzie prowadzony
ruch pojazdów ciężarowych po ul.
Pionierów w Mielnie.

/FAKTY/
Przypomnijmy, że także do 
17 sierpnia Urząd Morski 
w Słupsku zadeklarował zaniecha-
nie zaplanowanych na sezon letni
prac modernizacyjnych na przystani
rybackiej w Chłopach. Ten termin to
także efekt pertraktacji rybaków,
mieszkańców i władz gminnych ze
słupskim inwestorem. 

Wójt: Jest zielone światło, ale… po sezonie

Budowa czasowo wstrzymana

PODZIĘKOWANO RÓWNIEŻ ORGANIZATOROM TEGOROCZNEGO 
NADMORSKIEGO ZLOTU STARYCH CIĄGNIKÓW I MASZYN ROLNICZYCH.
GRATULACJE ZŁOŻONO NA RĘCE MARKA POPŁAWSKIEGO, SOŁTYSA
ŁAZ I JEDNOCZEŚNIE ORGANIZATORA I POMYSŁODAWCY IMPREZY.
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U
czniowie są już na
wakacjach i w lipco-
wym słońcu pewnie zapo-

mnieli o szkole. I to jest naturalna
kolej rzeczy. Teraz ich głowy za-
przątają wakacyjne przygody! 

W pełni zasłużyli na odpoczynek.
Najlepsi otrzymali nagrody, sty-

pendia za wyniki w nauce i sporcie,
przyznano także statuetki Prymusa.   

Prymusem w szkole podstawowej
została uczennica klasy Vb Natalia
Żukowska. W gimnazjum statuetek
było więcej. Otrzymali je m.in. We-
ronika Jamrożek, Aleksandra Ory-
szewska, Aleksandra Żywuszko, Ga-
briela Odważna i Hanna Skiba. 

Nic tak nie poprawia uczniom 
humoru, jak otrzymane stypendia,
które można przeznaczyć na wa-
kacje. Są one zawsze wyrazem na-
szego podziwu i podziękowania za
uczniowski wysiłek i sukcesy. W tym
roku na stypendia przeznaczono
szczególnie dużo pieniędzy. Ich
kwoty wahały się od 150 do 250 zł. 

Wójt Olga Roszak-Pezała przy-
znała ich aż 28 (17 w szkole podsta-
wowej i 11 w gimnazjum), a Forum
Samorządowe „Nasza Gmina” repre-
zentowane przez wiceprezesa Alicję
Matusewicz i Bogdana Wingerta 29
(16 w szkole podstawowej i 13 w gim-
nazjum). Na uroczystości zakończe-
nia roku szkolnego stypendia za wy-
niki w nauce odebrali m.in. w SP:
Natalia Żukowska, Marysia Gil, We-
ronika Włodarczyk, Bartek Sarnes,
Konrad Lewandowski, Amelka Naj-
gebaur, i Maja Dziewiątkowska, 

a w Gimnayjum wcześniej wymienieni
odbiorcy statuetek oraz m.in. Wik-
toria Szulc, Tomek Janczak, Monika
Żukowska, Karolina Marszałek, Na-
talia Bodniak i Paulina Bączkowska.

Za wyniki w sporcie nagrodzono
stypendiami: Jakuba Styrenczaka, 
Jakuba Mierzejewskiego, Maksymi-
liana Żytę i Ernesta Żubryja. Spor-
towcami roku zostali w SP – Jakub
Styrenczak, a w Gimnazjum – Tomek
Janczak.

Podsumowując rok szkolny pod-
kreślono również wysokie wyniki
egzaminów zewnętrznych.

Nasi uczniowie osiągnęli średnie
wyniki wyższe niż średnia w kraju,
województwie czy powiecie. 
W szkole podstawowej czterech
uczniów uzyskało 100 procent po-
prawnych odpowiedzi z języka an-
gielskiego: Marysia Gil, Bartek Lis,
Natalia Trąbka i Maja Zabłocka. Po-
nadto Marysia Gil otrzymała 100
proc. z języka polskiego. W gimna-
zjum stuprocentowym wynikiem 
z języka angielskiego może pochwalić
się 5 uczniów: Agata Hajduk, Angela
Kuźmicka, Wiktoria Szulc, Krzysztof
Wikowicz i Adam Padewski. Bliscy

ideału byli – osiągając 98 proc. – Mo-
nika Żukowska, Ola Oryszewska,
Jarek Sergeev i Weronika Jamrożek.

Wyniki naszych uczniów doce-
niono w Kuratorium Oświaty. Z gra-
tulacjami dla uczniów, nauczycieli 
i rodziców zadzwonił do szkoły wi-
cekurator Krzysztof Rembowski.

Klasa IV a, która w szkole osią-
gnęła najwyższy wynik pod wzglę-
dem nauki i zachowania, wraz z wy-
chowawcą Małgorzatą Wysocką zo-
stała zaproszona przez właścicieli
Pizzerii „Kaprys” w Unieściu na
pyszną pizzę oraz deser lodowy. 

Dyrekcja szkoły, uczniowie klasy
IVa oraz wychowawca składają 
Państwu Adamczewskim serdeczne
podziękowania za okazały gest doce-
niający wysiłek uczniów, przychyl-
ność i sponsoring oraz za integrację
społeczności lokalnej.

Wszystkim wyróżnionym
uczniom gratulujemy osiągnięć, 
a całej szkolnej społeczności życzy-
my bezpiecznego wypoczynku i uda-
nych, pełnych wrażeń wakacji.

Do zobaczenia we wrześniu!
EWA JABŁOŃSKA 

DYREKTOR SZKOŁY

Zanim nastąpił wakacyjny czas…
Zakończony rok szkolny był dla Zespołu Szkół w Mielnie owocny. Wszyscy uzyskali promocję, nie ma poprawek 
i egzaminów klasyfikacyjnych. Mobilizacja w maju i czerwcu przyniosła takie efekty, choć oczekujemy od swoich

uczniów równej, systematycznej pracy przez cały rok! – podsumowuje Ewa Jabłońska, dyrektor ZS w Mielnie.



WYJĄTKOWY ROWERZYSTA
CHOĆ MA 78 LAT  JANUSZ STRZE-
LECKI-RIVER NIE USIEDZI W DOMU. 
8 CZERWCA ROZPOCZĄŁ PODRÓŻ
DOOKOŁA POLSKI, OK. 4500 KM,

WZDŁUŻ GRANIC LĄDOWYCH I
MORSKICH.

TO JEDYNY TAKI NA ŚWIECIE ROWE-
RZYSTA – BYŁ W ŁAZACH, UNIE-

ŚCIU, MIELNIE, GĄSKACH, DO TEJ
PORY PRZEJECHAŁ 200 TYS. KILO-
METRÓW NA ROWERZE W EKSTRE-
MALNYCH WARUNKACH! ODWIE-

DZIŁ 150 PAŃSTW! OD 15 LAT JEST
W PODRÓŻY! ŚPI POD GOŁYM

NIEBEM. FINAŁ PODRÓŻY PLANUJE
NA 2024 ROK.

MIESZKA NA STAŁE W RZYMIE.
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/W OBIEKTYWIE/

Dzień 1 

Odpoczywamy po długiej pod-
róży, badamy najbliższe i najlżejsze
trasy – Zakopane, Wielka Krokiew.

Dzień 2 
Zdobywamy pierwszy cel – Mor-

skie Oko. Łatwo nie było! I choć 
pogoda tego dnia była kapryśna...
humor dopisywał nam do samego
końca trasy.

Dzień 3
Wyjazd na Słowację do najwięk-

szego parku wodnego w Europie 
– Tatralandii. 

Szkoda, że pogoda nie sprzyja za-
bawie na basenach zewnętrznych...
ale i tak jest świetnie. Leczymy obo-
lałe nóżki po wczorajszej eskapadzie
nad Morskie Oko. 

Dzień 4
Dziś zdobywamy Kasprowy

Wierch. Co prawda, z racji niskiej
średniej wieku uczestników kolonii,
darowaliśmy sobie wejście na szczyt
posiłkując się kolejką... ale samo 
zejście z Kasprowego było dla wielu 
z nas nie lada wyzwaniem. 

Widoki piękne, mnóstwo hu-
moru, pogoda idealna do chodzenia
po górach.

Dziennik
kolonisty

26 czerwca – 5 lipca 2015 roku
Przyjazd do Gliczarów Górny w województwie

małopolskim, w powiecie tatrzańskim, 
w gminie Biały Dunajec
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Na Pikniku Sportowo i Bez-
piecznie, zorganizowanym pod ko-
niec czerwca, zaproponowano wiele
atrakcji młodym uczestnikom. 

Najmłodsi skakali na dmuchań-
cach i pływali w wodnych kulach, 
po czym malowali twarze i rysunki
na temat „Bezpiecznych wakacji”,
średni wiekiem strzelali z łuku, 
podziwiali pokaz walk rycerskich,
pokonywali tor przeszkód w alkogo-

glach, starsi strzelali do bramki 
w piłkarskim miasteczku ruchu dro-
gowego.

Wszyscy napisali test wiedzy 
o ruchu drogowym, podziwiali akcję
symulacji wypadku i pokazu ratow-
nictwa medycznego, a na zakoń-
czenie duzi i mali zatańczyli
zumbę. Piknikowi towarzyszyła
sportowa olimpiada uczniów z ZS 
w Mielnie. 

Rozpoczęliśmy
„Bezpieczne
wakacje”

Dzień 5

Kolejnym punktem programu
jest dzień spędzony w malowniczo
położonych basenach termalnych
Białki Tatrzańskiej. To taki mały, 
kolejny punkt na mapie realizacji
marzeń. 

Leżymy w basenie i podziwiamy
górskie widoki 

Tak po prostu odpoczywamy.

Dzień 6
Zwiedzamy Zakopane i jego oko-

lice. Z uwagą słuchamy przewodnika,
który w ciekawy sposób przybliża
nam podania i legendy tatrzańskie. 

Dziś, między innymi, odwiedzi-
liśmy Jaskinie Dziurę. Górale nazy-
wają ją również Zbójecką Jamą, po-
nieważ wedle legendy miała ona
służyć jako schronienie dla góral-
skiego zbója Wojtka Matei. Był on
jednym z ostatnich zbójników w Ta-
trach.

Naszą wycieczkę kończymy na
Krupówkach, gdzie wydamy ostatnie
pieniądze. 

Dzień 7
Piękny, słoneczny dzień rozpo-

czynamy podziwiając panoramę
Pienin z Tamy w Nidzicy. W tle ma-
lowniczo położony Zamek w Nidzicy
– średniowieczna warownia znajdu-
jąca się na prawym brzegu Zbiornika
Czorsztyńskiego.

Spływ Dunajcem z flisakami roz-
poczyna się na przystani w Sromow-
cach – Kątach, gdzie znajduje się 
pawilon wystawowy Pienińskiego
Parku Narodowego, a kończy się 
w Szczawnicy. 

Z nieba leje się żar, od wody czuć
przyjemny chłód, w koło widoki,

których nie są w stanie oddać żadne
zdjęcia.

Dzień 8
Powoli nasza podróż dobiega

końca. Ostatni dzień spędzamy na
szczycie Gubałówki. Wykonaliśmy
cały plan z listy marzeń do realizacji.
Ostatnie grosze wydaliśmy na pa-
miątki dla najbliższych i oczywiście
oscypki. Zbieramy siły przed pod-
różą, posiłkując się lodami i orzeź-
wiającymi napojami. 

Dziś żegnamy się z Tatrami, Za-
kopanem i Gliczarowem Górnym.

Wieczorem wyjeżdżamy do
domu.

Zabieramy jednak ze sobą miłe
wspomnienia, nowe przyjaźnie 
i nową ,,mapę marzeń do realizacji”.

KIEROWNICY PLACÓWEK WSPARCIA
W MIELNIE-UNIEŚCIU

AGNIESZKA JÓZEFOWSKA
BEATA KORCZYŃSKA

/!!!/
Kolonia profilaktyczna z elementa-
mi socjoterapii w Gliczarów Górny
realizowana ze środków Gminnego
Programu Profilaktyki i Rozwiązy-
wania Problemów Alkoholowych.
Organizowana dla wychowanków
placówek wsparcia dziennego
GOPS w Mielnie – Unieściu.
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Plenerowe studio Radia Zet Gold
– nadawali „na żywo”... dla całej roz-
głośni z mieleńskiej plaży. 

Przez cały lipcowy tydzień na
żywo o Gminie Mielno opowiadali
jej mieszkańcy.

Lato z Radiem Zet
Zabawa, muzyka, plaża !!!!!

Na rozpoczęcie Mieleńskiego Lata 
Artystycznego 2015 wystąpiła Ewelina 

Lisowska. Koncert gwiazdy zgromadził tłumy
na deptaku w Mielnie.

Atrakcje Mieleńskiego 
Lata Artystycznego
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– Ekowspólnota była do marca
2015 roku stowarzyszeniem eko-
logicznym, które w maju prze-
kształciło się w Lokalną Organi-
zację Turystyczną. Czym
podyktowana była taka decyzja?

– Przekształciliśmy się w Lokalną
Organizację Turystyczną bo taka
zmiana daje dam szersze możliwości
działania. Możemy zrzeszać nie tylko
osoby f izyczne ale również przed-
siębiorców, inne stowarzyszenia,
kluby, czy samorządy. Taka była na-
drzędna idea. Będziemy podejmować
działania na rzecz rozwoju i ewaluacji
branży turystycznej w gminie, re-
gionie, a nawet województwie.

– W gminie istnieje już Mieleńska
Lokalna Organizacja Turystyczna,
zatem będziecie dla niej konku-
rentem czy sprzymierzeńcem?

– Jesteśmy otwarci na współpracę
ze wszystkimi organizacjami, nie
traktujemy nikogo jako konkurencji.
Uważamy, że razem możemy więcej
osiągnąć. Nie chcemy też żeby kto-
kolwiek tak nas odbierał, tym bar-
dziej MLOT, który na naszym rynku
długo istnieje i zdążył stworzyć swoją
historię. Chociaż tak na marginesie
„zdrowa” konkurencja jest po-
trzebna, bo dodaje sił i motywuje. 
I my właśnie mamy dużo pozytywnej
energii i chęci do działania. Nikogo

nie będziemy unikać, ani też fawo-
ryzować. Chcemy współpracy…

– Wasz cel…
– Gmina Mielno jako miejsce 

w którym społeczności zgodnie za-
leży na rozwoju turystyki. Postrze-
gana jako lokalne środowisko podej-
mujące działania promujące zdrowy 
i aktywny tryb życia. Jednak aby tego
dokonać trzeba mieć narzędzia 
i ludzi. Takich ludzi którzy wspólnie
(porzucając spory i waśnie) działać
będą na rzecz rozwoju Gminy Mielno. 

– Jakie macie plany, pomysły na
LOT…

– Odnośnie do planów, to jeszcze
nie chcemy się chwalić, ale mamy
niesamowicie dużo pomysłów 
i nowy aktywny zarząd. Chcemy 
w pierwszej kolejności podjąć po-
ważne działania na rzecz społeczności
lokalnej. Zamierzamy podjąć aktywną
współpracę – na zasadzie partnerstwa
– z przedsiębiorcami oraz organiza-
cjami pozarządowymi. Liczymy też
na wsparcie mieleńskiego samorządu
i dobrą z nim relację.

– Wasze priorytety…
– Najistotniejsze jest dla nas nasze

wspólne dobro oraz działania na rzecz
rozwoju i wsparcia turystyki.
Będziemy promować nasz region oraz

zabiegać o stworzenie czy wręcz wy-
kreowanie lokalnego produktu, który
wydłuży sezon turystyczny.W tej wła-
śnie kwestii liczymy na współpracę 
z przedsiębiorcami, mieszkańcami 
i władzami Gminy Mielno.

– Najbliższe wakacyjne działania…
– Naszym najbliższym działaniem

jest wspólnotowy festyn rodzinny
PROSTO Z SERCA, który odbędzie
się 26 lipca. Na placu przy Kościele
Paraf ialnym w Mielnie, o godz.20.30
odbędzie się koncert zespołu TRIM,
przy współudziale TV Trwam. Już
dzisiaj wszystkich mieszkańców 
i turystów serdecznie zapraszam na
niedzielny festyn lipcowy! Czekamy
na ludzi, którzy wspólnie i społecz-
nie chcą z nami popracować.

Chcemy współpracować…
Rozmowa z AGNIESZKĄ WRÓBLEWSKĄ, prezesem Stowarzyszenia Ekowspólnota Lokalna Organizacja Turystyczna 

z siedzibą w Mielnie.

Dwa miesiące wakacji... 
– 140 senasów filmowych, 
18 występów kabaretów 

i koncerty, 18 spotkań autor-
skich oraz 14 imprez dziecię-
cych. Zobaczcie oferetę na
www.ScenaKulturalna.pl

Zobaczymy m.in. 

Kabaret Skeczów
Męczących 

Premierowe skecze zawitają do
nadmorskich kurortów już w lipcu 
i sierpniu, a Kabaret Skeczów
Męczących udowodni, że w tym 
sezonie to on jest największym krzy-
kiem letniej mody, bo KSM jest na
fali!

Kabaret Moralnego 
Niepokoju 

występuje z programem „Jerzyk
dzisiaj nie pije” od 30 lipca 2014

roku. Jest typowym dla warszaw-
skiej grupy zbiorem skeczy i pio-
senek, które tworzą panoramę
współczesnej Polski i Polaków.
Bywa inteligentnie, bez przerwy za
to jest śmiesznie. Co więcej, spek-

takl jest na tyle kulturalny (jedno
nieładne słowo na prawie dwie go-
dziny programu), że można przyjść
z dziećmi.

Kabaret 
Pod Wyrwigroszem 

Wizytówką kabaretu są z pewno-
ścią parodie, a także zabawne skecze,
komentujące aktualną rzeczywistość
społeczną. W programie „Pod Wy-
rwigroszem” znajduje się także wiele
typowo kabaretowych piosenek.
Warto obejrzeć, a potem stwierdzić,
że ten kabaret jest ciągle w bardzo
wysokiej formie!

Soyka Kwintet 
stanowi bogatą i niebywale cie-

kawą paletę kolorystyczną, a jazzowe
temperamenty i kompetencje wy-
zwalają podczas nagrań i w czasie
koncertów tę unikalną moc muzyki
improwizowanej.

Już jest... SCENA KULTURALNA W MIELNIE, 
przy ul. Wojska Polskiego Informacje: 735 760 668

Więcej na: facebook/scena kulturalna

/!!!/
Gdzie ich można znaleźć…
Siedziba mieści się w lokalu 
Centrum Promocji i Informacji 
Turystycznej w Mielnie przy 
ul. Lechitów 23. Znaleźć nas
można również na facebooku.
Kontaktować się z nami można 
telefonicznie pod numerem 
607 460 080 oraz drogą mailową: 
ekowspolnota@interia.pl
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Żywa Archeologia, Żywa Historia,
Żywa Edukacja i ludzie: żywi, praw-
dziwi, wierni sobie i swoim pasjom 
– są w Mielnie. Po odwiedzeniu mie-
leńskiego jarmarku rękodzieła teraz
prowadzą edukację na Grodzisku 

w Mielnie (ul. Kościuszki – pierwsze
wejście na plażę).

Przyjdźcie posłuchać o życiu Sło-
wian, skosztować dawnego jadła i na-
pitków, zobaczyć pokazy rzemiosł 
i walk.

Towarzystwo
Żywej Archeologii
w Mielnie

P
roGram imprezy był
pełen atrakcji mu-
zycznych, ktore sięgneły

zenitu gdy na scenie pojawiły się
takie zespoły jak Feel, Sumptuastic,
czy Najlepszy Przekaz w Mieście. 

Scena była częścią sportowo-mu-
zycznej imprezy zorganizowanej
przez Denis Cup pn. „Bądź bliżej
Gwiazd”. Finałem przedsięwzięcia
był niedzielny turniej gwiazd 
z udziałem m.in. Reprezentacji 
Artystów Polskich. W zespole popu-
larnego RAP-u – na mieleńskiej mu-
rawie – wystąpili znani z dużego
ekranu: Rafał Maserak, Piotr Zelt,
Marek Włodarczyk, Robert Moskwa,
Jarosław Jakimowicz, Przemysław
Cypryański czy Rafał i Marcin
Mroczkowie. 

W organizację wydarzenia zaan-
gażowali się lokalni przedsiębiorcy,
udzielając noclegów gwiazdom oraz
towarzyszącym im członkom ob-
sługi. Udział w uatrakcyjnianiu
gminnej oferty rozrywkowej wzięły
obiekty: w Mielnie – OW Słoneczny
Brzeg, Hotel Royal Park, Aster, Villa
Rafa, Villa Mariner, Pensjonat Solar,
Baltivia oraz FWP Albatros Medical
Spa; w Unieściu – Blue Marine, 
Dom Gościnny Max, Rewita WDW
Unieście, Willa Lux, Pensjonaty
Delf in, Helios, Riwiera oraz 
DW Duet. 

Za zaangażowanie w budowanie
wizerunku gminy jako miejsca atrak-
cyjnego turystycznie wszystkim 
Państwu serdecznie dziękujemy.

Bliżej gwiazd...
Pierwszy raz w historii Letnia Scena Eski zawitała do Mielna. 


