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zycie gminy

T
ego samego dnia na
terenie oczyszczalni 
w mielnie miało miejsce

uroczyste wmurowanie kamienia
węgielnego pod rozpoczynającą się
inwestycję.

Inwestorem jest Ekoprzedsię-
biorstwo Sp. z o.o. z siedzibą 
w Mielnie, które zgodnie z zasadami 
przekazało wykonawcy – firmie 
POLAQUA Sp. z o.o. plac budowy.
Wykonawca wyłoniona został 
w drodze przetargu spośród 13
oferentów.

Zdaniem Wioletty Dymeckiej,
prezesa Ekoprzedsiębiorstwa, reali-
zacja projektu nie spowoduje
zakłóceń w odbiorze ścieków od
mieszkańców i turystów, wręcz prze-
ciwnie specyfika sezonowości gminy
jest wkomponowana w przebieg prac
modernizacyjnych.

Inwestycja jest realizowana 
w ramach podpisanej z Narodowym
Funduszem Ochrony Środowiska 

i Gospodarki Wodnej w dniu
13.09.2016 r. umowy nr POIS.
02.03.00-00-0070/16-00 na dofinan-
sowanie projektu „Racjonalizacja
ekonomiczno-środowiskowa syste-
mu oczyszczania ścieków w gminie
Mielno – etap I – przebudowa 
i rozbudowa oczyszczalni ścieków 
w Unieściu”. Dzięki tej umowie
maksymalna wartość dofinasowania
inwestycji wynosi 14 611 774,47 zł.

Celem projektu jest ochrona
środowiska naturalnego. W wyniku
jego realizacji zostanie osiągnięty cel
bezpośrednio związany z efektyw-
nym gospodarowaniem zasobami
wodnymi – ograniczenie zrzutów
niedostatecznie oczyszczonych ście-
ków. Realizacja inwestycji przyczyni
się do ochrony zasobów wodnych nie
tylko gminy, ale również powiatu
koszalińskiego i województwa
zachodniopomorskiego oraz ochro-
ny i zachowania stanu ekologicznego
wód jeziora Jamno i Bałtyku. 

Kamień węgielny pod rozbudowę i przebudowę oczyszczalni 

Miliony na ochronę środowiska
17 marca rozpoczęły się prace nad inwestycją wartą ponad 17 mln złotych. Prace potrwają około 20 miesięcy – wtedy
„Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Unieściu” stanie się faktem. 

20 
POTRWAJĄ PRACE BUDOWLANE, 
KTÓRE ROZPOCZĘŁY SIĘ 
W MARCU 2017

MIESIĘCY
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Rzecznik Prasowy UM w Mielnie
Współpraca: 

pracownicy referatów UM oraz CKM 

Redakcja zastrzega sobie prawo skracania 
nadesłanych materiałów, redagowania 

i opatrywania własnymi tytułami.

� zakres obowiązków w ramach prak-
tyk w roku 2017
– zapoznanie się z zadaniami i dotych-
czasowym dorobkiem CKM,
– udzielanie informacji dotyczącej
ruchu turystycznego również w języku
obcym,
– prowadzenie rezerwacji miejsc nocle-
gowych na terenie Gminy Mielno,
– sprzedaż wydawnictw kulturalnych,
turystycznych i upominków,
– obsługa interesantów, również w języ-
ku obcym,

– udział w tworzeniu i obsłudze imprez
kulturalno-artystycznych,
– udział w imprezach umożliwiających
poszerzenie działań promocyjnych
Gminy,
– inne działania i usługi związane z
rozwojem kultury i turystyki.

� oczekiwania wobec kandydatów:
– zaliczony co najmniej i rok studiów na
kierunku: turystyka i rekreacja lub tury-
styka krajoznawcza i kulturowa lub
wychowanie fizyczne lub inne pokrewne,

– bardzo dobra/dobra znajomość języka
angielskiego i/lub języka niemieckiego,
– samodzielność, dyspozycyjność.

� Czas trwania praktyk: co najmniej 
1 miesiąc w terminie: czerwiec – sier-
pień 2017 (istnieje możliwość przedłu-
żenia czasu trwania praktyk).

� zGłoszenia:
Studenci zainteresowani możliwością
odbycia praktyk w CKM proszeni są 
o nadesłanie swojego CV i listu moty-

wacyjnego drogą elektroniczną na adres:
kontakt@ckm.mielno.pl
O wynikach postępowania kwalifikacyj-
nego, każdy z kandydatów zostanie
poinformowany indywidualnie drogą
elektroniczną. 
Praktyki odbywać się będę w biurze infor-
macji turystycznej w Mielnie i są
bezpłatne. Centrum Kultury w Mielnie
jako organizator zapewnia bezpłatne
zakwaterowanie studentów na czas prak-
tyki. Po zakończeniu praktyk każdy student
otrzyma stosowne zaświadczenie.

Zapraszamy na praktyki studenckie!
Centrum kultury w Mielnie informuje, że od 1 czerwca rozpoczyna program praktyk studenckich.

anna ledoChowiCz – dyReKtOR
CentRUM KULtURy w MieLnie 

zyGMUnt raMontowski – SOłtyS 
SOłeCtwa GąSKi OSiedLe  

henryk stakUć, dyReKtOR CentRaLneGO OśROdKa SZKOLenia 
LUdOwe ZeSPOły SPORtOwe w MieLnie (pierwszy z prawej).

Z myślą o rozwiązaniu proble-
mów komunikacyjnych w okresie
sezonu letniego na drodze powiato-
wej przy ul. B. Chrobrego (na wyso-
kości sklepu „Biedronka”) radni
podjęli decyzję o budowie sygnali-
zacji świetlnej. 

Wykonanie zadania poprzez
uporządkowanie ruchu pieszego
przyczyni się przede wszystkim do
poprawy warunków bezpieczeństwa
na drodze. Teraz zakres zadania,
sposób jego finansowania oraz 
zasady partnerstwa określi porozu-
mienie zawarte między powiatem
koszalińskim a gminą Mielno. Samo-
rządowcy zapewniają, że do tego-
rocznych wakacji zdążą zakończyć
inwestycje.

Jedna z zaakceptowanych przez
Radę Miejską Mielna uchwał doty-
czyła strefy płatnego parkowania oraz
ustalenie wysokości stawek opłat 
i sposobu ich pobierania na drogach
publicznych na terenie gminy. 

I tak opłaty za parkowanie w stre-

fie płatnego parkowania pobiera się 
w okresie od 1 czerwca do 15 września,
w dni robocze od poniedziałku do
piątku, w godz. 8-24. Strefę płatnego
parkowania dzieli się na strefy: A i B. 

strefa a
obejmuje następujące
ulice:

1) ul. 1 Maja w Mielnie – na odcin-
ku od ul. Nadbrzeżnej do drogi
wewnętrznej na dz. Nr 42/62

2) ul. Nadbrzeżna w Mielnie,
3) ul. Parkowa w Mielnie,
4) ul. Wojska Polskiego w Mielnie

– na odcinku od skrzyżowania 
z ul. B. Chrobrego do skrzyżowania 
z ul. Grażyny,

5) ul. Grażyny w Mielnie,
6) ul. Sanatoryjna w Mielnie – na

odcinku od skrzyżowania z ul. Cichą
do skrzyżowania z ul. Piastów,

7) ul. Słoneczna w Mielnie,
8) ul. Leśna w Łazach – na odcin-

ku od głównego wejścia na plażę do
ul. Wąskiej.

strefa B
obejmuje następujące
ulice:

1) ul. Południowa w Sarbinowie 
– na odcinku od ul. Nadmorskiej do

drogi wewnętrznej położonej na 
dz. Nr 235/4

W strefie B przyjęto niższe opła-
ty za parkowanie. Zróżnicowanie

stawek opłat wynika z atrakcyjności
miejsca oraz odległości od plaży. 

Ponadto obniżono koszty wykupu
kart abonamentowych.

radni debatowali o parkomatach i korkach drogowych…

sesja o problemach drogowych

Marcową sesję Rady Miejskiej Mielna
rozpoczęto od przedstawienia 
nowego dyrektora Centrum Kultury 

w Mielnie – anny ledochowicz oraz
nowo wybranego sołtysa sołectwa
Gąski Osiedle – zygmunta ramon-

towskiego. Ponadto za wieloletnią
współpracę na rzecz sportowego
rozwoju gminy podziękowano 

henrykowi stakuć, dyrektorowi
Centralnego Ośrodka Szkolenia 
Ludowe Zespoły Sportowe w Mielnie. 

Życzymy powodzenia sołtysowi i dy-
rektorowi CKM, a p. Henrykowi od-
poczynku za zasłużonym urlopie.

nowe twarze i podziękowanie za pracę
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29 kwietnia mielno zmieni się
w światową stolicę nordic
walking, a na starcie zawodów
stanie z kijkami ponad 600 osób 
z całego kraju. start imprezy przy
fontannie na deptaku.

Zawodnicy wystartują w klasyfi-
kacji drużynowej i indywidualnej, 
z podziałem na płeć i w różnych
kategoriach wiekowych na 3 dystan-
sach 5, 10 i 21 km. Będą rywalizowa-
li o punkty do klasyfikacji general-
nej. 

Na tych, którzy nie mają ochoty
się ścigać, czeka natomiast rajd
rekreacyjny na dystansie 5 km.
Wszystkie trasy będą przebiegały
przez tereny leśne, plażę i deptak
przy ul. Kościuszki. Wydarzeniu
będą towarzyszyły liczne atrakcje
dla dzieci i dorosłych. Po zakończe-
niu zawodów, zapraszamy wszyst-
kich na występy artystyczne 
i koncert Zespołu Kowalski. Mamy
nadzieję, że przez cały dzień będzie-
my wspólnie świętować aktywnie 

i sportowo, pierwszą w tym roku
majówkę. 

– Puchar Polski Nordic Walking
to największy cykl tego typu
impres w kraju. W tym roku
odbywa się jego siódma
edycja. Wyjątkowość
Pucharu polega na tym, że
udział w zawodach może
wziąć praktycznie każdy.
Na starcie staną profesjo-
nalni sportowcy i osoby,
które dopiero uczą się
chodzenia z kijkami.
Naszym celem jest popula-
ryzacja tej wspaniałej, prostej
i ogólnodostępnej formy
ruchu, promowanie spędzania
czasu z rodziną i aktywnego stylu
życia – mówi Robert Brzeziński 
z Polskiej Federacji Nordic Walking,

który jest organizatorem wydarze-
nia. 

W tym roku jest nie lada gratkę
dla wszystkich, którzy zdecydu-

ją się wystartować. Otóż na
zakończenie edycji wylosuje-

my samochód osobowy
marki Suzuki Swift.
Wystarczy być osobą
pełnoletnią i wystartować
przynajmniej w jednej 
z 7 edycji na terenie kraju.

W ramach Akademii
Zdrowia Santandera orga-
nizujemy na terenie całego

kraju wakacyjne treningi dla
osób, które chcą nauczyć się, jak

efektywnie spacerować z kijami.
Nasza akcję wspiera Justyna Kowal-
czyk – dodaje Paweł Florkiewicz. 

Wielki finał Pucharu Polski

Nordic Walking zostanie zorganizo-
wany 9 września w Hajnówce. 

Łącznie w tegorocznej edycji
odbędzie się 7 imprez na terenie 
całej Polski. Organizatorem wyda-
rzenia jest Polska Federacja Nordic
Walking, a sponsorem strategicznym
– Santander Consumer Bank, Spon-
sorami imprezy: Ziaja, Lotto, Hotele
Unitral, Lidia, Senator

PUCHaR POLSKi nORdiC waLKinG w MieLnie 

Majówka z kijkami

/ZAPISY/
www.pucharpolskinw.pl
www.pfnw.eu
https://www.facebook.com/pfnw.eu/

ekoprzedsiębiorstwo sp. z o.o.
w mielnie (dawniej zwK unie-
ście) w konkursie „zdrowy sukces
pracodawcy – organizacja odpo-
wiedzialna społecznie” zajęła
drugie miejsce w kategorii insty-
tucje publiczne, państwowe, orga-
nizacje. Konkurs zorganizował
powiat koszaliński. gratulujemy
nagród wzorcowemu pracodawcy

Spółka prowadzi działalność 
w zakresie zbiorowego zaopatrzenia
w wodę, zbiorowego odprowadzania
ścieków oraz gospodarki odpadami
na terenie miasta i gminy Mielno.
Jednak nie ta działalność była brana
pod uwagę, a sposób podejścia do
potrzeb pracowników. Uznanie juro-
rów zyskało wiele aspektów relacji
pracodawca – pracownik.  

Doceniono fakt, że pracownicy
regularnie przechodzą badania
lekarskie w zakresie poszerzonym 
w stosunku do podstawowych
wymagań, otrzymują wsparcie finan-
sowe i wszelką pomoc w sytuacji
niezdolności do pracy. Spółka szero-
ko szkoli załogę w zakresie radzenia
sobie ze stresem. Na koszt praco-

dawcy pracownicy biorą udział 
w cotygodniowych zajęciach sporto-
wych, a kilka razy w roku w ogólno-
polskich turniejach
i imprezach spor-
towych. Od kilku
lat załoga spotyka
się regularnie na
wspólnych spotka-
niach wigilijnych,
andrzejkach, balu
karnawałow ym,  
a jesienią każdego roku wyjeżdża 
na wspólną czterodniową wyciecz-
kę wraz z rodzinami. Pracownicy
Ekoprzedsiębiorstwa pracują na
stanowiskach pracy komfortowo
wyposażonych. Zarówno pracownicy
administracji, jak i pracownicy
fizyczni, posiadają zmodernizowane
i bardzo dobrze doposażone zaple-
cze socjalne, w tym nowoczesne szat-
nie z węzłami sanitarnymi. Zapew-
nienie wszystkich niezbędnych 
i wysokiej jakości środków ochrony,
w tym odzieży, jest już kilkuletnim
standardem.

W przyszłości pracownicy podda-
wani będą częściej badaniom prze-

siewowym, zabiegom profilaktycz-
nym i rehabilitacyjnym. Jako 
firma odpowiedzialna społecznie,

Ekoprzedsiębiorstwo chce również
szerzej popularyzować aktywność
fizyczną poprzez wprowadzanie,

oprócz siatkówki i piłki nożnej,
nowych dodatkowych zajęć sporto-
wych.

nagroda dla wzorcowego pracodawcy 

wioletta dyMeCka, PReZeS SPółKi „eKOPRZedSiębiORStwO” w MieLnie /dawniej ZwK UnieśCie/

Z
a p r e z e n t o w a n o ,
odczytano i rozpa-
trzono ponad 230 uwag

do planu, każdą indywidualnie
głosowano – zgodnie z procedurą
obowiązującą przy uchwalaniu tego
typu dokumentów. Finał – głosami
14 radnych „za”, przy 1 „przeciw-
nym” uchwalono mpzp dla Sarbino-
wa.

Plan obejmuje obszar o po-
wierzchni ok. 396 ha. Celem przed-
miotowego planu jest m. in. ustale-
nie przeznaczenia oraz zasad 
zagospodarowania obszaru wsi
Sarbinowo, w sposób zgodny 
z polityką przestrzenną wyrażoną 
w Studium Uwarunkowań i Kierun-
ków Zagospodarowania Przestrzen-
nego Gminy Mielno.

SaRbinOwO 

plan na zagospodarowanie 
Podczas sesji 3 marca najwięcej czasu mieleńscy radni poświęcili na uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego dla miejscowości Sarbinowo.

Więcej o mpzp w gminie Mielno na:
http://www.mielno.bip.net.pl/?c=710

/BĘDZIE SIĘ DZIAŁO/
29 kwietnia w Mielnie, 
od godz. 16, zaplanowano 
występy muzyczne, pokaz karate 
i koncert Zespołu Kowalski dla
wszystkich – nie tylko dla uczest-
ników imprezy. Zapraszamy!
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w marcu odbyła się w zespole
szkół w mielnie kolejna już Xii
edycja szkolnego Festiwalu
piosenki. 

Impreza na stałe wpisała się 
w kalendarz szkolnych projektów.
W tym roku muzyczne talenty
zaprezentowało 28 uczennic 
i uczniów. Wszyscy zostali nagro-
dzeni za piękny śpiew, grę na instru-
mentach, tańce i stroje, zaś jury
wyłoniło laureatów, którzy będą 
w tym roku reprezentować mieleń-
ską szkołę na Przeglądzie Piosenki
Dziecięcej w Koszalinie. Opieku-
nem i organizatorem muzycznego
widowiska jest nauczyciel muzyki
Kamila Figielska.

nasi reprezentanci to:
w KateGORii KLaS i – iii SP 

� Igor Kopyciński – I miejsce
� Amelia Zielińska – II miejsce
� Zofia Michalak – III miejsce

w KateGORii KLaS iV – Vi SP 
� Zuzanna Adamów – I miejsce
� Hanna Ratajczak – II miejsce
� ex equo Lea Karbowiak i Zuzan-
na Płoszaj – III miejsce

w GiMnaZjUM 
� Franka Karbowiak – I miejsce
� Kalikście Bucholc – II miejsce

Wszystkim rozśpiewanym
uczestnikom gratulujemy, a rodzi-
com dziękujemy za ufundowanie
nagród i pomoc techniczną w nagło-
śnieniu konkursu.

Po prostu – oni mają talent

C
o roKu gimnazjaliści
stają przed niemal
życiowym wyborem 

– do jaKiej szKoły złożyć
papiery, aby spełniły się ich
oczeKiwania nauKi w szKo-
le cieKawej i dającej w przy-
szłości szansę na dobry
start w dojrzałe życie.
W takich przypadkach znalezienie
się w miejscu, gdzie mamy szeroką
ofertę edukacyjną jest bardzo
potrzebne. Obecni na targach przed-

stawiciele szkół zaprezentują
wachlarz możliwości – nie tylko
edukacyjnych – z których można
korzystać w ich placówkach.

Targi organizowane są w ramach
preorientacji zawodowej, w celu
dostarczenia jak najszerszej wiedzy
naszym uczniom i ich rodzicom w tej
dziedzinie. W dobie dzisiejszych
zmian oświatowych warto zapoznać
się oferty edukacyjnej szkół naszego
regionu.

Zapraszamy uczniów z gminy

Mielno z klas od VI szkoły podsta-
wowej do III gimnazjum wraz 
z rodzicami do skorzystania 
z prezentacji ofert szkół i możliwo-
ści jakie zapewniają one swoim
absolwentom. Dzięki temu ucznio-
wie będą mogli bardziej świadomie
kształtować swój stosunek do
własnej edukacji, a rodzice otrzy-
mają wsparcie w kierowaniu możli-
wościami swoich dzieci. To na
pewno nie będzie czas zmarnowa-
ny! 

i targi zawodoznawcze 

wiedza to przyszłość
5 kwietnia w Zespole Szkół w Mielnie pojawią się przedstawiciele szkół ponagimnazjalnych z regionu. Powodem jest
rychła decyzja gimnazjalistów jaką szkołę wybrać po zakończeniu nauki na tym etapie. 

/ZAPRASZAMY/
I Targi Zawodoznawcze odbędą się w 5 kwietnia w hali sportowej ZS
w Mielnie ul. Lechitów 19 w godz. 16.00 – 18.00. 

spis szkÓł i plaCÓwek zaproszonyCh do UdziałU 
w tarGaCh

1. KOSZALIN, ELEKTRONIK – Zespół Szkół nr 9;

2. KOSZALIN, BUDOWLANKA – Zespół Szkół Nr 7;

3. KOSZALIN, MECHANIK – Zespół Szkół nr 10;

4. KOSZALIN, EKONOM – Zespół Szkół nr 1;

5. KOSZALIN, PLASTYK – Zespół Szkół Plastycznych;

6. KOSZALIN, MUZYK – Zespół Państwowych Szkół Muzycznych;

7. KOSZALIN,  I Liceum Ogólnokształcące im. St. Dubois;

8. KOSZALIN,  II Liceum Ogólnokształcące im. Władysława 

Broniewskiego;

9. KOSZALIN, Liceum Ogólnokształcące nr V, ul. Jedności;

10. KOSZALIN, VI Liceum Ogólnokształcące, ul. Podgórna;

11. KOSZALIN, Computer College. Technikum informatyczne;

12. KOSZALIN, Fundacja Oświatowa – Europejskie Centrum Edukacyjne,

ul. Chałbińskiego;

13. KOSZALIN, Zespół Szkół Nr 8, ul. Morska;

14. KOŁOBRZEG, Zespół Szkół Morskich

15. KOŁOBRZEG, Zespół Szkół Ekonomiczno – Hotelarskich;

16. KOŁOBRZEG, Zespół Szkół Mechanicznych (jest Szkołą Różnych 

Zawodów);

17. DARŁOWO, Zespół Szkół Morskich;

18. BONIN – Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego;

19. BIAŁY BÓR, Zespół Szkół;

20. SŁUPSK, Szkoła Mistrzostwa Sportowego;

21. TYCHOWO, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych;

22. KOSZALIN, OHP. Centrum Edukacji i Pracy
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miejski ośrodek pomocy społecznej 
w mielnie informujemy, że od 5 kwietnia
2017 r. otwarty zostaje punkt poradnictwa
dla osób uzależnionych.

Prowadzący wiktor łuczak – terapeuta
ds. uzależnień
termin spotKań: w każdą środę
Godziny: 17.00-19.00
Miejsce spotkań: Specjalistyczna Placówka
Wsparcia Dziennego ,,Promyk’’ w Gąskach.

Przypominamy również, że w siedzibie
MOPS w Mielnie – Osiedle Unieście działa
punkt poradnictwa dla osób uzależnionych 
i współuzależnionych.

Prowadzący: henryk Kędzierski – psycho-
log kliniczny, specjalista psychoterapii uzale-
żnienia od alkoholu i współuzależnieni
termin spotKań: w każdą środę
Godziny: 17.00-19.00
Miejsce spotkań: sala numer 1, MOPS, 
ul. 6-go Marca 35, Osiedle Unieście.

potrzebujesz pomocy?!
Dajemy Ci możliwość

BEZPŁATNEGO otrzymywania
komunikatów informacyjnych
związanych z życiem Gminy
Mielno.
JEŻELI CHCESZ BEZPŁATNIE
OTRZYMYWAĆ KOMUNIKATY:

– ostrzegające przed zagro-
żeniami meteorologicznymi i hydrologiczny-
mi oraz powiadomienia o awariach,

– informujące o wydarzeniach kulturalnych

i sportowych i innych organizo-
wanych przez naszą Gminę,

– informujące o konsulta-
cjach społecznych, spotkaniach
wiejskich,

– przypominające o termi-
nach płatności: podatków, opłat
oraz powiadomienia o odbiorze

dowodu osobistego.
Zarejestruj się w naszej bazie...
https://www.alcetel.pl/mielno/

Szanowny Mieszkańcu!

D
zieci z całego woje-
wództwa zachodnio-
pomorsKiego objęte

wychowaniem przedszKol-
nym (do 6 grudnia 2016 r.) mogły
nadsyłać prace plastyczne na temat
tradycji, symboli i atmosfery Świąt
Bożego Narodzenia, wykonane w do-
wolnym formacie, techniką plastycz-
ną – rysunkową, tj. farbami plakato-
wymi, akwarelą, kredkami drewniany-
mi, kredkami świecowymi, pastelami,
flamastrami lub techniką płaską. 

Celem konkursu było zaprezen-
towanie przez dzieci pomysłów 
i talentów plastycznych poprzez
stworzenie pracy plastycznej o tema-
tyce Bożonarodzeniowej.

9 marca 2017 r. w pięknej, zabyt-
kowej Sali Rycerskiej Zachodniopo-
morskiego Urzędu Wojewódzkiego
odbyła się uroczysta Gala wręczenia
nagród w obecności Zachodniopo-
morskiego Kuratora Oświaty pani
Magdaleny Zarębskiej-Kuleszy oraz

Kurii Metropolitalnej Szczecińsko-
-Kamieńskiej .

Jednym z uczestników tej Gali był
Franciszek Wójtowicz z grupy trzy-
latków Przedszkola w Mielnie. Franio
razem z rodzicami pojechał do
Szczecina, by odebrać dyplom 
i nagrodę za zajęcie II miejsca 
w konkursie plastycznym na „Kartkę
Bożonarodzeniową”. 

Na wszystkich przybyłych na
uroczystość czekały wspaniałe
nagrody, występy artystyczne utalen-
towanej młodzieży (koncert skrzyp-
cowy, występy wokalne) oraz słodki
poczęstunek. Gratulujemy talentu 
i życzymy dalszych sukcesów!!!

Mamy utalentowane przedszkolaki 
Konkurs Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty „Kartka bożonarodzeniowa” został rozstrzygnięty. Kartka Franka 
wójtowicza z grupy trzylatków mieleńskiego przedszkola zajęła w nim ii miejsce wśród 1792 nadesłanych prac!

1792
PRAC PRZEDSZKOLAKÓW
NAPŁYNĘŁY DO KURATORIUM
OŚWIATY W SZCZECINIE Z WOJ.
ZACHODNIOPOMORSKIEGO 

TYSIĘCY ZŁOTYCH

IV  Bałtycki  Fest iwal  Gitary  E lektrycznej

Mielno 1-3  maja 2017

poniedziałek 1 Maja

10.00-13.00 jacek królik – warsztaty
15.00-16.00 jacek królik z zespołem – koncert
17.00-18.45 przesłuchania konkursowe w kategorii wiekowej do 12 lat 

i od 13 do 15 lat
20.30 zespół rock Factory – koncert i jam session

wtorek 2 Maja

10.00-12.00 przesłuchania konkursowe 16-18 lat
17.00-18.30 stuart shields – prezentacja 

procesora gitarowego line & helix
20.00 after Blues + Basia włodarczyk 

– koncert
21.30 jam session z zespołem 

rock Factory

środa 3 Maja

11.00 sala koncertowa. 
Finałowy występ 
uczestników festiwalu 
z kadrą prowadzącą warsztaty 
wspólne wykonanie utworu 
„smoke on the water”

11.30 sala koncertowa. 
ogłoszenie wyników 
konkursu, rozdanie 
nagród i certyfikatów
uczestnictwa, 
występ laureatów
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1 marca obchodziliśmy Narodo-
wy Dzień Pamięci Żołnierzy
Wyklętych. Tego dnia uczniowie
Zespołu Szkól w Mielnie uczcili
pamięć niezłomnych bohaterów
podziemia niepodległościowego. 
W montażu słowno-muzycznym
uczniowie ukazali życie Danuty
Siedzikówny ps. „Inka”, nastoletniej
sanitariuszki 5 Brygady Wileńskiej
AK. Biografia „Inki” to jeden 
z najbardziej dramatycznych życio-
rysów jaki można odnaleźć w pol-

skiej historii. Inscenizacja odegrana
przez młodych aktorów była wyjąt-
kową lekcją patriotyzmu. 

Kolejnym punktem obchodów
tego dnia był Bieg Pamięci Żołnie-
rzy Wyklętych. Uczniowie mieli do
pokonania 1963 metry. Taki dystans
był nieprzypadkowy, bowiem było
to symboliczne odwołanie do roku
w którym zginął ostatni Żołnierz
Wyklęty – Józef Franczak ps.
„Lalek”. 

MaCiej adaMowiCz 

nie zapomnimy!

w 2013 roku morze wyrzuciło
na nasz brzeg w okolice unieścia
rzadki gatunek wieloryba. co
stało się z chronionym gatunkiem
ssaka? okazuje się, że został
ciekawie wykorzystany. 

Od marca – ważący nieco ponad
120 kg, mierzący 7 metrów i składa-
jący się ze 128 elementów układu
kostnego szkielet wala butelkonose-

go, można podziwiać w hali 
konferencyjno-laboratoryjnej Stacji
Morskiej Instytutu Oceanografii
Uniwersytetu Gdańskiego. W tej
chwili, dzięki zastosowaniu dodat-
kowego podświetlenia szkielet
można oglądać całą dobę – przez
przeszklony front hali – od strony
Zatoki Puckiej. 

Wyeksponowany układ kostny

wala stał się również dodatkowym
urozmaiceniem godzin lekcyjnych
dla grup uczestniczących w Błękitnej
Szkole – zajęciach realizowanych 
w ramach projektu „Przyjaciele
Bałtyckiej Przyrody – kampania
informacyjno-edukacyjna na rzecz
zachowania i zrównoważonego
użytkowania przyrodniczych walo-
rów Pomorza”.

z plaży trafił do nauki

W Mistrzostwach Europy w Kara-
te Kyokushin KWU, które 18 marca
odbyły się w Berlinie, wystartowało
czworo reprezentantów z Mieleń-
skiego Klubu Sztuk i Sportów Walki
w Mielnie. W skład reprezentacji
Polski weszli: jakub Koza,
wojciech Formela, jakub mierze-
jewski i aleksandra oryszewska.

– Sam start i zakwalifikowanie się
na tego typu Mistrzostwa jest dla
klubu oraz zawodników wyróżnie-

niem i prestiżem – podsumowuje
szkoleniowiec – sensei Cezary Bana-
siak 3 dan. – Mistrzostwa Europy 
w Berlinie to nowe doświadczenie
dla mieleńskich karateków, którzy
co istotne wg przepisów KWU
walczyli pierwszy raz. Na pewno start
w tych zawodach to dla nas moty-
wacja do jeszcze cięższej pracy.
Znamy dobrze nasze słabe strony.
Wywalczyliśmy zamiast medali, tym
razem bezcenną wiedzę. 

reprezentacja polski druży-
nowo zajęła 4 miejsce – zdoby-
wając trzy złote, sześć srebrnych 
i dwanaście brązowych medali.
Biało-czerwone barwy reprezento-
wało ponad 90 zawodników 
z różnych polskich organizacji. 
W Mistrzostwach Europy w Berli-
nie, którym towarzyszyło motto
„TIME TO BE UNITED” uczestni-
czyło ponad 500 zawodników 
i 26 krajów.

Zawodnicy z Mielna 
w reprezentacji Polski

P
ierwszy etap – mistrzo-
stwa powiatu – odbył
się 1 marca w hali

zespołu szKół w mielnie.
W Igrzyskach Młodzieży Szkolnej
brały udział: SP 2 Sianów, SP Mścice
i SP Mielno. Mieleńska drużyna 
w składzie: Julianna Legieć, Ewelina
Ciesielska, Karolina Kurowska, Maria

Lawrenc, Natalia Lidak Hofset, Niko-
la Guzińska, Kornelia Szymczak,
Magdalena Mrzewa, Zuzanna Tcho-
ryk, Zuzanna Strach i Marcelina
Kędzierska wygrała wszystkie
spotkania, zajmując tym samym 
I miejsce. 

W Gimnazjadzie, w której brały
udział: Gimnazjum Sianów, Gimna-

zjum Polanów, Gimnazjum Mielno 
i Gimnazjum Dąbrowa, zawodniczki
z Mielna również uplasowały się na 
I miejscu. Puchar i medale ufundo-
wał Starosta Powiatu Koszalińskie-
go. Drugi etap, Mistrzostwa Rejonu
Koszalin dla szkół podstawowych
odbył się w Białogardzie (16 marca),
a dla gimnazjów w Pomianowie 

(17 marca). Dziewczęta z SP Mielno
zajęły drugie miejsce, pokonując
zespoły z Białogardu i Szczecinka. 

Gimnazjalistki w składzie: Julia
Staszczyk, Oliwia Krysińska, Dagma-
ra Krysińska, Wiktoria Łukasiewicz,
Aleksandra Wójtowicz, Aleksandra
Żywuszko, Monika Cisyk, Paulina
Kaczyńska, Natalia Trąbka, Klaudia

Rakowska i Katarzyna Mańkowska
zajęły I miejsce, pokonując drużyny
z Pomianowa, Sławna i Gimnazjum
nr4 z Koszalina. Półfinał Wojewódz-
twa Zachodniopomorskiego odbę-
dzie się 29 marca w Koszalinie .

Gratulujemy zawodniczkom oraz
trenerce mieleńskich drużyn – pani
Elżbiecie Kopera.

sukces szczypiornistek
dziewczęta ze Szkoły Podstawowej im. Leonida teligii i z Gimnazjum im Marka Kotańskiego z Mielna wywalczyły
awans do Półfinału wojewódzkiego igrzysk Młodzieży Szkolnej i Gimnazjalnej. 
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T
o zwarta i energiczna
grupa dojrzałych
Kobiet; mówią o sobie

„mieleńskie babcie”, ale z zakorze-
nionym w świadomości wizerunkiem
babci czy babuleńki nie mają nic
wspólnego. Od ponad dekady syste-
matycznie i konsekwentnie uczęsz-
czają na zajęcia z gimnastyki (w tym
także w wodzie), które są dla nich
swoistą terapią nie tylko na chandrę,
czy złe samopoczucie ale przede
wszystkim na przedłużenie pogodnej
i sprawnej starości.  

– Wiedzą czego chcą – wyjaśnia
postawę swoich podopiecznych
trener Dawid Wróblewski (ratownik
i trener personalny – dop. red). 
– W czasach tzw. kultu ciała i mody
na smukłe, sprawne czy wysporto-
wane sylwetki panuje zwiększone
zapotrzebowanie na uprawianie
sportu. Natomiast „nasze” panie nie
chcą być młode, nie walczą z czasem,
nie dążą do narzuconego ideału. One
po prostu chcą być sprawne i dzięki
temu zdrowsze. 

– Zajęcia dostosowujemy do indy-
widualnych potrzeb tej grupy wieko-
wej – informuje Maciej Frydrycho-
wicz, drugi instruktor. – Stawiamy
na ćwiczenia rozciągające, wzmac-

niające kręgosłup, czy wspomagające
walkę z nadwagą.  

Obaj trenerzy podziwiają swoje
„foczki” za zaangażowanie i obo-
wiązkowość. Zgodnie twierdzą, że
nawet jak uczestniczki zajęć maru-
dzą, to nigdy nie rezygnują z facho-
wych wskazówek, wręcz przeciwnie
-przyjmują je z uśmiechem na
twarzy. 

– Jesteśmy pewni, że kondycją
mogłyby zadziwić i zawstydzić
niejednego 30-latka… – dodają szko-
leniowcy od rzeźby ciała. 

– To dla mnie wielka przyjemno-
ść móc pracować z tak sumienną

grupą – podsumowuje fizykotera-
peutka Małgorzata Reichert, która
uzupełnia swoimi ćwiczeniami 
z prawidłowego oddechu treningi
prowadzone pod czujnym, męskim
okiem.

jolanta Matusewicz:
– Grupa pań 55+ o nazwie „FOCZ-

KI” została założona w 2006 r.
Wszystko rozpoczęło się od spotka-
nia z byłą dyrektor Hotelu
„UNITRAL” panią Jolantą Krawiec 
i luźnego rzucenia tematu, że dobrze
by było chodzić gdzieś na gimnasty-
kę. Jolka – powiedziała Jolanta
Krawiec – zbieraj grupę i zorganizu-
jemy gimnastykę u nas w „UNITRA-
LU”. Ćwiczymy do tej pory trzy razy
w tygodniu. Jest cudownie. Przez
cały okres istnienia grupy aktywnie
uczestniczy w niej około 15 osób.
Przynosi nam to radość, kondycję
fizyczną i zdrowie! Niech ten stan
trwa jak najdłużej. Mobilizację do
naszej wytrwałej pracy daje nam
profesjonalne i życzliwe podejście
naszych „katów” tzn. instruktorów.
Od momentu założenia to ja „opie-
kowałam się” grupą, a od roku 2010
obowiązki moje przejęła Grażyna

Wojciechowska. Wielkie dzięki dla
kierownictwa Hotelu „Unitral” za
umożliwienie mieszkańcom gminy
uczestnictwa w aktywnej rekreacji. 

Bożena Marcinkowska:
– Każda  forma ruchu jest wska-

zana bez względu na wiek, zaś 
w latach dojarzałych w szczególno-
ści. Zwłaszcza wtedy, gdy doskwiera-
ją już niedoskonałości ciała, to tu, to
tam, gdy stawy są mniej sprawne. 
A pamiętać trzeba, że w zdrowym
ciele zdrowy duch! Więc dla tego
„ducha”, dla czerpania radości z życia,

należy zachować sprawność fizyczną.
Gdy mamy sprawne ciało, to mamy 
w sobie więcej energii, więcej nam się
chce i więcej mamy uśmiechu na
twarzy. Namawiam więc wszystkich
zasiedziałych przed telewizorami
mielniaków do ruszania się. Gimna-
styka, pływanie, kije, marsz, rower,
siłownia… Ruch to zdrowie! Ruszaj-
my się!

elżbieta Majchrzak:
– Jestem „foczką” o dużym stażu 

– ok. 10 lat. Naszą dewizą jest
udoskonalona maksyma: „w zdro-
wym ciele, młody duch”. Systema-
tyczność w ćwiczeniach daje duże
efekty, a jeszcze więcej satysfakcji 
z osiąganych sukcesów (ze sprawno-
ści). Dla nas metryka nie ma znacze-
nia. Zdradzę, iż jedna z koleżanek,
uczestniczek – foczek ukończyła 70
lat. Swoją sprawnością i wigorem
zawstydziłaby dużo młodsze kobiety.
Panowie – trenerzy Dawid i Maciej 

– wyciskają z nas „siódme poty”. Nie
szczędzą nam przy tym pochwał,
widząc efekty naszej wspólnej pracy.
My mieleńskie „babcie” dajemy radę. 

Grażyna 
wojciechowska:

– Już nie pamiętam, kto powie-
dział mi o możliwości uczestnictwa
w zajęciach dla seniorek. Poszłam,
bo zaczęły się kłopoty z kręgosłu-
pem… I tak zostałam – ćwiczę już 8
lat. Korzyści ewidentne – mocniejsze
mięśnie, lepsza sylwetka. Ponadto
sprawia mi to przyjemność, gdyż
spotyka się bezinteresownie grupka
sympatycznych osób, bo chce, bo jest
zdrowo, bo jest miło i modnie. I jest
dla mnie najważniejsze, że owa grup-
ka istnieje – bez kierownika, bez
regulaminu, bez statutu. Przycho-
dzimy i ćwiczymy – bez taryfy ulgo-
wej – bo chcemy. Szkoleniowcy byli
różni, zmieniali się, było trudniej lub
łatwiej. Teraz jest super. Trenerzy 

i nasza fizykoterapeutka potrakto-
wali bardzo poważnie nasze chore
(nie najmłodsze) stawy, kręgosłupy 
i inne niedoskonałości. Przygotowu-
ją świetne zestawy ćwiczeń i „maru-
dzenie” nie chodzi w grę, i to właśnie
bardzo u nich doceniamy. Może
czasami jest ciężej, ale na pewno
zawsze jest wesoło. Zmienia się „stan
osobowy” grupy, ktoś przybywa, ktoś
rezygnuje np. z powodów rodzin-
nych. Myślę, że nie jest nam potrzeb-
na rozbudowa istniejącego systemu 
– lepsze jest wrogiem dobrego. 
W ramach zachęty mogę stanowczo
stwierdzić, iż warto ćwiczyć i to od
zaraz, od tej chwili, bo gdy nas stan
zdrowia zmusi, to zwykle jest już
trochę za późno. Organizacyjnie
„kierowanie” naszą grupa polega na
prowadzeniu list obecności i płatno-
ści oraz na kontaktach z jednej stro-
ny z uczestniczki zajęć, a z drugiej
strony z trenerami i kierownictwem
Hotelu „Unitral”, któremu ogromnie
dziękujemy za wsparcie.

w zdrowym ciele 
– na pewno młody duch!
Uśmiechnięte, z dużym poczuciem humoru, ze zdrowym dystansem do siebie – biegną niczym nastolatki na zajęcia…
z gimnastyki dla seniorek. 
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Serdecznie zapraszam mieszkańców gminy 
do skorzystania z bezpłatnych Szczepień 
finansowanych z budżetu Gminy Mielno w 2017 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 godzinach 9.00-13.00 
w terminie (bez sobót i niedziel):

� i dawka – od 17 kwietnia 2017 r. do 30 kwietnia 2017 r.

� ii dawka – od 20 czerwca 2017 r. do 30 czerwca 2017 r.

Szczepienia zostaną przeprowadzone w Ośrodku Zdrowia w Mielnie przy
ulicy bolesława Chrobrego 9 w gabinecie lekarskim ZOZ „Med-CaRe” S.C. 
L. Kosiński, 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-Porad-
nik interesanta-Ochrona zdrowia-Zgody rodziców na przeprowadzenie szcze-
pienia). 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.

szczepienia dzieci przeCiwko
ospie wietrznej (dzieci 2-letnie)

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 godzinach 9.00-13.00 
w terminie (bez sobót i niedziel):

� i dawka – od 20 marca 2017 r. do 31 marca 2017 r.,

� ii dawka – od 20 września 2017 r. do 30 września 2017 r.

Szczepienia zostaną przeprowadzone w Ośrodku Zdrowia w Mielnie przy ulicy bolesława
Chrobrego 9 w gabinecie lekarskim ZOZ „Med-CaRe” S.C. L. Kosiński, w. Kosiński. najpóźniej
w dniu szczepienia należy dostarczyć do Ośrodka Zdrowia w Mielnie podpisaną przez rodzi-
ca (prawnego opiekuna) zgodę na wykonanie szczepienia. wzór zgody można pobrać z
biuletynu informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Mielnie (www.mielno.pl-biP-Poradnik inte-
resanta-Ochrona zdrowia-Zgody rodziców na przeprowadzenie szczepienia). nie obowiązu-
je 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 13-letnie)

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 2017 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” S.C. L. Kosi-
ński, w. Kosiński w wybrane niedziele m.in.:

� 8 października 2017 r. w godzinach 10.00-13.00

� 15 października 2017 r. w godzinach 10.00-13.00

� 22 października 2017 r. w godzinach 10.00-13.00

wymagane dokumenty: dowód osobisty. 

ilość badań ograniczona. 

wykonawca 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” 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 (od 1 września 2017 r.)

� teLeFOniCZna RejeStRaCja: 094 316-65-15

SZCZePienia będą PRZePROwadZane COdZien-
nie w okresie od 15 września 2017 r. do 15 grudnia
2017 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” S.C. L. Kosiński, w. Kosiński. nie obowi-
ązuje wcześniejszy wybór lekarza rodzinnego.

wyMaGane dOKUMenty: dowód osobisty. 

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.

szczepienia mieszkańców 
przeCiwko Grypie

(osoby powyżej 65. roku życia)


