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gmina mielno otrzymała laury za
zasługi na rzecz szerzenia profilak-
tyki grypy oraz za trud wkładany 
w realizację ważnych zadań z za-
kresu promocji ochrony zdrowia.

Wręczenie nagród odbyło się
podczas XI Debaty Ekspertów Flu
Forum 2019 w Sali Kolumnowej Sej-
mu Rzeczypospolitej.

Przypomnijmy: od 2009 roku
na terenie gminy realizowany jest
program zdrowotny dla mieszkań-
ców powyżej 65. roku życia w za-
kresie szczepienia przeciwko gry-
pie. Dzięki tym działaniom corocz-
nie ok. 200 mieszkańców może
skorzystać z bezpłatnych szczepio-
nek. 

Na 2019 r. zabezpieczonych zos-
tało 311 szczepionek dla zaintereso-
wanych projektem mieszkańców.
Serdecznie zapraszamy.

Gminne „prozdrowotne” nagro-
dy:

– 2016 rok – Nowy Lider w za-
kresie profilaktyki grypy,

– 2017 rok – Lider w zakresie
profilaktyki grypy,

– 2018 rok – Zdrowy Samorząd
w kategorii Zdrowa Gmina/Miasto

– 2018 rok – Super Lider w za-
kresie profilaktyki grypy,

W latach 2017 – 2018 gmina
Mielno na programy prozdrowotne
otrzymała dofinansowanie (2017 r. 
– 40%, 2018 r. – 80%) ze środków Za-
chodniopomorskiego Oddziału Wo-
jewódzkiego Narodowego Funduszu
Zdrowia.

Jesteśmy ekspertem – grypa
nam niestraszna

– Inwestycja kosztowała prawie
7,5 mln zł, w tym 6 mln zł to dofi-
nansowanie z Regionalnego Progra-
mu Operacyjnego Województwa 
Zachodniopomorskiego 2014–2020.
400 tys. zł wyniósł wkład gminy
Mielno w budowę trasy rowerowej
Velo Baltica – podsumowuje Olga
Roszak-Pezała, burmistrz Mielna. 

W przygotowaniu są dalsze od-
cinki Trasy Nadmorskiej biegnącej 
w centrum Mielna, które wyprowa-
dzą ją poza drogę powiatową tj. na
wał przeciwpowodziowy rzeczki
Uniesty i dalej na opaskę brzegową
jeziora Jamno. W ramach tego etapu
powstaną dwie kładki przez Uniestę,
które będą miały wielkie znaczenie
dla ruchu lokalnego.

Gmina Mielno przygotowuje
także dwa własne projekty obejmu-
jące krótkie, ale ważne odcinki trasy
Bałtyk-Wałcz.W ramach projektu
Budowy centrum przesiadkowego 
w Mielnie zostanie przedłużona 
o ok. 200 m ścieżka rowerowa z Ko-
szalina do ul. Północnej w Mielnie.

Drugi projekt to połączenie tras ro-
werowych w centrum Mielna – obej-
muje on budowę 160 m drogi rowe-
rowej od ul. Północnej do wału prze-

ciwpowodziowego rzeki Uniesty.
Dzięki tym projektom rowerzyści
będą mogli ominąć „wąskie gardło”,
jakim jest rondo w Mielnie oraz dro-

gę powiatową w centrum Mielna.
Realizacja tych inwestycji powinna
zakończyć się w 2021 r.

Trasa rowerowa Velo BalTica coraz dłuższa 

RoweRem wzdłuż moRza 
Turyści rowerowi mogą już podróżować otwartym i nowym odcinkiem nadbałtyckiego szlaku: Pleśna – Mielno. Droga liczy około
18 kilometrów (w naszej gminie ok. 10 km). Połowa tej trasy powstała od zera.

W ramach projektu powstały 
w naszej gminie 4 odcinki 
o łącznej długości ok. 9 km:
Pleśna – Gąski ok. 2,8 km, 
Gąski-Sarbinowo – ok. 1,3 km,
Sarbinowo-Chłopy – ok. 0,8 km,
Chłopy – Mielenko – Mielno 
– ok. 4,2 km.

Trasa Nadmorska
zwana również Velo Baltica jest
jedną z czterech tras rowero-
wych objętych wspólnym pro-
gramem budowy Sieci Tras Ro-
werowych Pomorza Zachodnie-
go. Trasa na terenie województ-
wa zachodniopomorskiego wie-
dzie od Świnoujścia do granicy
województw zachodniopomor-
skiego i pomorskiego. 
Velo Baltica jest również frag-
mentem istniejącego międzyna-
rodowego szlaku rowerowego
R-10 i R-13.
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giełda noclegów 
przez cały rok

Impreza pod nazwą
„Flądra czy Turbot,
czyli mieleńskie święto

ryby” rozpoczęła się spekta-
klem „Morskie Opowieści” 
i animacjami dla dzieci w wy-
konaniu Teatru Katarynka, na-
stępnie na scenie zaprezento-
wał się nasz lokalny zespół
„Bursztyn”.

Program wypełniony był
mnóstwem atrakcji m. in. pokazem
szycia i naprawy sieci rybackich,
targiem rybnym, stoiskami z lokal-
nymi przysmakami. Nie mogło za-
braknąć reprezentacji sekcji kuli-
narnej działającej w ramach Uni-
wersytetu Trzeciego Wieku. Panie
wraz z prowadzącym zajęcia warsz-
tatowe Marcinem Latkowskim
przygotowały pyszne potrawy rybne
i rozdawały je uczestnikom imprezy
wraz z unikalnym poradnikiem 
w regionie czyli „Mini książką ku-
charską” której są autorkami.

Wielkie kulinarne show rozpo-
częło się od pokazu gotowania na
żywo z udziałem Mateusza Gesslera,
który również poprowadził kulinar-

ne „walki o laury” wśród lokalnych
restauratorów. W konkursie uczest-
niczyło 10 restauratorów z Osiedla
Unieście. W pięcioosobowym jury
zasiedli: burmistrz Mielna – Olga
Roszak-Pezała, dyrektor Centrum
Kultury w Mielnie – Anna Ledocho-
wicz, Mateusz Gessler, Robert Bo-
chenko oraz osoba wybrana spośród
publiczności czyli Jolanta Chejda.
Zadaniem uczestników było przygo-
towanie przekąski lub przystawki,
której podstawowym składnikiem
miały być ryby morskie występujące
w Bałtyku. Zwycięzcą konkursu kuli-
narnego została Restauracja „Pod
Wydmą”, II miejsce zajęła „Uni-Ryby”
Smażalnia Bosman, zaś III miejsce na

podium wywalczyła Willa Nest.
Jeszcze raz gratulujemy!

I przyszedł czas na wspól-
ne wielkie gotowanie zupy ryb-
nej połączonej z degustacją.
Prawie 800 porcji smacznej
strawy trafiło do brzuchów na-
szych gości. W dalszej części
imprezy, ze sceny, przy zacho-
dzie słońca, mogliśmy usłyszeć
szanty w wykonaniu zespołu

Tomek Trust & Annie, a gwiazdą
wieczoru był zespół Specyficzni,
który porwał publiczność do tańca.

Impreza „Flądra czy Turbot czyli
Mieleńskie Święto Ryby” była współ-
finansowana przez Unię Europejską
ze środków Europejskiego Funduszu
Morskiego i Rybackiego w ramach
Programu Operacyjnego Rybactwo 
i Morze na realizację celu „Wzrost
aktywności i zaangażowania spo-
łeczności rybackiej gminy Mielno 
w rozwój lokalny i zarządzanie zaso-
bami rybackimi, którymi dysponują,
poprzez zaangażowanie do organi-
zacji i uczestnictwa w wydarzeniu 
o charakterze rybackim tj. Mieleń-
skim Święcie Ryby".

jeśli mielno, to RyBa
W ostatni dzień wakacji w Mielnie (na Osiedlu Unieście), przy ul. Wydmowej,
teren przy przystani zmienił się w plac zabawy, tańców i kulinarnych rarytasów.

kwaterodawców oraz turystów informuJemy, 
że od 1 października giełda noclegów zmienia swój charakter. 

znajdą się na niej obiekty całoroczne. 
prosimy o państwa zgłoszenia na mail: kontakt@cit.mielno.pl 

lub telefonicznie: 94 316 60 48, kom: 793 897 305
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Organizatorami dorocz-
nego święta plonów
było Starostwo Powia-

towe w Koszalinie, Samorządowe
Centrum Kultury z Sarbinowa oraz
Miejsko – Gminny Ośrodek Kultury
w Bobolicach. Tradycyjnie pierw-
szym punktem programu była msza
św. dziękczynna w kościele p.w.
Wniebowzięcia NMP w Bobolicach,
którą celebrował ksiądz biskup
Krzysztof Włodarczyk. Następnie
delegacje poszczególnych gmin Po-
wiatu Koszalińskiego i Miasta Ko-
szalina przeszły w barwnym koro-
wodzie dożynkowym ulicami Bobo-
lic, na plac rekreacyjny przy ul.
Dworcowej. Otwarcie uroczystości
nastąpiło poprzez przekazanie na
ręce burmistrz Bobolic Mieczysławy
Brzozy oraz wicestarosty koszaliń-
skiego Tomasza Tesmera specjalnie
wypieczonych bochnów chleba, 
które następnie otrzymali włodarze
poszczególnych gmin i zaproszeni
goście. Oprawę muzyczną części ofi-
cjalnej dożynek przygotował zespół
„Ziemia Bobolicka” i dziecięca grupa
„Niwa” z Bobolic. 

Podczas uroczystości uhonoro-
wano rolników z Powiatu Koszaliń-
skiego odznaką Ministra Rolnictwa 
i Rozwoju Wsi „Zasłużony dla rol-
nictwa”, wyróżniono mieszkanki na-
szego regionu, wykazujące się szcze-
gólną aktywnością na rzecz rozwoju
środowisk lokalnych tytułem „Ko-
bieta aktywna Powiatu Koszalińskie-
go”. Wśród tych drugich znalazła się
przedstawicielka naszej gminy Alina
Szybowska, której serdecznie gratu-
lujemy. 

Atrakcją każdych obchodów do-
żynkowych jest konkurs na najład-
niejsze wieńce dożynkowe ocenione
przez komisję konkursową, której
jak co roku przewodniczy znawczyni
tematu Ewa Pliszka – etnograf z Mu-

zeum Regionalnego w Koszalinie.
Laureatami tegorocznego konkursu
na „Tradycyjny wieniec dożynkowy”
zostały sołectwa: Gołogóra (I miejs-
ce), Krępa (II miejsce) i Kotłowo (III
miejsce). Nagrody specjalne ufundo-
wane przez Zachodniopomorską
Izbę Rolniczą w Koszalinie i Środko-
wopomorską Lokalną Grupę Działa-

nia w Koszalinie trafiły do sołectw
Świeszyno i Niekłonice.

W ramach artystycznych pre-
zentacji gmin wystąpił zespół „Kot-
wica” z Mielna. Rozstrzygnięto rów-
nież konkurs na „Kulinarny specjał
Dożynek Powiatowych 2019”. Wśród
laureatów w kategorii „Potrawa
mięsna”, zajmując II miejsce, znalaz-

ło się Stowarzyszenie „16-ty Połu-
dnik” z Chłopów za carpaccio z łoso-
sia. 

Organizatorzy zadbali o atrak-
cje dla wszystkich przybyłych. Od-
było się wiele konkursów i zawodów,
za udział w których zwycięzcy na-
gradzani byli atrakcyjnymi nagroda-
mi.

dożynKi PowiaTowe w BoBolicach

mielno aktywne i docenione 
14 września, w Bobolicach, odbyły się Dożynki Powiatowe. Nie zabrakło na nich reprezentacji gminy Mielno. 

Gmina Mielno na dożynkach 
reprezentowana była przez Sto-
warzyszenie Rozwoju i Promocji
Osady Nadmorskiej Chłopy 
„16-ty Południk” w Chłopach
oraz „Ekowspólnotę” Lokalną
Organizację Turystyczną.
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Polsko-niemiecka „Piracka przygoda”

Polsko-niemieckie spotkanie
młodzieży w Mielnie zosta-
ło wkomponowane w zaba-

wę (i scenerię) opartą na przygodach
pirackich. Wspólne działania miały
zintegrować młodzież szkolną i zjed-
noczyć ją ponad językowymi, czy kul-
turowymi barierami. 

Czy udało się pogodzić i pozyskać
wzajemną sympatię żeglarzy, maryna-
rzy i korsarzy z Mielna, i Schorfhei-
de?? 

Powitanie
nad Polskim
Bałtykiem

Mimo wiatru znad morza było
ciepłe i serdeczne. Obie grupy chętnie
pozowały do zdjęć, chociaż były może
lekko onieśmielone. Niemieckich go-
ściły powitała Olga Roszak-Pezała,
burmistrz Mielna i Barbara Ożga – dy-
rektor Szkoły Podstawowej, wspólnie 
z koordynatorami projektu oraz nau-
czycielami, którzy podjęli się przeży-
cia pirackiej przygody nie tylko ze
swoimi uczniami. 

Projekt jest wynikiem kilkuletniej
współpracy szkół gminnych ze szkołą
w gminie Schorfheide. Jak dotąd to
mieleńscy uczniowie byli gośćmi u na-
szego zachodniego sąsiada. Teraz
przyszedł czas na rewizytę. 

Pierwszy dzień cała grupa spędzi-
ła m.in. na zwiedzaniu Centrum Edu-

kacji Ekologicznej w Sarbinowie, gdzie
odbyły się prezentacje i ciekawe zaję-
cia plastyczne. Wieczorem integrację
dopełnił wspólny grill oraz gry i zaba-
wy. Furorę zrobiła nauka tańca zwane-
go belgijką. Pomimo późnej pory
oczarowani podskokami w rytm
skocznej muzyki duzi, i mali ochoczo
trenowali… do upadłego. 

kołoBrzeg
mocno Piracki

Wycieczka rozpoczęła się od gry
miejskiej polegającej na szukaniu
skarbu, którym były bursztyny po-
chowane w rozmaitych kryjówkach.
W zabawie trzeba było wykazać się
nie lada wiedzą, sprytem i wręcz de-
tektywistyczną dociekliwością. Zmę-
czeni i zmoczeni deszczem, ale za-
dowoleni zdobywcy złota Bałtyku
odwiedzili także Maszoperię, czyli
jedyne w Europie Muzeum 6D, gdzie
wszystkimi zmysłami mogli do-
świadczyć prawdziwie morskich
opowieści.

Była też lekcja historii o samym
mieście… podana w pigułce przez kus-
tosza Muzeum Miasta Kołobrzeg,
mieszczącego się w zabytkowym Pała-
cu Braunschweigów.

Na zakończenie wycieczki w Skan-
senie Solnym – pod dowództwem 
pirata „z krwi i kości” – odbyła się im-
preza integracyjna pełna sprawnościo-

wych konkurencji. A wszystko w pięk-
nej scenerii starego fortu gdzie połą-
czono edukację z niezapomnianą za-
bawą. 

I bawili się wszyscy… bez względu
na wiek, czy miejsce z którego się wy-
wodzą.

„Bal u kaPitana”

Sobota była dniem pełnym różno-
rodnych warsztatów: plastycznych,
scenograficznych, fotograficznych 
i kulinarnych. Uczestników losowo
podzielono na grupy. 

Pojawili się wśród nich miłośnicy
fotografii, śpiewu, tańca, ale także peł-
ni zapału ochotnicy kulinarnych wa-
riacji czy plastycznych wyzwań.  

Cel był jeden – wszyscy pracowali
twórczo nad przygotowaniem wspól-
nego polsko-niemieckiego przedsta-
wienia pn. „Bal u kapitana”. Młodzież
uczyła się kwestii słownych, gdzie
nadzór nad poprawną dykcją sprawo-
wała ubrana w stylowy strój piratki
Aleksandra Mrożek, ale także treno-
wali taneczne układy, nad których
precyzją wręcz matematyczną czuwała
Małgorzata Wysocka. 

Scenografię do spektaklu – będą-
cą mieszanką kolorowych raf jak z ba-
jek Disney’a i pirackich motywów,
których nie powstydziłby się sam
słynny Jack Sparrow – wyczarowały:
Elżbieta Kopera i Magdalena Gos-

Kozłowska. I oczywiście nie mogło za-
braknąć czujnego Filipa Filusa jako
jednookiego pirata, który rozwiązy-
wał wszystkie bolączki małych i du-
żych korsarzy oraz jednał spory… na-
wet te na morzu. 

Cuda kulinarne z warzyw i owo-
ców morza, mocno nawiązujące do te-
matyki projektu wykonywał kucharz
nad kucharze – Marcin Latkowski. To
dzięki jego wirtuozerii powstała pizza
w kształcie ośmiornicy, żaglowce z fa-
szerowanych ogórków, czy egzotyczne
papugi z ananasów. Do tego dołączyli
z pomysłami także kreatywni ucznio-
wie i stół jak na prawdziwym balu…
olśnił kolorami, smakiem, pomysło-
wością. 

Szanty w pokoju ćwiczyli tylko
wybrańcy, którym los podarował pięk-
ne głosy, a na potrzeby spektaklu 
szlifowane były przez profesjonalistów
– duet Tomek Trust & Annie.

Dzięki tym warsztatom zabrzmia-
ła wyjątkowo pięknie, znana wszyst-

kim wilkom morskim, pieśń żeglarska
– „Gdzie ta keja…”.  

Wszędzie poprawności (w tym tej
językowej) pilnowali tłumacze. 
Zawsze życzliwa i uśmiechnięta Moni-
ka Zabłocka wspomagała młodzież 
w trudnej sztuce konwersacji, zaś nad
całością projektu pieczę trzymała, ni-
czym kapitan na statku, Beata Koszy-
kowska.

Finałowy bal to kawał dobrej ro-
boty – marynarzy, żeglarzy, piratów,
syrenek, chórku, narratora i wszyst-
kich współtwórców także tych stoją-
cych poza sceną.

Najcenniejsze dla dzieci było to,
czego nie zapisano w projekcie, ale
było też i jego zasługą – spontanicz-
ność, humor, kreatywność. 

Dzielni Polacy świetnie radzili so-
bie w językowych potyczkach, używa-
jąc często niemieckiego i angielskiego.
Jeśli zabrakło im słowa to nadrabiali…
uśmiechem, a dopiero na końcu sięga-
li po translatora Google. 

Polsko-niemieckie spotkanie młodzieży w Mielnie zostało wkomponowane w zabawę (i scenerię) opartą na przygodach pirackich.
Wspólne działania miały zintegrować młodzież szkolną i zjednoczyć ją ponad językowymi, czy kulturowymi barierami. 

Czy udało się pogodzić i pozyskać wzajemną sympatię żeglarzy, marynarzy i korsarzy z Mielna, i Schorfheide?? 

sPoTKania Młodzieży w gMinie Mielno 2019
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jedyne w Europie Muzeum 6D, gdzie
wszystkimi zmysłami mogli do-
świadczyć prawdziwie morskich
opowieści.

Była też lekcja historii o samym
mieście… podana w pigułce przez kus-
tosza Muzeum Miasta Kołobrzeg,
mieszczącego się w zabytkowym Pała-
cu Braunschweigów.

Na zakończenie wycieczki w Skan-
senie Solnym – pod dowództwem 
pirata „z krwi i kości” – odbyła się im-
preza integracyjna pełna sprawnościo-

wych konkurencji. A wszystko w pięk-
nej scenerii starego fortu gdzie połą-
czono edukację z niezapomnianą za-
bawą. 

I bawili się wszyscy… bez względu
na wiek, czy miejsce z którego się wy-
wodzą.

„Bal u kaPitana”

Sobota była dniem pełnym różno-
rodnych warsztatów: plastycznych,
scenograficznych, fotograficznych 
i kulinarnych. Uczestników losowo
podzielono na grupy. 

Pojawili się wśród nich miłośnicy
fotografii, śpiewu, tańca, ale także peł-
ni zapału ochotnicy kulinarnych wa-
riacji czy plastycznych wyzwań.  

Cel był jeden – wszyscy pracowali
twórczo nad przygotowaniem wspól-
nego polsko-niemieckiego przedsta-
wienia pn. „Bal u kapitana”. Młodzież
uczyła się kwestii słownych, gdzie
nadzór nad poprawną dykcją sprawo-
wała ubrana w stylowy strój piratki
Aleksandra Mrożek, ale także treno-
wali taneczne układy, nad których
precyzją wręcz matematyczną czuwała
Małgorzata Wysocka. 

Scenografię do spektaklu – będą-
cą mieszanką kolorowych raf jak z ba-
jek Disney’a i pirackich motywów,
których nie powstydziłby się sam
słynny Jack Sparrow – wyczarowały:
Elżbieta Kopera i Magdalena Gos-

Kozłowska. I oczywiście nie mogło za-
braknąć czujnego Filipa Filusa jako
jednookiego pirata, który rozwiązy-
wał wszystkie bolączki małych i du-
żych korsarzy oraz jednał spory… na-
wet te na morzu. 

Cuda kulinarne z warzyw i owo-
ców morza, mocno nawiązujące do te-
matyki projektu wykonywał kucharz
nad kucharze – Marcin Latkowski. To
dzięki jego wirtuozerii powstała pizza
w kształcie ośmiornicy, żaglowce z fa-
szerowanych ogórków, czy egzotyczne
papugi z ananasów. Do tego dołączyli
z pomysłami także kreatywni ucznio-
wie i stół jak na prawdziwym balu…
olśnił kolorami, smakiem, pomysło-
wością. 

Szanty w pokoju ćwiczyli tylko
wybrańcy, którym los podarował pięk-
ne głosy, a na potrzeby spektaklu 
szlifowane były przez profesjonalistów
– duet Tomek Trust & Annie.

Dzięki tym warsztatom zabrzmia-
ła wyjątkowo pięknie, znana wszyst-

kim wilkom morskim, pieśń żeglarska
– „Gdzie ta keja…”.  

Wszędzie poprawności (w tym tej
językowej) pilnowali tłumacze. 
Zawsze życzliwa i uśmiechnięta Moni-
ka Zabłocka wspomagała młodzież 
w trudnej sztuce konwersacji, zaś nad
całością projektu pieczę trzymała, ni-
czym kapitan na statku, Beata Koszy-
kowska.

Finałowy bal to kawał dobrej ro-
boty – marynarzy, żeglarzy, piratów,
syrenek, chórku, narratora i wszyst-
kich współtwórców także tych stoją-
cych poza sceną.

Najcenniejsze dla dzieci było to,
czego nie zapisano w projekcie, ale
było też i jego zasługą – spontanicz-
ność, humor, kreatywność. 

Dzielni Polacy świetnie radzili so-
bie w językowych potyczkach, używa-
jąc często niemieckiego i angielskiego.
Jeśli zabrakło im słowa to nadrabiali…
uśmiechem, a dopiero na końcu sięga-
li po translatora Google. 

Polsko-niemieckie spotkanie młodzieży w Mielnie zostało wkomponowane w zabawę (i scenerię) opartą na przygodach pirackich.
Wspólne działania miały zintegrować młodzież szkolną i zjednoczyć ją ponad językowymi, czy kulturowymi barierami. 

Czy udało się pogodzić i pozyskać wzajemną sympatię żeglarzy, marynarzy i korsarzy z Mielna, i Schorfheide?? 

Projekt został dofinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskie-
go Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa (Fundusz Małych
Projektów w ramach Programu Współpracy INTERREG VA Meklemburgia-Po-
morze Przednie/Brandenburgia/Polska w Euroregionie Pomerania)

sPoTKania Młodzieży w gMinie Mielno 2019
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rybne witaCze 
zapraszają

„ryba na powitanie” to projekt zrealizowany przez „Ekowspól-
notę” Lokalną Organizację Turystyczną, w ramach funduszy pozys-
kanych z Mieleńskiej Lokalnej Grupy Rybackiej. 
Celem akcji jest promocja gminy Mielno jako obszaru o wysokich
tradycjach rybackich wraz z upowszechnianiem rybackiego dzie-
dzictwa kulturalnego. 
Ryba to nasz charakterystyczny i naturalny element krajobrazu. 
Witacze pomalowane zostały przez koszalińskiego streetartowca
Tomasza „Cukina” Żuka, przedstawiają trzy popularne ryby bałtyc-
kie – dorsza , łososia i flądrę. Grafiki oddają charakter i nawiązują
do specyfiki miejscowości, w których są zlokalizowane. 
Chłopy – kutry i molo w dzień i w nocy, Mielno – plaża dla każdego,
Sarbinowo – promenada. Tablice informacyjne zamontowane do
każdego witacza zawierają opisy chronionych ryb Morza Bałtyc-
kiego. Słowem: promocja i edukacja.

17 września uczniowie Szkoły
Podstawowej im. Leonida Teligi
w Mielnie wraz z dyrektor Anną
Szydą oraz nauczycielem historii
Maciejem Adamowiczem uczest-
niczyli w uroczystości 
80. rocznicy napaści Rosji 
Sowieckiej na Polskę, które od-
były się w Koszalinie. Delegacja
szkolna złożyła kwiaty pod po-
mnikiem Józefa Piłsudskiego
oraz rozmawiała z prezesem
Światowego Związku Żołnierzy
Armii Krajowej Okręgu Koszalin
Zbigniewem Perzyńskim. Ważna
lekcja patriotyzmu!

W tym roku minęło 80 lat od ataku
wojsk niemieckich (1 września
1939 r.) oraz sowieckich 
(17 września 1939 r.) na polskę. 
te dwa wydarzenia zmieniły losy
polski na długo. obchodzenie tych
rocznic jest tym bardziej ważne, 
że coraz mniej jest wśród nas osób,
które pamiętają tamten okres. 

20 września, w Szkole Podsta-
wowej im. Leonida Teligi w Mielnie
odbył się uroczysty apel, który miał
na celu upamiętnić tamte tragiczne
wydarzenia. 

Gościem specjalnym była Elwira
Adamczewska – sybiraczka, miesz-
kanka Mielna, która na własnej skó-
rze odczuła bolesne wydarzenia 
z czasów wojny, gdyż była deporto-
wana w 1940 roku wraz z rodziną na
Sybir. O transporcie w nieludzkich
warunkach do „największego wię-
zienia świata” Elwira Adamczewska
opowiadała z uwzględnieniem naj-
mniejszych szczegółów. Nie zabrakło
anegdot historycznych oraz niesa-
mowicie budowanej narracji.
Uczniowie z uwagą słuchali wzru-
szającej relacji świadka historii. 

W uroczysty charakter wprowa-
dziły zgromadzoną publiczność

uczennice: Marta Mrzewa (kl. V)
oraz Zofia Szyda (kl. VII), które za-
prezentowały wiersze o tematyce
martyrologicznej. 

Całość dopełnił film edukacyj-
ny, obrazujący sytuację Polski po
„ciosie w plecy”, zadanym przez 
Józefa Stalina, dyktatora ZSRS, 17
września 1939 roku.

Dyrektor Barbara Ożga zwróciła
się do starszej młodzieży z przesła-
niem: „Ważna dla każdego narodu
jest sprawa pamięci o minionych
czasach, dlatego będziemy się starać
obchodzić ten dzień co roku”. Z kolei

wicedyrektor Anna Szyda zaapelo-
wała do najmłodszego grona spo-
łeczności szkolnej, „aby młodzi Po-
lacy rozmawiali z dziadkami, dopóki
mają jeszcze szansę korzystać z cen-
nego źródła żywej historii”. 

Uczniowie, pełni dumy z deter-
minacji Polaków w czasach II wojny
światowej, zakończyli apel owacjami
na stojąco, dziękując Elwirze Adam-
czewskiej za obecność, pamięć 
i świadectwo patriotyzmu. 

Maciej Adamowicz

nauczyciel historii SP Mielno

80 laT od naPaści zsrr

Wyjątkowa rocznica – pamiętamy 

Nasi nowi przyjaciele od
11 lat w goszczą w gminie
Mielno. Przypadkowy

wybór miejsca docelowego wakacyj-
nego wyjazdu to rok 2008 r. 

Zadzwonili do naszej informacji
turystycznej i zapytali o kwatero-
dawcę, który włada językiem nie-
mieckim... i zostali skierowani do
Domu Gościnnego AMOR.

Od tamtej pory rok w rok poko-
nują 1000 km i nadal wielbią mieleń-
ski klimat, atmosferę i bogatą ofertę
kulinarną naszego regionu.

Obserwują bacznie i z zachwy-
tem rozwój infrastruktury oraz do-
pingują rozbudowę oferty turystycz-
nej. Widzą mnóstwo pozytywnej
pracy lokalnego samorządu i miesz-
kańców. 

Regularnie przyjeżdżają w ter-

minie organizacji imprezy – wcześ-
niej gminnych dożynek, obecnie
Święta Wody – które sobie bardzo

chwalą, jako wyśmienitą tematyczną
imprezę związaną z Mielnem – miej-
scem „między dwiema wodami”.

TurysTyczny Przyjaciel gMiny Mielno

jest też za granicą
Statuetka trafia do Haliny i Theo Platzhoff, a laury wręcza sam gospodarz
Mielna – burmistrz Olga Roszak-Pezała. 
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serdecznie zapraszam mieszkańców gminy
do skorzystania z bezpłatnych programów zdrowotnych

finansowanych z budżetu gminy mielno w 2019 r.

Brydż 
– emocje 
przy 
zielonym 
stoliku
Brydż sPorTowy w gMinie Miel-

no sTaje się coraz PoPularniejszy,
grają już uczniowie oraz dorośli 
i seniorzy. 

8 września w hali mieleńskiej hali spor-
towej odbył się Turniej Brydża sportowego
o Puchar starosty Koszalińskiego w ramach
grand Prix Pomorza zachodniego (gPPz),
zorganizowany przez Klub Brydżowy Kontra
z Koszalina. zawody były współfinansowane
przez powiat koszaliński.

Była to iV edycja turnieju, który jest
bardzo wysoko oceniany przez władze Pol-
skiego związku Brydża sportowego (PzBs) 
i kwalifikowany jako turniej dwugwiazdkowy
(w skali trzygwiazdkowej). na mieleńskie za-
wody zjechali mistrzowie i arcymistrzowie tej
dyscypliny z całej północnej Polski. do ry-
walizacji z uznanymi w brydżowym światku
zawodnikami stanęło łącznie około 100 osób,
wśród których liczne grono stanowili brydży-
ści z powiatu koszalińskiego.

organizator – Klub Brydżowy Kontra 
– działa w naszym regionie od 2009 roku 
i organizuje w każdy poniedziałek turnieje
brydżowe w ramach cyklu „Brydżysta roku
w Koszalinie”. drużyny z tego klubu startują
w drużynowych Mistrzostwach Polski na po-
ziomie ii i iii ligi, a zawodnicy odnoszą wiele
sukcesów w regionie i na zawodach ogólno-
polskich. w ostatnich latach instruktorzy sto-
warzyszenia działają w kilku szkołach ucząc

dzieci i młodzież tej wyjątkowej gry i jak po-
kazał poprzedni rok mogą poszczycić się wy-
sokimi rezultatami edukacyjnymi (medale na
mistrzostwach województwa młodzików). 

w zawodach, w których brało udział 46
par, świetnie zaprezentowały się pary z na-
szych okolic. i tak: ii miejsce zajęli sławek
jamka z wiesławem sirmanem, Vi miejsce 
– Marek wawrzyniak z jerzym Kullassem, 
a miejsce Vii – andrzej jabłoński z arturem
Pomarańskim. 

walczyliśmy dzielnie, a gościom w Miel-
nie się bardzo podobało, głośno chwalili 
organizację i zapowiedzieli przyjazd w na-
stępnym roku. organizatorzy i gospodarze
przyczynili się kolejny raz do promocji gminy
Mielno i powiatu koszalińskiego.

starosta koszaliński – Marian herma-
nowicz, burmistrz Mielna – olga roszak-Pe-
zała oraz dyrektor sP Mielno – Barbara ożga,
to osoby bez których wsparcia i pomocy nie
dalibyśmy rady zorganizować tej edycji tur-
nieju. dziękujemy im w imieniu wszystkich
sympatyków brydża. 

Marek Wawrzyniak

1. Szczepienia mieszkańców przeciwko grypie 
(osoby powyżej 65. roku życia).
rejesTracja:
• miejsce rejestracji: gabinet nr 2 – ZOZ „MED-CARE” Sp. J. 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 
(od 1 września 2019 r.),

• telefoniczna rejestracja: 94 316-65-15.

szczepienia będą przeprowadzane codziennie w okresie od 16 września 2019r. do 30 listopada
2019 r. (bez sobót i niedziel) w godzinach 9.00-13.00 i 15.00-17.00 w ośrodku zdrowia w Mielnie
przy ulicy Bolesława chrobrego 9 w gabinecie zoz „Med-care” sp. j. l. Kosiński, w. Kosiński.
nie obowiązuje wcześniejszy wybór lekarza rodzinnego.

wymagane dokumenty: dowód osobisty. ilość szczepień ograniczona. wykonawca wyłoniony 
w drodze konkursu ofert realizujący program: zoz „Med-care” sp. j. l. Kosiński, w. Kosiński, 
ul. saperów 34, 75-647 Koszalin.

2. Program profilaktyki raka gruczołu krokowego 
(mężczyźni powyżej 45. roku życia).
rejesTracja:
• miejsce rejestracji: gabinet lekarski nr 2 – ZOZ „MED-CARE” Sp. J. L. Kosiński, 

W. Kosiński (parter) w Ośrodku Zdrowia w Mielnie przy ulicy Bolesława Chrobrego 9,
• termin rejestracji: od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00–18.00 

(od 1 września 2019 r.),
• telefoniczna rejestracja: 94 316-65-15.

Badania zostaną przeprowadzone po uprzedniej rejestracji w ośrodku zdrowia w Mielnie
przy ulicy Bolesława chrobrego 9 w gabinecie lekarskim nr 2 zoz „Med-care” sp. j. l. Kosiński,
w. Kosiński w wybrane niedziele m.in.:

• 13 października 2019 r. w godzinach 10.00-13.00,
• 20 października 2019 r. w godzinach 10.00-13.00,
• 27 października 2019 r. w godzinach 10.00-13.00.

wymagane dokumenty: dowód osobisty. ilość badań ograniczona. wykonawca wyłoniony 
w drodze konkursu ofert realizujący program: usługi stomatologiczno-lekarskie s.c. Katarzyna 
i sławomir Firmanty, ul. M. Karłowicza 3/3, 75-563 Koszalin.

Olga Roszak-Pezała
Burmistrz Mielna




