
GąskI s sarbInowo s Chłopy s nIeGoszCz s MIelenko s MIelno s łazy

Bezpłatny biuletyn informacyjny Urzędu miejskiego w mielnie / luty 2019 / numer 2 (50)

www.mielno.pl www.facebook.com/GminaMielno

z
lot, jak co roku, odbył się 
w drugi weekend lutego
(8-10.02.2019) i był nie

tylko największym spotkaniem
morsów w Polsce, ale i w całej euro-
pie. zarejestrowały się w sumie 5022
osoby, a do zimnego bałtyku weszło
4904 odważnych!

Idziemy na rekord
Liczba uczestników była w tym

roku imponująca. w ostatnim mo-
mencie zwiększyliśmy jeszcze licz-
bę pakietów, tak żeby każdy, kto 
pojawi się w mielnie, mógł wziąć
udział w zlocie – mówi anna Ledo-
chowicz, dyrektor centrum kultury
w mielnie. spodziewaliśmy się du-

żej frekwencji. w poprzedniej, jubi-
leuszowej edycji uczestniczyło oko-
ło 3500 morsów i to już był bardzo
dobry wynik – dodaje. szybko jed-
nak okazało się, że zainteresowanie
wydarzeniem jest znacznie większe. 

(dokończenie na str. 4-5)

Jak morsować, to tylko w mielnie!
Ogromnym sukcesem zakończył się 16. Międzynarodowy Zlot Morsów w Mielnie. 

W finałOWej kąpieli W MOrZu WZięła udZiał rekOrdOWa licZba Osób! 

Ewa Jabłońska – dyrektor
szkoły Podstawowej w mielnie 
– wśród społeczności uczniowskiej
budzi respekt, u absolwentów – sen-
tyment i ciepłe wspomnienia, wśród
rodziców – szacunek, u nauczycieli
– uznanie za serce dla oświaty. 

ewa Jabłońska ma za sobą 
ponad 30 lat pracy jako pedagog, 
z czego ponad połowę na stanowi-
sku dyrektora – najpierw mieleń-
skiej podstawówki, a od 2008 roku
zespołu szkół w mielnie, w skład
którego wchodziła szkoła Podsta-
wowa im. Leonida teligi w mielnie
oraz gimnazjum im. marka kotań-
skiego w mielnie. to dzięki jej wysił-
kom szkoła Podstawowa już w 1996
trafiła do elitarnego towarzystwa
szkół twórczych, a od 2004 roku
należy do stowarzyszenia szkół 
innowacyjnych Regionu koszaliń-

skiego. Po reformie edukacji w 2017 r.
zarządza szkołą Podstawową 
w mielnie. 

swoją pedagogiczną misję 
i przygodę życia z oświatą dyrektor
ewa Jabłońska zakończy w lutym
2019 r. przejściem na zasłużoną
emeryturę. 

Z tej okazji, 22 lutego, 
o godz. 9, odbędzie się uroczysty
apel w hali sportowej Szkoły
Podstawowej w Mielnie. 

zapraszamy wszystkich uczniów,
rodziców, absolwentów, sympaty-
ków mieleńskiej szkoły, samo-
rządowców i radnych do wspólnego
podziękowania ewie Jabłońskiej za
zapisanie wartościowych kart w hi-
storii mieleńskiej oświaty. 

w marcowym „żg” zamieści-
my obszerną relację z tej uroczysto-
ści.

wychowawca pokoleń
Znają Ją wszyscy – duzi i mali uczniowie, absolwenci, mieszkańcy, samorządowcy...

Pomóżmy 

Patrykowi
Patryk Kozłowski jest

uczniem Szkoły Podstawowej

w Mielnie. Już kilkakrotnie

okazaliście wielkie wsparcie

chłopcu i jego rodzinie. 

Nie zapomnijcie o przeka-

zaniu 1%.

4904 
Odważnych 
Osób weszłO 
dO zimnegO
bałtyku!
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WYDAWCA: 
Urząd Miejski w Mielnie
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www.mielno.pl
94 345 98 46

Rzecznik Prasowy 
94 345 98 31 
– sekretariat

REDAGUJE: 
Beso-Media

Rzecznik Prasowy UM w Mielnie
WSPÓŁPRACA: 

pracownicy referatów UM oraz CKM 

Redakcja zastrzega sobie prawo skracania 
nadesłanych materiałów, redagowania 

i opatrywania własnymi tytułami.

Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych nauką obsługi
komputera oraz bezpiecznym korzystaniem z internetu na zaJęcia
kompUterowe do Centrum kultury w mielnie!

w zajęciach mogą uczestniczyć:
– słuchacze mieleńskiego uniwersytetu trzeciego wieku (spotkania

zgodnie z harmonogramem zajęć utw)
– seniorzy nie będący studentami utw, a chcący poznać tajniki

komputerowego świata
– dorośli mieszkańcy gminy mielno (pow. 25 roku życia). 
udział w doskonaleniu umiejętności obsługi komputera jest bez-

płatny. zajęcia trwać będą do końca maja br.

naJbLiższe sPOtkania:
– poniedziałek 25.02., godz. 9.00-11.45
– wtorek 26.02., godz. 9.00-13.45
– środa 27.02., godz. 16.00-20.00 
wkrótce podamy kolejne terminy zajęć. 

Jeśli jesteście Państwo zainteresowani zapraszamy na pierwsze lekcje.
więcej informacji: centrum kultury w mielnie w godz. 8.00-16.00

tel. 94 315 60 71. 
Projekt współf inansowany w ramach Programu Operacyjnego Polska

Cyfrowa z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu 
państwa.

Nowe zajęcia komputerowe

Przedszkole w Mielnie 
ul. Szkolna 1    

76-032 Mielno
tel. 94/31-89-347

Przedszkole w Mielnie zaprasza w swoje
progi dzieci od 3 do 6 lat i ogłasza zapisy 

na rok szkolny 2019/2020. 

Rekrutacja trwa 
od 4 do 22 marca 2019 r.

PROPOnuJemy:
� wiele uroczystości i warsztatów, w których uczestniczą zarówno dzieci , jak i ro-

dzice, goście,

� ciekawie prowadzone zajęcia (rytmikę, j. angielski, logopedię, religię, spotkania
z teatrem, muzykami z agencji artystycznej „aRtOs”, wycieczki, pikniki, im-
prezy okolicznościowe,

� duże przestronne, słoneczne sale zajęć,

� smaczne domowe jedzenie,

� dobrą współpracę z rodzicami, środowiskiem lokalnym, sponsorami,

� wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną i pracę w oparciu o podstawę programo-
wą oraz ciekawe programy wychowawcze, dydaktyczne.

Postępowanie rekrutacyjne przeprowadzone jest na wniosek rodzica 
kandydata do przedszkola, który składa dokument wraz ze stosownymi 

załącznikami do dyrektora przedszkola.

wniosek można pobrać ze strony internetowej placówki
przedszkolemielno.edupage.org – zakładka rekrutacja 2019/2020.

Zapraszamy ! ! !

Obrady poprzedziło wręczenie
nagród zwycięzcom konkursu zwią-
zanego z poborem opłaty miejsco-
wej za 2018 rok. w wyniku losowa-
nia nagrodzono 9 osób, do których
trafią nagrody – karty sOdeXO.

kategoria obiektów 
całorocznych:
– ośrodki wczasowe – Przemy-

sław sak, hotel marina, mielno, ul.
b. chrobrego 26; pokoje gościnne, 
– kwatery prywatne – krystyna mal-
czewska, gąski, ul. turystyczna 5.

kategoria obiektów letnich:
– pokoje gościnne, kwatery

prywatne: teresa szymańska,
gąski, ul. nadbrzeżna 99; mariusz

sęk, chłopy, ul. wesoła 10-12; aneta
tymecka, sarbinowo, ul. nadmor-
ska 74;

– pola namiotowe, campingo-
we: krystyna ignacak, gąski, ul.
nadbrzeżna 26;

– pensjonaty: daniel kończak,
niegoszcz 30ł;

– ośrodki wczasowe, hotel:
anastazja marczyk, mielno, ul. gra-
żyny 3; baLtin hOteL & sPa
(multimare investment), mielenko
ul. akacjowa 31.

mieleńscy radni wyrazili zgodę
na przystąpienie do sporządzenie
miejscowego planu zagospodaro-
wania przestrzennego w części gmi-

ny mielno obejmującego teren po-
łożony przy ul. łąkowej. 

Ponadto podjęto uchwałę doty-
czącą przekazania pomocy finanso-
wej w formie dotacji celowej samo-
rządowi województwa w wysokości
30 tys. zł na połączenie kolejowe
(szynobus) na trasie koszalin 
– mielno w okresie wakacyjnym. 

Jednogłośnie Rada miejska
mielna opowiedziała się za dofinan-
sowaniem kwotą 50 tys. zł zakupu
kardioangiografu dla Pracowni ba-
dań naczyń i serca Oddziału kar-
diologii szpitala wojewódzkiego 
w koszalinie. Planowany koszt no-
wego urządzenia to ok. 2,5 mln zł. 

sesja pełna zadumy
pierwsza w tym roku sesja rady Miejskiej Mielna rozpoczęła się od minuty
ciszy dla uczczenia pamięci zamordowanego pawła adamowicza 
– prezydenta Gdańska oraz pięciu nastolatek – ofiar pożaru w koszalińskim
escapie roomie.
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Harmonogram
odbioru odpadów komunalnych – nieruchomości zamieszkałe (budownictwo jednorodzinne)

rejon: Mielno os. centrum, Mielenko

Harmonogram
odbioru odpadów komunalnych – nieruchomości zamieszkałe (budownictwo jednorodzinne)

rejon: Mielno os. unieście, łazy, niegoszcz, pękalin, komorniki, radzichowo, 
sarbinowo-kolonia

Harmonogram
odbioru odpadów komunalnych – nieruchomości zamieszkałe (budownictwo jednorodzinne)

rejon: sarbinowo, Gąski, chłopy, paprotno

uwaga:
a) w okresie czerwiec-wrzesień pojemniki/worki w dniu wywozu należy wystawić przed posesję (oklejoną stroną w kierunku drogi dojazdowej) do godz. 7:00 
w pozostałym okresie do godz. 8:00,
b) czas odbioru odpadów w dniu wywozu może być różny dla poszczególnych ulic i uzależniony jest od ilości wystawianych odpadów,
c) nieodebranie pojemnika lub worka z odpadami, które zostały wystawione po przejeździe samochodu odbierającego odpady nie stanowi podstaw do reklama-
cji,
d) odbiór worków z odpadami zielonymi (worki koloru brązowego) odbywać się będzie w każdy piątek od 1 kwietnia do 30 listopada na telefoniczne zgłoszenie.
zgłoszenia odbioru worków należy dokonać do czwartku do godz. 14:00 pod numerem telefonu – 94 311 58 91.

wyróżnieni
za 

recykling
Gminy, związki między-
gminne i przedsiębiorstwa
działające na rzecz zwięk-
szania poziomu recyklingu
znów zostały docenione
przez branżę. w XiX edycji
konkursu Puchar recyklingu
gmina mielno otrzymała wy-
różnienie.

W konkursie przyznano
także dwie statuetki oraz
cztery wyróżnienia. Statuetki
przypadły Związkowi 
Międzygminnemu „Centrum
Zagospodarowania Odpa-
dów – SELEKT” oraz gminie
Książ Wielkopolski, nato-
miast wyróżnienia otrzymały
gminy Zarszyn i Mielno, 
miasto Świdnica, a także
Związek Gmin Regionu Płoc-
kiego. Wszystkie te podmio-
ty zostały docenione za wy-
niki osiągnięte w zakresie
gospodarki odpadami komu-
nalnymi, świadczące o sku-
teczności wdrożonego syste-
mu, na co wpływ ma
zarówno częstotliwość od-
bioru gromadzonych odpa-
dów, jak i liczba pojemników
przeznaczonych do selek-
tywnej zbiórki, lokalizacja 
i sposób funkcjonowania
punktu selektywnego zbiera-
nia odpadów komunalnych, 
a także różnorodność działań
zwiększających świadomość
ekologiczną mieszkańców. 
Każdy z laureatów podejmo-
wał różnorodne działania
edukacyjne skierowane do
rozmaitych grup odbiorców,
upatrując w nich szansę na
jeszcze lepszą akceptację
obowiązującego systemu go-
spodarki odpadami, co zosta-
ło docenione i nagrodzone.

Do tegorocznej edycji
Konkursu Puchar Recyklingu
zgłosiło się ponad 70 jedno-
stek samorządu terytorialne-
go. Wszystkie zostały 
dokładnie przeanalizowane
pod kątem obowiązującego
systemu gospodarki uwagę
na system zbierania odpa-
dów problemowych, funkcjo-
nowanie PSZOK-ów, a także
realizowane działania eduka-
cyjne. 
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Jak morso  
to tylk  

w mieln

szukaliśmy wśród morsów bliźniaka genetycznego dla
antosia i innych z Fundacją DkMs. pomagali nam jako
wolontariusze uczniowie i absolwenci oraz nauczyciele ze
sp w Mielnie. swojego aktywnego wsparcia udzieliła
nam także Młodzieżowa rada Gminy Mielno.

nazywam się Miliard – one     
rodowego zlotu Morsów w    
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 ować, 
 ko 

 nie!

(dokończenie ze str. 1)

Zakochać się 
w Mielnie!

Pierwsze atrakcje dla uczestni-
ków – balie i sauny pojawiły się 
w czwartek. zlotowicze znali je już
z poprzednich edycji, w tym roku
było ich jednak więcej. wszystkie
znajdowały się w okolicach pomni-
ka morsa – nieoficjalnego centrum
zlotowych spotkań. Po kąpieli 
w morzu, świetnie było do nich
wskoczyć. nasz klub korzystał 
z nich codziennie – mówi łukasz 
z katowickiego klubu morsów
arktyka. Oczywiście, o ile akurat
nie odbywały się inne atrakcje, 
a działo się naprawdę sporo. Przez
cały weekend na deptaku był czyn-
ny Pałac morsowych Ślubów. w su-
mie przez trzy dni miłość przyrze-
kało sobie tutaj około 100 par! żad-
na z nich nie wywołała jednak tak
silnych emocji jak artur i iza 
– para, która zaręczyła się na plaży
w sobotni wieczór! zakochani
wskoczyli razem do morza, na pla-
ży paliły się pochodnie, w tle grał
marsz weselny, a zaskoczona iza
powiedziała „tak” prosto ze sceny!
były łzy szczęścia i olbrzymie zasko-
czenie. wideo z zaręczyn można
obejrzeć na Facebooku zlotu. 

Wodny świat
nie mniej pozytywnych emo-

cji wzbudziły morsowe imprezy in-
tegracyjne. zwłaszcza że w sobotę,
podczas wielkiego balu morsa za-
kochani po raz kolejny niespodzie-
wanie weszli na scenę. tym razem
jednak z dwóch powodów. Po
pierwsze, odebrać zaproszenie na
romantyczną kolację do restauracji

baltin hotel & sPa. Po drugie, ze-
brać brawa od 1500 morsów, którzy
uczestniczyli w balu. bohaterów
sobotniej nocy było jednak znacz-
nie więcej! tematem balu był 
w tym roku wodny Świat, dlatego
zanim wszyscy goście pojawili się
na parkiecie, przez mielno przeszły
najpiękniejsze syreny, przystojni
marynarze i odważni piraci. wśród
nich oczywiście król i królowa
balu, którymi głosami publiczności
zostali w tym roku aneta Pełka
(morsy ks amber tomaszów ma-
zowiecki) i Piotr smulski (morsy 
z madagaskaru).

Goście 
specjalni 

głośne brawa zebrali również
goście specjalni wydarzenia, którzy
tak jak morsy kochają morze. byli
to m.in. kapitan Roman Paszke czy
specjalizujący się w fotografii pod-
wodnej marek dulewicz. na scenie
pojawił się również kabaret hrabi,
który w swoich skeczach wiele razy
nawiązywał do morsowania. z kolei
dla wszystkich tych, którzy potrze-
bowali rozgrzać się przed weeken-
dowymi kąpielami w bałtyku, 
w piątek zaśpiewał zespół extazy!

Na sportowo
komu jednak taka muzyczna

rozgrzewka w klimacie disco nie
wystarczyła, na plaży przez cały
weekend można było korzystać ze
sportowych atrakcji. w piątek 
prawie 250 osób wzięło udział 
w 2,5-kilometrowym biegu po pla-
ży, a niemal drugie tyle przebiegło
5 km podczas biegu Śniadaniowe-
go o Puchar burmistrz mielna. naj-
szybszy na dłuższym dystansie

okazał się dawid garski, który na
mecie pojawił się po niecałych 19
minutach (18:53)! chwilę po nim
bieg ukończyli również andrzej
kuśmider (19:04) i damian giżyń-
ski (20:49). nie tylko uzyskanie do-
brego wyniku motywowało jednak
do utrzymania tempa na trasie. na
mecie na wszystkich czekały pakie-
ty śniadaniowe ufundowane przez
medical sPa unitral w mielnie. 

można było również spróbo-
wać sił w turnieju mrozoodpor-
nych. tutaj o zwycięstwie decydo-
wała liczba zdobytych monet. mo-
nety oczywiście były morsowe 
i podobnie jak w roku ubiegłym bez-
konkurencyjny okazał się tutaj Ja-
strzębski klub morsów „biały miś”.

Kąpiel nie 
od parady

Ostatniego dnia zlotu, punk-
tualnie w samo południe do bałty-
ku weszły 4904 osoby! najstarszy
mors – stanisław walkiewicz
(morsy dębowa kędzierzyn-koźle)
miał 82 lata, z kolei najstarsza
Foczka – irena gruszczyńska (mor-
sy bergery Poznań) – 78 lat. wśród
odważnych była także burmistrz
mielna Olga Roszak-Pezała, która
zadebiutowała w roli morsa na 15.
zlocie. w tym roku wchodziła do
morza w towarzystwie króla 
i królowej balu. temperatura po-
wietrza wynosiła 5 st. celsjusza,
woda miała o trzy stopnie mniej,
ale jeśli mielibyśmy ocenić klimat
panujący wtedy na plaży – mieli-
byśmy chyba najgorętszą zimę 
w historii mielna! 

zwłaszcza, że zanim uczestni-
cy pojawili się na plaży, ponad 5 ty-
sięcy osób przeszło ulicami miasta.
Paradę otwierała nowa, dmuchana,

a przede wszystkim gigantyczna
maskotka zlotu. zaraz za nią na
platformie jechali zwycięzcy tur-
nieju mrozoodpornych, burmistrz
mielna z królem i królową balu
oraz dbający o gorącą atmosferę 
– dJ-Vocal sylwia i krzysiek cza-
pla! kluby (a w tym roku było ich 
w sumie 190!) jak zwykle nie zawio-
dły i były świetnie przygotowane.
największe wrażenie na organiza-
torach zrobiły jednak wrocławskie
morsy, które otrzymały nagrodę za
najlepsze stroje. 

Za rok 
o tej samej porze 

– było nie tylko fantastycznie,
ale przede wszystkim bezpiecznie.
zadbało o to w sumie ok. 300 osób,
w tym pracownicy poznańskiej fir-
my ochroniarskiej, wOPR, straż
pożarna, policja, straż miejska, ra-
townicy Pck, dwie ekipy medycz-
ne, ale także pracownicy biura zlotu
oraz ekipa techniczna. wszyscy sta-
nęli na wysokości zadania – podsu-
mowuje a. Ledochowicz. i najważ-
niejsze – mielno po raz kolejny po-
twierdziło, że jest światową stolicą
morsów. O zlocie było głośno nie
tylko w lokalnych, ale również 
w ogólnopolskich mediach. Już
dawno zimą nad polskim morzem
nie było tak dużego wydarzenia i to
o charakterze międzynarodowym! 

mielno po raz kolejny pokaza-
ło, że chcieć to móc i powoli przy-
gotowuje się do kolejnego zlotu. za
rok będziemy bawić się już po raz
siedemnasty. termin zlotu przypa-
da tradycyjnie na drugi weekend
lutego (7-9.02.2020), a rejestracja
ruszy w listopadzie. Już teraz mo-
żecie planować udział w tym wyjąt-
kowym wydarzeniu! 

    e billion rising. Uczestnicy XVI Międzyna-
   w Mielnie zatańczyli przeciwko przemocy

Gościem MzM był m.in. roman paszke – polski że-
glarz, jachtowy kapitan żeglugi wielkiej, budowniczy
jachtów. spotkanie z nim było okazją do rozmów o lu-
dziach morza ogarniętych wielką pasją do żeglowania,
o wyprawach po akwenach świata, o biciu rekordów 
i walce z żywiołem, ale też i z samym sobą. 

roman paszke w 2000 roku wystartował z jedną polską załogą w pre-
stiżowych regatach dookoła świata „The race”, które po 99 dniach, 12
godzinach i 31 minutach ukończył na 4. miejscu pokonując 32 000 mil
morskich.

na rowerze, po plaży, w deszczu i z uśmiechem. Młodzi
radni podczas tegorocznego Międzynarodowego zlotu
Morsów byli jednocześnie wolontariuszami akcji DkMs
oraz mobilną Informacją Turystyczną (na rowerze)



tego dnia w powietrzu pach-
niało miłością – tą dziecinną,
prostą, intuicyjną i bezgra-
niczną – miłością wnucząt 
do dziadków oraz tą dojrzałą,
mądrą i absolutnie bezwa-
runkową – miłością dziadków
do swoich wnucząt. Były wy-
stępy, piosenki, laurki, 
buziaki, poczęstunek 
i mnóstwo łez wzruszenia... 
a wszystko to w gminnych
placówkach wsparcia dzien-
nego: świetlicy „rybacówka”
w Unieściu i świetlicy „akwa-
rium” w mielnie.

DzieŃ BaBci i DziaDka
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takiego zimowiska w mielnie
jeszcze nie było. w pierwszym 
tygodniu ferii, w centrum kultury
w mielnie gościliśmy grupę pełnych
energii fotoamatorów.

dzieci codziennie miały za-
pewnione 3 godziny opieki i cieka-
we, kształtujące młode osobowości,
zajęcia z zasad komponowania ob-
razu fotograficznego, dostrzegania 
i wykorzystywania różnego rodzaju
światła czy zasad fotografii portre-
towej.

dzięki pomysłowości i zaanga-
żowaniu prowadzącej zajęcia irenie
nowogrodzkiej-barańskiej, mogły
bawić się z aparatem w ręku rów-
nież podczas wypraw plenerowych
po plaży.

Fotograficzne zimowisko za-
kończyło się ciekawą sesją zdjęcio-
wą, co sprawiło, że dzieci na długo
zapamiętają mile spędzony czas 
w centrum kultury w mielnie, a ich
pasja do fotografii nie przeminie.

Zajęcia i zdjęcia z ferii



b
y dowiedzieć się jak nie-
gdyś żyło się na dworze
królewskim musieliśmy

sięgnąć do literatury i internetu, 
a następnie na chwilę zamknąć
oczy i… wyobrazić sobie te dawne
czasy, gdy rycerze chodzili w zbro-
jach, a damy w przepięknych, boga-
to zdobionych sukniach. 

wówczas życie rycerza dzieliło
się na czas pokoju i czas wojny. czas
pokoju był poświęcony przygotowa-
niom do bitew. wzorem średnio-
wiecznych rycerzy uczestniczyliśmy
w przeróżnych turniejach sporto-
wych czyli w turnieju „kto uratuje
księżniczkę” i „niezawodny jak ry-
cerz”. braliśmy również udział 
w modnych w owym czasach kon-
kursach – głównie plastycznych 
i artystycznych. toczyliśmy zacięte
walki i szlifowaliśmy umiejętności
łucznicze pod okiem specjalistów 
z koszalińskiej kampanii Rycer-
skiej. Projektowaliśmy i budowali-

śmy zamki, zbroje, tarcze i miecze.
Podobnie jak damy i rycerze na
dworze króla również i my trochę
ucztowaliśmy, ponieważ rycerstwo
tak spędzało wolne chwile w cza-
sach pokoju, by w czasie wojny po-
kazać swój honor i odwagę stając do
pojedynków lub też biorąc czynny
udział w walce u boku króla.

O wielu ciekawostkach z życia
na królewskim dworze dowiedzieli-
śmy się podczas wizyty na zamku
książąt Pomorskich w darłowie.

to była niezwykła i ciekawa
podróż w czasie, która wciągnęła
nas tak bardzo, że nadal pragniemy
zgłębiać naszą wiedzę historyczną.
dlatego też zajęcia związane z te-
matyką rycerską potrwają aż do 
końca lutego. zainteresowanych
serdecznie zapraszamy do naszych
placówek w mielnie, unieściu i sar-
binowie!

aGnIeszka JózeFowska

Ferie w „rYbacówce”, „akwariUm” i „mUszeLce”

zabawa, ale i nauka 
Tematem przewodnim tegorocznych ferii w placówkach wsparcia dziennego
było życie w krainie rycerskiej. 

7działo się
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Ferie zimowe w SPwD „Promyk”
w Gąskach to był czas beztroski,
swobody i dobrej zabawy. na wy-
chowanków czekało wiele atrakcji
rycerskich. 

Przez dwa tygodnie dzieci bu-
dowały ogromny zamek kartonowy,
brały udział w konkursie plastycz-
nym „zamki, damy i rycerze”.
wspólnymi siłami zrobiły przepięk-

ne tarcze rycerskie z drewnianej
sklejki, a na niej namalowały swoje
indywidualne herby. nauczyły się
pisać i malować gęsim piórem oraz
malować na tkaninie, wykonały
skórzane sakiewki. uczestniczyły 
w balu na zamku przebrane w stroje
dam, księżniczek, rycerzy, wiedźm
oraz katów. nie zabrakło też w tym
dniu rodziny królewskiej wraz ze
świtą oraz błaznem. Odbyła się też
uczta królewska z podpłomykami
rycerskimi, plackami ziemniacza-
nymi, owocowymi szaszłykami, paj-
dami rycerskimi chleba ze smalcem
i ogórkami, a dzień przed ucztą
dzieci stworzyły tort cukrowy ze
słodyczy i ciastek w formie „zamku
w gąskach”. 

Podczas ferii przyjechali do nas
rycerze z eksponatami z czasu śre-
dniowiecza. Odbył się pokaz walk
rycerskich, każdy mógł założyć
strój i pod czujnym okiem rycerzy 
i wychowawców powalczyć. to nie-
samowite spotkanie z historią ry-
cerską połączone było z ogniskiem
przed placówką oraz iście rycerską
ucztą. 

zabawy rycerskie w ramach
Odtwórstwa wczesnego Średnio-
wiecza były pełne humoru i śmie-
chu: rzuty podkową, harce z ryce-

rzami, bitwy na miecze (patyki)
oraz malowanie tarczy rycerza. 

w czasie ferii wychowankowie
uczestniczyli też w zajęciach edu-
kacyjnych o czasach średniowiecz-
nych, zwiedzali wirtualnie słynne
zamki w Polsce, poznawali kodeks
rycerski i reguły życia dworskiego,
stroje z tamtych czasach. 

dzięki gościnności klubu
sportowego Fala abfrost gąski 
w sali przy stadionie obejrzeliśmy
film o walkach rycerskich oraz cere-
moniał pasowania na rycerza . 

na zakończenie ferii wyjechali-
śmy na wycieczkę do darłowa 
i zwiedzaliśmy zamek książąt Po-
morskich czyli muzeum w darło-
wie. tam zostały rozdane certyfika-
ty uczestnictwa wraz z dyplomami
aktywności wychowanków na za-
jęciach oraz nagrody dla zwycięz-
ców konkursu plastycznego i ak-
tywnego uczestnictwa w świetlico-
wych feriach zimowych. dzieci
otrzymały puzzle rycerskie, koloro-
wanki oraz książki o tematyce ry-
cerskiej wraz ze słodkimi upomin-
kami i zabawkami. 

w imieniu dzieci, rodziców
oraz wychowawców dziękuję: sołty-
sowi gąsek zygmuntowi Ramotow-
skiemu wraz członkami sołectwa

gąski – Osiedle, chłopakom z Po-
morza – Reko Forge czyli drużynie
rycerskiej, która bezinteresownie
przyjechała do dzieci aż z tucholi,
krzysztofowi wieruszewskiemu za

super prezentację rycerską i po-
częstunek dla naszych wychowan-
ków oraz dyrektor mOPs kornelii
Liśkiewicz. 

beaTa korCzyńska

w ryCerSkieJ krainie



serdecznie zapraszam mieszkańców gminy 
do skorzystania z bezpłaTnYch 

prOgramów zdrOwOTnYch 
finansowanych z budżetu gminy mielno w 2019 r.:

8 zdrowie
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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

TeLeFOniczna rejesTracja: 094 316-65-15

szczepienia będą przeprowadzone po uprzedniej rejestracji w godzinach 9.00-
13.00 w terminie (bez sobót i niedziel):

i Dawka – od 15 kwietnia 2019 r. do 30 kwietnia 2019 r.

ii Dawka – od 17 czerwca 2019 r. do 28 czerwca 2019 r.

szczepienia zostaną przeprowadzone w Ośrodku zdrowia w mielnie przy ulicy
bolesława chrobrego 9 w gabinecie lekarskim zOz „med-care” sp. j. L. kosiń-
ski, w. kosiński. najpóźniej w dniu szczepienia należy dostarczyć do Ośrodka
zdrowia w mielnie podpisaną przez rodzica (prawnego opiekuna) zgodę na wyko-
nanie szczepienia. wzór zgody można pobrać z biuletynu informacji publicznej
Urzędu miejskiego w mielnie (www.mielno.pl-bip-poradnik interesanta-Ochro-
na zdrowia-zgody rodziców na przeprowadzenie szczepienia). nie obowiązuje
wcześniejszy wybór lekarza rodzinnego.

wYmagane dOkUmenTY: dowód osobisty rodzica. Ilość szczepień ograni-

czona. wykonawca wyłoniony w drodze konkursu ofert realizujący program: zOz
„med-care” sp. j. L. kosiński, w. kosiński, ul. saperów 34, 75-647 koszalin.

wieloletni program polityki zdrowotnej 
w zakresie szczepienia dzieci przeciwko 
ospie wietrzneJ realizowany przez
gminę mielno (dzieci 2-letnie)

proGram profilaktyki zakażeŃ
wirUsem BroDawczaka 
lUDzkieGo HpV (dziewczęta 13-letnie)

REJESTRACJA:

miejsce rejesTracji: gabinet lekarski nr 2 ZOZ „MED-CARE” Sp. J. L. Kosiń-
ski, 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: 094 316-65-15.

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. wykonaw-
ca wyłoniony w drodze konkursu ofert realizujący program: Usługi stomatolo-
giczno-Lekarskie s.c. katarzyna i sławomir Firmanty, ul. m. karłowicza 3/3, 
75-563 koszalin.

program profilaktyki raka GrUczołU
krokoweGo (mężczyźni powyżej 45. 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

TeLeFOniczna rejesTracja: 094 316-65-15

szczepienia będą przeprowadzone po uprzedniej rejestracji w godzinach 9.00-
13.00 w terminie (bez sobót i niedziel):

i Dawka – od 18 marca 2019 r. do 29 marca 2019 r.,

ii Dawka – od 16 września 2019 r. do 27 września 2019 r.

szczepienia zostaną przeprowadzone w Ośrodku zdrowia w mielnie przy ulicy
bolesława chrobrego 9 w gabinecie lekarskim zOz „med-care” sp. j. L. kosiń-
ski, w. kosiński. najpóźniej w dniu szczepienia należy dostarczyć do Ośrodka
zdrowia w mielnie podpisaną przez rodzica (prawnego opiekuna) zgodę 
na wykonanie szczepienia. wzór zgody można pobrać z biuletynu informacji
publicznej Urzędu miejskiego w mielnie (www.mielno.pl-bip-poradnik intere-
santa-Ochrona zdrowia-zgody rodziców na przeprowadzenie szczepienia). 
nie obowiązuje wcześniejszy wybór lekarza rodzinnego.

wYmagane dOkUmenTY: dowód osobisty rodzica. Ilość szczepień ograni-

czona. wykonawca wyłoniony w drodze konkursu ofert realizujący program: zOz
„med-care” sp. j. L. kosiński, w. kosiński, ul. saperów 34, 75-647 koszalin.

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: 094 316-65-15

szczepienia będą przeprOwadzane cOdziennie w okresie od 16 wrze-
śnia 2019 r. 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.

szczepienia mieszkańców przeciwko
Grypie (osoby powyżej 65. roku życia)

olGa roszak-pezała
bUrMIsTrz MIelna


