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Mieleńska
spartakiada 
Zapraszamy do udziału 
w XXVIII Spartakiadzie 
Pracowników wodociągów 
i kanalizacji im. Tadeusza
Jakubowskiego, która 
odbędzie się w słonecznym
Mielnie w dniach 18 – 20
maja 2018 roku.

Olga Roszak-Pezała, burmi-
strza Mielna, objęła patronatem
ogólnopolską imprezę „wodocia-
gowców”. Jak zapewniają władze
Spółki „Ekoprzedsiębiorstwo” 
w Mielnie przygotowania do inte-
gracji branży ruszyły pełną parą. 

Uruchomiono stronę, na której
można zapoznać się m. in. z zasa-
dami uczestnictwa w Spartakiadzie
http://spartakiada.mielno.pl/

Pytania 
o gazociąg
Chcesz zasięgnąć wiedzy 
czy zadać pytanie na temat 
Projektu Baltic Pipe? 
Inwestor umożliwił dialog 
i uruchomił stronę interne-
tową www.baltic-pipe.eu

Przypomnijmy: 

Projekt Baltic Pipe to strate-
giczny projekt infrastrukturalny
mający na celu utworzenie no-
wego korytarza dostaw gazu na
rynku europejskim.

Inwestycja umożliwi trans-
port gazu z Norwegii na rynki
duński i polski, a także do użyt-
kowników końcowych w sąsied-
nich krajach. Równocześnie Bal-
tic Pipe pozwoli na przesył gazu
z Polski do Danii i Szwecji.

Spotkanie, którego pomysło-
dawcą i gospodarzem od kilku lat
jest Olga Roszak-Pezała, burmistrz
Mielna na stałe wpisało się do lokal-
nego kalendarza imprez. Tradycyj-
nie na początku lutego najstarsi
mieszkańcy gminy Mielno spotkali
się w  hali sportowej, by w nieco-
dziennej scenerii spędzić wieczór na
rozmowach, życzeniach, tańcu i za-

bawie. Podczas imprezy Centrum
Kultury w Mielnie prowadziło zapisy
do Mieleńskiego Uniwersytetu Trze-
ciego Wieku, który zacznie funkcjo-
nować od kwietnia tego roku. Wśród
bawiących się gości nie brakowało
aktywnych seniorów, którzy wykaza-
li chęć uczestniczenia w zajęciach.
W trakcie zabawy na Uniwersytet
zapisało się blisko 80 seniorów.

Noworoczne spotkanie
burmistrza Mielna 
z seniorami

M
ielno nie bez powodu
nazywane jest stolicą
morsowania. Podczas

trzydniowego Zlotu (9-11 lutego
2018) do miasta przyjechały tysiące
ludzi z całej Polski, ale również 
z zagranicy. 

– Zarejestrowanych uczestni-
ków mieliśmy 3500, bo taka była
pula biletów. Niewykluczone jed-

nak, że sprzedalibyśmy ich jeszcze
więcej, zainteresowanie było na-
prawdę duże – komentuje Maria 
Piskier z Biura Zlotu.

15-letnia tradycja
Stało się tak jednak nie bez

powodu. Zloty w Mielnie organi-
zowane są już od 15 lat. Na pierw-
szy z nich, w 2004 roku przyjecha-

ło 120 uczestników. Dzisiaj ta licz-
ba jest prawie 30 razy większa, 
a podobne wydarzenia odbywają
się już w całej Polsce. Żadna inna
miejscowość nie może jednak po-
chwalić się Zlotem organizowa-
nym z tak dużym rozmachem i nie
sprowadza się to wyłącznie do
liczby uczestników. 

– Dbamy o to, by uczestnicy ani

przez chwilę się z nami nie nudzili.
Już na długo przed wydarzeniem
spotykamy się z przedstawicielami
klubów i wspólnie ustalamy pro-
gram. Nie inaczej było w tym roku 
– mówi Anna Ledochowicz, organi-
zatorka Zlotu i dyrektorka Centrum
Kultury w Mielnie.

(zdjęcia i relacja na str.4-5) 

RekoRdowy
Zlot Morsów w Mielnie

3212 uczestników finałowej kąpieli i 3 dni świetnej zabawy! 
15. Międzynarodowy Zlot Morsów już za nami, ale jeszcze długo będzie co wspominać.
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nasze sprawy

Rodzice ze Szkoły Podstawowej
w Sarbinowie serdecznie dziękują
wszystkim darczyńcom, którzy ma-
terialnie, rzeczowo lub organizacyj-

nie wsparli Bal Charytatywny, który
odbył się 3 lutego, w Ośrodku „Fli-
sak” w Sarbinowie. Bez waszego za-
angażowania Drodzy Przyjaciele,
zorganizowanie tej imprezy nie by-
łoby możliwe. Szczególne podzię-
kowania kierujemy do Izabeli Wasi-
lewskiej i dzieci z Orkiestry Dętej
„Morscy Muzycy” za uświetnienie
swoim występem tego miłego wie-
czoru. Jesteśmy z Was dumni. Pozy-
skane 5700 zł zostaną przeznaczo-
ne na potrzeby uczniów z naszej
szkoły oraz dla pogorzelców. 

RodZICe Z SP SaRBInowo 

Pomocna zabawa
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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.

W
ieczorem, z 6 na 7 lu-
tego, w Sarbinowie
rozległ się dźwięk sy-

ren wozów strażackich. Okoliczni
mieszkańcy biegli z pomocą w kie-
runku palącego się domu, by spraw-
dzić co się dzieje... Jednak wszyscy
okazali się bezradni wobec siły ży-
wiołu. Podziwiano heroiczną pracę
strażaków, którzy przez 8 godzin ga-
sili pożar. Następnego dnia dopiero
w pełni widać było oblicze tragedii 
i zniszczeń. Poruszeni tą wiadomo-
ścią mieszkańcy, najbliższa rodzina,
przyjaciele oraz nauczyciele ze szkoły
w Sarbinowie, w szybkim tempie zor-
ganizowali pierwszą pomoc. Znala-
zło się tymczasowe mieszkanie,
pierwsze środki finansowe urucho-
mione przez Miejski Ośrodek Pomcy
Społecznej w Mielnie oraz wpłacane
przez indywidualnych darczyńców. 

Tragiczna historia została na-
głośniona w prasie, telewizji, radiu 
i portalach społecznościowych. Od-
zew ludzi był i jest ogromny. Udało
się zebrać sprzęt AGD, meble,

odzież, środki chemiczne i przybory
szkolne. Ludzie dobrej woli sami
kupowali i przynosili do sarbinow-
skiej podstawówki rzeczy dla naj-
młodszych. Jednak to wciąż za mało,
by dać rodzinie poczucie prawdzi-
wego bezpieczeństwa i spokoju ja-
kim jest własny dach nad głową.

Stowarzyszenie Ekologiczne
„Nasze Sarbinowo”, Klub Prywatka
w Koszalinie, rodzina, przyjaciele
zapraszają na „Koncert serc dla po-
gorzelców z Sarbinowa”, który od-
będzie się 4 marca o godzinie 17.00.
Całkowity dochód z koncertu (bile-
ty wstępu, opłata za szatnie, sprze-
dane w loterii losy, zlicytowane
przedmioty, sprzedane wypieki) zo-
stanie przeznaczony dla poszkodo-
wanych. 

Obecnie potrzebne są jedynie
nowe materiały budowlane oraz
pieniądze, bo zgodnie z opinią eks-
pertów budynek nadaje się jedynie
do rozbiórki, a pieniądze z ubezpie-
czenia będą niewystarczające do
odbudowy domu.

W imieniu poszkodowanej ro-
dziny bardzo dziękujemy wszyst-
kim życzliwym ludziom z Sarbino-
wa, Mielna i Koszalina, którzy ofia-
rowali pomoc w tej trudnej sytuacji.
Liczymy, że to nie koniec działań
zmierzających do przywrócenia ro-
dziny do pełnowartościowego życia.

Jeśli ktokolwiek z Państwa ze-
chciałby wesprzeć finansowo po-
szkodowaną rodzinę to środki fi-
nansowe można wpłacać na konto
Stowarzyszenia Ekologicznego „Na-
sze Sarbinowo”. 

Wielkim gestem będzie rów-
nież Państwa obecność na charyta-
tywnym koncercie dnia 4 marca 
w klubie „Prywatka” w Koszalinie.
Podczas imprezy zapraszamy do li-
cytacji wartościowych przedmiotów
oraz wsparcia loterii fantowej. Nie-
bawem ruszy również akcja zbiórki
do puszek.

Pomóżmy rodzinie 
zbudować nowy dom
Utracili w pożarze dorobek całego życia – taka tragedia dotknęła
czteroosobową rodzinę z Sarbinowa. Udało się im opuścić dom 
w ostatnim momencie w trakcie szalejącego ognia. Uratowali życie,
ale stracili wszystko na co pracowali przez ostatnie kilkanaście lat. 

Czwartki
brydżowe

Centrum kultury w Miel-
nie zaprasza wszystkich chęt-
nych na spotkania przy
brydżu. Najważniejsza zasada
jest bardzo prosta – wystarczą
dobre chęci. 

Zajęcia prowadzą wykwalifi-
kowani instruktorzy, którzy na-
ucza grać i czerpać przyjemność
z brydża każdego. Namawiamy
gorąco, aby wyłączyć telewizor,
wstać z kanapy i wyjść z domu.
Takie popołudniowe ćwiczenia
dla naszego umysłu wyjdą na
zdrowie każdemu.

Spotkania odbywają się 
w każdy czwartek od godz. 17 
w nowej Sali w budynku Cen-
trum kultury w Mielnie. 

Wszystkich chętnych zapra-
szamy do kontaktu z Centrum
Kultury w Mielnie. Nasi pracow-
nicy udzielą wyczerpujących 
informacji telefonicznie pod nr
94 315 60 71, 94 31 89 955 i 94
314 91 41.

Wdzięczność trudno jest
ubrać w słowa... wtedy proste
„dziękuję” zawiera wszystko,

co chcemy wyrazić 

„

Członkowie Gminnej Rady
Działalności Pożytku Publicznego
w Mielnie – Ewa Drążkowska (pre-
zes Stowarzyszenia Promocji 
i Rozwoju Osady Nadmorskiej
Chłopy „16-ty Południk”) i zarazem
przewodnicząca Rady, Izabela Wa-
silewska (prezes Stowarzyszenia
Ekologicznego „Nasze Sarbino-
wo”), Krystyna Żakowska – Węgiel-
nik (prezes Forum Samorządowe-
go „Nasza Gmina”), Roman Mas
(sekretarz Zarządu KS Saturn
Mielno) i zarazem sekretarz
GRDPP, Anna Ledochowicz (dy-
rektor Centrum Kultury w Mielnie)
oraz Lidia Sztyma (inspektor ds.
organizacji pozarządowych
Urzędu Miejskiego) byli uczestni-
kami szkolenia dotyczącego m. in.
kompetencji gminnych rad, zasad
ich działania oraz uprawnień
członków rady, które wynikają 
z aktów prawa miejscowego. Szko-

lenie poprowadził Łukasz Cieśliń-
ski będący Prezesem Pracowni Po-
zarządowej z Koszalina i człon-
kiem Zachodniopomorskiej Rady
Działalności Pożytku Publicznego.
Gość opowiadał o inicjatywach wo-

jewódzkiej rady, oraz o dobrych 
i złych praktykach innych rad 
w regionie zachodniopomorskim.
Członkowie mieleńskiej GRDPP
przygotowują się sumiennie do pe-
łnienia społecznej funkcji i aktyw-

nie poszukują pomysłów oraz in-
spiracji na jej działalność. 

Pierwszą inicjatywą Gminnej
Rady Działalności Pożytku Publicz-
nego w Mielnie będzie organizacja
spotkania dla stowarzyszeń 7 mar-
ca, o godz. 15, w sali konferencyjnej
budynku na stadionie w Mielnie
(przy ul. Olimpijskiej 11). Na spo-
tkanie GRDPP zaprasza społeczni-
ków i przedstawicieli wszystkich or-
ganizacji z gminy Mielno. 

– Przy kawie chcemy porozma-
wiać o planach stowarzyszeń na ten
rok, jak też o terminach organizo-
wanych przez NGO imprez w sezo-
nie letnim, które będą wpisane 
do kalendarza Mieleńskiego Lata
Artystycznego. Mile widziane jest
przyniesienie kawałka ciasta albo
owoców, aby spotkanie było słodkie
i przyjemne – informuje Ewa
Drążkowska, przewodnicząca mie-
leńskiej Rady. 

Rada pełna pomysłów

� Dodatkowo można również
wpłacać środki finansowe na spe-
cjalnie utworzone konto Stowarzy-
szenia pod numerem 94 8581
1014 0201 6856 2000 0002
koniecznie z dopiskiem w tytule
wpłaty: Apel o pomoc dla rodziny 
z Sarbinowa.

� WIĘCEJ INFORMACJI – Ewa 
Jabłońska, tel. 505 990 053
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aLICJa 
MaTUSewICZ 
– wiceprezes
Zarządu 
FS „nasza
Gmina”:

– Współpraca z mieleńskimi wło-
darzami przy organizacji tego-
rocznego przedsięwzięcia okazała
się twórcza i bardzo pomyślna.
Bal dedykowany był najbardziej
potrzebującym młodym ludziom.
Od lat wspieramy dzieci i mło-
dzież z naszej gminy i aktywnie
patronujemy wielu projektom spo-
łecznym”.

– słowa papieża Jana Pawła II
były inspiracją zorganizowania
Charytatywnego Balu Burmistrza
Mielna.

W przygotowania, oprócz Olgi
Roszak-Pezały, gospodarza gminy 
i balu – zaangażowało się wielu 
społeczników, a wśród nich człon-
kowie Forum Samorządowego „Na-
sza Gmina”, którzy mają doświad-
czenie w tego typu projektach. 

W karnawałowym klimacie 
w Hotelu „Unitral” wieczorną galę
poprowadzili znani aktorzy – Izabe-
la Bujniewicz, Przemysław Cypryń-
ski i Andrzej Krucz. 

Podczas Charytatywnego Balu
Burmistrza Mielna zebrano około 
18 tys. zł które zostaną przekazane
jako stypendialna pomoc dzieciom
oraz młodzieży z gminnych pla-
cówek oświatowych. 

Szczególne słowa podziękowa-
nia należą się wszystkim darczyń-

com. Wielkie serce okazali: Krzysz-
tof Urbanowicz, Aleksandra Mikuła
– Gniezno, Urząd Miejski w Miel-
nie, Sylwia Matusewicz – Marki, Pa-
weł Zagumny – Warszawa, Lucyna
Sienkiewicz – Cafe Galeria – Mielno,
Kuśnierz BAFI – Kraków, Baranow-
ski Marcin – Mielno, FIRMUS 
– Mielno, Angelika Zamyłko-Sty-
renczak – Mielno, Elżbieta Gajew-
ska – Koszalin, Kowalstwo Arty-

styczne – Sarbinowo, Sklep LIDER –
Mielno, Michał Strużyna – Mielno. 

Loterię fantową wsparły rów-
nież dzieci ze świetlicy „Promyk” 
w Gąskach, zaś główną nagrodę
ufundowała Spółka Ekoprzedsię-
biorstwo z Mielna.

Wielkim gestem w tym roku
wykazały się hurtownie przekazując
na Bal swoje produkty, a wśród nich:
Piekarnia „BAJGIEL” – Będzino, Fir-

ma „CHEF-CULINAR” – Niemcy,
Firma „IGLOTEX – Koszalin, Zakła-
dy Mięsna „SKIBA”– Chojnice, „KU-
MIDOR”– Darłowo, COCA-COLA 
– Koszalin, „FARUTEX – Szczecin,
„ALLFOD” – Koszalin, „BASTEK”
– Koszalin, „SOKOŁÓW” – Kosza-
lin, „SERWET”– Gryfino, – „DISTRI-
BE” – Koszalin, „ARGOL” – Kosza-
lin, „AKA” – Koszalin, „TAR-POL” 
– Koszalin, „DYCZKO” – Darłowo.

na balu burmistrza... zbierali
pieniądze na stypendia

Człowiek jest wielki 
nie przez to, co posiada, 
lecz przez to, kim jest; 
nie przez to, co ma, 

lecz przez to, czym dzieli się
z innymi... 

„

oLGa 
RoSZak-
-PeZała 
– burmistrz
Mielna:

– To właśnie wszyscy goście Balu 
i osoby zaangażowane w charyta-
tywne przedsięwzięcie potwier-
dzili istnienie ludzi dobrej woli,
ludzi na których można polegać,
wreszcie ludzi dla których
uśmiech na twarzy dziecka jest
najwyższą i wręcz zaszczytną na-
grodą. Jestem pewna, że obdaro-
wani – czyli uczniowie szkół 
w gminie Mielno – będą mogli
zrealizować swoje marzenia, 
a przede wszystkim poczuć dobro
bijące od drugiego człowieka. 
Za to Wszystkim Państwu bardzo
gorąco dziękuję.
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N
a co dzień morsujemy w jezio-
rze. Nad morzem natomiast
zimą jesteśmy zazwyczaj tylko

raz w roku, i to właśnie podczas Zlotu.
Wtedy też obowiązkowo wchodzimy do
Bałtyku, i tak już ósmy rok – mówili Rafał 
i Natalia z klubu Morsy Bergery Poznań. 

Co ciekawe, w tym roku po raz pierw-
szy do wody odważył się wejść ich 5-letni
syn Aleks. Na razie zamoczył w wodzie je-
dynie nogi, ale nie wyklucza, że gdy będzie
starszy, pójdzie w ślady morsujących rodzi-
ców. Tym bardziej że podczas Zlotu debiu-
tanci są mile widziani. W tym roku w paso-
waniu na morsa z Mieleńskim Klubem
Morsów „Eskimos” wzięło udział 25 osób,
ale chętnych było znacznie więcej. Wśród
nich była m.in. burmistrz Mielna Olga Ro-
szak-Pezała, która na kąpiel zdecydowała
się w najważniejszym, finałowym dniu. Za-
raz za nią do wody wszedł prowadzący im-
prezę prezenter z TVN-u – Tomasz Zubile-
wicz. Łącznie podczas jubileuszowej kąpie-
li zanurzyło się w Bałtyku 3212 osób.

Mroozodporni na starcie
Podczas Zlotu nie brakowało również

okazji do sportowej rywalizacji. Jeszcze 
w piątek odbył się Klubowy Bieg Morsów.
Dystans liczył 2,5 kilometra, a trasa w cało-
ści biegła przez plażę.
Wystartowało w sumie
220 osób, a na metę
najszybciej dobiegł Da-
mian Giżyński z klubu
„Szare Morsy” z Ja-
strzębia-Zdroju. O jak
najlepszy wynik rywa-
lizowali jednak wszy-
scy zawodnicy. Bieg 
był bowiem częścią 
2-dniowego Turnieju Mrozoodpornych, 
a jego uczestnicy zbierali monety z emble-
matem morsa. W sumie do zdobycia było
ich 1500, a morsy otrzymywały je w zamian
za wygraną w kilku konkurencjach. Prócz
biegu były to animacje na plaży czy piątko-
wy konkurs karaoke prowadzony przez
prezenterkę muzyczną i wokalistkę – Dj-
Vocal Sylwię. Po podsumowaniu wyników
pierwsze miejsce w turnieju zdobył Klub
Morsów „Biały Miś” z Jastrzębia-Zdroju.

Kto natomiast miał chęć spróbować
swoich sił w rywalizacji indywidualnej,
taka okazja pojawiła się jeszcze w sobotę.
Do zdobycia był Puchar Burmistrz Mielna,
a do pokonania dystans 5 km i prawie 
160 uczestników. Po ukończeniu biegu na
plaży odbyło się wręczenie nagród, a chęt-
ni skorzystali z kolejnej okazji, by zanu-
rzyć się w Bałtyku.

Z jakiej bajki 
przyjechaliście?

– Wielu osobom wejście do morza,
gdy na zewnątrz panuje minusowa tempe-
ratura, a na plaży leży śnieg, wydaje się
niemożliwe. Gorąca atmosfera i niesamo-
wici ludzie, którzy są tutaj co roku razem 
z nami powodują jednak, że szybko zmie-
nia się zdanie – komentuje A. Ledochowicz. 

Mnóstwo osób przyjeżdża na Zloty 

w Mielnie od lat, są też tacy, którzy nie
opuścili jeszcze żadnego z nich. W tym
roku – z okazji jubileuszu – wyróżniono
„bywalców morsowania” statuetkami. Na-
gród i okazji do świętowania było jednak
znacznie więcej. Jak co roku, podczas
Wielkiego Balu Morsów (w tym roku aż na
1500 osób!) wybierano Króla i Królową.
Decyzja nie była łatwa. Podczas jubileuszu
uczestnicy przebierali się za postacie z ba-
jek! Zaskoczony ich kreatywnością był na-
wet sam prowadzący Zygmunt Chajzer. 

– Z jakiej bajki przyjechaliście? – za-
pytał, wchodząc na scenę, a zaraz potem
zaprosił przedstawicieli klubów na scenę
do autoprezentacji. 

Były pamiątkowe zdjęcia i okazja, by
zaprezentować własne osiągnięcia przed
kolegami i koleżankami. Później nato-
miast Goście przenieśli się na parkiet 
i długo z niego nie schodzili. Zwłaszcza że
o muzykę tego wieczoru dbali zawodowcy
– didżej i dziennikarz muzyczny Marek
Sierocki, zespół Szafa Gra i saksofonista
Krzysztof Czapla.

Parada jak w Rio
Bal nie był jednak jedyną okazją do 

zaprezentowania się w wyjątkowym stroju.
W niedzielę, przed finałową kąpielą ulica-

mi Mielna przeszła 
parada. Udział w niej
wzięli wszyscy uczest-
nicy Zlotu, tj. ponad 
55 klubów z Polski 
i zagranicy. Wszyscy na
tę okazję przygotowali
ciekawe stylizacje. 
Atmosferze dała się 
ponieść nawet bur-
mistrz Mielna, która

przebrała się za Królową Lodu! Co cieka-
we, taki sam strój wybrała okrzyknięta
królową sobotniego balu – Anna z klubu
Morsy Kujawskie Włocławek. Duże wraże-
nie na organizatorach zrobiły również tan-
cerki samby. Dziewczyny z Tomaszowa
Mazowieckiego wyglądały fenomenalnie 
i śmiało mogłyby wziąć udział w karna-
wałowej paradzie w Rio de Janeiro! Z Miel-
na natomiast wyjechały z pucharem za wy-
jątkową stylizację.

Szybkie śluby
Jeśli z kolei podczas Zlotu komuś na

czyjś widok serce zabiło szczególnie moc-
no, można było to pójść o krok dalej. Na
deptaku mieścił się Pałac Morsowych Ślu-
bów, gdzie czuć było klimat Las Vegas 
i można było zawrzeć szybki morsowy
ślub. Chętnych nie brakowało. Zwłaszcza
że ślub był ważny tylko podczas Zlotu i nie
wykluczała go nawet obrączka na palcu.

Kolejna taka okazja, by powiedzieć so-
bie niezobowiązujące „tak” już za rok, w dru-
gi weekend lutego. Wtedy Zlot odbędzie się
po raz 16. Informacje na temat rejestracji
będzie można znaleźć na stronie http://
zlotmorsow.mielno.pl/ oraz na Facebooku 
Międzynarodowe Zloty Morsów w Mielnie.

BIURo ZLoTU
CenTRUM kULTURy w MIeLnIe

rekordowy Zlot
Morsów w Mielnie

Bałtyckie
Morsy to My!
Zlot rozpoczął się w piątek, 9 lutego. dla wielu osób,
zwłaszcza tych z daleka, najważniejsza była kąpiel 
w bałtyku. 

3213 
UCZESTNICZYŁO 
W FINAŁOWEJ
KĄPIELI

OSÓB

bUrMiSTrZ MieLNa W roLi KróLoWej śNiegU i KróL SoboTNiego
baLU róWNież WZięLi UdZiał W ParadZie

FiNałoWą KąPieL PoPrZedZiła Parada MorSóW ULiCaMi
MieLNa. Na ZdjęCiU MorSeX – WroCłaWSKi KLUb MorSa.

KiLKa, CZaSeM KiLKaNaśCie MiNUT – TyLe NajCZęśCiej TrWa 
MorSoWaNie. eNdorFiNy jedNaK ZoSTają W orgaNiZMie
ZNaCZNie dłUżej!

MorSUjąCy PaNoWie NaZyWaNi Są MorSaMi, PaNie Z KoLei 
– FoCZKaMi.

MorSy PrZy TeMPeraTUrZe PoWieTrZa -2°C WSKoCZyły 
do Wody TyLKo o 4 SToPNie CiePLejSZej. jaK Widać jedNaK, 
NiKoMU Nie było ZiMNo. MożNa było NaWeT PoPLażoWać!

MUZyKa, TaNieC i dobra ZabaWa – oboK Parady Nie SPoSób
PrZejść obojęTNie.

NagrodaMi W SoboTNiM biegU były PUChary od bUrMiSTrZ
MieLNa – oLgi roSZaK-PeZały.

Po UKońCZeNiU biegU Na dySTaNSie 2,5 KM UCZeSTNiCy oTrZy-
MyWaLi MedaLe Z Logo ZLoTU.

PodCZaS ZLoTU odbyły Się dWa biegi dLa MorSóW. jedeN Na
dySTaNSie 2,5 KM, a drUgi Na 5 KM, oba Na PLaży.

SoboTNi WieLKi baL MorSa PoProWadZił dZieNNiKarZ i Pre-
ZeNTer ZygMUNT ChajZer.
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MUZyKa, TaNieC i dobra ZabaWa – oboK Parady Nie SPoSób
PrZejść obojęTNie.

NagrodaMi W SoboTNiM biegU były PUChary od bUrMiSTrZ
MieLNa – oLgi roSZaK-PeZały.

Po UKońCZeNiU biegU Na dySTaNSie 2,5 KM UCZeSTNiCy oTrZy-
MyWaLi MedaLe Z Logo ZLoTU.

PodCZaS ZLoTU odbyły Się dWa biegi dLa MorSóW. jedeN Na
dySTaNSie 2,5 KM, a drUgi Na 5 KM, oba Na PLaży.

SoboTNi WieLKi baL MorSa PoProWadZił dZieNNiKarZ i Pre-
ZeNTer ZygMUNT ChajZer.

Na ZiMoWą KąPieL W MorZU WieLU UCZeSTNiKóW CZeKa Cały
roK.

oChroNą ZLoTU ZajMoWało Się PoNad 150 oSób. było Nie
TyLKo beZPieCZNie, aLe Też WeSoło!

PodCZaS FiNałoWej KąPieLi do bałTyKU WeSZło 3212 oSób! 
aTMoSFera była gorąCa, aLe dodaTKoWe źródło CiePła Też
Się PojaWiło...

PoZyTyWNe NaSTaWieNie To PierWSZy KroK, by PrZełaMać
STraCh i Wejść do Wody.

W ParadZie MorSóW WZięły UdZiał MorSy Z PoNad 
55 KLUbóW Z PoLSKi i ZagraNiCy.

Na ZLoCie Nie LiCZy Się To, iLe LaT MaMy, aLe Na iLe Się CZUjeMy.
NajSTarSZy UCZeSTNiK Miał 83 LaTa, a NajMłodSi oKoło 2.

PaMiąTKoWe ZdjęCie W TyM PrZyPadKU było KoNieCZNe. 
PaN Z PraWej Nie raZ jUż SłySZał od ZNajoMyCh, że jeST 
SoboWTóreM FiLiPa, SyNa ZygMUNTa ChajZera.

PodCZaS NiedZieLNej Parady MożNa było MoMeNTaMi PoCZUć
Się jaK W CZaSie KarNaWałU W rio de jaNeiro!

PrZeZ Cały CZaS Nad PrZebiegieM WydarZeNia CZUWaLi 
orgaNiZaTorZy. Na ZdjęCiU od LeWej aNNa SZySZKa (CeNTrUM
KULTUry W MieLNie), oLga roSZaK PeZała (bUrMiSTrZ MieLNa) 
i aNNa LedoChoWiCZ (dyreKTor CKM)

ZLoT był róWNież oKaZją do WręCZeNia MorSoM CerTyFiKaTóW
od gUiNNeSS WorLd reCordS. reKord doTyCZył NajWięKSZej
LiCZby KąPiąCyCh Się W WieLU MiejSCaCh W TyM SaMyM CZaSie.
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MłodZI I aMBITnI
Nasi mieleńscy radni uczestniczyli 
w spotkaniu Młodzieżowej rady Wo-
jewództwa Zachodniopomorskiego,
które odbyło się w Sekretariacie 
ds. Młodzieży w Szczecinie. W stoli-
cy województwa odbyli także szkole-
nie, które dotyczyło m.in. zasad 
działania i sposobów funkcjonowania
europejskich organizacji młodzieżo-
wych. MrWZ wybrała także swojego
lidera oraz sekretarza, którym zosta-
ła nasza radna amelia Sobecka. 
Spotkanie skończyło się wspólnym
wyjściem integracyjnym.

W dniach od 15 do 25 marca wolontariusze fundacji
DKMS będą pojawiać się w zakładach pracy, szkołach 
i przedszkolach, sklepach i innych miejscach użyteczno-
ści publicznej na terenie naszej Gminy, aby rejestrować
potencjalnych dawców. Nasza akcja będzie nosić tytuł
„Dzień dawcy szpiku dla Basi, Izy i innych” a twarzami
tego dnia będą Barbara Sak-Adamów mieszkanka Mielna
oraz Izabela Duda-Ruszel z Koszalina. Na początku stycz-
nia 2018 roku u obydwu zdiagnozowano nowotwory krwi,
a Panie spotkały się na jednej sali szpitalnej w Klinice 
Hematologii w Szczecinie. Obecnie przechodzą inten-
sywną chemioterapią, która ma przygotować je do prze-
szczepienia od dawcy niespokrewnionego. 

Misja jest bardzo wymagająca: zna-
leźć zgodnego dawcę dla Basi i Izy.

Wystarczy 10 minut Twojego czasu, a marzenie
obu Pań o spokojnym życiu może się spełnić. Daj im
szansę na zdrowie i normalne życie. „Zarejestruj się 
w bazie – możliwe, że czekamy na Ciebie”.

Możesz też pomóc organizatorom akcji, przyłączając
się do niej i zostając wolontariuszem podczas Dni Dawcy. 

kto może zostać dawcą?
Zarejestrować może się każdy zdrowy człowiek po-

między 18. a 55. rokiem życia, ważący minimum 50 kg
(bez dużej nadwagi). Zajmuje to tylko chwilę, polega na
przeprowadzeniu wstępnego wywiadu medycznego,
wypełnieniu formularza z danymi osobowymi oraz po-
braniu wymazu z błony śluzowej z wewnętrznej strony
policzka. Na podstawie pobranej próbki zostaną okre-
ślone cechy zgodności antygenowej, a jeśli okaże się, że
kod genetyczny dawcy zgadza się z kodem genetycz-
nym chorego, wtedy dochodzi do przeszczepienia.
Wszyscy, którzy chcą się zarejestrować, powinni mieć
ze sobą dokument tożsamości z nr PESEL.

wszelkich informacji udzielają anna Ledochowicz, 
tel. 604 542 261, e-mail: annaledochowicz@gmail.com
oraz anna Mierzejewska, tel. 503 013 474, e-mail:
biuro@pod-wydma.pl

dzień dawcy Szpiku dla basi, izy i innych
w marcu zostanie zorganizowana akcja rejestracji potencjalnych dawców komórek macie-
rzystych krwi lub szpiku dla każdego pacjenta, który zostanie zakwalifikowany do prze-
szczepienia na terenie całego powiatu koszalińskiego. akcję organizują lokalni wolonta-
riusze również z gminy Mielno, wierząc w słuszność idei dawstwa szpiku, która może uratować
życie niejednemu człowiekowi. 

na początku lutego seniorzy
z Sarbinowa i okolic zapro-
szeni zostali do Szkoły Pod-
stawowej w Sarbinowie 
na występy artystyczne oraz
poczęstunek. 

O godz. 12.00 krótkim prze-
mówieniem dyrektor Moniki Rosow-
skiej-Kroeb i wiceburmistrza Domi-
nika Groneta rozpoczęła się gala 
z udziałem młodych artystów klas O
– V. W bogatym programie zapre-
zentowali oni swoje umiejętności ak-
torskie i wokalne. Uczniowie recyto-
wali wiersze, śpiewali piosenki oraz
rozdali upominki wszystkim zgro-
madzonym. Na podsumowanie pro-

gramu zagrała orkiestra Morscy Mu-
zycy oraz zaprezentowano materiał
filmowy „Recepty na długowieczno-
ść”. Już trzeci rok z rzędu prezento-
wana jest seniorom „recepta” „Jak
żyć, by zdrowym być” i, sądząc po
ich postawach i uśmiechach, stosują
się do zalecanych metod. 

Imprezę przygotowały w opra-
wie artystycznej: Małgorzata Jabłoń-
ska, Izabela Iwaniec, Izabela Wasi-
lewska; w oprawie plastycznej: Iwo-
na Kocon, Krzysztof Paluszak, Do-
rota Wizner. Całość imprezy popro-
wadziła Ewa Jabłońska, przygoto-
wując również materiał filmowy.
Wszystkim Seniorom życzymy je-
szcze raz wszystkiego najlepszego.

dzień seniora

Z
ajęcia będą się odbywać
w okresie kwiecień-czer-
wiec oraz wrzesień-gru-

dzień w różnych lokalizacjach na
terenie Gminy Mielno, m.in. w Cen-
trum Kultury w Mielnie, Miejskim
Ośrodku Pomocy Społecznej oraz
poza naszą gminą (oferujemy dar-
mowy przejazd, a w przypadku dłu-
ższych wycieczek również nocleg).
Jedynym warunkiem udziału w za-
jęciach jest wiara w dobrą zabawę
po sześćdziesiątce. Poniżej przed-
stawiamy ofertę zajęć:

warsztaty z obsługi
komputera

Umiejętność posługiwania się
komputerem to dziś podstawa, która
ułatwi Ci życie – w ramach zajęć na-
uczysz się korzystać m.in. z progra-
mów pozwalających na wirtualny
kontakt z rodziną i przyjaciółmi. 

klub brydża 
i gier planszowych

Rozrywka umysłowa przy bry-
dżu sportowym oraz grach planszo-
wych to wspaniała gimnastyka dla
umysłu, która rozwinie Twoją kre-
atywność i wyćwiczy intelekt. 

warsztaty kulinarne 
Zajęcia skupione wokół goto-

wania z pasją, ale także nauka pod-
stawowych zasad różnorodnych

diet. Edukacja połączona z dobrą
zabawą, której celem będzie wyda-
nie książki kucharskiej. W każdym
znajdziemy master chefa!

warsztaty taneczne 
Świetna zabawa i jednocześnie

forma rehabilitacji, znacznie przy-
jemniejsza i zdrowsza od zażywania
lekarstw – rytmiczne ruchy w takt
muzyki odprężą Cię, zredukują na-

pięcie mięśniowe i dadzą poczucie
kontroli nad własnym ciałem.

aktywność fizyczna 
Zajęcia prowadzące do popra-

wy sprawności fizycznej, wydolno-
ści tlenowej, gibkości, równowagi,
koordynacji ruchów. Jednocześnie
wzmocnią Twoje dobre samopo-
czucie i pozwolą na nawiązanie
znajomości. W planie gimnastyka,

aqua aerobik na basenie, treningi
nordic walking. 

warsztaty twórcze 
Nauka rysunku i malarstwa,

nauka technik malarskich np. ma-
lowanie na szkle, drewnie, akware-
lą. Zajęcia rozwiną w Tobie osobo-
wość artystyczną oraz umiejętności
wyrażania własnych koncepcji i po-
mysłów artystycznych.

dyskusyjny klub 
Seniora

Wykłady tematyczne obejmu-
jące zagadnienia mające na celu
zwiększenie wiedzy z różnych dzie-
dzin życia codziennego. To spotka-
nia m.in. z prawnikiem, dietety-
kiem, podróżnikami i nauczyciela-
mi języków obcych. 

Spotkania z kulturą
Czas odejść od małego ekranu 

i spotkać się z innymi w ramach
wspólnych wyjść kulturalnych do
regionalnych instytucji np. do fil-
harmonii, kina czy teatru. Przewi-
dujemy również wycieczki do dal-
szych zakątków Polski. 

Zapewniamy wszystkie mate-
riały potrzebne do kształcenia, 
a w przypadku wyjazdów poza 
gminę Mielno, przejazd i nocleg. 

Do 15 marca wypełnij formu-
larz dostępny w Centrum Kultury 
i przekaż go pracownikom, a skon-
taktujemy się z Tobą przed zajęcia-
mi, aby przekazać Ci dokładne in-
formacje na temat terminów i loka-
lizacji. Planowo uniwersytet ruszy
od kwietnia tego roku. 

W razie jakichkolwiek pytań,
służymy pomocą: tel. 94 315 60 71,
Centrum Kultury w Mielnie, ul.
Chrobrego 45.

emerytura nie musi być nudna!
olga roszak-Pezała, burmistrz Mielna oraz Centrum Kultury w Mielnie zapraszają na darmowe warsztaty dla seniorów.
Skorzystajcie, bo nigdy nie jest za późno, by zostać studentem!

MIeLeńSkI UnIweRSyTeT TRZeCIeGo wIekU



Jesteśmy mistrzami
Igrzyska Dzieci w mini piłce ręcznej chłopców rocznika 2005 i mł. 
o Mistrzostwo Powiatu Koszalińskiego zakończyły się sukcesem
uczniów SP Mielno. Reprezentacja z Mielna (opiekun Tadeusz Jurek)
w swoim pierwszym meczu (2 x 10 min.) pokonała drużynę SP 2 
Sianów (opiekun Piotr Starzecki) wynikiem 11:3, a w drugim zespół
SP Mścice (opiekun Kamila Gronek) także wysokim wynikiem 
13:2. 

Mistrzowski puchar, złote medale oraz prawo reprezentowania po-
wiatu zespół wywalczył w składzie: Wiktor Szymczak (kapitan), Jakub
Koza (zdobywca statuetki Najlepszego Zawodnika), Kacper Zawada
(bramkarz), Polikarp Kozłowski, Antoni Twarowski, Maksymilian Juch-
niewicz, Franciszek Lawrenc, Patryk Wieruszewski, Fabian Banaś, Nor-
bert Barcikowski, Jakub Szulczewski, Gracjan Prajs, Jakub Baranow-
ski i Mikołaj Poraj-Dobrzelewski.
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SaRBInowo Też GRało

14 stycznia zagrała wielka orkie-
stra Świątecznej Pomocy. jak co ro-
ku Sarbinowo włączyło się do akcji.
Tegorocznymi wolontariuszami byli
Natalia jarosz, oskar Serocki-Przy-
bysz oraz julia Pawłowska. Mimo 
kapryśnej pogody wola walki nie
opuszczała chętnych do zbiórki 
na rzecz orkiestry. Udało się 
zebrać 2250 zł. do przedsięwzięcia 
dołączyła dołączyła się również dzie-
cięca orkiestra dęta Morscy Muzycy,
która na zaproszenie gminnej biblio-
teki Publicznej w będzinie oraz ZS
im. Ludzi Morza w Mścicach uświet-
niła 26. finał swoim występem. Szko-
ła w Sarbinowie dziękuję uczniom
oraz ich rodzicom za pomoc i wspar-
cie WośP.

Zgodnie z tradycją, także już szkolną, zorganizo-
wano w mieleńskiej placówce oświatowej kreatywną
zabawę pełną słodkości, czyli Tłusty Czwartek.

Akcja cieszy się w naszej gminie dużą popularno-
ścią. Organizatorzy inicjatywy: Ewa Kazuła oraz Maciej
Adamowicz wraz z uczniami zorganizowali kiermasz
pączków i słodkich wypieków. Tego dnia społeczność
uczniowska, nauczyciele i dyrekcja oraz zaproszeni 
goście wspólnie świętowali… Dzień Pączka. 

Pyszne i rozmaite rodzaje ciast oraz gorące pączki
przyciągnęły wielu sympatyków słodkości. Swoją obec-
nością zaszczycili szkołę m.in.: Olga Roszak-Pezała, bur-
mistrz Mielna wraz ze swoim zastępcą Dominikiem Gro-
netem.

W kawiarence odbyły się konkursy plastyczne oraz
zręcznościowe, a starsze uczennice malowały twarze
młodszym dzieciom. Było wesoło i smacznie! 

Wszystkim, którzy bardzo chętnie pomogli 
w przygotowaniu imprezy bardzo dziękujemy. 

Tradycja Tłustego Czwartku

Mistrzostwa powiatu koszaliń-
skiego w piłce ręcznej dziew-
cząt zakończyły się sukcesem
uczennic mieleńskiej szkoły.
Nasze dziewczęta zdobyły
złote medale zarówno w igrzy-
skach Młodzieży Szkolnej, jak 
i w igrzyskach dzieci. 

Obydwie drużyny awansowały
do wyższego etapu rozgrywek, tj.
Mistrzostw Województwa Zachodnio-
pomorskiego. Puchary i nagrody
ufundował starosta koszaliński. 

Mielno reprezentowały w IMSz:
Aleksandra Kurowska, Natalia
Trąbka, Aleksandra Wójtowicz,
Paulina Marach, Martyna Prajs, 
Katarzyna Pietrzyk, Aleksandra
Jankowska, Aleksandra Rejwerska,
Maria Gil, Dagmara Krysińska, We-
ronika Grodzka. 

W Igrzyskach Dzieci: Ciesiel-
ska Ewelina, Julianna Legieć, Maria
Lawrenc, Karolina Kurowska, Mar-
celina Kędzierska, Zuzanna Strach,
Aleksandra Kaczyńska, Natalia Li-
dak-Hofset, Gabrysia Budzyńska,
Kornelia Szymczak, Oktawia Krau-
se, Nikola Guzińska. 

Trenerem obu drużyn jest
Elżbieta Kopera – nauczyciel wy-
chowania fizycznego. 

Gratulacje dla szczypiornistek 
i opiekunki.

Mistrzowskie dziewczęta

C
elem lekcji było pozna-
nie losów małoletnich
więźniów obozu koncen-

tracyjnego na tle ogólnej niemiec-
kiej polityki okupacyjnej wobec
dzieci z krajów podbitych przez III
Rzeszę. 

Młodzież słuchała wspomnień
naocznego świadka okrutnych wy-
darzeń, które rozegrały się podczas
II wojny światowej. Bolesław Kryń
przedstawił zebranym sytuację,
która przyczyniła się do jego zatrzy-
mania, a następnie pobytu w „hitle-

rowskim piekle”. Znalazł się tam
jako nastoletni chłopiec i zmuszony
był borykać się z nieludzkimi wa-
runkami życia. Śmierć bliskich,
praca ponad ludzie siły, głód, choro-
by oraz tęsknota to tylko niektóre 
z uciążliwości życia w obozie kon-
centracyjnym. 

Przejmujące losy skłoniły
uczniów do zadawania pytań o po-
byt w obozie i sposoby radzenia 
sobie z codziennością po wyjściu 
z niewoli.

Na zakończenie świadek histo-

rii zwrócił się z przesłaniem do
młodzieży: „Niech los mój, będzie
dla młodych Polaków przestrogą”.
Nie zabrakło też poezji obozowej
oraz podziękowań dla gościa. 
Spotkanie zapadnie uczniom na
długo w pamięci.

Edukacja historyczna młodych
pokoleń jest ogromnie ważna, 
a szczególnie ta która dotyczy ele-
mentarnej prawdy o niemieckich
obozach koncentracyjnych. 

MaCIeJ adaMowICZ

Niech mój los będzie
dla was przestrogą!
W Szkole Podstawowej w Mielnie uczniowie spotkali się ze świadkiem
historii. o koszmarze okupacji hitlerowskiej i relacji z „obozów
śmierci” opowiadał bolesław Kryń, były więzień obozu koncentracyj-
nego w Majdanku.
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Serdecznie zapraszam mieszkańców gminy do skorzystania 
z bezpłatnych programów zdrowotnych 

finansowanych z budżetu gminy mielno w 2018 r.:

Rejestracja:

� MiejSCe rejeSTraCji: gabinet nr 2 ZoZ „Med-CaRe” Sp. J.
L. kosiński, w. kosiński (parter) w ośrodku Zdrowia 
w Mielnie przy ulicy bolesława Chrobrego 9

� TerMiN rejeSTraCji: od poniedziałku do piątku w godzinach
8.00-17.00

� TeLeFoNiCZNa rejeSTraCja: 094 316-65-15
Szczepienia będą przeprowadzone po uprzedniej rejestra-
cji w godzinach 9.00-13.00 w terminie (bez sobót 
i niedziel):

� I dawka – od 16 kwietnia 2018 r. do 30 kwietnia 2018 r.
� II dawka – od 18 czerwca 2018 r. do 29 czerwca 2018 r.

Szczepienia zostaną przeprowadzone w ośrodku Zdrowia 
w Mielnie przy ulicy bolesława Chrobrego 9 w gabinecie lekar-
skim ZoZ „Med-Care” Sp. j. 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 biule-
tynu informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Mielnie
(www.mielno.pl-biP-Poradnik interesanta-ochrona zdrowia-
Zgody rodziców na przeprowadzenie szczepienia). Nie obowią-
zuje wcześniejszy wybór lekarza rodzinnego.

WyMagaNe doKUMeNTy: dowód osobisty rodzica. Ilość
szczepień ograniczona. Wykonawca wyłoniony w drodze
konkursu ofert realizujący program: ZoZ „Med– Care” Sp. j. 
L. Kosiński, W. Kosiński, ul. Saperów 34, 75-647 Koszalin.

wieloletni program 
polityki zdrowotnej 
w zakresie szczepienia
dzieci przeciwko 
oSPIe wIeTRZneJ
realizowany przez gminę
Mielno (dzieci 2-letnie)

Program profilaktyki zakażeń
wirusem brodawczaka 
ludzkiego hPV (dziewczęta 13-letnie)

Rejestracja:

� MiejSCe rejeSTraCji: gabinet lekarski nr 2 ZoZ „Med-CaRe” Sp. J. L. 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 2018 r.),
� TeLeFoNiCZNa rejeSTraCja: 094 316-65-15.

badania zostaną przeprowadzone po uprzedniej rejestracji w ośrodku Zdrowia w Mielnie przy ulicy bolesła-
wa Chrobrego 9 w gabinecie lekarskim nr 2 ZoZ „Med– Care” Sp. j. L. Kosiński, W. Kosiński w wybrane niedzie-
le m.in.:

� 14 października 2018 r. w godzinach 10.00-13.00
� 21 października 2018 r. w godzinach 10.00-13.00
� 28 października 2018 r. w godzinach 10.00-13.00
Wymagane dokumenty: dowód osobisty. Ilość badań ograniczona. Wykonawca wyłoniony w drodze

konkursu ofert realizujący program: Usługi Stomatologiczno-Lekarskie S.C. Katarzyna i Sławomir Firmanty, 
ul. M. Karłowicza 3/3, 75-563 Koszalin.

Program profilaktyki Raka GRUCZołU
kRokoweGo (mężczyźni powyżej 45. roku życia)

Rejestracja:

� MiejSCe rejeSTraCji: gabinet nr 2 
– ZoZ „Med-CaRe” Sp. J. L. kosiński, w. kosiński
(parter) w ośrodku Zdrowia w Mielnie przy ulicy bolesława 
Chrobrego 9

� TerMiN rejeSTraCji: od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-17.00 
(od 1 września 2018 r.)

� TeLeFoNiCZNa rejeSTraCja: 094 316-65-15
SZCZePieNia będą PrZeProWadZaNe CodZieNNie w okresie od 15 września 2018 r. do 30

listopada 2018 r. (bez sobót i niedziel) w godzinach 9.00-13.00 i 15.00-17.00 w ośrodku Zdro-
wia w Mielnie przy ulicy bolesława Chrobrego 9 w gabinecie ZoZ „Med-Care” Sp. j. L. Kosiński,
W. Kosiński. Nie obowiązuje wcześniejszy wybór lekarza rodzinnego.

WyMagaNe doKUMeNTy: dowód osobisty. Ilość szczepień ograniczona. Wykonawca
wyłoniony w drodze konkursu ofert realizujący program: ZoZ „Med-Care” Sp. j. L. Kosiński, W.
Kosiński, ul. Saperów 34, 75-647 Koszalin.

Szczepienia mieszkańców 
PRZeCIwko GRyPIe
(osoby powyżej 65. roku życia)

Rejestracja:

� MiejSCe rejeSTraCji: gabinet nr 2 – ZoZ „Med-CaRe” Sp. J. L. kosiński, w. kosiński (parter) w ośrod-
ku 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 zostaną przeprowadzone po uprzedniej rejestracji w ośrodku Zdrowia w Mielnie przy ulicy
bolesława Chrobrego 9 w gabinecie lekarskim ZoZ „Med-Care” Sp. j. L. Kosiński, W. Kosiński w termi-
nie od 1 marca 2018 r. do 30 kwietnia 2018 r. (bez sobót i niedziel) w godzinach 9.00-13.00.
Najpóźniej w dniu szczepienia pierwszej dawki należy dostarczyć do ośrodka Zdrowia w Mielnie podpi-
saną przez rodzica (prawnego opiekuna) zgodę na wykonanie szczepienia. Wzór zgody można pobrać 
z biuletynu informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Mielnie (www.mielno.pl-biP-Poradnik interesanta-
ochrona zdrowia-Zgody rodziców na przeprowadzenie szczepienia). Nie obowiązuje wcześniejszy wybór
lekarza rodzinnego. 

WyMagaNe doKUMeNTy: dowód osobisty
rodzica. Ilość szczepień ograniczona. Wyko-
nawca wyłoniony w drodze konkursu ofert realizu-
jący program: ZoZ „Med-Care” Sp. j. L. Kosiński, 
W. Kosiński, ul. Saperów 34, 75-647 Koszalin.

wieloletni program polityki zdrowotnej 
szczepienia dzieci PRZeCIwko PneUMokokoM
(dzieci 4-letnie)

Rejestracja:

� MiejSCe rejeSTraCji: gabinet nr 2 ZoZ „Med-CaRe” Sp. J. L. kosiński,
w. kosiński (parter) w ośrodku Zdrowia w Mielnie przy ulicy bolesława
Chrobrego 9

� TerMiN rejeSTraCji: od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-17.00
� TeLeFoNiCZNa rejeSTraCja: 094 316-65-15

Szczepienia będą przeprowadzone po uprzedniej rejestracji w godzi-
nach 9.00-13.00 w terminie (bez sobót i niedziel):
� I dawka – od 19 marca 2018 r. do 30 marca 2018 r.,
� II dawka – od 17 września 2018 r. do 28 września 2018 r.

Szczepienia zostaną przeprowadzone w ośrodku Zdrowia w Mielnie przy
ulicy bolesława Chrobrego 9 w gabinecie lekarskim ZoZ „Med-Care” 
Sp. j. L. Kosiński, W. Kosiński. Najpóźniej w dniu szczepienia należy dostar-
czyć 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.miel-
no.pl-biP-Poradnik interesanta-ochrona zdrowia-Zgody rodziców na prze-
prowadzenie szczepienia). Nie obowiązuje wcześniejszy wybór lekarza
rodzinnego.

WyMagaNe doKUMeNTy: dowód osobisty rodzica. Ilość szczepień
ograniczona. Wykonawca wyłoniony w drodze konkursu ofert realizu-
jący program: ZoZ „Med-Care” Sp. j. L. Kosiński, W. Kosiński, ul. Saperów
34, 75-647 Koszalin.


