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gdzie
się
kąpać? 
Wykaz kąpielisk
Gminy mielno:

1) Sarbinowo 211
– kąpielisko położone w Sarbino-
wie na wschód od wejścia na plażę
przy ul. Nadmorskiej na wysokości
ulic: Plażowej i Wydmowej

2) Sarbinowo 212
– kąpielisko położone w Sarbino-
wie na wschód od wejścia na plażę
przy pętli autobusowej przy ul.
Nadmorskiej

3) Mielno 216
– kąpielisko położone w Mielnie
pomiędzy wejściem na plażę przy
ul. 1-go Maja a wejściem przy ul.
Piastów

4) Mielno 218 
– kąpielisko położone w Mielnie
na wschód od wejścia na plażę
przy ul. Orła Białego

5) Mielno 219
– kąpielisko położone w Mielnie
na wschód od wejścia na plażę
przy ul. Słonecznej

6) Mielno 220
– kąpielisko położone w Mielnie
na zachód od wejścia na plażę przy
ul. Wydmowej na wysokości O.W.
Krokus

7) Łazy 225
– kąpielisko położone w Łazach
przy wejściu na plażę od ul. Wcza-
sowej

8) Łazy 224
– kąpielisko położone w Łazach
przy wejściu na plażę przy ul. Le-
śnej na wysokości O.W. Jaroszowiec

9) Gąski 210
– kąpielisko położone w Gąskach
na wschód od wejścia na plażę od
ul. Latarników

10) Sarbinowo 213
– kąpielisko położone w Sarbino-
wie przy wejściu na plażę od ul.
Nadmorskiej obok kościoła

11) Chłopy 214
– kąpielisko położone w Chłopach
przy wejściu na plażę od ul. Portowej

12) Mielenko 215
– kąpielisko położone w Mielenku
przy wejściu na plażę od ul. Brzozowej

13) Unieście 221
– kąpielisko położone w Mielnie
przy wejściu na plażę przy ul. Mor-
skiej

14) Łazy 223
– kąpielisko położone w Łazach
przy wejściu na plażę od ul. Leśnej.

W
szystkie kąpieliska
wyposażone zostaną
w wieże ratownicze,

łodzie wiosłowe, sprzęt ratowniczy 
i medyczny. Dodatkowo na kąpieli-
sku w Mielnie przy ul. Kościuszki
znajdować się będzie skuter wodny.

Plaże będą strzeżone codzien-
nie od 1 lipca do 29 sierpnia w godzi-
nach od 9.30 do 17.30. Dodatkowo
plaża w Mielnie przy ul. Kościuszki
strzeżona będzie od ostatniego ty-
godnia czerwca do połowy września
(w zależności od warunków pogo-
dowych). Ponadto popołudniami od
godz. 17.30 do wieczora do godz.
21.00 na promenadzie przy głównym
wejściu na plażę przy ul. Kościuszki
zlokalizowany będzie punkt obser-
wacyjny dla „lotnego” stanowiska 
ratowniczego.

W roku 2018 mając na celu 
zwiększenie bezpieczeństwa osób
przebywających na kąpieliskach
gmina Mielno przystąpiła do progra-
mu „Korytarz Życia”. Głównym zało-
żeniem programu jest wyznaczenie 
i oznakowanie ciągu komunikacyjne-
go, który pozwoli na jak najszybsze
dotarcie do osoby potrzebującej po-
mocy ratownika, służbom medycz-
nym czy niejednokrotnie służbom
porządkowym. Ratownicy zostaną
wyposażeni w jednakowe stroje na
większości plaż w pasie nadmorskim.
W tym roku program wdrożony zo-
stanie na trzech stanowiskach ratow-

niczych (w Mielnie przy ul. Piastów 
i przy ul. Morskiej oraz w Sarbinowie
na wysokości kościoła).

W sezonie letnim nad bezpie-
czeństwem w miejscowościach nad-
morskich czuwać będzie, oprócz
wzmocnionych sił policyjnych, 
także Straż Miejska, która na czas
sezonu wzmocni się. Strażnicy pra-
cować będą w systemie dwuzmia-
nowy od godz. 6 do 22. 

Podobnie jak w latach ubie-
głych samorząd przeznaczył pie-
niądze na zatrudnienie tzw. strażni-
ków sezonowych, w zależności od
liczby zgłoszeń nawet do dziesięciu
osób, w tym dwie osoby już od mie-
siąca czerwca

W trosce o równomierny tury-
styczny rozwój gminy do prestiżo-
wego programu „Błękitna Flaga” 
w tym roku wytypowano kąpielisko
w Łazach. . 

– Parametry czystości wody,
nowe zejście na plażę, infrastruktu-
ra, udogodnienia dla osób niepe-
łnosprawnych, jak też oświetlony
taras widokowy typuje w tym roku
właśnie to kąpielisko do międzyna-
rodowego wyróżnienia – informuje
Olga Roszak-Pezała, burmistrz
Mielna. – Nasz wniosek pozytywnie
przeszedł rygorystyczne kryteria 
i w te wakacje „Błękitna Flaga” po-
wieje w Łazach. To ogromne wy-
różnienie dla całej gminy, co jedno-
cześnie potwierdza fakt, że nasze
plaże to europejska marka. 

Ponadto efektem wzmożonego
zainteresowaniem, jak i oczekiwań
turystów jest usankcjonowania plaży
naturystycznej za kanałem jamne-
ńskim. Gmina nawiązała współpracę
z Federacją Naturystów Polskich
będącą koordynatorem akcji ,,Znaku-
jemy polskie plaże’’ i planuje oficjal-
nie przystąpić do projektu. – Zamie-
rzamy oznakować plaże jednorodny-
mi znakami tak jak np. w Gdańsku,
Dębkach, Łebie, czy Chałupach 
– puentuje burmistrz Mielna. – Sza-
nujemy każdą formę wypoczynku
zgodnego z naturą, i z szacunkiem do
środowiska i samego siebie. 

– Wielkie gwiazdy, duże impre-

zy oraz mnóstwo okazji do świetnej
zabawy – tak tegoroczny plan waka-
cyjnych wydarzeń opisuje Anna Le-
dochowicz, dyrektor Centrum Kul-
tury w Mielnie, które jest głównym
organizatorem MLA. 

Pierwszym artystą prezentu-
jącym swoją twórczość przed mie-
leńską publicznością będzie Kamil
Berdnarek. 42. Urodziny TEDE ob-
chodzić będzie właśnie w Mielnie.
Na scenie MLA pojawią się także
muzycy z zespoły Enej, Majka 
Jeżowska. Na kinomanów czeka
„kino pod chmurką” i konkurs Ka-
raoke Super Star. 

– Mamy nadzieję, że każdy
znajdzie w kalendarzu Mieleńskie-
go Lata Artystycznego coś dla siebie
– podsumowuje dyrektor CKM.

Cała lista wydarzeń dostępna
jest na www.cit.mielno.pl. Poleca-
my też polubić stronę Centrum
Kultury w Mielnie na facebook’u
(www.facebook.pl/ckmielno), gdzie
na bieżąco informujemy o naszych
imprezach.

Wielkie przygotoWania do sezonu letniego 

Czekamy na turystów 
korytarze życia, wysoka jakość wody, bezpieczeństwo i wypoczynek w harmonii z naturą to
priorytety w gminie Mielno… w nadchodzącym sezonie. Świetna zabawa czeka nie tylko na
plaży, bo Mieleńskie lato artystyczne gwarantuje długi kalendarz imprez kulturalnych. 

� POLICJA
od czerwca do września 
– całodobowa obsługa Poste-

runku Policji w Mielnie
– 100 funkcjonariuszy
– 20 funkcjonariuszy 

z Oddziału Prewencji Policji
w Szczecinie

– w weekendy w godzinach
nocnych Grupa Szturmowa
KMP z Koszalina (zadania
wydziału antyterrorystycz-
nego)

– patrole piesze
– służby kryminalne, policjanci

z Zespołu ds. Nieletnich
– łódź motorowa na jeziorze

Jamno

� MOSIR
– zatrudni ok. 70 osób do

sprzątania plaż i promenad
– rozstawi 1200 stelaży z wor-

kami na śmieci – 4,5 (tony
śmieci dziennie)

– obsłuży 14 kąpielisk 
(zatrudni 70 ratowników)
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N
a konferencji zorgani-
zowanej przy kanale
jamneńskim przez

PGW „Wody Polskie” burmistrz
Mielna Olga Roszak-Pezała wręczy-
ła gościom z Warszawy raport „Plan
zintegrowanych działań ochron-
nych w celu rewitalizacji jeziora
Jamno”.

Pogarszającym się stanem Jam-
na mocno zaniepokojeni są także
żeglarze, przedsiębiorcy, ekolodzy,
mieszkańcy regionu, naukowcy,
wodniacy i samorządowcy. Podczas
protestu zorganizowanego na kana-
le dyskutowano m.in. o ewentual-
nych sposobach, jak też szybkich
metodach ratowania zbiornika
przed dalszą degradacją.

Prezes „Wód Polskich”– który
wizytował jezioro – zobowiązał się
do szybkiej interwencji personalnej
wobec osób mu podległych, które
nie podjęły natychmiastowej reakcji
wobec ekologicznego zagrożenia,
jaki i też dokładnego zbadania celo-
wości budowy kanału i wrót sztor-
mowych.

Przypomnijmy, że wrota sztor-
mowe na kanale jamneńskim odda-
no do użytku w listopadzie 2013 r.
Była to inwestycja celu publicznego
mająca za zadanie zabezpieczenie

przeciwpowodziowe gminy Mielno.
Częścią tej inwestycji jest opaska
brzegowa będąca wałem zabezpie-
czającym brzeg jeziora Jamna. Pełni
ona także funkcje rekreacyjne, gdyż
jest jednocześnie ścieżką dla rowe-
rów i pieszych.

Jednym z kolejnych etapów 
inwestycji miała być twz. śluza
umożliwiająca żeglowność między
jeziorem a morzem. Ze względów

niezależnych od gminy tego etapu
nie zrealizowano. Inwestorem
przedsięwzięcia był Zachodnio-
pomorski Zarząd Melioracji 
i Urządzeń Wodnych w Szczecinie.
Pozwolenie na budowę zostało wy-
dane przez wojewodę zachodniopo-
morskiego w Szczecinie.

Od momentu uruchomienia
inwestycji wrota sztormowe dwu-
krotnie ochroniły gminę Mielno

przed ogromnymi stratami mater-
ialnymi, powstrzymując siłę orkanu
Ksawery i Alex. W dobie zmienia-
jącego się klimatu i anomalii pogo-
dowych tego typu urządzenie za-
pewnia bezpieczeństwo mieszkań-
com gminy Mielno.

– Zależy nam na sprawnym
działaniu wrót sztormowych – infor-
muje Olga Roszak-Pezła, burmistrz
Mielna – Popieramy wszelkie działa-

nia zmierzające do ratowania ekosys-
temu. Turystycznym priorytetem
jest dla nas szukanie możliwości re-
kultywacji zbiornika. Wierzę, że ad-
ministrator akwenu także dostrzegł
przede wszystkim ekologiczny pro-
blem i zajmie się gospodarką wody 
w jeziorze. Tutaj potrzebna jest dłu-
gofalowa strategia, i to koniecznie
skonsultowana z wszystkimi zainte-
resowanymi stronami.

ratujmy jezioro Jamno 
Władze gminy Mielno rozmawiały o sytuacji ekologicznej Jamna z przemysławem dacą, prezesem państwowego 
gospodarstwa Wodnego „Wody polskie”, które zarządza i administruje akwenem. 

WYDAWCA: 
Urząd Miejski w Mielnie

ug@gmina.mielno.pl
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.

PRZYSTĄP DO SPÓŁKI
Urząd Miejski w Mielnie jako insty-

tucja wspierająca bieżącą działalność
Spółki Wodnej w Mielnie zaprasza
wszystkich zainteresowanych do skła-
dania wniosków o przyjęcie do Spółki.
Wnioski można pobrać i złożyć w Refe-
racie Ochrony Środowiska i Gospodarki
Komunalnej Urzędu Miejskiego w Mielnie
(III p. pokój 314). Urzędnicy udzielą także
Państwu wszelkich informacji o działal-
ności Spółki i jej bieżących pracach 
(także telefonicznie: 94 345 98 38).

Aby usprawnić i ułatwić zapisy przy-
gotowaliśmy dla Państwa gotowy druk
wniosku, który można odebrać w sie-
dzibie Urzędu Miejskiego i wypełnić na
miejscu.

W OBIEKTYWIE

Godni podziwu 
i naśladowania 
Mieszkańcy gąsek
przy ul. Wydmowej
sami zadbali o dojście
do plaży przy swoich
posesjach i sfinanso-
wali jego budowę.
urzędnicy i gospodarz
gminy wspomogli ini-
cjatywę merytorycz-
nie. z finału – cieszą
się wszyscy! Brawo!

Centrum Integracji Społecznej
„OD NOWA” w Mielnie będzie 
aktywizować społecznie i zawodo-
wo naszych mieszkańców. Porozu-
mienie w tej kwestii podpisała Olga
Roszak-Pezała, burmistrz Mielna 
z Lidią Lis, dyrektorem CIS.

Przypomnijmy: działanie Cen-
trum Integracji Społecznej dostoso-
wane jest do potrzeb w zakresie

edukacji, aktywizacji zatrudnienia
socjalnego, przygotowania do pod-
jęcia pracy oraz wspierania przed-
siębiorczości społecznej. Ich adre-
satem są wszyscy mieszkańcy 
Koszalina i powiatu koszalińskiego
dotknięci wykluczeniem społecznym
ograniczającym ich uczestnictwo 
w życiu zawodowym, społecznym 
i rodzinnym. 

Koszt modernizacji obiektu
CIS w Mielnie, należącego do Krajo-
wego Zrzeszenia LZS, to prawie 
3 mln zł. Projekt otrzymał wsparcie
z funduszy unijnych w wysokości
ponad 2,5 mln zł. Realizacja prac
ruszyła na początku lipca 2017 r., 
a zakończenie pierwszego etapu
planowane jest na początek czerwca
tego roku.

Współpracujemy... „od noWa”
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od 17 do 20 maja na terenie
Mielna odbywała się 
XXViii ogólnopolska sparta-
kiada pracowników Wodocią-
gów i kanalizacji im. tadeusza
Jakubowskiego.

W sportowym spotkaniu wodo-
ciągowców z całego kraju wzięło
udział około 1700 osób z 61 przed-
siębiorstw wodociągowych, a dla
uczestników spotkania było przygo-
towanych 23 różnych konkurencji.
Głównym organizatorem tego wy-
darzenia było Ekoprzedsiębiorstwo
Sp. z o.o. z Mielna. Było to ogromne
wyzwanie organizacyjne, ale i wielki

zaszczyt dla mieleńskich wodocią-
gów tym bardziej, że organizacja
Spartakiady przyznano im już po raz
drugi. Pierwsza spartakiada odbyła
się w naszej gminie w 2013 roku. 

Pierwsze miejsce w klasyfikacji
generalnej zajęły katowickie wodo-
ciągi, drugie miejsce przypadło wo-
dociągom z Krakowa, a brązowy
medal tegorocznej Spartakiady zdo-
byli zawodnicy z Lublina. Nasza
mieleńska drużyna była niepokona-
na w strzelaniu, zdobyła również
brązowy medal w konkurencji siło-
mierze, ostatecznie zajęła 17. miej-
sce w klasyfikacji generalnej. Wiele
emocji ale i fantastycznej zabawy

wzbudziły nie tylko typowo sporto-
we konkurencje ale i takie jak becz-
ka dunk-tank, wyścig taczek z tacą
stewarda, wodna wieża i mega pił-
karzyki rozgrywane przy wspaniałej
pogodzie i wyjątkowej atmosferze
na plaży w Mielnie – Unieściu. 

Zawody pracowników wodocią-
gów i kanalizacji to prawdopodob-
nie jedyne branżowe imprezy spor-
towe rozgrywane na taką skalę. 
W pierwszej, która odbyła się 
w 1987 roku w Elblągu, uczestniczy-
ło około 400 osób, w tegorocznej
prawie pięć razy tyle i to z kilku-
dziesięciu firm wodociągowo-kana-
lizacyjnych z całej Polski.

Wodna spartakiada nad morzem

przed nami kolejne wakacje
pełne kulturalnych wrażeń. Jak
co roku Mielno przygotowało
długi kalendarz imprez w ra-
mach Mieleńskiego lata arty-
stycznego. chcemy pokazać
mieszkańcom oraz turystom,
że świetna zabawa czeka nas
nie tylko na plaży! 

– Wielkie gwiazdy, duże impre-
zy oraz mnóstwo okazji do świetnej
zabawy – tak tegoroczny plan waka-
cyjnych wydarzeń opisuje Anna Le-
dochowicz, dyrektor Centrum Kul-
tury w Mielnie, które jest głównym
organizatorem MLA..

Pierwszym artystą będzie Kamil
Bednarek, który szeroką popularno-
ść zdobył w 2010 roku, dzięki udzia-
łowi w telewizyjnym programie
„Mam Talent”. Od tego czasu niejed-
nokrotnie jego single stawały się
ogólnopolskimi hitami, a płyty po-
krywały się platyną. Rytmy reggae
będziemy mogli usłyszeć już 7 lipca
na deptaku przy ul. Kościuszki. 

Kolejną wielką imprezą będą
42 urodziny Tede. Impreza, na
którą przyjeżdżają fani najsłynniej-

szego polskiego rapera z całej Pol-
ski, po kilku latach nieobecności
znowu wraca do Mielna. Wcześniej
z powodów organizacyjnych została
przeniesiona do Koszalina, ale eki-
pa Wielkie Joł przypomniała sobie,
że Mielno bawi się najlepiej i dlate-
go 28 lipca na stadionie będziemy
mogli świętować urodziny artysty. 

Wszyscy organizują imprezy 
z okazji początku oraz zakończenia

wakacji, ale zapominają o samej po-
łowie sezonu, a przecież to najlep-
sza okazja do zabawy – piękna po-
goda, ciepłe morze oraz świado-
mość, że lato jeszcze się nie kończy!
Właśnie z tej okazji zapraszamy 
na Festyn Rodzinny „Środek Lata”
(4 sierpnia), na którym wystąpią
Majka Jeżowska oraz zespół ENEJ.
O Wasze podniebienia zadba nato-
miast sam Robert Sowa, który przy-

jedzie do Mielna w ogromnym food
trucku firmy PRYMAT – mówi dy-
rektor CKM.

Wydarzeniem znanym z po-
przednich lat jest Karaoke Super
Star – konkurs, w czasie którego
wytypujemy spośród amatorów
śpiewania najlepszych wokalistów.
18 sierpnia wystąpią oni na wielkiej
scenie i powalczą o cenne nagrody.
Łatwo nie będzie, bo w jury zasiądą
członkowie zespołu VIDEO, którzy
po ogłoszeniu wyników sami wy-
stąpią przez mieleńską publiczno-
ścią. 

Konkurs karaoke to nie jedyna
impreza, która wpisała się w trady-
cję Mieleńskiego Lata Artystyczne-
go. Podobnie jak w poprzednich la-
tach będziecie mieli okazję obejrzeć
największe hity filmowe „pod
chmurką” w ramach Kina Na Leża-
kach, posłuchać gwiazd muzyki 
poważnej w czasie kilku koncertów
52. Międzynarodowego Festiwalu
Organowego oraz sypać się barwny-
mi proszkami na Festiwalu Holi. 

Postanowiliśmy też kontynu-
ować pomysł „Święta Wody”, który
zastąpił w zeszłym roku dożynki
gminne i spotkał się z ogromnym

zainteresowaniem – impreza orga-
nizowana wspólnie z Ekoprzedsię-
biorstwem na zakończenie lata to
świetna okazja do wodnych zabaw
oraz występów na scenie. 

– Nie zapominamy o tym, jak
ważne są lokalne inicjatywy, podej-
mowane przez stowarzyszenia oraz
gminnych działaczy – podkreśla
Anna Ledochowicz – Dlatego
wspieramy imprezy organizowane
we wszystkich miejscowościach. 
W tym roku będą to między innymi
„Dzień morza”, „Dzień ryby” i „Kon-
cert muzyki łatwiej, lekkiej i przy-
jemnej” w Chłopach, „Powitanie
lata w Dzień Dziecka” i „Rodzinny
Festyn Wakacyjny” w Mielenku
oraz „Festyn Turystyczno-Sportowy
Na Fali” i słynny już „Festyn Pieczo-
nej Gęsi” w Gąskach. 

Mamy nadzieję, że każdy znaj-
dzie w kalendarzu Mieleńskiego
Lata Artystycznego coś dla siebie.
Cała lista wydarzeń dostępna jest
na www.cit.mielno.pl. Polecamy też
polubić stronę Centrum Kultury 
w Mielnie na facebook’u (www.
facebook.pl/ckmielno), gdzie na
bieżąco informujemy o naszych im-
prezach.

kulturalne WakacJe W Mielnie

Z
arówno aktywne dzia-
łania prozdrowotne, 
mające podnieść świado-

mość mieszkańców, jak i właściwy
poziom świadczonych usług pod-
stawowej opieki medycznej, to prio-
rytety w strategii zarządzania gmi-
ną – wyjaśnia burmistrz Mielna 
– Olga Roszak-Pezała. 

Na terenie gminy Mielno pod-
stawowa opieka zdrowotna wyko-
nywana jest przez „Med-Care”
spółka jawna L. Kosiński, W. Kosiń-
ski (ośrodek zdrowia w Mielnie) 
i „Omnis” Gutowscy spóła jawna
(ośrodek zdrowia w Sarbinowie).

Ponadto w budynku ośrodka
zdrowia w Mielnie funkcjonuje ga-
binet pielęgniarki środowiskowo–
rodzinnej (IPP Małgorzata Krze-
ślak) oraz stomatologa (IPS Ewa 
Zarzycka). Po kilkuletniej przerwie,
w ramach podpisanego kontraktu 
z Narodowym Funduszem Zdrowia,
od 2014 roku świadczona jest bez-
płatna ambulatoryjna opieka spe-
cjalistyczna w zakresie ginekologii 

i położnictwa. To efekt żmudnych
wspólnych działań Burmistrza
Mielna, radnych, mieszkanek gmi-
ny oraz mediów. 

Natomiast w sarbinowskiej
przychodni przyjmuje również sto-
matolog (IPS Andrzej Fedasz), 
do którego przejeżdżają pacjenci 
z wszystkich miejscowości gminy
Mielno, gminy Będzino, a nawet
Koszalina. Pacjenci są bardzo zado-
woleni z usług stomatologa, które-
go cechuje profesjonalizm, życzli-
wość, empatia oraz cierpliwość.
Oprócz zatrudnionych lekarzy, ob-
sługę medyczną na terenie gminy
sprawują pielęgniarki zatrudnione
w zakładach opieki zdrowotnej,
które zawsze z uśmiechem, dobrym
słowem pomogą w trudach choroby. 

Ośrodki zdrowia przyjmują 
pacjentów w dni powszechne od go-
dziny 8 do 18, zapewniając również
wizyty domowe dla najbardziej po-
trzebujących osób. Nie funkcjonuje,
jak w innych gminach, system „nu-
merków”, co daje pewność, że pa-

cjentowi zostanie udzielona w tym
samym dniu porada lekarska. Pa-

cjenci oraz wczasowicze są bardzo
zadowoleni z takiego rozwiązania. 

Mieszkańcy należący do „MED-
CARE” sp. jawna, poza zawartym
kontraktem z NFZ, mogą liczyć na
bezpłatne USG stawów biodrowych
u niemowląt oraz w zakresie małej
chirurgii. Na poziom świadczonych
usług zakładów opieki zdrowotnej
nie wpłynęła żadna skarga do miele-
ńskiego urzędu, ani też do Narodo-
wego Funduszu Zdrowia.

– W najbliższych latach miesz-
kańcy mogą liczyć na poprawę wa-
runków lokalowych ośrodka w Sar-
binowie, dzięki zaangażowaniu 
w realizację inwestycji samorządu, jak
też podejmiemy próby uruchomienia
gabinetu okulistycznego w Mielnie 
w ramach zawartego kontraktu z Na-
rodowym Funduszem Zdrowia – za-
pewnia burmistrz Mielna. 

Do dyspozycji chorych są cało-
roczne trzy apteki (dwie w Mielnie
– Centrum, jedna w Sarbinowie)
oraz jeden punkt apteczny na Osie-
dlu Unieście. W sezonie letnim do
dyspozycji mieszkańców oraz prze-
bywających turystów corocznie
uruchamiane są patrole rowerowe
(płatnik gmina) oraz całodobowy
zespół ratownictwa medycznego
(płatnik NFZ).

Z inicjatywy burmistrza Miel-
na od wielu lat dla mieszkańców re-
alizowane są różnorakie programy
profilaktyczne, na które gmina 
z własnego budżetu przeznaczyła
ponad milion złotych.

zdrowie jest najważniejsze 
Mieleński samorząd jest od kilku już lat krajowym liderem w realizacji projektów zdrowotnych i profilaktycznych.
troska o stan zdrowia mieszkańców to jedno z najważniejszych zadań samorządu.

� W programach zdrowotnych
wzięło udział około 5 tys. miesz-
kańców gminy, za co samorząd
we współpracy z „MED-CARE”
sp. j., zdobył prestiżowe nagrody
m.in. „Lider w zakresie profilak-
tyki grypy” (w 2016 r. i 2017 r.),
„Zdrowy Samorząd” w kategorii:
Zdrowa Gmina 2018 r. 



4
Święto niepodległości www.facebook.com/Gminamielno www.mielno.pl | Maj 2018 | nr 5 (41) |

Wystawa, wykonana 
w technice 3d, prezentuje
życie młodego Józefa 
piłsudskiego podczas
zesłania na syberię. to efekt
aresztowania (wraz z bratem
Bronisławem w 1887 roku) 
za udział w spisku na życie
cara aleksandra iii.

Grafiki dopiero po założeniu
okularów nabierają głębi i budzą się
do życia... A motywem łączącym
jest osoba Marszałka. 

Józef Piłsudski w świadomości
Polaków istnieje jako Marszałek 
odrodzonej Polski, zwycięzca bitwy
pod Warszawą w 1920 r., postać
która doprowadziła do udanego 
odzyskania niepodległości, twardy
polityk, ale także jako postać dobro-

dusznego staruszka nazywanego
pieszczotliwie „Dziadkiem” lub
młodego chłopca o niebywałym
szczęściu, którego wszyscy nazywa-
li Ziukiem.

Wyjątkową wystawę można
p o d z i w i a ć  –  p r z e z  o k u l a r y  
– w mieleńskiej bibliotece. Grafiki
podczas inauguracji oglądali nasi
gimnazjaliści wraz z nauczycielem
historii.

Marszałek piłsudski W Mielnie 

T
ermin obejmował kilka
rocznic: 227. rocznicę
uchwalenia Konstytucji 

3 maja, 73. rocznicę zakończenia 
II wojny światowej oraz inne wyda-
rzenia związane z historią Polski. 

Za przygotowanie akademii od-
powiedzialni byli nauczyciele szko-
ły: Monika Hutek oraz Maciej Ada-
mowicz, a także chętnie zaangażo-

wani uczniowie. Na zaproszenie dy-
rektor Ewy Jabłońskiej na uroczy-
stość przybył Zespół Artystyczny
„Ławica” z Gminy Mielno. 

Była to wyjątkowa uroczystość,
oprócz przedstawienia przygotowa-
nego przez klasy siódme, odbył się
koncert Zespołu Artystycznego „Ła-
wica”, a repertuar nawiązywał do
przeszłości narodu polskiego. Wy-

stęp poruszył młodych odbiorców, 
a muzycy zostali docenieni wielki-
mi brawami. Bogdan Wingert,
przewodniczący zespołu „Ławica”
zwrócił się z apelem do młodzieży,
„aby pamiętać o wielu rocznicach
majowych i wspólnie je świętować”.

Spotkanie pokoleń zostało
uwiecznione podczas wspólnej ak-
cji: „Żywa flaga Polski”, która odbyła

się tego samego dnia. Wszyscy sta-
nęli w szeregu, uśmiechnięci i dumni,
że tworzą... historię w roku jubile-
uszowym 2018. Uczniowie z Mielna
trzymali biało-czerwone kartki, 
z których powstała żywa flaga.

Nad całością ustawienia czu-
wał, jak przystało na okoliczność,
nauczyciel historii. A tworzącą się
„tu i teraz” historię utrwalił film 

z drona. Brawo za pomysł, brawo za
postawę.

(dostęp: https://www.youtu-
be.com/watch?v=1T2u0nZn-ek).

W imieniu szkoły bardzo ser-
decznie dziękujemy lokalnym arty-
stom za występ, a rodzicom za po-
moc we wspólnym popularyzowa-
niu patriotyzmu!

MaCiej adaMowiCZ

Witaj majowa jutrzenko!
14 maja w mieleńskiej podstawówce odbyła się, podobnie jak w minionych latach, akademia z okazji świąt majowych. 
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W ramach całorocznych ob-
chodów jubileuszu 100-lecia odzy-
skania przez Polskę niepodległości,
w II semestrze trwającego roku
szkolnego dla całej społeczności
szkolnej został zorganizowany kon-
kurs „Urodzinowe życzenia dla Pol-
ski”. W ramach akcji „Biało – czer-
wona gmina Mielno" uczniowie
mieleńskiej placówki dali wyraz
swego patriotyzmu wykonując ory-
ginalne kartki z pięknymi i wzru-
szającymi życzeniami dla Ojczyzny
– zawarte są tam patriotyczne sen-

tencje oraz życzenia najmłodszych
Polaków dla swojego kraju. 

Organizatorem konkursu była
Jolanta Stęplewska, wychowawca
świetlicy szkolnej oraz członek
Szkolnego Zespołu ds. Obchodów
Święta Niepodległości. Konkurs cie-
szył się dużym zainteresowaniem, 
o czym świadczy ilość uczestników
biorących w nim udział. 

Wyniki, ustalone w oparciu 
o głosowanie prezentują się na-
stępująco:

Kl. i-iii: I – Barbara Kozłow-

ska, II – Marta Mrzewa, III – Oskar
Fortuna 

Kl. iV-Vi: I – Inka Koza, II 
– Zosia Szyda, III – Zosia Owczarek

Kl. Vii i Gimnazjum: I – Na-
talia Żukowska, II m. – Anna Ma-
ciejczyk, II m. – Maja Zabłocka

Pozostałe osoby biorące udział
otrzymały wyróżnienia. Gratuluje-
my nagrodzonym i wszystkim wy-
różnionym! Nasze biało-czerwone
serca przepełnione są dumą!

MaCiej adaMowiCZ

urodzinowe życzenia dla polski
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Na przełomie kwietnia i maja
uczniowie Szkoły Podstawowej 
w Sarbinowie przystąpili do ogólno-
polskiego konkursu „Misja Przyro-
da”, organizowanego przez Europej-
ski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej
w Warszawie. 

W ramach konkursu dokonali
diagnozy zagrożeń i potrzeb lokal-
nej przyrody. Zdefiniowali problem
dotykający środowisko naturalne 
w najbliższej okolicy swojej szkoły
oraz utworzyli zespół, który pod
kierunkiem nauczyciela opracował
list intencyjny zawierający plan 
i opis działań dotyczących ochrony
lokalnej przyrody.

Na początku maja komisja
konkursowa wyłoniła 50 szkół z ca-
łej Polski, które wezmą udział w na-
stępnym etapie konkursu polega-

jącym na realizacji projektów 
i opracowaniu raportów.

Przykładowe zadania projektu
Czyste Sarbinowo to wystawy prac
plastycznych i fotografii, spotkania
z przyrodnikami, inscenizacje eko-
logiczne, happening, sprzątanie
pasa nadmorskiego, opracowanie
raportów i broszur informacyjnych.

Instytucje współpracujące przy
projekcie to Samorządowe Centrum
Kultury i Transgraniczne Centrum
Edukacji, Mieleńska Lokalna Grupa
Rybacka w Sarbinowie, Stowarzy-
szenie Nasze Sarbinowo, Mieleński
Ośrodek Sportu i Rekreacji, Eko-
przedsiębiorstwo w Unieściu, Urząd
Gminy Mielno, Starostwo Powiato-
we w Koszalinie, World Wildlife
Fund oraz prywatni przedsiębiorcy
z Sarbinowa.

czyste sarbinowo
– Misja przyroda

zmaGania akTorskie
Niewątpliwie naszym największym sukcesem jest zwycięstwo 

w Konkursie Teatralnym organizowanym przez Ośrodek Kultury 
w Sarbinowie. Grupa ponad 20 uczniów z klas IV-VI pod opieką na-
uczycieli (Agnieszki Ignacak i Doroty Wizner) przygotowała przed-
stawienie związane z 100. rocznicą odzyskania przez Polskę niepodle-
głości, wpisując się tym samym w program gminnych obchodów 
święta „Niepodległej”. Młodzi aktorzy w nagrodę pojadą we wrześniu
do Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku. Dopełnieniem sukcesu
będzie występ 25 października na deskach Bałtyckiego Teatru Drama-
tycznego w Koszalinie.

TreninGi piłki siaTkoWeJ

Szkoła rozpoczęła zajęcia z piłki siatkowej w ramach realizacji
programu wychowawczo–profilaktycznego. Uczniowie z klas III – V
będą raz w tygodniu spotykać się na zajęciach sportowych w celu 
nauki i doskonalenia elementów gry w piłkę siatkową oraz plażową.
W wakacje na terenie szkoły dla uczestników zajęć będą odbywały się
półkolonie. Od września natomiast grupa zaawansowana będzie szli-
fowała swoje umiejętności dwa razy w tygodniu, a wszystko czego się
nauczy, zaprezentuje na turnieju zorganizowanym w nowym roku
szkolnym.

Nasi uczniowie trenują pod bacznym okiem Karoliny Kurdziel
oraz Macieja Ostaszewskiego. Szkoła w Sarbinowie podjęła starania 
o przyłączenie się do struktur Akademii Siatkarskiej. Snujemy także
plany o utworzeniu w przyszłości klasy sportowej właśnie o profilu 
piłki siatkowej.

JeszCze przeD nami…

Zanim zabrzmi ostatni dzwonek, zanim wybiegniemy radośnie
poza mury szkoły, czeka nas kilka wydarzeń…

W myśl zasady, że szkoła nie tylko uczy, ale też rozwija pasje, 
30 maja z inicjatywy samorządu uczniowskiego pod kierunkiem opie-
kuna, p. Krzysztofa Paluszaka, odbędzie się „Noc Filmowa”. Uczestni-
kom maratonu filmowego życzymy niezapomnianych wrażeń.

Przed nami także coroczny Piknik Rodzinny. Odbędzie się on 16
czerwca na boisku szkoły. W tym roku współorganizujemy go z Trans-
granicznym Centrum Edukacji Ekologicznej w Sarbinowie. Wszyst-
kich gorąco zapraszamy.

aGnieSZKa iGnaCaK

Mała szkoła,
duże 
sukcesy…
Maj w szkole podstawowej im. straży granicznej w sar-
binowie był miesiącem niezwykle pracowitym. podej-
mowaliśmy sporo inicjatyw, braliśmy udział w różnych
konkursach. trud włożony w przygotowania wielce się
nam opłacił. każde choćby najmniejsze aktywności uczą
naszych wychowanków, że ich los leży w ich rękach.

O
d 2 maja artyści pre-
zentowali swoje prace
w sąsiedztwie fontanny

na deptaku przy ul. Kościuszki,
gdzie nie zabrakło animacji dla
dzieci w wykonaniu Steffi Franke. 
4 maja został rozstrzygnięty kon-
kurs plastyczny „Impresje Mieleń-
skie” skierowany do uczestników
pleneru, którego organizatorem był
Urząd Miejski w Mielnie. Konkur-
sowe jury oceniło 54 prace zgłoszo-
ne przez 23 artystów. Tego samego
dnia Steffi Franke z Berlina wysta-
wiła sztukę teatralną „Samolubny
Olbrzym” na podstawie baśni Oska-
ra Wilde’a, opowiadającej o potrze-
bie życzliwości i serdeczności 
w kontaktach międzyludzkich. Sto-
warzyszenie postanowiło również
zaangażować się działalność Uni-
wersytetu Trzeciego Wieku. Gabrie-
la Czarnecka, która przyjechała 
z Wołomina, poprowadziła w mie-
leńskim Centrum Kultury warsztaty

wycinanek artystycznych w ramach
zajęć twórczych uczelni dla senio-
rów. 

Ostatniego dnia plenerowych
zmagań odbył się wernisaż w czasie
którego stowarzyszenie pod prze-
wodnictwem Małgorzaty Szala 
– prezes Stowarzyszenia Silesia Tak
Art oraz Krzysztofa Szala, wspólnie
z burmistrzem Mielna Olgą Ro-
szak-Pezałą, podsumowało arty-
styczny tydzień nad Bałtykiem. Za-

szczyciło nas obecnością ponad 30
gości. Na wystawie zaprezentowano
blisko pięćdziesiąt prac: obrazów,
fotografii, prac pirograficznych oraz
rzeźbę. Nie sposób zapomnieć 
o tym, że plener został zorganizowa-
ny przez Zarząd Stowarzyszenia Sile-
sia Tak Art i był objęty honorowym
patronatem Burmistrza Mielna. 

Dziękujemy za wspaniały kli-
mat oraz ciepłą atmosferę i życzy-
my dalszego rozwoju.

„radość tworzenia”
nad morzem
plener „radość tworzenia” stowarzyszenia silesia tak art dobiegł końca.
przez kilka majowych dni mogliśmy podziwiać ich przepiękne prace. 
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11 maja w siedzibie Miejskie-
go Ośrodka Pomocy Społecznej 
w Mielnie odbyły się warsztaty pod-
czas których opracowywano plan
rozwoju ekonomii społecznej w po-
wiecie koszalińskim.

Na spotkaniu określono zada-
nia lokalnego planu oraz sposób ich
realizacji na bazie wcześniej zdia-
gnozowanych zasobów oraz deficy-
tów w obszarze ekonomii społecz-
nej w powiecie koszalińskim.

W warsztatach brali udział
przedstawiciele samorządu lokal-
nego, jednostek pomocy społecznej,

instytucji rynku pracy, szkolnictwa,
organizacji pozarządowych i pod-
miotów ekonomii społecznej (w tym
podmiotów o charakterze reintegra-
cyjnym).

Spotkanie zorganizowane było
w ramach projektu „Ekonomia 
społeczna kluczem do sukcesu”, 
w ramach Regionalnego Progra-
mu Operacyjnego Województwa 
Zachodniopomorskiego 2014-2020
Regionalnego Ośrodka Polityki
Społecznej Urzędu Marszałkow-
skiego Województwa Zachodniopo-
morskiego.

kurs ekonomii społecznej 

Grzegorz Kasdepke – znany
polski pisarz dla dzieci i młodzieży,
laureat licznych nagród i wyróżnień
zawitał do Mielna. Spotkał się 
z uczniami klas III i IV szkoły pod-
stawowej. Opowiadał o tym, jak po-
wstawały jego książki i co było in-
spiracją do tworzenia opowieści dla
najmłodszych. Uczniowie z ochotą
dyskutowali z autorem, a on chętnie
i z humorem odpowiadał na ich 
pytania. Pod koniec spotkania prze-
prowadzono „konferencję prasową”
z pisarzem, dzieci zadawały wiele,
nieraz zabawnych pytań. Oczywi-
ście nie zabrakło też zdjęć i auto-
grafów.

o kubie i Bubie, kacperiadzie,
łobuzach i powtórkach…

W Xiii amatorskich zawodach
pływackich „Umiem pływać”
startowało ponad 160 osób 
z kilkunastu szkół z regionu, 
w tym nasi uczniowie z sp 
w Mielnie. Wypływali 2 medale
i 5 punktowanych miejsc.

Po złoto na dystansie 50 m sty-
lem dowolnym popłynął Polikarp
Kozłowski (rocz. 2005), a po brąz na
dyst. 25 m stylem klasycznym Mi-
kołaj Poraj-Dobrzelewski (2006 r.).
Nagrody, dyplomy i punkty dla re-
prezentacji zdobyli także: Jakub Ba-

ranowski (2005 r.) dwukrotnie IV m
na 50 m stylem dowolnym i klasycz-
nym oraz Jan Mierzejewski (2006 r.)
V m na 25 m stylem dowolnym. Bra-
wo! 

Poza nimi swoje rekordy popra-
wiali: Klaudia Żubryj (2009), Gaja
Sosnowska, Antoni Obel i Adrian
Piskorski (wszyscy 2008 r.), Inka
Koza, Oliwia Ostrowska, Julia
Ostrowska, Julia Łuksza, Franciszek
Lawrenc i Tomasz Kaszewski
(wszyscy 2007 r.), Jakub Koza, Ksa-
wery Sosnowski i Filip Wójtowicz
(wszyscy 2006 r.). 

złoto i brąz
mieleńskich
uczniów

zawód 
– decyzja na
przyszłość
W trosce o dostarczenie jak
najszerszej wiedzy naszym
uczniom i ich rodzicom na
temat oferty edukacyjnej szkół
średnich z naszego regionu
mieleńska placówka zorgani-
zowała ii TarGi zaWoDo-
znaWCze.

Swoją propozycję kształcenia 
– w atrakcyjny sposób – zaprezento-
wały szkoły z Koszalina, Kołobrze-
gu, Darłowa, Bonina, Warcina, Kar-
lina, Tychowa, Białego Boru. 

Różnorodność zawodów i kie-
runków z pewnością wzmocni świa-
domość obecnych gimanjzalistów 
i siódmoklasistów odnośnie swojej
przyszłości, zaś ich rodziców wes-
prze w ukierunkowaniu zawodo-
wym swoich dzieci. 

O
rganizatorami imprezy
była Federacja Polski
Nordic Walking i Cen-

trum Kultury w Mielnie. Tak jak 
w ubiegłym roku wszystkie trasy
przebiegały przez tereny leśne, 
plażę i deptak przy ul. Kościuszki.
Początek pucharowego sezonu był
niezwykle udany, bo na starcie spo-
tkało się blisko 400 osób startu-
jących na 4 dystansach. Zawodnicy
wystartowali w klasyfikacji druży-
nowej i indywidualnej, mężczyzn 
i kobiet oraz w różnych kategoriach
wiekowych.

Dla dorosłych był to dystans
21,1 km, 10 km oraz dystans integra-
cyjny 5 km. Nie zabrakło również
dzieci! Przewidziano dystans dla
najmłodszych uczestników na 400 m
ze specjalnymi kijkami.

O godzinie 10 na trasę ruszyli
półmaratończycy. Przy wejściem na
linię startu zawodnicy ustawiani byli
w odpowiadających kategoriom 
wiekowym, boksach startowych. 

O godzinie 11 ruszyli zawodnicy ma-
jący do pokonania dystans 10 km.

Po uroczystym rozpoczęciu za-
wodów przy udziale burmistrz
Mielna Olgi Roszak-Pezały oraz 
intensywnej rozgrzewce, na trasę
ruszyli kijkarze na dystansie 5 km.
Na czele, z kijkami w rękach, wy-
startowała reprezentacja miasta 
– burmistrz wraz z pracownikami
Urzędu Miejskiego w Mielnie. 

Oprócz rywalizacji sportowej
zaplanowano również koncert zespo-
łu „Fajters”, który cieszył się dużym
zainteresowaniem mieszkańców 
i uczestników zawodów, a w trakcie
ceremonii rozdania pucharów odbyły
się animacje dla dzieci. 

Zwycięzcom gratulujemy i ży-
czymy powodzenia w dalszych zma-
ganiach. 

– To sport dobry dla każdego,
bez względu na wiek, czy poziom
sprawności fizycznej, dlatego trenuj-
cie, ćwiczcie, a my zapraszamy za
rok – podsumowują organizatorzy.

krajowa inauguracja
„kijków” 
W sobotę, 5 maja, miłośnicy aktywności na świeżym powietrzu mieli
okazję wziąć udział w inauguracji pucharu polski nordic Walking 
w Mielnie. Była to druga edycja tego wydarzenia w naszym mieście. 
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26 kwietnia starsi uczniowie
szkół podstawowych Mielna i Sarbi-
nowa (rocznik 2002-2004) ścigali
się na dystansie 1000 metrów o tytuł
Mistrza Gminy w biegach przełajo-
wych w roku szkolnym 2017/2018.
Pierwszy na mecie zameldował się
Mateusz Czadrowski (rocz. 2003),

drugi Konrad Lewandowski (2004),
a trzeci Maksymilian Bączkowski
(2003). Gratulacje! 

W zawodach brało udział dzie-
więciu, wybranych z najlepszych bie-
gaczy (sześciu z Mielna i trzech z Sar-
binowa). Pogoda wbrew zapowie-
dziom była do biegania bardzo dobra! 

Gratulujemy wyników i życzy-
my dalszych sukcesów! Dziękujemy
Ewie Jabłońskiej z Sarbinowa za
opiekę, uczniom klas VII a i b za po-
moc w sędziowaniu oraz Natalii 
i Dagmarze za foto i apteczką.

TadeUSZ jUreK

Biegiem na przełaj

Reprezentacja Szkoły Podsta-
wowej im. Leonida Teligi w Mielnie,
zdobyła tytuł wicemistrza i puchar
za II miejsce w mini piłce nożnej
chłopców z rocznika 2005 i mł. 
o mistrzostwo powiatu koszaliń-
skiego w ramach Igrzysk Dzieci za
rok szkolny 2017/2018. 

Mimo kiepskiej pogody
(mżawka i deszczyk) górę wzięła
chęć sportowej rywalizacji i zdoby-
wania bramek! W pierwszym me-
czu mieleńscy uczniowie pokonali
drużynę SP Kłanino wynikiem 3:0, 
a w drugim ulegli gospodarzom 
z SP 2 Sianów 1:3.

Najwięcej w turnieju (wspólnie

z kolegą z Sianowa) trzy gole strzelił
Antoni Twarowski, ale tytuł Króla
stracił w dodatkowym rzucie kar-
nym. Czwartą bramkę dla naszego
zespołu zdobył Maksymilian Sobko.
Kapitanem na boisku był Polikarp
Kozłowski, a w bramce jak zawsze
dzielnie bronił Jakub Koza. W obro-
nie grali: Patryk Wieruszewski,
Franciszek Lawrenc i Fabian Banaś,
a w pomocy i ataku: Wiktor Szym-
czak, Jan Mierzejewski, Piotr Swa-
ryczewski, Adrian Piskorski oraz
Gracjan Prajs.

Gratulujemy zdobycia pucharu
i tytułu!

TadeUSZ jUreK

Wicemistrzowie
powiatu

W sobotę, 12 maja, w Wieliczce
odbył się VIII Międzynarodowy
Turniej o Puchar Solny w Karate 
Kyokushinkai. Dwóch naszych za-
wodników wróciło z nagrodami.

Tegoroczna prestiżowa impre-
za karateków w Mieście Solnym 
z uwagi na poziom rywalizacji spor-
towej oraz na ilość zawodników 
w poszczególnych kategoriach była
bardzo wymagająca. Rywalizowało
406 zawodników z 45 klubów z ca-
łego kraju oraz 5 organizacji (KWF
– 34 kluby / WKO – 6 klubów /
POKK SOSAI – 3 kluby / WKB – 1
klub / IKO 1 – 1 klub ). Zawody pro-
wadziło 35 sędziów w tym: 10 mię-

dzynarodowych, 10 krajowych, 
4 okręgowych i 11 klubowych.

Mieleński Klub Sztuk i Sportów
Walki reprezentowali: Jakub Koza,
Zofia Owczarek, Martyna Pastwa,
Maksymilian Sobko, Miłosz Lewan-
dowski, Kacper Snoch. Puchar Sol-
ny w kolorze brązu wywalczyli: 

– Koza Jakub – III miejsce 
12 – 13 lat do 45 kg

– Kacper Snoch – III miejsce 
14 – 15 lat + 65 kg

Podczas dekoracji zwycięzców
wręczono 150 dyplomów, 150 pu-
charów, 147 medali przygotowanych
przez pracownię artystyczną Arcy-
Dzielnia z Wieliczki.

solne puchary 
z Wieliczki

12
karateków to zwycięzcy
i zdobywcy medali 
w międzynarodowych

zawodach, mistrzostwach oraz pre-
stiżowych turniejach karate kyoku-
shin. To ci zawodnicy na matach 
w Polsce i w Europie promują Miel-
no nad Bałtykiem. 

Mieleński team w ubiegłym
roku przywiózł worek medali ze

sportowej rywalizacji w sztukach
walki.

Gratulujemy karatekom, ich
rodzicom oraz szkoleniowcowi sen-
sei Cezaremu Banasiakowi.

nagrodzeni zawodnicy
mksisW:

– Wojciech Formela
– Aleksandra Oryszewska

– Patrycja Banasiak
– Zuzanna Rychlewicz
– Weronika Sapor
– Jakub Mierzejewski
– Piotr Formela
– Kacper Snoch
– Liwia Chodakowska
– Jakub Koza
– Miłosz Lewandowski
– Jan Mierzejewski

karatecy na medal
podczas kwietniowej sesji rady Miejskiej Mielna wręczono zawod-
nikom Mieleńskiego klubu sztuk i sportów Walki nagrody Burmistrza
Mielna za sportowe osiągnięcia w 2017 roku.


