
C
ieszymy się z wyróżnie-
nia, tym bardziej, że podobne
otrzymaliśmy już w 2014 roku,

a więc widać, że wciąż podtrzymu-
jemy wysoką jakość – mówi Olga 
Roszak-Pezała, wójt Gminy Mielno.
Wtórują jej przedstawiciele organi-
zacji pozarządowych działających na
terenie gminy.

Gminę Mielno charakteryzuje wy-
soka aktywność społeczna rozu-
miana jako działalność organizacji
pozarządowych. Jest tu najwyższa
aktywność społeczna, mierzona
liczbą organizacji pozarządowych 
w stosunku do liczby mieszkańców,
w porównaniu do Koszalina i po-
wiatu koszalińskiego. Gmina Mielno
wychodząc naprzeciw dużej liczbie 
i aktywności organizacji pozarządo-
wych wspiera je zarówno w sposób fi-
nansowy jak i pozafinansowy. 

– Władza musi opierać się na dia-
logu ze lokalną społecznością Tylko
taka symbioza ma szansę na sukces.
Ta współpraca jest naprawdę warto-
ściowa, bo poprawia i wzmacnia wi-
zerunek gminy, wzbogaca naszą

ofertę kulturalną oraz pozwala lepiej
dopasować działania do oczekiwań 
i potrzeb mieszkańców – podkreśla
wójt.

– Ze względu na zaawansowanie
pewnych form działania, uważamy,
że możemy udostępniać nasze do-
świadczenia w ramach tzw. dobrych
praktyk – zapewniają przedstawiciele. 

W ramach regrantingu Stowarzy-
szenie na Rzecz Osób Zagrożonych
Wykluczeniem Społecznym z Unie-
ścia zrealizowało projekt „Zmie-
niajmy świat zaczynając od swojego
podwórka”. Organizacja przeprowa-
dziła „warsztaty młodego ogrodnika”,
podczas których dzieci i młodzież 
z placówek wsparcia dziennego 
w Mielnie, Unieściu i Gąskach na-
uczyły się jak sadzić i pielęgnować
rośliny domowe, w ramach warsz-
tatów edukacyjnych dzieciaki ze
świetlic wraz ze swoimi rodzicami 
i opiekunami założyły trzy mini
ogrody (przy każdej ze świetlic): 
w Mielnie kwiatowe aleje, w Gąskach
ogród w stylu japońskim, w Unieście
ogród ziołowo-warzywny. 

W ramach projektu „Ryby maja
głos” Stowarzyszenia Promocji i Roz-
woju Osady Nadmorskiej Chłopy
„16-ty Południk” przeprowadzono
warsztaty dla dzieci z trzech szkól,
które propagowały rybacki charakter
miejscowości Chłopy.

Gmina Mielno z sukcesem konty-
nuuje wsparcie organizacji pozarządo-
wych w zakresie dotowania wkładów
własnych do projektów finansowanych
ze środków zewnętrznych. 

Stowarzyszenie Promocji i Roz-
woju Osady Nadmorskiej Chłopy 
„16-ty Południk” wybudowało 
siłownię zewnętrzną w Chłopach.
Koszt projektu wynosił 111 839 zł, 
z czego samorząd dofinansował
wkład w wysokości 18 996 zł 54 gr.

Stowarzyszenie Krzewienia Kul-
tury Muzycznej Fraza zorganizowało
ogólnopolski festiwal dla dzieci 
i młodzieży grającej na gitarach elek-
trycznych. Finał odbył się w Unie-
ściu. Koszt całkowity projektu wy-
nosił 45 000 zł, a sfinansowany przez
gminę Mielno wkład własny stowa-
rzyszenia 6 000 zł.

Inicjatywa finansowania wkładów
własnych stowarzyszeń doskonale
funkcjonuje na terenie gminy Mielno
już trzy lata. Finansowanie wkładów
własnych przyciąga środki ze-
wnętrzne, które odciążają budżet
gminy, ale także pozwalają na reali-
zowanie projektów, które wychodzą
spoza ośrodka władzy samorządowej,
stanowiąc realizację pomysłów spo-
łecznych. 

– Działania podobne do naszych są
prowadzone w Polsce zazwyczaj w du-

żych ośrodkach miejskich, w których
funkcjonują dojrzałe organizacje po-
zarządowe. Gmina Mielno jest gminą
wiejską, niespełna pięciotysięczną 
i na gruncie małych społeczności
wiejskich, w których funkcjonują
tylko lokalne stowarzyszenia, takie
działania są innowacyjne. Mielno jest
dowodem na to, że w małych samo-
rządach współpraca międzysektorowa
może działać na porównywalnym 
z dużymi ośrodkami poziomie – pod-
sumuje Olga Roszak-Pezała. 

GąSki s SarBinowo s Chłopy s nieGoSzCz s Mielenko s Mielno s UnieśCie s łazy
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zycie gminy
konkurs „samorządowy lider współpracy z ngo 2016”

Mielno najlepsze 
zajęliśmy i miejsce w kategorii gmina wiejska w organizowanym po raz czwarty 
przez zachodniopomorski urząd wojewódzki konkursie podsumowującym współpracę 
samorządów z organizacjami pozarządowymi. 

/NAGRODĘ PRZYZNANO ZA:/
– finansowe wspieranie konkursów organizowanych przez ngo dla innych
ngo tzw. regranting – nowość w skali województwa
– fundusz pożyczkowy dla ngo – nowość w skali województwa
– udzielanie wkładów własnych do projektów finansowanych ze środków ze-
wnętrznych – nowość w skali województwa
– aktualizację i przygotowywanie na stronie internetowej urzędu gminy za-
kładki poświęconej współpracy z organizacjami pozarządowymi,
– konsultowanie aktów prawa miejscowego z ngo,
– wymiana informacji pomiędzy administracją a sektorem pozarządowym,
– prowadzenie diagnoz potrzeb organizacji pozarządowych,
– powołanie gminnej rady działalności pożytku publicznegofesTyn inTegracyjny „mama, TaTa i ja” zorganizowany przez sTowarzyszenie „pomosT” 

w unieściu

„fesTyn pieczonej gęsi” w gąskach zorganizowany przez sTowarzyszenie rozwoju miejsco-
wości gąski 

/OPINIE/
Hubert Heinsch, 
prezes „Ekowspólnoty” Lokalnej 
Organizacji Turystycznej w Mielnie:
– mieleński samorząd wypracował
nowoczesny model współpracy z
organizacjami pozarządowymi,
który nie jest martwym tworem, ale
jest modyfikowany i unowocze-
śniany zależnie od potrzeb obu
stron. w tym tkwi sukces. 

Monika Wieruszewska, 
prezes Stowarzyszenia Rozwoju
Miejscowości Gąski:
– Gmina umożliwia rozwój organiza-
cjom pozarządowym, pobudza do
działania oferując różne na-
rzędzia.Konieczny jest nieustanny
dialog pomiędzy NGO a samo-
rządem, gdyż tylko taka współpraca
ma szansę przynieść obustronne
korzyści.

/FAKTY/
w gminie mielno przypada blisko
7 organizacji pozarządowych na
1000 mieszkańców. dla porówna:
nia: w koszalinie 4 na 1000 miesz-
kańców, w gminach pozostałych
powiatu koszalińskiego około 2-3
organizacji na 1000 mieszkańców.

sTowarzyszenie „pomosT” 
w unieściu zorganizowało
warszTaTy kulinarne

Turniej sporTowy „jem owoce i warzywa” zorganizowany
przez akademię piłkarską mielno
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/FELIETON WÓJTA/

zwyCiężyliśMy!
szanowni mieszkańcy gminy

mielno! z ogromną radością

wszyscy przyjęliśmy informację 

o rezygnacji inwestora z planów

lokalizacji elektrowni jądrowej 

w gąskach. deklaracja stała się

faktem 22 lipca, gdy wojewoda

zachodniopomorski wygasił

decyzję o wskazaniu lokalizacji

inwestycji w zakresie budowy

obiektu energetyki jądrowej

w gąskach. na taką oficjalną

decyzję czekaliśmy aż pięć lat.

cieszymy się ogromnie. To wielki

sukces i zasługa nas wszystkich.  

pragnę przede wszystkim gorąco

podziękować mieszkańcom całej

gminny, działaczom

antyatomowego ruchu

społecznego, instytucjom,

organizacjom, stowarzyszeniom,

radnym, zaprzyjaźnionym

samorządom i wszystkim ludziom

dobrej woli, którzy wytrwale

walczyli o uwolnienie nas od

atomu. 

To dzięki wam dzisiaj możemy

spokojne realizować swoje plany 

i marzenia, nie obawiając się 

o zdrowie, ani życie nasze 

i następnych pokoleń. To dzięki

wam prysła wizja mieszkania

obok niechcianego 

i niebezpiecznego sąsiada. 

chcąc symbolicznie zakończyć

etap zmagań z koncepcją

lokalizacji elektrowni jądrowej 

w gąskach zapraszam państwa

bardzo serdecznie 26 sierpnia

do uczestnictwa w gminnych

uroczystościach.

olGa roSzak-pezała, 

wójt GMiny Mielno

P
rzed sezonem mieleń-
scy oraz powiatowi
radni podpisali poro-

zumienie, na mocy którego wspól-
nie z zarządcą drogi (koszalińskim
powiatem) została zrealizowana
przebudowa infrastruktury drogowej
w pasie drogowym ul. B. Chrobrego
w Mielnie (na odcinku od ul. 1 Maja
do ul. Wojska Polskiego). 

Co zmieniono:
� „poszerzono” pas ruchu na wy-

sokości wjazdu na parking koło „Bie-
dronki”, co w praktyce pozwoliło na
swobodny i niekolizyjny przejazd sa-
mochodów jadących prosto i tych co
zamierzają skręcić na parking

� zamontowano barierki o wyso-
kości 1,1 m po obu stronach ulicy po-
cząwszy od ul. 1 Maja aż do ul.
Wojska Polskiego

� zlikwidowano przejście dla pie-
szych przy postoju taksówek.

akcja – „omiń korki 
drogowe”

Gmina była inicjatorem nowator-
skiej akcji informacyjnej pn „Omiń
korki drogowe”. 

Za pomocą telefonu podróżujący
mogli odczytać QR KOD na billbo-
ardach usytuowanych przy głównych
trasach i odczytać alternatywne trasy
dojazdu do naszych miejscowości.

z pomocą… drogówka
Wzrost liczby posiadaczy aut 

i tendecja do korzystanania z wła-
snego transportu, a nie podróżo-
wania pociągiem do miejsc wakacyj-
nego wypoczynku – to zdaniem
władz gminy m.in. powód wszech-
obecnych korków drogowych.

– Zakorkowane ulice to problem
wszystkich miejscowosci turystcz-
nych w Polsce, zaś po tzw. wysokim
sezonie stanie w korku ulicznym do-
skonale znają mieszkańcy dużych
metropolii – stwierdza Olga Roszak-
-Pezał, Wójt Gminy Mielno. – Każda

rodzina ma dzisiaj kilka samo-
chodów i nimi porzyjeżdza na
wczasy nad morze. Drogi zaś nie są 
z gumy, a nasz region nie może po-
szczycić się nadmiarem autostrad
czy dróg ekspresowych.

Właśnie i przede wszystkim 
z uwagi na szacunek dla turystów 
i mieszkańców gmina szukała dal-
szych rozwiązań w celu do efektyw-
niejszego „odkorkowania” Mielna.
W pierwszy sierpiniowy weekend 
policjanci z drogówki wpólnie 
z gminnymi strażnikami kierowali
ruchem na wysokości przejścia dla
pieszych koło „Biedronki” w godzi-
nach największego natężenia ruchu.

Uwaga – światła
Do końca wakacji trwa testowanie

– przenośnej – sygnalizacji świetlnej.  
– Nie można nam zarzucić bier-

ności w podejmowaniu wyzwań 
– podkreśla Olga Roszak-Pezała 
– Testujemy różne warianty. Doce-
lowo wspólnie z koszalińskim staro-
stwem zamierzamy opracować do-

kumentacje techniczną remontu
głównej ulicy Mielna i Unieścia.

Będziemy starać o dofinanso-
wanie zewnętrzne tej drogowej in-
westycji. Zatem wówczas będzie
można docelowo stworzyć strategię
na rozwiązanie kwestii korków 

w centrum miejscowości Teraz szu-
kamy „tymczasowych” ale zadawala-
jących rozwiązań – począwszy od
akcji informacyjnych o drogach al-
ternatywnych dojazdu nad morze,
poprzez testowanie rozładowania
ruchu sygnalizacją świetlną.

odkorkowaliśmy...
Mielno
akcja informacyjna na bilbordach o alternatywnych trasach, ręczne sterowanie ruchem, 
a także sygnalizacja świetlna – taki sposobami gmina mielno stara się ograniczyć korki 
drogowe, który w wakacje paraliżują wjazd do centrum miejscowości. 

/W OBIEKTYWIE/

zaMieCie do CzySta
mosir kupił nową zamiaTarkę, kTóra już od sierpnia sprząTa

ulice w gminie. zamiaTarka wyposażona jesT m. in. w gps,
sysTem kamer moniTorujących pracę, zbiornik na wodę o po-

jemności 2000 liTrów i rurę do liści o długości 7 meTrów.

Zakończono pierwszy etap bu-
dowy stadionu w Mielnie wraz z bu-
dynkiem zaplecza. W nowo wybu-
dowanym obiekcie powstały m. in.:
szatnie dla zawodników z łazienkami
i natryskami, pomieszczenia dla

sędziów i trenerów oraz nowoczesna
sala wielofunkcyjna. Koszt pierw-
szego etapu wyniósł 2.320.000,00 zł
z czego dofinansowanie w kwocie
739.400,00 zł gmina pozyskała 
z Ministerstwa Sportu i Turystyki.

stadion zmienia oblicze 
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gmina mielno – aTom sTop

zwyCiężyliśMy!!!
25.11.2011 

– ogłoszenie przez pge tzw. krótkiej listy potencjalnej lokalizacji
pierwszej polskiej elektrowni jądrowej i wytypowanie gąsek

12.02.2012 
– referendum lokalne – głosy przeciwko – 94,3%

8.02.2012 
– decyzja wojewody zachodniopomorskiego marcina zydorowicza
o wskazaniu lokalizacji elektrowni jądrowej w gąskach 

19.04.2012 
– wystąpienie działaczy ruchu antyatomowego w sejmie rp podczas
antyatomowej koalicji „zielony front” 

13.05.2012 
– postawienie kapliczki antyatomowej „chroń od atomu” w gąskach

22-29.04.2012 
– uczestnictwo europejski Tydzień akcji „dla przyszłości bez czar-
nobyla i fukushimy” 

25-26.05.2012 
– uczestnictwo w koszarT, festiwalu sztuki w przestrzeni publicznej,
atomowy koszalin? 

9.08.2013 
– podpisanie w gąskach listu intencyjnego samorządów lokalnych
pomorza zachodniego przeciwko lokalizacji elektrowni w gminie
mielno.

28.02.2014 
– utrzymanie w mocy decyzji wojewody zachodniopomorskiego
przez elżbietę bieńkowską, minister infrastruktury i rozwoju 

22.03.2014 
– spotkanie z byłym premier japonii naoto kan w żarnowcu

8.10.2014 
– oddalenie skargi gminy mielno przez wojewódzki sąd admini-
stracyjny w warszawie 

15.12.2014 
– złożenie skargi kasacyjnej do naczelnego sądu administracyj-
nego w warszawie  

5.11.2015 
– oddalenie skargi kasacyjnej gminy mielno przez  naczelny sąd ad-
ministracyjny

18.04.2016 
– złożenie przez gminę mielno skargi konstytucyjnej do Trybunału
konstytucyjnego

15.10.2016  
– decyzja pge ej (inwestora) o rezygnacji z przeprowadzenia badań
lokalizacyjnych i środowiskowych w gąskach 

22.07.2016 
– decyzja wojewody zachodniopomorskiego piotra jani wygaszająca
decyzję o wskazaniu lokalizacji inwestycji w zakresie budowy obiektu
energetyki jądrowej w gąskach  

kalendariUM
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Klub sportowy saturn mielno
w rozgrywkach ligowych 2015/2016
osiągnął samodzielnie najwi-
ększy sukces w swojej długolet-
niej historii.

Po ciężkiej pracy zespół drużyny
seniorów awansował do Koszali-
ńskiej Klasy Okręgowej – odpowied-
nika V ligi PZPN, jednocześnie naj-
wyższej klasy rozgrywkowej
organizowanej przez KOZPN.

Jest to niebywały sukces sportowy
całego zespołu wraz z trenerem Da-
riuszem Szperlakiem. Saturn nie osi-
ągnąłby tego sukcesu bez wsparcia
ze strony Urzędu Gminy Mielno, a
także wielu sponsorów i darczyńców. 

W imieniu zarządu KS Saturn
Mielno chcielibyśmy podziękować
za wsparcie: Firmusowi Markets sp. z
o.o. , Klubowi Bajka, DW Arkadii w
Unieściu, ZWK w Unieściu, Instytu-

towi Zdrowia Sofra sp. z o.o. , Firmie
Przewozowej Ronin z Koszalina i
firmie Herman Trans.

Jednocześnie zachęcamy do
współpracy kolejne podmioty go-
spodarcze, a jak również osoby indy-
widualne. Zarząd Klubu ogłasza kon-
kurs na kierownika drużyny. Osoby
zainteresowane proszone są o kon-
takt tel. do Prezesa Klubu Dariusza
Starzyńskiego: 604 530 854.

13 sierpnia rozpoczął się nowy
sezon ligowy 2016/2017. W pierw-
szym meczu Saturn Mielno wygrał
5:3 z Olimpem Złocieniec na euro-
boisku ZOZ w Koszalinie. 

Dla naszego zespołu bramki zdo-
byli: Matusiak – 3, Jarosiewicz -1, Ślu-
sarz – 1. Nasza drużyna wystąpiła w
składzie: w bramce – Cichy, obrońcy
-Wojtaś, Kunat, Ślusarz, Adamczyk,
pomoc – Wojciechowski, Romaniec,

Feliński, Rząsa, atak – Matusiak,
Asman, na zmiany wchodzili: Kupi-
dura, Jarosiewicz, Guzowski, Wło-
dyka. Skład zespołu uzupełniali po-
nadto: Prusinowski, Wasylik,
Wasylik, Chojnowski, Gierłowski,
Chmielewski, Janusz. Do szerokiej
kadry zespołu należą również
Skrundź, Szafran, Starzyński, Wajs. 

Opiekunem I drużyny jest Tomasz
Chrupałła – trener klasy UEFA „A”.

na sukces zapracowało wielu...

/W OBIEKTYWIE/

Sportowe wakaCje

mieleński klub szTuk i sporTów walki w poroninie na obozie
sporTowo-rekreacyjnym.

akademia piłkarska mielno wyjechała na obóz sporTowy 
do kalisza pomorskiego. wypoczynek młodych piłkarzy 

uzyskał dofinansowanie ze środków budżeTu gminy mielno.

mielno w dusznikach zdrój... czyli obóz sporTowy naszych 
piłkarek z ręcznych z uks opTy, dofinansowany ze środków

budżeTu gminnego.

Celem konkursu jest ukazanie
Gminy Mielno oczami dzieci i mło-
dzieży w niej mieszkających. Po-
nadto ideą organizatorów tj. Mło-
dzieżowej Rady Gminy Mielno jest
rozwijanie wśród młodzieży umie-
jętności obserwacji swojego oto-
czenia, swojej „małej ojczyzny” jej
dokumentowania, interpretacji
oraz opisu, a także kształtowanie
świadomości społecznej uczest-
ników.

prace konkursowe wraz z kartą
zgłoszeniową należy składać do 
5 września 2016 r. do godziny 12.

Jedna osoba może zgłosić na
konkurs 1 fotografie. Fotografie pro-
simy opisać według szablonu: „tytuł
zdjęcia, imię i nazwisko”. Do prac
prosimy załączyć dane kontaktowe
(adres, telefon, e-mail). Adres 
e-mail do zgłoszeń drogą elektro-
niczną Kacper.Mielno@wp.pl w te-
macie:

Prace zostaną zaprezentowane
i nagrodzone na stoisku MRGM
podczas gminnych dożynek 10
września 2016 r. oraz na stronach
internetowych MRGM i Gminy
Mielno. 

„moje
spojrzenie

na
gminę mielno”

konkurs fotograficzny

karta zGłoSzeniowa

„Moje Spojrzenie na GMinę Mielno”

1. imię i nazwisko uczestnika konkursu 

2. Tytuł zdjęcia, gdzie zostało zrobione?

3. potwierdzam, że autorem zdjęcia jest osoba zgłaszająca się w konkursie. 

daTa i podpis:

Siedem wyjątkowych dni

jaskinia niedzwiedzia w kleTnie

kłodzka sTarówka

puchaczówka

socjoTerapia na wesolo
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Siedem wyjątkowych dni

minieuroland w kłodzku

na posToju

na Tle śnieżnika

puchaczówka

Twierdza kłodzka

wizyTa w bacówce

zalew sTara morawa

Tu mieszkaliśmy i bawiliśmy się

zakupy w muzeum
muzeum minerałów 
w sTroniu śląskim

czarna góra – park 
rozrywki

socjoTerapia na wesolo

D
zieci i młodzież 
z placóweK wsparcia
dziennego gminy

mielno, pod opieKą świetli-
cowych wychowawców, 
wyjechały na Kolonię do
stronia śląsKiego. W okresie
od 30 lipca do 7 sierpnia odbyły
bardzo ciekawą i intensywną podróż
do najpiękniejszych miejsc Dolnego
Śląska. 

Przez siedem dni 48 wycho-
wanków świetlic w Mielnie, Unieściu
i Gąskach korzystało z gościnności
Ośrodka Wypoczynkowego Willa
Diana we wsi Stronie Śląskie, poło-
żonej w malowniczej dolinie Śnie-
żnickiego Parku Krajobrazowego. 

Każdy dzień kolonii był wyjąt-
kowy i poświęcony poznaniu innej
atrakcji turystycznej. Pierwszego
dnia, dzięki wizycie w Eurolandzie w
Kłodzki, poznaliśmy mapę tury-
styczną naszej kolonii. Mieliśmy
okazję zobaczyć miniatury wszyst-
kich zabytków Ziemi Kłodzkiej. Ko-
lejny dzień spędziliśmy na Czarnej
Górze, która zim jest kolebką nar-
ciarzy i snowboardzistów, latem 
natomiast słynie z bogatej oferty 
zjeżdżalni, trampolin, ścian wspi-
naczkowych i torów wyścigowych.
Usytuowana na zboczu Czarnej Góry
zjeżdżalnia grawitacyjna „Czarna
Żmija” dostarczyła naszym pod-
opiecznym wielu niezapomnianych
wrażeń.

Trzeciego dnia skorzystaliśmy 
z lokalnych atrakcji. Poznaliśmy 
najbliższe miasto – poprzez udział
w grze terenowej oraz dzięki wizycie
w Domu Kultury poznaliśmy historię
i zabytkową architekturę Stronia
Śląskiego. Dzień czwarty to wizyta
w Muzeum pełnym nieznanych nam
dotychczas minerałów, a następnie
wyjazd do rezerwatu przyrody 
w Kletnie. Rezerwat przyrody Jaskinia
Niedźwiedzia w Kletnie chroni samą
jaskinię, stanowi jej otulinę i wiąże się
z niezwykłymi zjawiskami kreso-
wymi, o czym mogliśmy się sami
przekonać. Unikalny mikroklimat 
jaskini – temperatura w granicach 
6 stopni Celsjusza i stuprocentowa
wilgotność powierza pozwala na
tworzenie się zachwycającej szaty

naciekowej, z której to Jaskinia Nie-
dźwiedzia najbardziej słynie. 

Kolejny dzień kolonii spędziliśmy
na żywej lekcji historii w Twierdzy
Kłodzkiej. Sympatyczny Prus – nasz
przewodnik, wprowadził nas w żywą
historię twierdzy. Na własnej skórze
odczuliśmy wybuch dział armatnich,
dyscyplinę wojskową oraz nakaz bez-
względnego posłuszeństwa wobec
dowódcy, który zna tajne zakamarki
ogromnej budowli.

Dzień piaty to zwiedzanie z prze-
wodnikiem kopalni złota w Złotym
Stoku. Wspominając o tym wyjąt-
kowym miejscu należy pamiętać, że
złoto ze Złotego Stoku ma znaczący
udział w historii świata. Swego czasu
Fuggerowie wspierali wydobywanym
tu złotem królową hiszpańską Iza-
belę, która mogła dzięki temu sfi-
nansować wyprawę Krzysztofa Ko-
lumba, zakończoną odkryciem
Ameryki.

Kolejne dni kolonii to zwiedzanie
skalnych labiryntów „Błędne Skały”,
zwiedzanie Międzygórza, Ogrodu
Bajek i Wodospadu Wilczki. 

Mimo kapryśnej pogody udało
nam się spędzić jedno z kilku, za-
planowanych w okresie kolonii, po-
południ nad Zalewem Stara Morawa,
gdzie kąpiel stanowi ogromną przy-
jemność ze względu na malownicze
położenie tegoż zalewu.

Wieczorami nasi wychowan-
kowie korzystali z dogodnego dla
dzieci i młodzieży otoczenia Willi
Diana. Na zewnętrznych boiskach
rozgrywane były mecze piłki nożnej,
siatkówki oraz gry zespołowe. Dobry,
wewnętrzny klimat grupy dzieci ko-
lonijnych budowały ogniska integra-
cyjne oraz wieczorne zajęcia z za-
kresu socjoterapii, zapobiegania
agresji, a co najważniejsze – profi-
laktyki alkoholowej i narkotykowej. 

To było dobrze wykorzystanych
siedem dni, które służyły rozwojowi
społecznemu oraz osobistemu 
wychowanków placówek wsparcia
dziennego – świetlicom GOPS, dzia-
łającym w  Mielnie, Unieściu 
i Gąskach.

aGnieSzka józefowSka
foT. kierownik kolonii beaTa korczyńska oraz

wychowawcy: agnieszka józefowska, anna
szczerba, bożena jasiakiewicz
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Mieleńskie lato
artystyczne
jak wakacje – to nad morzem. jak nad morze – to do mielna. 
w trakcie sezonu letniego zapraszaliśmy państwa do udziału 
w imprezach oraz wydarzeń sportowych i kulturalnych, organi-
zowanych w gminie mielno – przepięknych nadmorskich miej-
scowościach powiatu koszalińskiego.  oferta  została przygoto-
wana bardzo wszechstronnie, aby każdy mógł znaleźć coś dla
siebie. nie zabrakło atrakcji muzycznych, ale też i sportowych 
o czym można się przekonać w naszej fotorelacji...



7zdrowiesierpień 2016 | nr 8 (20) |  www.mielno.pl     www.facebook.com/GminaMielno

Serdecznie zapraszam mieszkańców gminy
do skorzystania z bezpłatnych szczepień
finansowanych z budżetu Gminy Mielno 

w 2016 r.:

rejesTracja:

• miejsce rejestracji:

gabinet nr 2 zoz „med-care” s.c. l. kosiński, w. kosiński (parter) w
ośrodku zdrowia w mielnie przy ulicy bolesława chrobrego 9,

• termin rejestracji: 

od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-17.00,

• telefoniczna rejestracja: 

094 316-65-15.

Szczepienia będą przeprowadzone po uprzedniej rejestracji w go-
dzinach 9.00-14.00 w terminie (bez sobót i niedziel):

• iii dawka – od 20 września 2016 r. do 30 września 2016 r.

szczepienia zostaną przeprowadzone po uprzedniej rejestracji 
w ośrodku zdrowia w mielnie przy ulicy bolesława chrobrego 9 w ga-
binecie lekarskim zoz „med-care” s.c. l. kosiński, w. kosiński. naj-
później w dniu szczepienia należy dostarczyć do ośrodka zdrowia w
mielnie podpisaną przez rodzica (prawnego opiekuna) zgodę na wy-
konanie szczepienia. wzór zgody można pobrać z biuletynu informacji
publicznej urzędu gminy mielno: www.mielno.pl – bip – poradnik in-
teresanta – ochrona zdrowia – zgody rodziców na przeprowadzenie
szczepienia. nie obowiązuje wcześniejszy wybór lekarza rodzinnego. 

wyMaGane dokUMenty: dowód osobisty rodzica. 
ilość szczepień ograniczona. 

wykonawca wyłoniony w drodze konkursu ofert realizujący program:
zoz „med-care” s.c. l. kosiński, w. kosiński, ul. saperów 34, 75-647
koszalin.

program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego hpV
(dziewczęta 14-, 13-letnie).

Szczepienia mieszkańców 
przeciwko grypie 
(osoby powyżej 65. roku życia).

rejesTracja:
• miejsce rejestracji:

gabinet nr 2 – zoz „med-care”
s.c. l. kosiński, w. kosiński
(parter) w ośrodku zdrowia w
mielnie przy ulicy bolesława
chrobrego 9,

• termin rejestracji:

od poniedziałku do piątku w go-
dzinach 8.00–17.00 (od 1 września
2016 r.),

• telefoniczna rejestracja:

094 316-65-15.

Szczepienia będą przeprowadzane co-
dziennie w okresie od 15 września 2016 r. do
15 grudnia 2016 r. (bez sobót i niedziel) w go-
dzinach 9.00-17.00 po uprzedniej rejestracji, w
ośrodku zdrowia w mielnie przy ulicy bolesława
chrobrego 9 w gabinecie zoz „med-care” s.c. l.
kosiński, w. kosiński. nie obowiązuje wcześniejszy
wybór lekarza rodzinnego.

wyMaGane dokUMenty: dowód osobisty. 

ilość szczepień ograniczona. 

wykonawca wyłoniony w drodze konkursu ofert realizu-
jący program: zoz „med-care” s.c. l. kosiński, w. kosiński,
ul. saperów 34, 75-647 koszalin.

program profilaktyki raka 
gruczołu krokowego

(mężczyźni powyżej 45. roku życia).

rejesTracja:
• miejsce rejestracji:

gabinet lekarski nr 2 – zoz „med-care” s.c. l. kosiński, w. kosiński
(parter) w ośrodku zdrowia w mielnie przy ulicy bolesława chrobrego 9,

• termin rejestracji: 

od poniedziałku do piątku w godzinach 8.30–18.00 (od 1 września
2016 r.),

• telefoniczna rejestracja: 

094 316-65-15.

Badania zostaną przeprowadzone po uprzedniej reje-
stracji w ośrodku zdrowia w mielnie przy ulicy bole-

sława chrobrego 9 w gabinecie lekarskim nr 2 zoz
„med-care” s.c. l. kosiński, w. kosiński w wybrane

niedziele m.in.:

• 9 października 2016 r. w godzinach 
10.00-13.00,
• 16 października 2016 r. w godzinach
10.00-13.00,
• 23 października 2016 r. w godzinach
10.00-13.00,

wyMaGane dokUMenty: dowód oso-
bisty. 

ilość badań ograniczona. 

wykonawca wyłoniony w drodze konkursu ofert
realizujący program: usługi stomatologiczno-le-
karskie s.c. katarzyna i sławomir firmanty, ul. m.
karłowicza 3/3, 75-563 koszalin.



www.facebook.com/GminaMielno     www.mielno.pl | sierpień 2016 | nr 8 (20) |
8
zaproszenia

2
2
2
8���
�""�8�"�

9�
�
����

�
��"�����2
2
2
8�
�
��"8%�

<�(��'%�� �CABG�<��'�I�:CA;�<
�
	�����	����

/
Z

A
P

R
A

S
Z

A
M

Y
/

4�%�)3����5������
($!

&+!
1
	����-

�+-
&���

	�
$������

!
6�

�
���(�����>��


�
�
�)���
:-��9�FAF�GJB�JIH;
�"�)�"�)%"'-"1

��
1
���)�����

�/��"'�)-�')42�:%"1
9�BG9�'"�/�62���;8

1
-"'��7�+'"	�7��41

�'-����"	49
BI9AA?BJ9DA�
-'��

%��'4�:'"�4����/'"	4�����CAAC
@�CAAE;8�1

-"'������41
�'-���BG9DA?BI9AA

)���"'8�1
-"'������41

�'-���BI9AA?BJ9DA

�� (,"2
�'53)5
��
�$����')��


(5,"'�
�

:-��9�GAB?HHD?HDE;
�
��"1

��%������"6���	"'")�2��9

�� �
�
�
 )�������
�

���&"52
"�.

(%"�
�5�
�"��
:-��9�FBE�BBG�GAH;
�"�)�"�-�'-��"1

��%'42�/�9��"���?
�"1

)����"
5���:CAAI?CABA;8�1

-"'�����%��-��
BG9AA?BH9DA
!
'����:CAAF?CAAH;8�1

-"'���BH9DA?BJ9AA7
�41

�'-���BG9AA?BH9DA�
���

����)�:1
����%'4�	)4�"��2;8�+'"	�

BG9AA?BH9DA7
�����)%"'-"1

�

�� �(�(�,.'���
�
��"

:-��9�GAE�FDA�IFE;
)-�	�"��1

��
������7

�/��"'8�%"���	4��������+'"	��BH9AA?BJ9AA�
(���"'8�1

-"'������41
�'-���BI9AA?BJ9DA�

�� -
�(�!

%,3�
:-��9�FAF�DGJ�GIA;
)-�	�"��1

��
������

�
�"	4���:1

���8�CAAD����
�"	)�;8

1
-"'������41

�'-���BG9AA?BH9DA�

$�����&��4�
�

��-
�(�!

%,3
:-��9�GAI?DBB?JDA;
�����)%"'-"1

��%'42
3(�1

��
������9

�
4��1

�4-��:'"�4����CAAD?CAAE;8
%"���	4������I9AA?I9EF7�
%��-���BC9DA?BE9DA
�
4��1

�4-��:'"�4����CAAB?CAAC;�
%"���	4������BE9DA?BG9AA

��&�+	
�� �

�
�
 )��
��.��(5,.��
��(%"',#2
1
�������'�,


��"�.)���
:-��9�GAA�ADH�FFI;

3�������0
�.�

�
*��.8
/�9�G��

�'���DG�.���+���7
���'/%��+'"	����%��-���BH9BF?BI9DA7��
����'/%��+'"	����%��-���BI9DA?BJ9DA
�����'/%�8�%"���	4�����7�+'"	�7�
%��-���BJ9DA?CA9FA

3�������0
�(�&���

!
0
�
8

(4�"���$"	)-�1
"1

����
9�(-'�62�

�'����4����1
�(�'���"1

��7�
/�9��

�	�'4�6���CH
$"���	4��������+'"	��BH9DA?BI9DA�

�� !
'��
),'����,��;�

"')�3�
�
.53�3:

(,"2
�'53)5
��
�	�"�"���5�


;�
�)5
�(�'���"2

":
:-��9�GAB?BHF?IBD;
("�"-��J9AA?BA9AA�
(4�"���$"	)-�1

"1
����

9�(-'�62�
�'����4����1

�(�'���"1
��7�

/�9��
�	�'4�6���CH�

�� 4
)%#��*%�
2
��53��.')5,3��

��.��(
��"'���.')5,3�
:-��9�FAG?BCF?DIA;
%"���	4�������"	49�BA9AA?BC9AA�
$0

�
�>��1

�'�/�
=7�/�9������-#1

BH7
�
����"7

�� 4��������
.53�5�
�2

��
�)����7

(,"2
�'53)5
��
�&"52

"�.��
�
�=

)�"2
"*���;�

�)��:

,��9�GAB?DBC?CCH
(������I?BC���-�)"�"-2�BC9AA?BE9AA

(������BD?BI���-�+'"	�7�BH9AA?BJ9AA7
���	4�����BE9AA?BG9AA�
��/��&"������1

���)�����
/�9��

�	�'4�6���EH7�

�� 4
)%#���',3),3�5�3���2
���

"'.�
�(��

"'5��"2

�;�

�)5�
�
�
���:

:-��9�GAJ�ICG�JHF;
0
-"'���BI9DA?CA9DA�

$0
�
�>��1

�'�/�
=7�/�9������-#1

BH7
�
����"

�� 4
)%#��/�0������
.)���

(,"2
�'53)5
��
�/�0������

.)���
:-��9�GAE?AGA?FCF;
*'"	��BI9AA?CA9AA
3(�1

��
������

�� 4��������
.53�5�
������5�
���

2
�2
�
�.�@=?@���,�

2
�-
��
*��.

(,"2
�'53)5
��
�$!

�
!
(+

:-��9�FBF?BAA?AFE;
�
�/����'2������)-'/�

��-���8
1
-"'������41

�'-���BG9AA?BH9DA7�
3������1

"�����8�1
-"'��8�

BH9DA?BI9DA�
)�����'�B��!

$(�1
�.���+��/7�

/�9�G��
�'���DG7�

�� 4
)%#��;?@=,3�$"�.����:
(,"2

�'53)5
��
�$'"�
"����

��&"52
"�.�!

)��3��
���

"')��
�
���"%3�;?@=,3�$"�.����:

:-��9�FAC?DDI�EBG;
0
-"'���BG9AA?BI9AA

$�'�����%1
9�0

����"1
4������

�
$7�

/�9��
�	�

"')��BH7�1
�(�'���"1

��9

<���<���<
�
�'�

"�"�'��
�"%'��"1

������
����

&�	���
4������"+���$"62-�/�$/����4?

���"����%"	)-�1
������"'�

�����
/	4���"����%'4�4�.'4�	���

��2�
1
��

������9


