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zycie gminy

Na stronie 8 prezentujemy
szeroką gamę zajęć realizo-
wanych przez organizacje
pozarządowe na terenie
gminy Mielno. Także 
Centrum Kultury w Mielnie
przedstawiło ciekawą 
i bogatą ofertę. Placówka
zaprasza dzieci i młodzież,
ale także rodziców do zapo-
znania się z nią oraz skorzy-
stania z zajęć i warsztatów.

/ZAPRASZAMY/

R
anking, przygotowany
przez ekspertów Centrum
Gospodarczego im. Miko-

łaja Kopernika, Instytutu Studiów
Wschodnich oraz organizatora
Forum Ekonomicznego w Krynicy 

koncentruje się na ocenie rozwo-
ju gospodarczego gmin, a jego celem
jest nagradzanie osiągnięć włodarzy
gmin na tym polu. 

Niezależnie, od sukcesów 
w rozwijaniu lokalnej gospodarki,
laureaci rankingu muszą utrzymy-
wać zdrowy budżet. Zasadą jest
rozpatrywanie osiągnięć samo-
rządów z trzech ostatnich lat 2014 
– 2016 (w odniesieniu do 2013).
Ranking przebiegał w II etapach.

W pierwszym etapie na podstawie
informacji finansowych wybrane
zostały gminy, do których trafiła
ankieta. Oceniano między innymi:
dochody własne do dochodów

ogółem, dochody własne na miesz-
kańca, nadwyżkę bieżącą do wydat-
ków bieżących, inwestycje do docho-
dów, zadłużenie do dochodów, wpły-
wy z PIT i CIT, wpływy z podatku od
nieruchomości, wydatki na transport
i gospodarkę mieszkaniową.

W drugim etapie analizowano
gminy na podstawie danych finan-
sowych oraz odpowiedzi uzyskanych
w ankietach. Swoje punkty mogła
także przyznać Kapituła Rankingu.
W ankiecie pytano między innymi
o: preferencje podatkowe dla bizne-
su, plan zagospodarowania prze-
strzennego, projekty PPP czy wydat-
ki na promocje gminy. 

Z kolei wyróżnienie „Obywatel-
ski Samorząd 2017” to wyróżnie-
nie dla samorządów, które najle-
piej współpracują z mieszkańcami.
W ankiecie pytano o wydatki na
realizację kontraktów z organiza-
cjami pozarządowymi, budżet
partycypacyjny, dostosowania
urzędu dla osób niepełnospraw-

nych, liczbę hot spotów udostęp-
nionych przez samorząd, a także
oto czy gmina dysponuje 
sms-owym systemem informacji,
ostrzeżeń, czy na terenie gminy
działa elektroniczny system infor-
macji przestrzennej. 

Nagrody laureatom wręczone
zostały na uroczystej Gali w Krynicy,
a wręczali je wicepremier Piotr
Gliński, wiceminister rozwoju Jerzy
Kwieciński, minister rodziny pracy i
polityki społecznej Elżbieta Rafalska
oraz Rafał Petsch dyrektor zarządza-
jący Banku Pekao SA i Andrzej
Porawski, dyrektor Biura Związku
Miast Polskich.

Nagrodzeni za gospodarność, wyróżnieni za współpracę z mieszkańcami

Mielno docenione w Krynicy
6 września, podczas XXVII Forum ekonomicznego w krynicy, rozdane zostały nagrody gospodarny samorząd 2017.
gmina mielno zajęła w nim czwarte miejsce w kategorii gospodarny samorząd (gminy wiejskie) oraz wyróżnienie 
w rankingu Obywatelski samorząd (gminy wiejskie).

/OPINIA/
Inwestycje to podstawa gospodarki 
BurmIstrz Olga rOszak-Pezała 
Największą atrakcją Mielna jest czysta, strzeżona plaża, przy której znajdują się
kawiarnie, restauracje, smażalnie ryb oraz inne punkty gastronomiczne i han-
dlowe. Największe wyzwania Mielna na najbliższe dwa lata to projekty – wizy-
tówki. Na ich realizację pozyskaliśmy zewnętrzne środki w wysokości ponad 6,5
mln zł tys. zł, zaś łączy ich koszt to ok. 14 mln zł. Pierwszy – to budowa cen-
trum przesiadkowego w Mielnie, będącego nowym węzłem komunikacyjnym.
Drugi – „Skarbnica wioski rybackiej w Chłopach” będzie nowoczesnym, multi-
medialnym obiektem łączącym funkcje muzealne i edukacyjne. I trzeci projekt
– najbardziej oczekiwany od wielu lat przez mieszkańców i turystów – zakłada
odbudowę promenady w Mielnie. Połączymy dwa istniejące odcinki, zabrane przez
żywioł w latach 80. minionego wieku w jedną całość.

9379
WYNOSZĄ DOCHODY GMINY 
W PRZELICZENIU NA JEDNEGO
MIESZKAŃCA I OD 2013 ROKU
WZROSŁY O 26,2 PROC. WYDATKI
NA JEDNEGO MIESZKAŃCA SĄ 
O 1 354 ZŁ NIŻSZE OD
DOCHODÓW I WYNOSZĄ 8 025 ZŁ.

ZŁOTYCH

1449
Z SEKTORA PRYWATNEGO
ZAREJESTROWANYCH JEST 
NA TERENIE GMINY.

PRZEDSIĘBIORSTW
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Władze gminy Mielno podpisały w Szczecinie
umowę o przyznaniu pomocy f inansowej na
projekt „Budowa ogólnodostępnej infrastruktury
rekreacyjnej w Mielenku”. 

Pieniądze pochodzą z Europejskiego Funduszu
Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Dofi-
nansowanie na realizację przedsięwzięcia wynosi 168
045,00 zł, a wartość całkowita projektu – 264 097,70 zł. 

W ramach tej umowy w Mielenku przy ul. Plażowej
powstanie m.in. siłownia zewnętrzna, strefa grillowa 
z altaną, strefa gier i zabaw oraz bezpłatny parking.
Inwestycja stworzy kolejne bezpieczne i atrakcyjne
miejsce w naszej gminie do aktywnego spędzania
wolnego czasu zarówno przez mieszkańców, jak i tury-
stów. 

Termin zakończenia prac – druga połowa 2018 roku.

mielenko stawia na rekreację

„Wesele” w Mielnie
Biblioteka Publiczna Gminy Mielno,
w sobotę, 2 września, rozpoczęła
czytanie „Wesela” Stanisława 
Wyspiańskiego w ramach akcji
„Narodowe Czytanie 2017”. 
Na spotkanie z twórczością czwar-
tego wieszcza Polski przybyli miesz-
kańcy gminy, zaprzyjaźnieni z biblio-
teką artyści plastycy oraz
samorządowcy. Deszczowa pogoda
uniemożliwiła czytanie w plenerze
tj. na placu przed biblioteką, stąd
przeniesione ono zostało do we-
wnątrz siedziby. Mimo tłoku w mie-
leńskiej placówce miłośnicy drama-
tu modernistycznego znakomicie
wcielili się w bohaterów Wyspiań-
skiego. Na zakończenie spotkania
wywiązała się dyskusja na temat
znaczenia i roli utworu, jaką na
przestrzeni dziesiątków lat, odegrał
w licznych debatach nad kształtem
naszej Ojczyzny. Przypomniano też
postać Stanisława Wyspiańskiego
jako dramaturga, poety, malarza, 
i grafika. Mieleńscy bibliotekarze
serdecznie dziękują wszystkim go-
ściom za liczne uczestnictwo w te-
gorocznej akcji „Narodowego Czyta-
nia”.

Na początku września w Gorli-
cach odbyło się „VI Spotkanie
progresywnych prezydentek 
i prezydentów, burmistrzów 
i burmistrzyń”, które było kolejną
okazją do wymiany pomysłów na
temat poprawy funkcjonowania
samorządów. 

Gospodarzem szóstej już edycji
zjazdu „Progresywnych” było
miasto Gorlice. Wydarzenie to
zorganizowane zostało we
współpracy z Fundacją im. Fredri-
cha Eberta. Celem spotkania był
udział w panelach dyskusyjnych,
podczas których zaproszeni goście
– samorządowcy mogli wymieniać
poglądy i pomysły dotyczące reali-
zacji polityki progresywnej, opar-
tej o zasady solidarności społecz-
nej i zrównoważonego rozwoju
gospodarczego. 

– Te spotkania to platforma
wymiany dobrych praktyk i doświad-
czeń – informuje Olga Roszak-
-Pezała, burmistrz Mielna, uczestni-
cząca w gorlickim spotkaniu przed-

stawicieli władzy wykonawczej. 
– Wszyscy samorządowcy mamy
wspólny cel – dążenie do jak najlep-
szego postrzegania gmin przez
mieszkańców. Widzimy też koniecz-
ność ciągłego utrzymywania dialo-

gu z mieszkańcami, co w konse-
kwencji ma prowadzić do sprawniej-
szego funkcjonowaniu wspólnot
samorządowych – ocenia burmistrz
Mielna.

Uczestnicy spotkania poruszyli

m. in. tematy dotyczące wymiany
progresywnej młodzieży, między-
miastowej i międzynarodowej tury-
styki kanapowej (tzw. coachsurfin-
gu), katalogu praktyk progresywnej
polityki miejskiej.

Cenna wymiana doświadczeń 

Drobna brunetka, uśmie-
chnięta, zawsze merytorycznie 
przygotowana do pole-
miki. Można ją
też spotkać w
mieleńskiej
szkole, bo
uwielbia
społecz-
n i e
pracować

z młodzieżą, albo w Chłopach
gdyż aktywnie działa w Stowarzy-
szeniu które promuje tradycje
rybackie... – to Ewa Włodyka,
która podczas tegorocznych doży-
nek powiatowych, otrzymała laur

„Kobieta aktywna powiatu
koszalińskiego 2017”. 

Ewa Włodyko jest radną Rady
Miejskiej Mielna, przewodni-
czącą Komisji Budżetu i Finan-
sów, członkiem Gminnej Rady
Działalności Pożytku Publiczne-

go w Mielnie, wielką miło-
śniczką swojej gminy i ludzi,
którzy w niej mieszkają. Jej
wielką zasługą jest powołanie

do życia Młodzieżowej
Rady Gminy Mielno, dla
której jest wsparciem,
opiekunem i dobrym
duchem. To ona poma-
ga młodym radnym
działać na rzecz
lokalnego społecze-
ństwa i uczy
stawiania pierw-
szych kroków 
w samorządzie.

G r a t u l u j e m y  
i życzymy wszelkich

sukcesów w życiu zawodo-
wym i prywatnym.

kobieta aktywna
z... Chłopów

R
ada została powołana w 2015
roku. W skład jej weszli
radni, przedstawiciele wójta

gminy oraz reprezentanci organizacji
pozarządowych. Rada jest organem
konsultacyjnym i opiniodawczym
gospodarza gminy Mielno.

– Zawsze mogłam liczyć na Wasze

doświadczenie, to dzięki Waszym
inicjatywom jesteśmy postrzegani
jako obywatelski samorząd – stwier-
dziła Olga Roszak-Pezała. 

Rada zainicjowała m. in. powstanie
Młodzieżowej Rady Gminy Mielno,
aktywnie uczestniczyła w kreowaniu
współpracy międzynarodowej pomię-

dzy NGO oraz w procesie integracji
gminnych organizacji pozarządowych.

Jedna z członkiń Rady – Ewa
Włodyka została nagrodzona tytu-
łem „Kobieta aktywna powiatu
koszalińskiego 2017”, m.in. za dzia-
łalność na rzecz rozwoju obywatel-
skiego młodego pokolenia.

Gminna Rada Działalności Pożytku Publicznego w Mielnie 

podsumowanie
kadencji 
Na podsumowującym kadencję spotkaniu burmistrz mielna podzię-
kowała członkom grDPP za współpracę, poświecenie, wsparcie. 
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poradnictwo dla osób uzależnionych 
i współuzależnionych:
Prowadzący: terapeuta ds. uzależnień
termin spotkań w każdą środę miesiąca: 20.09.2017 r.,
27.09.2017 r., 4.10.2017 r., 11.10.2017 r., 18.10.2017 r.,
25.10.2017 r., 8.11.2017 r., 15.11.2017 r., 22.11.2017 r.,
29.11.2017 r., 6.12.2017 r.,13.12.2017 r., 20.12.2017 r.
godziny: 17.00-19.00
miejsce spotkań: specjalistyczna Placówka Wsparcia Dzien-
nego „Promyk” w gąskach.

poradnictwo dla osób uzależnionych 
i współuzależnionych:
Prowadzący: psycholog kliniczny, specjalista psychoterapii
uzależnienia od alkoholu i współuzależnieni
termin spotkań:  w każdą środę miesiąca tj.: 20.09.2017 r.,
27.09.2017 r., 4.10.2017 r., 11.10.2017 r., 18.10.2017 r.,
25.10.2017 r., 8.11.2017 r., 15.11.2017 r., 22.11.2017 r.,
29.11.2017 r., 6.12.2017 r.,13.12.2017 r., 20.12.2017 r.
godziny: 17.00-19.00
miejsce spotkań: miejski Ośrodek Pomocy społecznej przy
ul. 6 marca 35 – Osiedle unieście.

poradnictwo dla osób uzależnionych 
od narkotyków:

Prowadzący: specjalista ds. profilaktyki narkomanii
1. terminy spotkań w czwartki: 21.09.2017 r., 19.10.2017 r.,
23.11.2017 r., 14.12.2017 r.
godziny: 14.00-15.00
miejsce spotkań: szkoła Podstawowa w sarbinowie

2. terminy spotkań w poniedziałki: 25.09.2017 r., 02.10.2017
r., 06.11.2017 r., 04.12.2017 r.
godziny:  13.30-15.30
miejsce spotkań: szkoła Podstawowa w mielnie

3. terminy spotkań wtorek 26.09.2017 r., środa  27.09.2017
r., czwartek 12.10.2017 r.,
poniedziałek: 23.10.2017 r., 13.11.2017 r., 27.11.2017 r.,
11.12.2017 r., 18.12.2017 r.
godziny:  15.30-17.30
miejsce spotkań: miejski Ośrodek Pomocy społecznej 
w mielnie

dyżury psychologa:
1. terminy dyżurów: 20.09.2017 r. , 04.10.2017 r., 11.10.2017
r., 18.10.2017 r. 08.11.2017 r., 15.11.2017 r., 22.11.2017 r.,
06.12.2017 r., 13.12.2017 r., 20.12.2017 r.,
godziny:  13.00-15.00
miejsce dyżurów:  miejski Ośrodek Pomocy społecznej w
mielnie
2. terminy  dyżurów: 27.09.2017 r. , 25.10.2017 r., 29.11.2017
r., 21.12.2017 r.
godziny:  13.00-15.00
miejsce dyżurów:  specjalistyczna Placówka Wsparcia
Dziennego ,,Promyk ‘’ w gąskach.

porady prawne:
termin porad w każdą środę: 20.09.2017 r., 27.09.2017 r.,
4.10.2017 r., 11.10.2017 r., 18.10.2017 r., 25.10.2017 r.,
8.11.2017 r., 15.11.2017 r., 22.11.2017 r., 29.11.2017 r.,
6.12.2017 r.,13.12.2017 r., 20.12.2017 r.
godziny: 8.00-9.00 po wcześniejszym umówieniu telefo-
nicznym.
miejsce porad: miejski Ośrodek Pomocy społecznej w miel-
nie. 

masz problemy?! Mops uruchamia pomoc!
INFOrmaCJa DOtyCząCa PuNktóW  POraDNICtWa W mIeJskIm OśrODku POmOCy sPOłeCzNeJ W mIelNIe.

zbiórka odpadów 
wielkogabarytowych 2017

Informujemy, że w miesiącu październik 2017 r. na terenie Gminy Miel-
no odbędzie się zbiórka odpadów wielkogabarytowych, elektrycznych, elek-
tronicznych i złomu wg następującego harmonogramu:

odBiór odpadóW eleKtryCznyCh, 
eleKtroniCznyCh i złoMU:

13.10.2017 r. – zbiórka na terenie całej gminy zużytego sprzętu elek-
trycznego, elektronicznego i złomu, odbiór po zgłoszeniu telefonicz-
nym do dnia 12.10.2017 r., tel. 94 311 58 91

Rodzaje odpadów elektrycznych, elektronicznych i złomu odbieranych
podczas zbiórek:

– zużyty sprzęt rtv (telewizory, radia, magnetofony, odtwarzacze CD 
i DVD, wzmacniacze, kolumny, kamery, instrumenty muzyczne, itp.

– zużyty sprzęt agd (lodówki, zamrażalki, pralki, zmywarki, kuchenki
gazowe i elektryczne, mikrofalówki, piece elektryczne i inne,

– złom żelazny i nieżelazny, akumulatory.

UWAGA!!! ZUŻYTY SPRZĘT ELEKTRYCZNY I ELEKTRONICZNY MUSI
BYĆ ODDANY W CAŁOŚCI, BEZ WYMONTOWANEJ ELEKTRONIKI!

Za całość sprzętu odpowiada właściciel posesji. Sprzęt rozmontowany nie
będzie odbierany.

odBiór odpadóW WielKoGaBarytoWyCh:
17.10.2017 r. – miejscowości: Mielno (oś. Centrum), Mielenko.
18.10.2017 r. – miejscowości: Mielno (oś. Unieście), Łazy.
19.10.2017 r. – miejscowości: Sarbinowo, Chłopy, Niegoszcz, Radzi-

chowo, Komorniki, Gąski, Pękalin, Paprotno.

Rodzaje odpadów wielkogabarytowych odbieranych podczas zbiórek:
– meble i elementy stolarki (szafy, półki, stoły krzesła, itp.)
– dywany i wykładziny nieklejone.
– odzież, tekstylia,
– zużyte opony

W CZASIE ZBIóRKI ODPADóW WIELKOGABARYTOWYCh NIE BĘDą
ODBIERANE ODPADY ELEKTRYCZNE I ELEKTRONICZNE.

Zbiórka odbędzie się w formie „wystawki”, tzn. odpady należy wystawić
przed posesję. Odpady będą odbierane nieodpłatnie przez pracowników
firmy Ekoprzedsiębiorstwo Sp. z o.o.

Odpady w wyznaczonym terminie zgodnie z powyższym harmonogra-
mem należy wystawić przed posesją po godzinie 7.00, w dniu wystawki 
w miejscu dostępnym, umożliwiającym załadunek.

Ponadto przypominamy Mieszkańcom, że odpady budowlane, remonto-
we i rozbiórkowe nie podlegają odbiorowi w ramach „wystawki”.

Zbiórka dotyczy tylko mieszkańców, którzy złożyli deklarację w Urzędzie
Miejskim w Mielnie.

Ponadto informujemy, że przez cały czas ww. odpady można przywozić
indywidualnie do PSZOK-ów w Mielnie i Kiszkowie.

„NAUKA NIE MA ŻADNEJ OJCZYZNY, GDYŻ WIEDZA LUDZKA OBEJMUJE CAŁY ŚWIAT” (LOUIS PASTEUR) 
– TYM PONADCZASOWYM MOTTEM ZAINAUGUROWALI NOWY ROK SZKOLNY 2017/2018 UCZNIOWIE I GRONO 

PEDAGOGICZNE SZKOŁY PODSTAWOWEJ W MIELNIE. UCZNIOM ŻYCZYMY SAMYCH CELUJĄCYCH OCEN, 
A NAUCZYCIELOM DUŻO CIERPLIWOŚCI I WYROZUMIAŁOŚCI. PRZYPOMNIJMY: OD TEGO ROKU SZKOLNEGO 
ISTNIEJE SZKOŁA PODSTAWOWA IM. LEONIDA TELIGI W MIELNIE (A NIE JAK DOTYCHCZAS ZESPÓŁ SZKÓŁ 

W MIELNIE), KTÓRA POSIADA TEŻ KLASY GIMNAZJALNE (DRUGIE I TRZECIE).

4września uczniowie Szkoły
Podstawowej im. Straży
Granicznej w Sarbinowie

przy akompaniamencie orkiestry
dętej oficjalnie zostali „porwani” na
„Wyprawę po wiedzę”. Pod takim
właśnie hasłem przewodnim odbyło
się uroczyste rozpoczęcie roku szkol-
nego 2017/2018. 

Obecny rok szkolny niesie ze sobą
wiele zmian, wiele nowości i wiele
nadziei. Mianowicie sześcioklasowa
Szkoła Podstawowa im. Straży Gra-
nicznej w Sarbinowie przeszła do
historii. Na jej miejscu pojawia się
szkoła w nowej formule. W myśl refor-
my edukacji stała się ośmioklasową
szkołą podstawową. Szeregi uczniów
zasilą siódmoklasiści, a grono peda-
gogiczne powiększy się o nauczycieli
chemii, geografii i fizyki.

Ale to nie koniec zmian. Po 10
latach pracy ze stanowiska dyrektora
szkoły ustąpiła  Izabela Iwaniec. Jej
zaangażowanie i trud włożony 
w życie szkoły są nieocenione.
Dotychczasowa dyrektor została
uroczyście pożegnana. Zastępca

burmistrza, Dominik Gronet wręczył
Izabeli Iwaniec okazały bukiet kwia-
tów, a ksiądz proboszcz przekazał
piękny obraz, dziękując za dotych-
czasową współpracę szkoły z Kościo-
łem. Od nowego roku szkolnego
kierownictwo nad szkołą objęła
Monika Rosowska-Kroeb, znana
doskonale społeczności szkolnej jako
nauczyciel języka angielskiego 
i przyrody. Nowa dyrektor podała

uczniom sprawdzony przepis na
sukces, życząc im sumienności 
i wytrwałości w zgłębianiu wiedzy.

Nowej dyrektor również życzymy
wytrwałości i sukcesów na nowym
etapie życia zawodowego. Przywołu-
jąc słowa noblistki, że „każdy prze-
cież początek to tylko ciąg dalszy”
jesteśmy spokojni o losy naszej
palcówki.

aGnieszKa iGnaCaK

nowy rok pełen zmian
uczniowie szkół na terenie gminy mielno rozpoczęli nowy rok
szkolny. Jest on pełen zmian. W sarbinowie szczególnie...

/W OBIEKTYWIE/
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O
rganizatorzy przygotowa-
li dla gości i mieszkańców
gminy różnorodne atrak-

cje. Podczas imprezy można było
eksperymentować z wodą ciekłą,
stałą i gazową, bawić się mydlanymi

bańkami a właściwie ze względu 
na rozmiar – baniami, pokręcić się 
w wodnym rollerze czy powygłupiać
razem z klaunami.

Woda w nazwie festynu i dwie
wody w haśle promującym „Mielno

nad dwiema wodami” zobowiązują.
Zatem podczas festynu promowane
było „picie wody z kranu”, na placu
ustawiono dystrybutor z wodą 
z mieleńskich wodociągów – świeżą
i smaczną. Wodą, która ze względu
na m.in. walory smakowe, może
konkurować z niejedną wodą butel-
kowaną.

A ponieważ nie samą wodą czło-
wiek żyje, to w gotowości czekały
stoiska z żywnością, chleb na zakwa-
sie czy szyneczki wędzone na sposób
wikingów a także tradycyjne dania 
z grilla. Dla najmłodszych przygoto-
wano stoiska z lodami i watą cukro-
wą. Można także było podziwiać
występy lokalnych zespołów 
artystycznych „Ławica”, „Bursztyn” 
i „16-sty Południk”.

Podczas imprezy rozstrzygnięto
konkurs ogłoszony przez Ekoprzed-
siębiorstwo na najstarszą fakturę.
Nagrodę główną czyli piękny pista-
cjowy rower wygrał mieszkaniec 
z ul. Kościelnej z Mielna.

Goście festynu bawili się przy
dźwiękach muzyki zespołu De
Marco i podziwiali występ kabaretu
DKD, który specjalnie z okazji jubi-
leuszu Ekoprzedsiębiorstwa przy-
gotował specjalna piosenkę 
i skecz. Ponoć niektórzy rozpoznali
w tekstach siebie.

Na festynie pojawił się znany
koszaliński street art’owiec Tomasz
Cukin Żak, który tym razem „wziął
na warsztat” piękną żaglówkę klasy
kadet. Żaglówka sygnowana „made
by Cukin” będzie do kupienia, 
a uzyskane w ten sposób środki
wspomogą działalność statutową
Młodzieżowego Klubu Regatowego
TRAMP w Mielnie. 

Ukoronowaniem imprezy był
szalony występ zespołu Szafa Gra,
którego wokaliści przeistaczali się 
w najsłynniejsze gwiazdy światowej
sceny muzycznej porywając do
wspólnej zabawy tłumy pod sceną.

Punktualnie o godz. 23 w niebo
wystrzeliły tysiące sztucznych ogni.
Lato w Mielnie zakończone zostało 
z fasonem i z klasą.

Festyn na koniec lata w mielnie

Święto wody 
We wspaniałym stylu i przy pięknej pogodzie zakończony został
sezon letni w gminie mielno. Festyn na koniec lata był jednocześnie
świętem mieleńskich wodociągów bowiem spółka obchodziła 
10-lecie istnienia.
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Tydzień pod żaglami STS
„Generał Zaruski” był udziałem
Patrycji Mośko w ramach unijne-
go projektu Baltic Pass – MHT. 

23 sierpnia żaglowiec wypłynął 
z Gdańska na otwarte morze z 26,
zupełnie sobie nieznanymi, osobami.
Przez siedem dni wspólnie spędzali-
śmy czas, gotowaliśmy dla siebie 
posiłki, uczyliśmy się klarować żagle.
Od razu po wejściu na statek przeka-
zywano nam niezbędne informacje
potrzebne do pracy na żaglowcu. 

– Uczono nas nazw każdej liny,

każdego bloczka na pokładzie, ale
udało nam się je dopiero zapamiętać
pod koniec rejsu kiedy używaliśmy
tych nazw na co dzień. Dla mnie jak
i wielu innych osób płynących pierw-
szy raz było to nie lada wyzwanie 
– wspomina Patrycja. 

Szybko staliśmy się zgraną załogą,
której niestraszny był wiatr i fale.
Oczywiście, jak to na rejsie morskim,
niektórym przytrafiła się choroba
morska i „składali hołd Neptunowi”,
ale tylko przez pierwsze parę dni. 

– Odwiedziliśmy miasteczko

Ekenes, gdzie zbudowano „Generała
Zaruskiego”, a oprowadzał i opowia-
dał nam o tym miejscu Mats Meyer-
hofer. Pierwszym portem, do które-
go wpłynęliśmy był Kalmar – wspo-
mina młoda żeglarka. Spędziliśmy
tam cały dzień i następnie nad ranem
popłynęliśmy na wyspę Borholmu 
– Christianso. Christianso to malow-
nicza wyspa z dala od cywilizacji.
Dopłynęliśmy tam akurat na piękny
zachód słońca. Przy brzegu wyspy
przywitały nas kąpiące się foki, 
a wieczorem mieliśmy okazję przy
ognisku pośpiewać szanty.

Rano wypłynęliśmy do Darłowa,
gdzie odbył się dzień otwarty dla
mieszkańców i turystów. Następnie
obraliśmy kierunek hel, gdzie
posprzątaliśmy żaglowiec, ponieważ,
niestety, zbliżał się nieubłaganie
koniec rejsu. Po pysznym obiedzie 
w tawernie „Cpt. Morgan”, ustalili-
śmy kurs na Gdańsk. Tam zakończy-
liśmy trwającą tydzień przygodę
życia, którą cała młodzieżowa załoga
będzie długo wspominać. 

– To było to cudowne doświad-
czenie, które mam zamiar powtórzyć
w niedalekiej przyszłości. Nauczy-
łam się wielu nowych rzeczy, pozna-
łam wyjątkowych i cudownych ludzi,
których nigdy nie zapomnę – podsu-
mowała Patrycja. 

Niezapomniana przygoda Patrycji 

/PATRYCJA MOŚKO
obecnie uczennica II klasy LO im. Wł. Broniewskiego w Koszalinie (wcześniej
ZS w Mielnie). Od 2013 roku zawodniczka Międzyszkolnego Uczniowskiego
Klubu Żeglarskiego „Bałtyk” w Mielnie. Jej największym osiągnięciem – jak
sama twierdzi – jest rozpoczęcie wielkiej przygody z żeglarstwem. 
Marzy o dalszym szkoleniu i doskonaleniu się w żeglarstwie sportowym.
Rejs żaglowcem Generał Zaruski był realizowany w ramach projektu „Baltic
Pass – Maritime Heritage Tours”. Partycja Mośko była jedną z 10 osób 
– reprezentantów gmin nadmorskich, zrzeszonych w Związku Miast i Gmin
Morskich, do którego należy Gmina Mielno.

P
o oficjalnym otwarciu
imprezy wręczono odznaki
„Zasłużony dla rolnictwa”, 

a także tytuły honorowe „Kobieta
aktywna Powiatu Koszalińskiego” 
– jedna z tych nagród trafiła do Ewy

Włodyka. Pani Ewa jest radną miej-
ską w Mielnie, przewodniczącą
Komisji Budżetu i Finansów, człon-
kiem Rady Działalności Pożytku
Publicznego w Mielnie. Przede
wszystkim jest miłośniczką swojej
gminy i ludzi, którzy w niej miesz-
kają. Pomysłodawcą utworzenia 
i tym samym opiekunem meryto-
rycznym Młodzieżowej Rady Gminy
Mielno. Aktywna działalność
Młodzieżowej Rady Gminy Mielno
to w sporej części zasługa Ewy
Włodyka, która służąc wiedzą wspie-
ra młodych radnych w działalności
na rzecz lokalnego społeczeństwa,
aby stanowili wzór dla rówieśników. 

W trakcie dożynek pracownicy
Centrum Kultury w Mielnie razem 
z członkami Młodzieżowej Rady
Gminy rozdawali materiały promo-
cyjne – między innymi grę miejską
„Ahoj mieleńska przygodo!”. Zarów-
no miejscowi jak i przyjezdni nie
znali odpowiedzi na większość pytań
związanych z największymi atrak-
cjami gminy, odbiór był bardzo pozy-
tywny i wzbudził ciekawość oraz
chęć do zwiedzenia nadmorskich
miejscowości. Mieleńskie stoisko

cieszyło się ogromnym zaintereso-
waniem i otrzymało od organiza-
torów jedną z trzech równorzęd-
nych nagród w konkursie na
najładniejsze stoisko. 

Fundacja GESTA „ożywiła” wioskę
wikingów z opowieściami o średnio-
wiecznym Mielnie, tradycyjnymi
wyrobami wędliniarskimi oraz
stanowiskiem archeologicznym,
gdzie dzieci mogły wykopywać staro-
żytne artefakty, a nieco starsi pod
okiem profesjonalisty mogli spróbo-
wać swoich sił w strzelaniu z łuku.

Podczas prezentacji gmin na
scenie wystąpił zespół artystyczny
„Ławica” z pieśniami ludowym – nasi
artyści wzbudzili zachwyt i wywoła-
li dużo uśmiechów na twarzach
uczestników dożynek swoją piosen-
ką o Mielnie.

Tego dnia pogoda i nastroje dopi-
sały. Na stoiskach pszczelarzy można
było zasięgnąć opinii i porad specja-
listów, zorientować się w nowinkach
technologicznych u producentów
sprzętu, a także zakupić miód i inne
lokalne wyroby. Na huczne zakoń-
czenie dożynek wystąpił zespół
„Fajters”.

Gmina Mielno na dożynkach powiatowych
Podczas tegorocznych Dożynek Powiatowych i XXXV Dni Pszczelarza w koszalinie gminę reprezentowało Centrum
kultury w mielnie, zespół artystyczny „ławica” oraz Fundacja gesta. 
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14września w Sejmie Rzeczypospolitej
Polskiej w Warszawie, podczas IX
debaty Flu Forum Ogólnopolski

Program Zwalczania Grypy przyznał samo-
rządom tytuły: Nowego Lidera, Lidera, Super
Lidera, Eksperta oraz Lidera w Innowacjach. 

Samorządowy Lider to akcja, której celem
jest aktywizacja jednostek samorządu teryto-
rialnego w zakresie realizacji programów zdro-
wotnych oraz popularyzacja samorządowych
programów zdrowotnych w dziedzinie profi-
laktyki grypy.  

Na terenie naszej gminy realizowany jest
program zdrowotny dla mieszkańców powyżej
65. roku życia w zakresie szczepienia przeciw-
ko grypie. Dzięki tym działaniom coroczna
wszczepialność populacji objętej programem
(mieszkańcy powyżej 65. roku życia) wynosi
ok. 25 procent (patrz tabela).

Ogromną rolę w zapewnieniu odpowied-
niego poziomu wyszczepialności wśród grup
ryzyka odgrywają samorządy, które realizują
programy zdrowotne. Opracowanie właści-
wych strategii wymaga dużego zaangażowa-

nia oraz nakładu pracy. Ogólnopolski
Program Zwalczania Grypy wyróżnia najak-
tywniejsze samorządy, które z największym
zaangażowaniem i uwzględniając najnowsze
osiągnięcia medycyny realizują projekty zdro-
wotne w zakresie profilaktyki grypy ograni-
czając zachorowania na grypę w Polsce. 
W tym roku tytuły Samorządowego Lidera
przyznano aż 33 jednostkom samorządu tery-
torialnego. Nagrodzone samorządy są
wzorem dla innych jednostek – promują
projekty walki z grypą oraz przyczyniają się do
popularyzacji szczepień.

Samorządy terytorialne najlepiej znają
potrzeby swoich mieszkańców. Co więcej,
bardzo często same ponoszą konsekwencje
grypy płacąc za leczenie jej powikłań, które
często wymagają hospitalizacji. Doceniając
społeczny aspekt profilaktyki grypy działają 
z coraz większym zaangażowaniem. Progra-
my zdrowotne realizowane przez samorządy 
z reguły kierowane są do osób z grup ryzyka,
takich jak: dzieci, seniorzy czy osoby przewle-
kle chore. 

– Grypa to groźna choroba, dlatego każde-

go roku wyróżniamy pracę lokalnych władz 
w zakresie zwalczania grypy. Naszym celem
jest uświadamianie, jakie skutki niesie ze sobą
lekceważenie tej choroby. Cieszy nas, ze samo-
rządy korzystają z nowych standardów, oferu-
jąc swoim mieszkańcom najszerszą możliwą
ochronę przeciw grypie. Chciałbym pogratu-
lować wszystkim nagrodzonym i mam nadzie-
ję, że dotychczasowe działania na rzecz profi-
laktyki grypy będą kontynuowane w kolejnych
latach. Warto zaznaczyć, że dzięki programom
realizowanym przez samorządy, co roku w całej
Polsce zostaje zaszczepionych ok. 200 tys. osób,
w tym głównie osoby z grup ryzyka – podsu-
mował prof. dr hab. n. med. Adam Antczak,
przewodniczący Rady Naukowej Ogólnopol-
skiego Programu Zwalczania Grypy

W tym roku została wprowadzona nowa
kategoria w akcji Samorządowy Lider – Lider 
w Innowacjach. Wyróżnienie to zostało przy-
znane samorządom, które planując działania
kierowały się najwyższymi standardami 
w profilaktyce grypy i zaproponowały seniorom
szczepienie czterowalentnymi szczepionkami
przeciw grypie.

samorządy walczą z grypą! 
Coraz więcej samorządów angażuje się w działania w zakresie profilaktyki grypy. Dzięki temu, seniorzy mają możliwość
korzystania z bezpłatnych szczepień, unikając grypy i jej poważnych powikłań. Nasza gmina należy do liderów w tym
zakresie i w tym roku znalazła sie w gronie 33 liderów – nagrodzonych jednostek samorządu terytorialnego. 

zestawienie liczby osób zaszczepionych 
w gminie Mielno.

1. szczepienia mieszkańców

przeciwko grypie (osoby

powyżej 65. roku życia).

reJestraCJa:

� miejsce rejestracji: gabinet nr 2 – zOz

„meD-Care” s.C. l. kosiński, W. kosiński

(parter) w Ośrodku zdrowia w mielnie

przy ulicy Bolesława Chrobrego 9,

� termin rejestracji: od poniedziałku 

do piątku w godzinach 8.00–17.00 

(od 1 września 2017 r.),

� telefoniczna rejestracja:

094 316-65-15

szczepienia będą przeprowadzane

codziennie 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 gabine-

cie zOz „meD-Care” s.C. l. kosiński, 

W. kosiński. Nie obowiązuje wcześniejszy

wybór lekarza rodzinnego.

Wymagane dokumenty: dowód osobisty.

Ilość szczepień ograniczona. Wykonawca

wyłoniony w drodze konkursu ofert realizu-

jący program: zOz „meD-Care” s.C. l. kosiń-

ski, W. kosiński, ul. saperów 34, 75-647 kosza-

lin.

2. program profilaktyki 
raka gruczołu krokowego
(mężczyźni powyżej 
45. roku życia).

reJestraCJa:
� miejsce rejestracji: gabinet lekarski nr 2

– zOz „meD-Care” s.C. l. kosiński, 
W. kosiński (parter) w Ośrodku zdrowia 
w mielnie przy ulicy Bolesława Chrobre-
go 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. kosiński, 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 wyło-
niony w drodze konkursu ofert realizujący
program: usługi stomatologiczno-lekarskie
s.C. katarzyna i sławomir Firmanty, ul. m.
karłowicza 3/3, 75-563 koszalin.

olGa roszaK-pezała
BUrMistrz Mielna

serdecznie zapraszam mieszkańców gminy
do skorzystania z bezpłatnych szczepień 

finansowanych z budżetu Gminy Mielno w 2017 r.:



Mielno
26 października

Na deptaku przy fontannie, 
ul. Kościuszki

ZAREJESTRUJ SIĘ:
pn.-pt.: 8.00-20.00, 
sob.: 9.00-15.00
tel. 58 666 24 44
www.mammo.pl
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Badanie jest bezpłatne, 
refundowane kobietom w wieku
50–69 lat co 2 lata przez Narodo-
wy Fundusz Zdrowia (lub co 12
miesięcy dla kobiet, które 
w ramach realizacji Programu
otrzymały odpowiednie pisemne
wskazanie). Nie jest wymagane
skierowanie lekarskie.

– Mimo, iż mammograf ia to
najskuteczniejsza metoda prof i-
laktyki raka piersi, nadal mniej
niż połowa kobiet poddała się
bezpłatnemu badaniu w ramach
Populacyjnego Programu Wcze-
snego Wykrywania Raka Piersi.
Zachęcamy panie do prof ilaktyki
związanej z rakiem piersi, gdyż
jest to najczęściej występujący
nowotwór złośliwy wśród Polek
– mówi dr Małgorzata Cymer-
man z LUX MED Diagnostyka. 

Mammografia trwa jedynie
kilka minut i polega na zrobieniu
4 zdjęć rentgenowskich. Pozwa-
la na rozpoznanie i wykrycie tzw.
zmian bezobjawowych (guzków
oraz innych nieprawidłowości 
w piersi) w bardzo wczesnym
etapie rozwoju, wtedy, kiedy nie
są one wyczuwalne przez kobie-
tę lub lekarza, co bardzo istotnie
zwiększa szansę wyleczenia. 

1 proc. kobiet w wieku 50-69
lat jest chorych na raka piersi.
Rokrocznie na ten nowotwór
zapada 17 tysięcy Polek. Ze
względu na zbyt późne wykrycie
choroby wiele z nich przegrywa
walkę z rakiem piersi. Upewnij
się, że nie dotyczy to Ciebie. 

Masz 50-69 lat? zrobiłaś już mammografię?
Niespełna 40 proc. uprawionych Polek zgłosiło się do tej pory na badania mammograficzne w ramach Populacyjnego
Programu Wczesnego Wykrywania raka Piersi. 

Mieleńscy żeglarze z Klubu Żeglarskiego MUKŻ
Bałtyk uczestniczyli w Optimist Baltic Training Camp
& Regatta – Bornholm 2017. To był ich drugi w tym roku
międzynarodowy projekt, po wakacyjnym udziale 
w regatach w Qingdao – Chiny. Młodzi zawodnicy 
z Bałtyku, ścigający się w klasie Optymist, tym razem
zmagali się z wodami Bałtyku na duńskiej wyspie. 

Wyjazdy polskiego teamu  – z mieleńskim akcentem 
– są częścią przedsięwzięcia pilotowanego przez Federację

Szkół Żeglarskich ISSA w Polsce. Warto podkreslić, iż 
mieleński Klub był liderem projektu – podpisanego 
w Chinach – dotycząceego wymiany dzieci i młodzieży
uprawiającej dyscypliny żeglarskie. Zgodnie z umową Qing-
dao gościło – w tym roku – grupę młodzieży z krajów 
w których działa ISSA, w tym z Polski. W przyszłym roku
zaś grupa młodych chińskich żeglarzy odwiedzi nasz kraj 
w celu szkolenia na obozach treningowych prowadzonych
przez partnerów porozumienia, czyli też Mielno.

mielno z Danią połączyli żeglarze
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seKCJa WoKalna

Zajęcia prowadzi Lena Charkiewicz 
– pedagog wokalna.

Zapraszamy młodzież w wieku 8-15
lat.
Śpiewamy najnowsze przeboje w świetnych

aranżacjach. Na każdych zajęciach profesjonalnie rozśpiewasz
się, popracujesz nad prawidłową emisją głosu i dykcją. Będziesz
śpiewał w zespole na głosy. Z nami poznasz różne techniki
wokalne przydatne we wszystkich rodzajach muzyki. Możesz
tez zostać  solistką/solistą w zespole. Rozwiniesz swój talent
wokalny. Poznasz śpiewającą młodzież.

seKCJa naUKi Gry 
na instrUMentaCh 

KlaWiszoWyCh

Zajęcia prowadzi Sławomir Drywa
– nauczyciel dyplomowany.
Sekcja nauki gry na instrumentach

klawiszowych skierowana jest do uczniów szkół podsta-
wowych i gimnazjów. Podczas zajęć uczestnicy będą mieli
okazję zapoznać się z podstawowymi zasadami rządzącymi
muzyką, zapisem nutowym oraz nazwami dźwięków  akordów
i skal. Zajęcia nauki gry na instrumentach klawiszowych odby-
wać się będą w kilkuosobowych grupach, jednak każdy wycho-
wanek zrealizuje indywidualny program dostosowany do jego
wieku, umiejętności i preferencji muzycznych. Wychowanko-
wie nauczą się gry na keyboardzie oraz pianinie. Utwory wyko-
nywane podczas zajęć pochodzą z repertuaru rozrywkowego
oraz klasycznego. Stanowią też program artystyczny różnych
przeglądów i konkursów.

seKCJa teatralna

Zajęcia prowadzi Marcin Borchardt
– aktor Bałtyckiego Teatru Dramatycz-
nego w Koszalinie, reżyser spektakli

teatralnych, pedagog. 
Wszechstronne zajęcia teatralne rozwiną

twoją wyobraźnię i osobowość. Będziemy wspólnie realizować
przedstawienia teatralne i wystawiać je w plenerze i na scenie.
Tutaj będą warunki do ćwiczeń z dykcji, interpretacji tekstu 
i autoprezentacji oraz doskonalenia pewności siebie. 

Warsztaty teatralne to świetna zabawa i możliwość spotka-
nia wspaniałych osób. Zapraszamy do świata nieograniczonych
możliwości.

seKCJa ForM 
UŻytKoWyCh

Zajęcia prowadzi Aleksandra Kola-
nek – licencjatka wzornictwa i komuni-

kacji wizualnej.
Zajęcia adresowane są do dzieci 

i młodzieży w wieku 7-11 lat. 
W tej pracowni będziemy prężnie rozwijać swoją kreatyw-

ność, zdolności manualne i wyobraźnię przestrzenną. Będzie-
cie mieli okazję poznać różne techniki rękodzielnicze oraz na
nowo odkryć właściwości i możliwości różnych materiałów
plastycznych. Będziemy projektować biżuterię i zabawki, grafi-
ki i publikacje, a także stworzymy dekoracje i elementy sceno-
grafii. Na tych warsztatach nieraz powstanie „coś” z „niczego”.
Nie wierzysz? Przyjdź i zobacz! Zapraszamy do niezwykłej
zabawy z plastyką.

„JaK ByĆ rodziCeM i nie
zWarioWaĆ”

STOWARZYSZENIE PROFILAKTYKI 
I TERAPII MŁODZI MŁODYM ORAZ
CENTRUM KULTURY W MIELNIE

ZAPRASZAJą WSZYSTKICh RODZICóW
NA SPOTKANIA 
Są to zajęcia dla rodziców dzieci 

w każdym wieku, którzy chcą przede wszystkim znaleźć czas
dla swojego dziecka tak aby był on przyjemny dla wszystkich.
Nauczymy Cię jak budować udane relacje z dzieckiem i jak
rozumieć jego zachowanie. Dowiesz się jak poznać jego potrze-
by i zdobędziesz umiejętności rozwiązywania sytuacji konflik-
towych. 

Zajęcia będą odbywały się maksymalnie raz w tygodniu 
w czasie do 2 godzin. Szczegółowy plan zajęć zostanie ustalo-

ny po zebraniu grupy. 

nastolatKi zapraszaMy
na zaJęCia:

BĄDŹ SOBĄ – DZIAŁAJ I ROZWIJAJ
SIĘ. 

Podczas naszych zajęć dowiesz się co
zrobić z własną energią jeśli tylko chce Ci

się chcieć. Będziesz mieć okazję sprawdzić
się we wspólnym działaniu i odkrywaniu własnych

pasji. Stworzymy Ci możliwość osobistego rozwoju, nauczysz się
twórczego myślenia i rozwijania zainteresowań, a także anga-
żowania innych w pracę użyteczną społecznie.  

Zajęcia rozpoczną się w październiku br. i będą odbywały się
raz w tygodniu. Szczegółowy plan zajęć zostanie rozpisany po
konsultacjach uczestników z prowadzącymi zajęcia.

Zajęcia prowadzą: Violetta Południak – psycholog, tera-
peuta rodzinny, Marta Wołoszyn – psycholog, socjoterapeuta

Wszystkich chętnych zapraszamy do kontaktu z Centrum
Kultury w Mielnie. Nasi pracownicy udzielą wyczerpujących
informacji na temat zajęć.

Zapisy przyjmujemy do 30.09.2017 telefonicznie pod nr 
94 315 60 71, 94 318 99 55 i 94 314 91 41.

Wkręć się w kulturę na całego 
i odkryj swoje pasje razem z nami
CeNtrum kultury W mIelNIe zaPrasza DzIeCI I młODzIeż, ale także rODzICóW DO zaPOzNaNIa sIę Oraz
skOrzystaNIa z BOgateJ OFerty zaJęć I WarsztatóW.

piłka nożna w Gąskach
traMpKarz (rocznik urodzenia 2002 – 2004) 

– poniedziałek i piątek 17.30 na orliku w gąskach
senior

– wtorek i czwartek godz. 18.00 na boisku sportowym 
w gąskach
– czwartek 18.00 na boisku sportowym w gąskach
Ks Fala aBFrost Gąski, tel. Marek nadolny, 
tel. 502-293-495

piłka nożna w Mielnie
BaMBinis (wiek przedszkolny): 

– środa 16.00-17.30 (hala przy sP w mielnie),
ŻaK (2008-2010): 

– wtorek i czwartek 15.50-17.20 (hala przy sP w mielnie)
orliK (2005-2007) 

– wtorek i czwartek 17.40-19.10 (hala przy sP w mielnie)
MłodziK
– wtorek i czwartek od godz. 17.40 do 19.10 (boisko Orlik
w gaskach i hala sportowa przy sP w mielnie)

Mieleńska akademia rozwoju społecznego, 
tel. 514 116 607

piłka ręczna dziewcząt w Mielnie
Poniedziałek 14.30-15.30
środa 7.50-8.50
Piątek 13.30-14.30

hala sportowa przy zs w Mielnie.
UKs opty, tel. 608-311-930

piłka nożna w Mielnie 
JUnior: – środa i piątek 17.00-19.00 
senior: – wtorek i czwartek 17.30-19.30 stadion w mielnie

Ks saturn Mielno, tel. 604 530 854

zajęcia karate
zajęcia w mielnie 
seKCJa dzieCięCa:

– środa i piątek 17.15-18.15
seKCJa Średnia: 

– poniedziałek i wtorek 19.30-20.30, środa piątek
18.30-19.30

seKCJa naJstarsza: 
– wtorek, środa piątek 19.30-20.30
ul. 6 marca 35, mielno 

zajęcia w sarbinowie
poniedziałek i środa 17.30 – 18.30 

szkoła podstawowa im. straży Granicznej 
w sarbinowie, ul. nadbrzeżna 27
Mieleński Klub sztuk i sportów Walki, 
tel. 600 037 558

Żeglarstwo
sobota i niedziela od godz. 11.00-14.00 
ul. Prądno 1, mielno

Międzyszkolny Uczniowski Klub Żeglarski Bałtyk 
w Mielnie, tel. 721-621-548

zespół śpiewaczy Bursztyn 
poniedziałki godz. 10.00-12.00 
świetlica mOPs w mielnie, ul. 6 marca 35

Klub seniora Bursztyn, tel. 506-125-380

zespół artystyczny ławica
wtorek od godz. 18.00 do 19.30 
ul. lechitów 17, mielno, w najbliższym czasie nastąpi zmia-
na miejsca prowadzenia prób

Forum samorządowe „nasza Gmina”, 
tel. 609 826 975

zespół: Viva la Musica
środa 18.15-20.00
zs w mielnie

stowarzyszenie Viva la Musica, tel. 604-060-525

zespół „16-ty południk”
Wtorek 16.00-18.00
parafia pw. Wniebowzięcia NmP, ul. Nadmorska17, w sarbi-
nowie

stowarzyszenie promocji i rozwoju osady
nadmorskiej Chłopy „16-ty południk”, 
tel. 502-338 416

zajęcia wokalno-instrumentalne 
w Gąskach

dzieCi od 6 lat – środa od 16.00 do 18.00,
zespół dzieCi MłodszyCh od 10 lat – sobota od
godz. 11 do 13.00
zespół dzieCi starszyCh od 15 lat – niedziela od
godz. 11.00 do 13.00
świetlica wiejska ul. Nadbrzeżna 47 gąski

stowarzyszenie rozwoju Miejscowości Gąski, 
tel. 601-312-227

orkiestra dęta „Morscy muzycy”
sekcje instrumentalne (dęte blaszane, drewniane, perkusja)
sobota od godz. 9.00 do 10.00
Warsztaty orkiestry – sobota od godz. 10.00 do 11.00
szkoła Podstawowa im. straży granicznej w sarbinowie, 
ul. Nadbrzeżna 27 

stowarzyszenie ekologiczne „nasze sarbinowo”,
tel. 601-175-813

zapisy na zajęcia sportowe i kulturalne 


