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B
urmistrz Mielna Olga 
Roszak-Pezała obiecała
mieszkańcom i wczaso-

wiczom spacery nową promenadą
jeszcze podczas tych wakacji. I sło-
wa dotrzymała.

– To było wielkie wyzwanie 
– podsumowuje burmistrz Mielna.
– Projekt był złożony i kilkuetapo-
wy. Realizowaliśmy go konsekwent-
nie od ponad czterech lat posiłkując
się w każdej jego fazie finansowa-
niem zewnętrznym. 

We wrześniu ubiegłego roku
Gmina Mielno otrzymała dofinan-
sowanie z Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa 
Zachodniopomorskiego 2014-2020
projektu Rozwój Promenady Przy-
jaźni w Mielnie, zakładającego od-
budowę promenady w mieście. 

Całkowita wartość tegoroczne-
go przedsięwzięcia wyniosła 4 029
517,36 zł, z czego 1 668 586,88 zł sta-
nowiło unijne wsparcie. 

W 2014 roku, dzięki 85-procen-
towemu dofinansowania z fundu-
szy Programu Operacyjnego RYBY
2007-20103, udało się przebudować
zejścia na plażę przy ulicy Orła Bia-
łego, Chmielnej i Mickiewicza two-
rząc trasy widokowe i rampy. 

Drugi etap rewitalizacji prome-
nady objął przejścia na plażę od ulic
Słonecznej w Mielnie i Pogodnej 
w Unieściu. 

I wreszcie ostatni, tegoroczny

odcinek prac, który dopełnił efek-
townie całość projektu. 

– Łącznie ten nowy całoroczny
produkt turystyczny, którym nie-
wątpliwie jest mieleńska promena-
da, kosztował 7,6 milionów zło-
tych – podsumowuje wydatki bur-
mistrz Mielna.

W latach osiemdziesiątych
ubiegłego wieku sztorm o wyjątko-
wej sile rozerwał wydmy a wraz
nimi ciąg spacerowy. W tym roku, 
w ramach ostatniego etapu, po-
łączono dwa istniejące odcinki za-
brane przez żywioł w jedną całość. 

Istniejące i zrewitalizowane we
wcześniejszych latach zejścia na
plażę przy ul. Orła Białego, Chmiel-
nej i Mickiewicza zostały scalone
kładkami na stalowych palach tuż
przed czołem wydmy. Kładki mają
długość około 300 metrów i dzięki
nim promenada wydłużyła się do
prawie dwóch kilometrów. 

Władze gminy Mielno wierzą,

iż promenada stanie się ważnym
elementem integrującym całe mia-
sto Mielno, gdyż można teraz nią
spacerować od centrum aż do Unie-
ścia. Oprócz kładek wykonane zo-
stało oświetlenie całości promenady
oraz pojawił się nowy element tj. ta-
blice promujące atrakcje wszystkich
miejscowości w całej gminie. Tabli-
ce są swoistą galerią grafik które
wykonał – współpracujący z Miel-
nem od kilku lat – Tomasz Żuk, 
artysta który tworzy pod pseudoni-
mem CUKIN. 

HISTORIa
Mieleńska Promenada Przyjaźni,

bo tak brzmi jej pełna nazwa, powsta-
ła w 1908 roku. Pierwotnie miała ona
funkcję ochronną wobec przybrze-
żnych wydm – umacniała i zabezpie-
czała brzeg przed niszczycielskim
działaniem fal morskich. Z czasem
turyści wypoczywający w Mielnie
upodobali sobie to miejsce na spacery.

promenada przyjaźni w mielnie – otwarta!

13 lipca, w piątek, oficjalnie i uroczyście przecięto wstęgę, symbolicznie zamykając całość inwestycji, na którą 
od kilku dekad czekali wszyscy. Promenadę zrealizowano w ekspresowym tempie, bo przez trzy miesiące. 

Wizytówka gminy 

4 029 517,36
wydano w tym roku 
na budowę
promenady, 
z czego 1 668 586,88 zł
stanowiło unijne
wsparcie

ZŁOTYCH
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WYdaWCa:

Gmina Mielno przystąpiła 
do Krajowego Systemu 
Powszechnej Samorządowej 
Teleopieki Domowej. 

Podsystem przywoławczo-
alarmowy teleopieki (tzw. „przy-
cisk życia”) jest uzupełnieniem sys-
temu opieki domowej. Dotyczy to

szczególnie osób okresowo lub sta-
le samotnych ulegających wypad-
kom w domu. Statystyki podają, że
70% takich sytuacji stanowią upad-
ki w łazience, które w przypadku
poważniejszych złamań nie pozwa-
lają na przemieszczenie się do tele-
fonu i wezwanie pogotowia. Po-
dobnie jest przy zawałach, udarach,

śpiączce cukrzycowej czy ataku pa-
daczki lub wypadkach osób głu-
choniemych.

Przycisk życia będzie dostępny
w formie odpłatnej oraz darmowej
po spełnieniu wymaganych kryte-
riów. Przystąpić do systemu może 
każdy mieszkaniec Gminy Mielno.

Informacje, zasady, kryteria 

i wnioski dostępne u pracowników
socjalnych MOPS:

ul. 6-go Marca 35
76-032 Mielno
tel. 94 316 62 02
fax 94 316 62 58
W przypadku braku możliwo-

ści połączenia prosimy o kontakt
pod numer 515 100 055

Przycisk życia dla naszych seniorów

Świadczenie „Dobry Start”
przysługuje raz w roku na rozpo-
czynające rok szkolny dzieci do
ukończenia 20. roku życia. Dzie-
ci niepełnosprawne uczące się 
w szkole otrzymają je do ukoń-
czenia przez nie 24. roku życia.

Co ważne, rodzina będzie mogła li-
czyć na wsparcie niezależnie od po-
siadanego dochodu.

JaK DOSTać
śWIaDCZeNIe „DO-
BRY STaRT”?

aby otrzymać wsparcie, należy
złożyć wniosek. Może to zrobić
mama lub tata dziecka, opiekun
prawny lub opiekun faktyczny dziec-
ka, a w przypadku dzieci przebywa-

jących w pieczy zastępczej – rodzic
zastępczy, osoba prowadząca rodzin-
ny dom dziecka lub dyrektor placów-
ki opiekuńczo-wychowawczej.

GDZIe ZŁOŻYć
WNIOSeK?

Wnioski o świadczenie będą
przyjmowane i realizowane przez te
same instytucje, które realizują
obecnie świadczenie wychowawcze
w ramach programu „Rodzina 500+”.

W przypadku powiatów świadcze-
nia będą realizowane przez powia-
towe centra pomocy rodzinie). Dla
mieszkańców gminy Mielno właści-
wym do złożenia wniosków jest
Miejski Ośrodek Pomocy Społecz-
nej w Mielnie ul. 6 Marca 35. 

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

Wnioski są już dostępne na
http://www.mielno.bip.net.pl/?c=1525

program „dobry start” w mielnie

Dla kogo wsparcie?

M
iędzynarodowa nagro-
da od trzech lat jest
symbolem wysokiej

jakości wody w Bałtyku na kąpieli-
skach w gminie Mielno. W 2018 r. 
w celu zrównoważonego, turystycz-
nego rozwoju naszych miejscowości
nadmorskich to Łazy „powalczyły”
(i to skutecznie) w rygorystycznym
procesie certyfikacyjnym o presti-
żowe laury. 

– Dla wielu turystów Błękitna
Flaga to wyznacznik jakości, bo wi-
dząc na wybranej przez siebie plaży
charakterystyczny znak mogą spo-
dziewać się doskonałych warunków
– wyjaśnia Olga Roszak-Pezała,
burmistrz Mielna. – Nagrodę kąpie-
liska otrzymują tylko na jeden se-
zon. Liczy się jakość wody, ale nie

tylko. Ważne jest również utrzyma-
nie porządku: regularne sprzątanie,
liczba koszy na śmieci, zakaz
wstępu zwierząt i wjazdu pojazdów.
Ponadto plaża powinna być dostęp-
na i bezpieczna pod względem ilo-
ści ratowników. Także sama gmina
powinna prowadzić odpowiednie
działania z zakresu edukacji ekolo-
gicznej. Zatem wymogów jest długa
lista. Cieszymy się, iż udaje się nam
podołać wyzwaniom – podsumo-
wuje. 

Certyfikat „Przyjazna Plaża” to
krajowy odpowiednik międzynaro-
dowych laurów. Na sezon 2018 
międzynarodowe Jury przyznało
Błękitne Flagi ok. 4500 obiektom 
w 45 krajach, w tym 23 kąpieliskom
i 10 marinom w Polsce. 

Błękitnie w Łazach, 
przyjaźnie w Mielnie
„Błękitna Flaga” powiewa w Łazach, zaś w Mielnie przy głównym wejściu
króluje certyfikat „Przyjazna Plaża”. Obie nagrody przyznano naszym
gminnym kąpieliskom za europejską jakość wody, bezpieczeństwo, 
edukację ekologiczną i ochronę środowiska.

Błękitna Flaga to międzynaro-

dowy program zainicjowany

przez Fundację Edukacji Ekolo-

gicznej (Foundation for Envi-

ronmental Education – FEE) 

w 1985 r. Fundacja Edukacji

Ekologicznej z siedzibą w Ko-

penhadze zrzesza organizacje,

pełniące funkcję koordyna-

torów programu w danym

kraju. 

Błękitna Flaga jest programem

realizowanym w celu promo-

wania ekologii, ochrony środo-

wiska oraz zrównoważonego

rozwoju w miejscowościach

nadmorskich, w otoczeniu

kąpielisk i przystani jachto-

wych. 
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Mieli pomysł – teraz
mają pieniądze 
Granty sołeckie w konkursie Marszałka Województwa Zachodniopo-
morskiego otrzymały nasze trzy miejscowości: Mielenko, Chłopy 
i Gąski Osiedle. Uzyskane finansowe wsparcie pozwoli zrealizować
wartościowe projekty na rzecz lokalnej społeczności.

Przypomnijmy: maksymalna pomoc finansowa na realizację pro-
jektu dla jednego sołectwa wynosi do 10 tys. zł. Projekty w naszej gminie
będą zrealizowane do końca tego roku przez poszczególne sołectwa.

Pieniądze od marszałka to tylko część (i to ta finansowa) oddolnej
inicjatywy. Podstawowe założenie konkursu jest takie, że w ramach
grantu sołectwa kupują materiały do wykonania jakiejś inwestycji, ale
wykonać ją już muszą sami mieszkańcy. 

W Chłopach kupią farby i tynki do odnowienia przystanku autobu-
sowego, ale już sam remont – na zasadzie wolontariatu – przeprowadzi
lokalna społeczność. 

W Mielenku mieszkańcy kupią farby do odświeżenia pomieszcze-
nia kuchennego w świetlicy oraz sprzęt aGD, meble i wyposażenie. Po
czym sami wykonają prace remontowe i zamontują sprzęt kuchenny. 

Natomiast na Osiedlu Gąski w ramach grantu sołectwo zostanie ku-
piony sprzęt do siłowni zewnętrznej i tym samym doposażona będzie
powstająca ministrefa rekreacji przed świetlicą.

W
siedzibie Stowarzy-
szenia Gmin i Powia-
tów Pomorza środ-

kowego spotkali się samorządowcy
sąsiadujący z jeziorem Jamno. 
Zespół badawczy z Politechniki 
Koszalińskiej przedstawił zalecenia
naprawcze dla każdej z gmin,
będące finałem ich dwuletniej pra-
cy. Naukowcy w pierwszej kolejno-
ści wskazywali na konieczność ra-
towania całego obszaru zlewni Jam-
na m. in. w zakresie uporządkowa-
nia gospodarki ściekowej, racjonal-
nego gospodarowania wodami opa-
dowymi, ograniczenia zabudowy
wielkogabarytowej na obszarze
mierzei i na terenach o płytko zale-
gających wodach gruntowych. 

Zdaniem badaczy z PK wspól-
ne działania wszystkich gmin 
w pierwszej kolejności powinny się
skupić na poprawie jakości dopły-
wów – rzek Dzierżęcinki, Unieść 
i Strzeżenicy. Olga Roszak-Pezała,
burmistrz Mielna zadeklarowała,

że nasza gmina będzie liderem
projektu badawczego na tzw. ma-
łym Jamnie. Pozostali włodarze
wspólnie ze swoimi radnymi obie-
cali rozważyć kwestię finansowego
wsparcia lidera. Nastąpi to jednak
dopiero w nowym roku budżeto-
wym.

Przypomnijmy: dla gminy

Mielno raport wskazuje, iż istot-
nym elementem jest odpowiednie
zaplanowanie wykonania rewitali-
zacji strefy przybrzeżnej „małego
Jamna” – na pewnym odcinku 
w granicach miasta Mielno – celem
zrealizowania projektu o roboczej
nazwie „Zabudowa rekreacyjna
strefy przybrzeżnej jeziora Jamno”. 

o przyszłości jeziora jamno

Naukowcy i włodarze

„Bezpiecznie nad morzem” – to
policyjny program edukacyjno 
– promocyjny skierowany do
mieszkańców regionu i turystów,
odwiedzających zachodniopomor-
skie wybrzeże podczas wakacji. 
W tym roku zainaugurowano go
na mieleńskiej plaży. 

Głównym celem działań funk-
cjonariuszy jest edukacja w zakresie
udzielania pierwszej pomocy oraz
prowadzenia resuscytacji krążenio-
wo – oddechowej. Realizowany jest
w lipcu i sierpniu w miejscowo-
ściach wypoczynkowych. Organiza-
tor – Komenda Wojewódzka Policji
w Szczecinie – zainagurowała kam-
panię na plaży w Mielnie. Funkcjo-
nariusze rozdawali turystom spe-
cjalne pakiety zawierające jednora-
zowe rękawiczki i maseczkę do
sztucznego oddychania. 

Policjanci przypominali – po
raz kolejny – także o tym, jak należy
wypoczywać na plażach strzeżo-
nych i zwracać uwagę na sygnały 
i komendy przekazywane przez ra-
towników. 

Leszek Pytel, szef mieleńskich
ratowników podkreślił, że najważ-
niejszym sygnałem zakazującym
wchodzenia do wody jest czerwona
flaga. – Jeżeli taka flaga się pojawia,
to znaczy, że morze jest naprawdę
niebezpieczne. Zdajemy sobie spra-

wę, że przy takich falach kąpiel jest
bardziej atrakcyjna, ale w takich
okolicznościach to naprawdę trzeba
umieć bardzo dobrze pływać. 
Większość Polaków, którzy przyjeż-
dżają nad Bałtyk ma poczucie, że są
świetnymi pływakami, a po alkoho-
lu taka pewność siebie jeszcze bar-
dziej rośnie. W wakacje nie wy-
łączajcie myślenia... – apelował. 

Podczas pokazów policjanci
przestrzegali wypoczywających
przed nieodpowiedzialnym zacho-
waniem w czasie wolnym. Tłuma-
czyli między innymi jak ważne jest
domykanie hotelowych okien 
i drzwi. Posiłkując się konkretnymi
przykładami zdarzeń zanotowa-
nych w Mielnie zwracali uwagę tu-
rystów na to, że sami muszą zadbać
o bezpieczeństwo swoje i swoich
najbliższych. Często, aby nie dopu-
ści do kradzieży czy włamań wy-

starczy zastanowić się nad tym, co
się robi. 

Policjanci tłumaczyli turystom,
że złodzieje pojawiający się w ob-
rębie plaży wykorzystują okazję,
żeby z pozostawionego bez dozoru
leżaka czy koca zabrać to, co wpad-
nie im w oko. 

Funkcjonariusze zwracali się
do rodziców i opiekunów najmłod-
szych z apelem o pilnowanie po-
ciech. Bywa, że maluchy bawiące się
na plaży oddalają się od osób doro-
słych. Wystarczy chwila, aby dziec-
ko zgubiło się w tłumie plażowi-
czów. W takich sytuacjach naj-
łatwiej jest ustalić opiekuna w przy-
padku, gdy maluch ma na ręce zało-
żoną opaskę z zapisanym numerem
kontaktowym. W czasie działań 
policjanci rozdawali takie właśnie
oznaczniki, tłumacząc dzieciom 
i rodzicom, jak ważna jest ich rola.

Bezpiecznie nad morzem
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W
jubileuszowym zlo-
cie uczestniczyli
traktorzyści z całego

kraju oraz z Niemiec. Był też gość
specjalny Marcin Obałek twórca
projektu Traktoriada, który przyle-
ciał do Łaz wprost z wyprawy do
australii. Głównym organizatorem
Zlotu było Stowarzyszenie Kocham
Polski Bałtyk oraz Centrum Kultury
w Mielnie, Holiday Camping w Ła-
zach i automobilklub Koszaliński.

Zlot odbył się nie tylko w no-
wej, dającej większe możliwości lo-
kalizacji, ale także w zmienionej
formule. Dla uczestników i ich ma-
szyn przygotowane były konkuren-
cje sprawnościowe, a także różnego
rodzaju zawody, które odbywały
się na placu zlotowym, na specjal-

nie przygotowanym „trudnym” te-
renie oraz na plaży. Tłumy zwie-
dzających kibicowały zmaganiom
zabytkowych traktorów z podzi-
wem patrząc na ogromną moc
drzemiącą w tych starych maszy-
nach. 

Odwiedzający miejsce zlotu
ogromnym zainteresowaniem ob-
darzyli Marcina Obałka, który kil-
kanaście lat temu zainicjował pro-
jekt Traktoriada – czyli traktorem
dookoła świata. W specjalnym na-
miocie konferencyjnym barwnie
opowiadał o swoich wyprawach po
świecie ilustrując wszystko koloro-
wymi slajdami. Podobne opowieści
snuł na deptaku w Mielnie, niedba-
le oparty o przywiezionego ze sobą
Ursusa, otoczony wianuszkiem za-

słuchanych dorosłych i dzieci. Ten
właśnie Ursus z Traktoriady stoi
obecnie przed budynkiem CKM 
i można podziwiać go do końca 
wakacji.

Trzydniowe pokazy i „zmaga-
nia” starych traktorów w Łazach
zwieńczone zostały paradnym prze-
jazdem na trasie Łazy-Mielno-Łazy
i prezentacją maszyn na miejskim
deptaku. Po powrocie do Łaz jesz-
cze tylko ostatni wjazd na plażę 
i wspólna fotografia na tle zacho-
dzącego słońca.

Burmistrz Olga Roszak-Pezała
podczas uroczystości zakończenia
Zlotu, zaprosiła wszystkich miło-
śników starych traktorów na przy-
szłoroczny VI Międzynarodowy
Zlot Starych Traktorów do Łaz.

Kochamy 
stare Traktory
W Łazach, jak zwykle w połowie czerwca, odbył się Międzynarodowy Zlot
Starych Traktorów i Maszyn Rolniczych „Kochamy Stare Traktory”. Była to
jubileuszowa, piąta edycja imprezy. 

Ponad 150 zawodniczek i zawod-
ników z całej Polski wystartowało
w regatach „Festiwal Żagli ISSA”.
Rywalizowali w klasach optimist 
i turystycznej. 

Dopisała im typowo żeglarska
pogoda czyli silny wiatr, który moc-
no podniósł poziom adrenaliny...
szczególnie tym najmłodszym że-
glarzom. Regaty, oprócz sportowej
rywalizacji, to też okazja do wspól-

nej zabawy pasjonatów żeglarstwa.
Zatem były szanty, sportowe konku-
rencje, liczne konkursy dla dużych 
i małych, strefa zabaw dla uczestni-
ków... jak przystało na hasło towa-
rzyszące Festiwalowi – „Żeglastwo
na luzie”.

Organizatorem regat był
MUKŻ Bałtyk w Mielnie. 
Więcej na:
http://issa.com.pl/festiwal-zagli-mielno-
30-czerwca-2018/

Jamno białe od żagli

Issa to międzynarodowe stowarzyszenie szkół Żeglarskich (international 
sailing schools association) jest reprezentowane w polsce przez Federację
szkół Żeglarskich issa. Federacja została zarejestrowana w polsce w roku
2007 i jest największym stowarzyszeniem zrzeszającym prywatne szkoły 
i stowarzyszenia. celem stowarzyszenia jest propagowanie bezpieczeństwa
na wodzie oraz żeglarstwa jako aktywności fizycznej. mieleński mukŻ 
bałtyk jest jej aktywnym członkiem.
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1 sierpnia
KINO NA LEŻAKACH W SARBINOWIE 
(boisko przy Szkole Podstawowej w Sarbino-
wie ul. Młyńska).

3 sierpnia
Projekt HUBAS czyli Objazdowe Opole
# Street Art. 2018 
(deptak przy ul. Kościuszki w Mielnie) to au-
torski projekt muzyczny Huberta Biczkow-
skiego. Artysta wraz z zespołem w ten spo-
sób chce promować swoją twórczość i talent
muzyczny.

4 sierpnia
FESTYN RODZINNY – „ŚRODEK LATA” 
(parking przy Polo Markecie w Mielnie, 
17:00-22:00) – gwiazdami wieczoru będą
Majka Jeżowska i Zespół Enej. W programie
nie zabraknie animacji dla dzieci.

4 sierpnia 
FESTYN PIECZONEJ GĘSI W GĄSKACH 
festyn organizowany cyklicznie od kilku lat
przez Stowarzyszenie Rozwoju Miejscowości
Gąski. Jak sama nazwa wskazuje można na
nim skosztować gęsiny przygotowywanej na
różne sposoby ale także pobawić się przy do-
brej muzyce.

8 sierpnia 
FESTIWAL HOLI W SARBINOWIE 
(boisko przy Szkole Podstawowej w Sarbino-
wie ul. Młyńska). Kolorowe proszki do wza-
jemnego obsypywania się w roli głównej. Za-
bawa ulubiona nie tylko przez dzieci.

10–16 sierpnia
JARMARK SZTUKI 
(deptak przy ul. Kościuszki w Mielnie)
W programie animacje dla dzieci, warsztaty 
i pokazy rękodzieła a także regionalne sma-
kołyki.

11 sierpnia 
„ŚNIADANIE ZA BIEGANIE” 
ŚNIADANIOWY BIEG O PUCHAR 
BURMISTRZ MIELNA
bieg na dystansie 5 km (Plaża główna w Miel-
nie – od ul. Kościuszki) Start punktualnie 
o godz. 10:00 przy pomniku morsa w kie-
runku Mielenka. Każdy uczestnik biegu musi
wnieść opłatę startową, ale w zamian na
mecie czekać na niego będzie pożywne śnia-
danie, medal i upominki od sponsorów. 
zas-start24.pl/czas_start24/Mielno

13 sierpnia
MIELEŃSKIE WIECZORY ORGANOWE 
– 52. MIĘDZYNARODOWY FESTIWAL 
ORGANOWY
Koncert przy Kościele p. w. Wniebowzięcia
NMP w Sarbinowie (początek koncertów 
o godz. 20:20) Taras Baginets (Rosja) – or-
gany, Chór Filharmonii z Tajpei (Tajwan)

14 sierpnia
KINO NA LEŻAKACH W MIELNIE 
– UNIEŚCIU 
(boisko sportowe przy ul. Rybackiej)

15 sierpnia 
FESTIWAL HOLI W CHŁOPACH 
(plaża przy przystani rybackiej w Chłopach).
Kolorowe proszki do wzajemnego obsypywa-
nia się w roli głównej. Zabawa ulubiona nie
tylko przez dzieci.

15 sierpnia 
PARAFIADA W SARBINOWIE 
(teren przy Kościele) – głównym organizato-
rem imprezy jest Rada Parafialna przy Para-
fii pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Pan-
ny w Sarbinowie. 

15 – 18 sierpnia 
KARAOKE SUPER STAR 
na terenie całej gminy Mielno przeprowadzo-
ne zostaną eliminacje karaoke. Wyłonieni 
w ten sposób finaliści odbędą profesjonalne
warsztaty, aby na koniec zaśpiewać w kon-
cercie finałowym na deptaku w Mielnie. Ich
występy oceniać będzie jury, w skład którego
wejdą przedstawiciele gminy Mielno oraz
członkowie Zespołu Video. Zespół wystąpi
na zakończenie imprezy. Koncert finałowy
rozpocznie się 18 sierpnia o godz. 18:00 na
deptaku przy ul. Kościuszki w Mielnie.

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

18 sierpnia
MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ LATARŃ
MORSKICH 
Tego dnia przy latarni morskiej w Gąskach od
godz. 17.00 odbywać się będą różne zabawy
i konkury dla dzieci i dorosłych. O godz.
20.00 nastąpi uroczyste Otwarcie Nocy La-
tarń Morskich. Dodatkową atrakcją będzie
podróż ciuchcią na trasie Mielno – Gąski co
z pewnością ułatwi udział w tym wyjątkowym
wydarzeniu.

18 sierpnia
MIELEŃSKIE WIECZORY ORGANOWE 
– 52. MIĘDZYNARODOWY FESTIWAL
ORGANOWY 

Koncert przy Kościele p. w. Przemienienia 
Pańskiego w Mielnie 
(początek koncertów o godz. 17:00), Błażej
Musiałczyk – organy, Zespół Solistów Lumen
Vocale.

18 sierpnia
DZIEŃ RYBY 
(plaża przy przystani rybackiej w Chłopach l.
Portowa 4) – organizatorem tego festynu jest
Stowarzyszenie Promocji i Rozwoju Osady
Nadmorskiej Chłopy „16 Południk” w Chło-
pach.

21-26 sierpnia 
JARMARK SZTUKI 
(deptak przy ul. Kościuszki w Mielnie). 
W programie animacje dla dzieci, warsztaty 
i pokazy rękodzieła oraz regionalne smako-
łyki.

25 sierpnia
ŚWIĘTO WODY 
(parking przy Polo Markecie w Mielnie, 16:00-
24:00) – druga edycja imprezy symbolicznie
kończącej sezon letni w gminie Mielno. W pro-
gramie przewidziane są występy teatralne
dla dzieci oraz wiele innych atrakcji dla naj-
młodszych. Zabawa taneczna przy muzyce
na żywo oraz pokazy kulinarne. Gwiazdami
wieczoru będą zespoły Yaka Band i Fajters.

25 sierpnia
MIELEŃSKIE WIECZORY ORGANOWE 
– 52. MIĘDZYNARODOWY FESTIWAL
ORGANOWY
Koncerty przy Kościele p. w. Wniebowzięcia
NMP w Sarbinowie (początek koncertów 
o godz. 20:20), Marcin Armański – organy,
Koszaliński Kwintet Dęty.

30 sierpnia
KONCERT CLEO I PLAYBOYS 
(Holiday Camping Resort ul. Leśna 18, Łazy)
– organizatorem jest Holiday Camping Resort
w Łazach. Zakończenie sezonu letniego 
w niezwykły sposób. Wyjątkowy Sylwester 
w środku lata zorganizowany w stylu folk.
Impreza połączona z obchodami 10-lecia
ośrodka.

fot. Bartosz Deja

MIeLeŃsKIe LaTO aRTYsTYCZNe
KULTURa W sŁONeCZNYM WYdaNIU
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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 
CAŁE 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!

Walory turystyczne gminy Mielno
wydają się niepodważalne, 
znajdują zwolenników w kraju 
i poza jego granicami. Turyści wra-
cają tu po wielokroć i w lecie, 
i jesienią, i zimą, i… przez cały rok,
przy okazji organizowanych więk-
szych wydarzeń czy też zaledwie 
z tęsknoty za wiatrem we wło-
sach…

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

Burmistrz Mielna odznaczy
statuetką „Turystycznego Przyjacie-

la Gminy
M i e l n o ”
o s o b y
będące wie-
lo le tn imi ,
wytrwałymi
miłośnika-
mi lokal-
nych atrak-
cji. 

Podsta-
wą do przyznania tytułu „Tury-
stycznego Przyjaciela” będą złożo-
ne przez Państwa na piśmie infor-
macje zawierające terminy i miejsca
pobytu turystycznego w miejscowo-
ściach gminy. Potwierdzenie tych
informacji mogą stanowić zdjęcia,

zaświadczenia, rachunki za pobyt
itp. aby zabawy zbytnio nie utrud-
niać, nie przygotujemy szczegóło-
wych druków i procedur. Wystarczy
napisać list, ważne: żeby był czytel-
ny ;) oraz dołączyć wspomniane
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-
dawca, 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 ogólne-
go rozporządzenia o ochronie danych
osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
(Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wyra-
żam zgodę na przetwarzanie moich
danych osobowych i publicznego udo-
stępnienia wizerunku dla potrzeb wy-
łonienia „Turystycznego Przyjaciela
Gminy Mielno”.

No to… do dzieła, czekamy na
zgłoszenia!

Bądź naszym przyjacielem



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.

Przed nami kolejna edycja 
KARAOKE SUPER STAR! Gmina
Mielno zaprasza do konkursu
wszystkie osoby pełnoletnie, które
chcą pokazać, że śpiewać każdy
może. Pochwal się talentem i prze-
trzyj sobie szlak na drodze do mu-
zycznej sławy.

Już w dniach 15 – 17 sierpnia
odbędą się eliminacje do festiwalu,
a ich zwieńczeniem będzie wielki
koncert finałowy. Na koniec wy-
stąpią jurorzy festiwalu, czyli Ze-
spół Video. 

aby wziąć udział w konkursie
wystarczy przyjść na eliminacje,
które odbędą się na terenie gminy
Mielno, zgodnie z harmonogra-
mem:

Środa, 15 sierpnia, 
od godz. 19:00
Łazy – „Chatka Zagratka”, ul.

Leśna 2,

Unieście – „Pod wydmą”, 
ul. Gen. Władysława Sikorskiego 2,

Sarbinowo – Bar „Oaza”, 
ul. Nadmorska 64,

Czwartek, 16 sierpnia, 
od godz. 19:00
Chłopy – „astoria”, ul. Kapitań-

ska 43, 
Gąski – przy Latarni Morskiej

(w razie deszczu – „Chata Latarni-
ka”, ul. Nadbrzeżna), 

Mielno – „Czym chata bogata”,
ul. Chrobrego 26B,

Piątek, 17 sierpnia, 
od godz. 19:00
Mielenko – „U Doroty”, ul. Li-

powa 54.
W każdym klubie wyłonionych

zostanie maksymalnie 3 zwycięz-
ców, którzy przejdą do półfinału.
Półfinaliści wezmą udział w profe-
sjonalnych warsztatach wokalnych
odbywających się od 16 do 18 sierp-
nia w Teatrze Variete Muza w Ko-

szalinie. Warsztaty będą obejmo-
wać zajęcia z korekcji wokalnej,
pracę z mikrofonem, ogólny wyraz
artystyczny i współpracę z chór-

kiem, a także sceniczną metamor-
fozę pod okiem stylisty. 

Półfinaliści będą mogli wybrać
dwa utwory z listy dostarczonej
przez Organizatora, które zapre-
zentują w czasie wielkiego koncertu
finałowego już 18 sierpnia na depta-
ku przy ul. Kościuszki w Mielnie.
Najlepsza trójka będzie miała oka-
zję powalczyć o wspaniałe nagrody:

1. miejsce – 3000 zł! 
2. miejsce – 2000 zł 
3. miejsce – 1000 zł
Wszyscy finaliści zostaną ob-

darowani również pobytami w naj-
lepszych mieleńskich hotelach 
i upominkami od partnerów wyda-
rzenia. 
Regulamin oraz szczegółowe informacje
na temat konkursu dostępne na 
stronie www.ckm.mielno.pl

Centrum Kultury w Mielnie
oraz Teatr Variete Muza w Koszali-
nie serdecznie zapraszają!

karaoke super star ponownie w mielnie

Nadmorsko-śpiewająco!

MIELNO KOŁYSZE SIĘ 
W RYTMIE REGGAE! 

Wspólnie z turystami rozpo-
częliśmy tegoroczne wakacje, koły-
sząc się w rytmie Reggae przy
akompaniamencie samego Kamila
Bednarka. Jeden z najbardziej cha-
rakterystycznych głosów na pol-
skiej scenie muzycznej mogliśmy
usłyszeć w czasie koncertu na dep-
taku w samym sercu Mielna 6 lip-
ca. Przed występem piosenkarza
publiczność rozgrzewał Krzysztof
Czapla, który zagrał największe hity
w wersji saksofonowej. Liczna wi-
downia nie mogła przestać tańczyć,

jednak głos Kamila Bednarka zza
sceny wyciszył na moment okrzyki
radości, które zaraz zamieniły się
w gromkie brawa. W czasie ponad
godzinnego występu muzyk wyko-
nał swoje największe hity m.in.
„Chwile jak te”, „Talizman” oraz
„Cisza”. Miło było usłyszeć kilku-
krotne zapewnienia, że nasza pu-
bliczność bawi się najlepiej. 
Kolejna okazja, by to sprawdzić
już 28 lipca na urodzinach Tede 
oraz 4 sierpnia na Festynie 
„Środek Lata”, w czasie którego
wystąpią zespół ENEJ oraz Majka
Jeżowska. Zapraszamy!

/W OBIeKTYWIe/



Łącznie naukę ukończyło 264
uczniów. Najlepsi uczniowie, spor-
towcy oraz najaktywniejsi w innych
dziedzinach życia zostali uhonoro-
wani Statuetkami Prymusa, stypen-
diami i nagrodami książkowymi. 

Olga Roszak-Pezała, burmistrz
Mielna, wręczyła stypendia 12
uczniom z najwyższą średnią. Takie
uhonorowanie młodych ludzi było
możliwe dzięki Lokalnemu Progra-
mowi Wspierania edukacji Uzdol-
nionych Dzieci i Młodzieży z terenu
Gminy Mielno. 

W szkole podstawowej naj-
wyższą średnią ocen osiągnęła Zo-
sia Szyda uczennica klasy V b (5,50),

a na poziomie klas gimnazjalnych
Natalia Trąbka (5, 38). Ponadto, jak
co roku, Forum Samorządowe 
Nasza Gmina wyróżniło 17 uczniów
za prace społeczną, wzorową posta-
wę i sukcesy w nauce 

ewa Jabłońska, dyrektor Szkoły
Podstawowej także wręczyła 23
uczniom stypendia motywacyjne za
wyniki w nauce i w sporcie. 

STaTUeTKI 
PRYMUSA SZKOŁY
ODeBRaLI 
NaSTęPUJąCY
UCZNIOWIe:

• Szyda Zofia
• Furgał Aleksandra
• Dziewiątkowska Maja
• Lewandowski Konrad
• Zabłocka Maja
• Urbaniak Aleksandra
• Kaczmarek Martyna
• Janczak Justyna
• Trąbka Natalia
• Włodarczyk Weronika
• Żukowska Natalia
• Gil Maria
Nagrodzonym uczniom gratu-

lujemy sukcesów i osiągnięć, 
a wszystkim życzymy słonecznych,
pełnych pozytywnych wrażeń bez-
piecznych wakacji.

Nagrodzeni za rok pracy 
,,Śmiało płyń pod prąd na nieodkryty ląd” – takie motto towarzyszyło uroczystości zakończenia roku szkolnego
2017/2018 w Szkole Podstawowej im. Leonida Teligi w Mielnie.

Parafiada, zorganizo-
wana po raz pierwszy
na mieleńskim deptaku,
okazała się przysło-
wiowym strzałem 
w dziesiątkę – imprezą
przede wszystkim ro-
dzinną oraz przyjazną
wczasowiczom. 

U
czestnicy „Muzycznego
Mielna” spędzili czas na
słuchaniu i podziwianiu

występów artystycznych przy sto-
łach pełnych grillowanych wyrobów
mięsnych, domowego jadła, rozma-
itych ciast i soków owocowo-wa-
rzywnych. Imprezie towarzyszyła
loteria fantowa, w której główną na-
grodą był rower. Rozlosowano licz-
ne vouchery ufundowane przez lo-
kalne ośrodki wypoczynkowe: Uni-
tral, Baltivia, Marina, Royal Park,
Hotel Meduza, Chabrowe Wzgórze
– Mielenko oraz właścicieli lokali
gastronomicznych: „U Rybaka”, Ita-
ka, Salsa, Ramzes, Taco, Cafe Gale-
ria, Kawiarnia 888, Wanilia Cafe,
Magiczny Smak Lodów, Lodziarnia
i Kawiarnia Pana Bątkiewicza, Bur-
gery KROWa. 

Komitet organizacyjny projek-
tu „Muzyczne Mielno” pragnie wy-
razić wdzięczność i serdeczne po-
dziękowania za hojność i wsparcie,
jakie okazali nam wszyscy sponso-

rzy, mieszkańcy, służby munduro-
we, przyjaciele i znajomi. Szczegól-
ne ukłony należą się księdzu 
Tadeuszowi Piaseckiemu i księdzu
Kazimierzowi Dullatowi za prze-
prowadzenie uroczystej parafiady
na rzecz pozyskania funduszy na
cele dobroczynne. 

Bezinteresowną pomoc i wspar-
cie okazali także lokalni przed-
siębiorcy ekoprzedsiębiorstwo 
z Mielna, Firma „Probis” z Mielna,
Zakład Garmażeryjny Kazimierza
Gosa ze Strzeżenic, Piekarnia „Baj-
giel” z Będzina, Zakład Masarski
andrzeja Nadobnego z Debrzna,
Firma „Jasionek” z Cewlina, Handlo-
wa Spółka Ogrodnicza z Koszalina,
Firma Rok-Tech Roberta Rokasze-
wicza, Sklep „Walencja” Ryszarda
Firadzy, Sklep Osiedlowy Kaczma-
rek, Dom Wczasowy Państwa Pru-
szyńskich z Mielna, Henryka Różal-

ska i Katarzyna Karasiewicz z Mie-
lenka, anna i Waldemar Twarowscy
z Mielna, ewa Juchniewicz i Wiolet-
ta Żuwalska z Mielna, Krzysztof
Chadacz z Mielenka, Marcin Poraj-
Dobrzelewski z Mielna oraz panie,
które upiekły domowe pyszne ciasta.
Naszymi partnerami był również
Urząd Miejski w Mielnie, Centrum
Kultury w Mielnie oraz Stowarzysze-
nie „ekowspólnota” Lokalna Orga-
nizacja Turystyczna z Mielna. 

Dzięki wsparciu tak licznej
grupy osób przedsięwzięcie prze-
obraziło się w integracyjne i mu-
zyczne spotkanie dla mieszkańców. 

Dziękujemy za niezwykłą
ofiarność i zaangażowanie, życzli-
we gesty i pomoc wszystkich ludzi
dobrej woli, którzy wykazali się
społeczną pracą przy realizacji tak
dużego projektu.

parafiada, czyli
Muzyczne Mielno
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Idą by pokazać, że z rakiem
można żyć pięknie i aktywnie. Idą
by nakłonić do badań jak najwięk-
szą liczbę osób, idą by dać nadzieję

tym, którzy usłyszeli już diagnozę.
– OnkoRejs powstał po to, by

dawać nadzieję wszystkim tym,
którzy są chorzy. aby pokazać, że

rak to nie wyrok i każdy z nas powi-
nien marzyć i spełniać te marzenia.
Nie ważne jak wyglądasz, gdzie
mieszkasz, co robisz, choroba może
dopaść również Ciebie. Dlatego
prosimy… Badaj się! Rak w większo-
ści przypadków jest wyleczalny.

Chcemy też pokazać wszyst-
kim, i chorym, i zdrowym, że warto
cieszyć się każdą minutą swojego
życia i szkoda marnować cenny czas
na negatywne myśli. Kochaj Życie 
i uśmiechaj się do ludzi! – twierdzą
uczestnicy. 

Wybrali życie – zarażają radością 
Uczestnicy OnkoRejs – Wybieram życie 2018 odwiedzili Mielno. Zarażają radością, pogodą ducha, optymizmem. 

jeżeli ktoś ma ochotę wes-
przeć kolejne onkorejsy może 
dokonać przelewu na konto 
Fundacji: Fundacja onkorejs 
– wybieram Życie
nr konta: 27 1750 0012 0000
0000 3227 5494

Polsko-niemiecki przewodnik
turystyczny Gminy Mielno jest do-
stępny w naszych punktach infor-
macji (ul. B. Chrobrego 3b, ul. Le-
chitów 25 w Mielnie). W pigułce

podstawowe informacje, opisy
atrakcji, mapy, trasy, kontakty,
zdjęcia. Turystom, gościom, pasjo-
natom regionu szczególnie poleca-
my zakup tego wydawnictwa.

Z przewodnikiem... po gminie

W
latach osiemdziesi-
ątych ubiegłego wie-
ku sztorm o wyjątko-

wej sile rozerwał wydmy a wraz
nimi ciąg spacerowy powstały tu na
początku XX wieku. Prace nad
przywróceniem dawnego ciągu ko-
munikacyjno-wypoczynkowego
trwały od lat. 

Ta nadmorska budowla miewa-
ła feralne dni, ale 13 lipca 2018 roku,
piątek, do takich nie należał – tego
dnia oficjalnie i uroczyście przeci-
ęto wstęgę, symbolicznie zamykając
całość inwestycji rewitalizacji pro-
menady, na którą od kilku dekad
czekali wszyscy.

Zrewitalizowane we wcześniej-

szych latach zejścia na plażę przy
ul. Orła Białego, Chmielnej i Mic-
kiewicza zostały scalone kładkami
na stalowych palach tuż przed czo-
łem wydmy. Kładki mają długość
około 300 metrów i dzięki nim pro-
menada wydłużyła się do prawie
dwóch kilometrów. 

promenada przyjaźni w mielnie

Była, jest… i będzie 
Nie oparła się żywiołom, ale determinacja władz samorządowych gminy
Mielno w ciągu ostatnich 5 lat była większa. Promenada, choć ma już
blisko 200 lat, niedawno uzyskała nowy wygląd. Odbudowana i rozbudo-
wana stała się wizytówką gminy. 


