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zycie gminy

Szanowni
Turyści,
Goście,
Wczasowicze
Z myślą o wakacjach 2015
przygotowaliśmy Przewodnik
Turystyczny, który w pigułce
ułatwi Państwu poruszanie się
po gminie i poznanie bliżej na-
szej oferty rekreacyjnej. 
Przewodnik można nieod-
płatnie otrzymać m.in. w: 
� Centrum Promocji 

i Informacji Turystycznej 
w Mielnie, ul. Lechitów 23; 

�  Filia CPiIT w Sarbinowie, 
ul. Nadmorska 27a, 

�  Urzędzie Gminy Mielno, 
ul. B. Chrobrego 10.

Podczas
wakacji strzeż
się złodzieja! 

Policjanci przypominają, że zło-
dzieje wykorzystają każdą nadarza-
jącą się okazję, tym bardziej w wa-
kacje, gdy nasza czujność jest
częściowo „uśpiona” i odpoczywa.
Ich łupem najczęściej padają tele-
fony komórkowe, torebki, saszetki,
portfele czy dokumenty. Niestety
kradzieże te są w znacznym stopniu
wynikiem nieuwagi i nieostrożności
samych okradzionych. 

/INFO/

N
a jubileuszową zabawę licznie przybyli miesz-
kańcy. Nie zabrakło także lokalnych działaczy,
samorządowców, radnych i sołtysów obecnej

oraz minionych kadencji. 
Wójt Gminy Mielno witała uczestników

wręczając okolicznościowe plakietki.
Pierwsze lata działalności mieleńskiego
samorządu to wielkie inwestycje infra-
strukturalne, wodociągowe – kanali-
zacyjne w Mielnie, Unieściu i Sarbi-
nowie. 

– Dopiero w obecnej fazie
działalności samorządowej za-
częliśmy stawiać na rozwój spo-
łeczno-intelektualny rozbudo-
wując szkołę, obiekty sportowe,
promenady – stwierdziła Olga
Roszak – Pezała, wójt Gminy
Mielno. – To myślenie o przy-
szłości, wszechstronnym rozwoju
Gminy, ale szczególnie podkre-
śleniu jej walorów turystycznych,
nabrało szczególnego znaczenia,
kiedy zaczęliśmy korzystać ze
wsparcia Unii Europejskiej. Polska 
i Mielno przez ostanie 25 lat bardzo się
zmieniły. Kiedyś nadrabiano „opóźnienie”
infrastrukturalne. Obecnie nasza jakość i byt
postrzegane są przez pryzmat oferty kulturalnej,
sportowej oraz turystycznej. Stąd przed samo-
rządowcami dzisiaj stoją nowe wyzwania – przyznała wójt.

Jednym z sukcesów samorządności jest możliwość organizo-

wania się ludzi w organizacjach pozarządowych, które stwa-
rzają im szanse na rozwijanie różnorakich zaintere-

sowań. Nie zabrakło ich także na festynie. 
Na stoisku Ekowspólnoty Lokalnej Organi-
zacji Turystycznej można było posmakować

zdrowej, wegetariańskiej żywności. 
– Zainteresowanie naszą ofertą prze-

rosło najśmielsze oczekiwania – przy-
znali członkowie stowarzyszenia. 

– Mieliśmy wydrukowane dziesiątki
przepisów i wszystkie zostały roz-
dane po pierwszej godzinie degu-
stacji! Zebraliśmy dzięki hojności
uczestników festynu 827 zł, które
przeznaczone zostaną na dzia-
łalność statutową – podsumo-
wali.  

Poza ofertą Ekowspólnoty
można było również rozsma-

kować się w lokalnych wypiekach
członkiń Stowarzyszenia Rozwoju

Miejscowości Gąski, Ekologicznego
Sarbinowa i 16. Południka z Chło-

pów.
Swój dorobek wokalny zaprezento-

wały zdolne dzieciaki i młodzież z ze-
społu Day After Day z Gąsek oraz lokalne ze-

społy: Ławica, Viva la Musica, Bursztyn.
Dla najmłodszych przygotowano wiele

atrakcji, np. skoki na „dmuchańcach”, rzuty piłką do
kolorowej bramki czy tworzenie ogromnych baniek my-

dlanych. 

Jubileusz samorządu
Po 25 latach istnienia samorządu mieleńscy włodarze postanowili uczcić ten jubileusz

wspólną zabawą z mieszkańcami podczas festynu integracyjnego. 

/HISTORIA/

27 maja 1990 roku, weszła w życie nowa ustawa o samorządzie gminnym.
Tego dnia przeprowadzono pierwsze wybory do rad gmin. Ustawa nadała 
osobowość prawną gminom. Funkcje uchwałodawcze stanowi rada gminy 
wybierana w wyborach powszechnych. Organem wykonawczym był początkowo
zarząd gminy na czele z wójtem wybieranym przez radę gminy. Od 2002 roku
organem wykonawczym w gminie jest jednoosobowo wójt, wybierany przez
mieszkańców gminy w bezpośrednich wyborach. 
Wybory do rad gminnych przeprowadzano: 19 czerwca 1994 roku, 
11 października, 27 października 2002 (po raz pierwszy wybierano bezpo-
średnio wójtów gmin), 12 listopada 2006 oraz 21 listopada 2010 i 16 listo-
pada 2014 roku.
Do 1998 roku gmina Mielno należała do województwa koszalińskiego 
(małego). Od 1 stycznia 1999 roku weszła w skład województwa zachodnio-
pomorskiego i powiatu koszalińskiego.
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/FELIETON/

Udanego
wypoczynku!
Tak niewiele do

szczęścia potrzeba:

trochę piasku,

morza, nieba... 
– i tak mało, i jednocześnie tak

wiele znajdziecie Państwo wypo-

czywając w Gminie Mielno podczas

tegorocznych wakacji.
Wierzę, iż naszym gościom będzie
dane zobaczyć morskie krajobrazy,
które zapierają dech w piersiach
oraz wschody i zachody słońca,
których kolory pozostają w pamięci
na zawsze. Mam nadzieję, że to
przede wszystkim dla wakacyjnego
klimatu, szumu fal i zapachu mor-
skiej bryzy będziecie Państwo go-
towi wrócić tu do nas za rok. 
Zapraszam do podziwiania miele-
ńskich cudów natury o każdej
porze roku oraz do aktywnego wy-
poczynku w miejscowościach na-
szej gminy. Polecam poszukiwanie
bursztynów, spacery brzegiem
morza, sporty wodne, piesze
wędrówki po zielonej okolicy, leśne
trasy rowerowe, kiteboarding, węd-
kowanie, poznanie tradycji rybac-
kich naszego regionu, zwiedzenie
latarni morskiej, czy grodziska sło-
wiańskiego. Zaś popołudniami i
wieczorami dużym oraz małym tu-
rystom proponuję dobrą zabawę
uczestnicząc w imprezach Miele-
ńskiego Lata Artystycznego. 
Do tego zapewniam, że czeka na
Państwa komfortowa baza
obiektów noclegowych i nowo-
czesne zaplecze uzdrowiskowo-ho-
telowe. 
Dołożyliśmy wszelkich starań, aby
spełnić Państwa sen o wyjątkowych
i bezpiecznych wakacjach. 

OLGA ROSZAK-PEZAŁA, 
WÓJT GMINY MIELNO

21 maja w Hotelu jaN
w Darłówku wójt gminy
Sławno,  Ryszard Stachowiak

zaprezentował koncepcję stworzenia
szlaku. Zgromadzeni reprezentanci
samorządów woj. zachodniopomor-
skiego, Lasów Państwowych i Urzędu
Morskiego podpisali list intencyjny 
w sprawie wspólnej realizacji przed-
sięwzięcia. W wydarzeniu udział
wzięli także zaproszeni goście, m.in.
poseł Stanisław Gawłowski, Tomasz
Sobieraj, wicemarszałek województwa
zachodniopomorskiego, Wanda No-
wotarska, pełnomocnik marszałka wo-
jewództwa zachodniopomorskiego 
ds. komunikacji rowerowej, Tomasz
Milewski – członek Zarządu Wejhe-
rowskiego Towarzystwa Cyklistów.

Do wspólnej realizacji przedsię-
wzięcia przystąpiło 16 partnerów:
gminy: Bobolice, Darłowo, Male-
chowo, Mielno, Polanów, Postomino,
Sławno, miasto Darłowo i Sławno, 
powiat sławieński, nadleśnictwa 
– Sławno, Karnieszewice, Polanów 
i Bobolice, Regionalna Dyrekcja

Lasów Państwowych w Szczecinku 
i Urząd Morski w Słupsku. 

Sygnatariusze zamierzają wspól-
nie zrealizować projekt inwestycyjny
polegający na budowie szlaków 
rowerowych: międzynarodowego
szlaku od wschodniej granicy gminy
Postomino do  Łaz oraz regionalnego
szlaku „Na zwiniętym torze” na od-
cinku: Marszewo (gm. Postomino) 
– Bobolice. 

Partnerzy tego porozumienia są

przekonani, że łatwiej im będzie
wspólnie starać się o pomoc f i-
nansową, głównie z Unii Europej-
skiej.

Dzięki wspólnym działaniom ma
powstać szlak rowerowy o wysokim
standardzie nawierzchni wraz z in-
frastrukturą towarzyszącą i oznako-
waniem, łączący najbardziej atrak-
cyjne turystycznie, krajobrazowo 
i kulturowo rejony województwa 
zachodniopomorskiego /pojezierze

Drawskie, pojezierze Szczecineckie/
z nadmorskimi kurortami turystycz-
nymi. 

– Jestem przekonana, że dzięki
temu zwiększy się atrakcyjność 
turystyczna regionu Pomorza Za-
chodniego i Środkowego, w tym
oczywiście gminy Mielno. W jed-
ności siła i wspólnie łatwiej nam
będzie osiągnąć zamierzony cel 
– oceniła inicjatywę wójt Olga Ro-
szak-Pezała.

Plany rowerowych szlaków
16 gmin z Pomorza Środkowego, leśnicy i pracownicy Urzędu Morskiego podpisali porozu-

mienie o stworzeniu Międzynarodowego Szlaku R10 oraz Regionalnego Szlaku „Na Zwiniętym
Torze”, jako produktu turystyki aktywnej.

„Jedynie dobry i prawdziwy 
człowiek 
zauważy potrzeby drugiego 
człowieka. 
Jedynie człowiek wielkiego serca
wyciągnie doń pomocną dłoń”

Lokalna Organizacja Turystyczna
Ekowspólnota pragnie podziękować
organizatorom, sponsorom oraz
wszystkim uczestnikom Festynu In-
tegracyjnego z okazji 25 lat Samo-

rządu Lokalnego w Gminie Mielno 
/lata 1990-2015/.

Szczególne słowa kierujemy do
osób i f irm, które wyciągnęły do nas
pomocną dłoń i wsparły nasze przy-
gotowania. Dzięki of iarności ludzi
dobrej woli możliwa była realizacja
naszych zamierzeń i celów. Dzięku-
jemy za pomoc, życzliwość, zrozu-
mienie i of iarność.

Słowa te kierujemy m.in. do f irm
i organizacji: BAJGIEL CHLEBEK

ZDROWY, TOMPAK, WITPOL,
PROBIS – OPAKOWANIA TACKI. 

Osobne podziękowania za
współpracę pragniemy przekazać
Gminie Mielno, Informacji Tury-
stycznej w Mielnie, Straży Pożarnej,
ratownikom medycznym.

Mamy nadzieję, że kolejne lata
będą przynosić Państwu i nam
jeszcze więcej wspólnej satysfakcji 
i radości z tego, co robimy. Dzięku-
jemy!

Podziękowania

W Multikinie wyświetlono 
wyjątkowy film – pokazujący

historię półwiecza oporu
przeciw budowie elektrowni

atomowej w Niemczech. 
Obejrzeli go przeciwnicy 

powstania inwestycji 
w Gąskach. 

„Nowy sąsiad”, f ilm w reżyserii
Antje Hubert, to historia oporu
przeciw budowie elektrowni ato-
mowej w Brokdorf nad Łabą
(Niemcy). Reżyserka towarzyszy bo-
haterom w ich wspomnieniach i w
aktualnych akcjach protestacyjnych.
W emocjonalny sposób portretuje
odcinek ich drogi życiowej, nazna-
czony walką o demokrację i prawo do
współdecydowania. Dokumento-
wanie tak długiego okresu (lata 1973
– 2011) i obf itość materiałów archi-
walnych oraz rozmów ze świadkami
tamtych czasów sprawiają, że f ilm
staje się niezrównanym doku-
mentem najnowszej historii Nie-
miec. Mocne słowa padają z ust bo-
haterów: „Kiedy zdałem sobie sprawę
z tego, co się dzieje, moja wizja de-
mokratycznego państwa prawa legła
w gruzach” – stwierdza Ali Reimers,
hodowca mlecznych krów, gospo-
darz z Brokdorfu.

Na widowni siedzieli nie tylko

mieszkańcy gminy Mielno, którzy po
projekcji, podczas spotkania z Kar-
stenem Hinrichsenem, aktywistą 
antyatomowym i mieszkańcem
Brokdorfu, pytali o metody walki 
z atomowym lobby. 

– Zrobiliśmy wszystko, co było
możliwe, walce poświęciliśmy prawie
pół wieku. Nasz kraj rezygnuje 
z energii atomowej, w 2022 roku za-
kończymy def initywnie ten rozdział
– podsumował gość z Niemiec.

Radioaktywność bez granic Nagroda 
za aktywność

Rozstrzygnięto 9. edycję 
programu grantowego

Działaj Lokalnie. Wśród nagro-
dzonych znalazły się stowarzy-
szenia z naszej gminy. 

W tym roku na konkurs nade-
słano 30 projektów o łącznej war-
tości 92 tysięcy złotych, których
wkład własny nie przekraczał 
6 tysięcy złotych. Pozostałe pie-
niądze to m.in. „wycena” pracy
członków stowarzyszeń, którzy
przy organizacji tych przedsięw-
zięć pracują jako wolontariusze.
To właśnie najistotniejszy ele-
ment programu – organizacje po-
zarządowe mają pomysł, a orga-
nizator konkursu – Fundacja
Nauka dla Środowiska – wspiera
ich logistycznie i finansowo w or-
ganizacji.

Wśród dwunastu nagrodzo-
nych projektów (o łącznej war-
tości dofinansowania aż 55 ty-
sięcy złotych) znalazły się dwa 
z gminy Mielno. 

Stowarzyszenie „16-ty” Po-
łudnik z Chłopów dzięki projek-
towi „Ryby mają głos!” zamierza
krzewić wiedzę na temat ryb i hi-
storii rybołówstwa. Uczestnicy
zajęć, młodzież w ich trakcie
dowie się np. o tym jakie gatunki
ryb, które jemy na co dzień żyją
Bałtyku, a jakie nie pochodzą 
z naszego regionu lub są rybami
słodkowodnymi.

Natomiast Stowarzyszenie na
Rzecz Osób Zagrożonych Wyklu-
czeniem Społecznym „Pomost”
wpadło na pomysł uczenia od naj-
młodszych lat ogrodnictwa. Za-
planowano zajęcia z hodowli
kwiatów, warzyw i ziół. Nie bez
znaczenia będą też zajęcia kuli-
narne, zakończone konkursem,
na którym uczestnicy będą mogli
wykazać się praktyczną wiedzą
o roli warzyw w naszej diecie.

/OPINIA/
Olga Roszak-Pezała, Wójt Gminy Mielno:
– Z tego filmu wynika jasna puenta, iż tytułowy nowy sąsiad, monstrum ato-
mowe w pobliżu domostw, to cykająca bomba, to niepewność jutra dla miesz-
kańców wsi, z którą żyją od ponad 40 lat. I chociaż Niemcy etapowo rezygnują
z atomu, to kwestia braku ostatecznego składowiska odpadów radioaktyw-
nych spędza sen z powiek mieszkańcom Brokdorfu, gdyż teraz jest ono obok
za ich płotem. Radioaktywność w sąsiedztwie i przerażenie to finał walki
Niemców. 
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W czerwcu na plażach gminy
Mielno oraz na kanale 

Jamneńskim odbył się festyn 
„Wędkarskie otwarcie 
Jamneńskich Wrót”. 

Wędkarze mogli się sprawdzić
w czterech konkurencjach, 
z których spinning z brzegu morza
okazał się najtrudniejszy. Wietrzna
pogoda oraz oderwane od dna wo-
dorosty praktycznie uniemożli-
wiały połów belony. Jej ławice, co
chwila pojawiały się bardzo daleko
od brzegu i były poza zasięgiem za-
rzucanych spinningów. 

Od Łaz do Gąsek żadnemu z za-
wodników nie udało się złowić tej
ryby.

Nieźle radzili sobie surfcastin-
gowcy, którzy swoje stanowiska
rozłożyli na wschód od budowa-
nego  jamneńskiego falochronu –

mola. Łowiono głównie stornie,
gładzice oraz turboty.

Organizatorami był Urząd Gminy
w Mielnie oraz Mieleński Wędkarski
Klub Sportowy „Jurmen” oraz kosza-
lińskie koło wędkarskie „Rokosowo 
– Jedliny”.

Rekordowe rezultaty osiagnięto 
w metodzie gruntowej. Zwycięzca 
– Bogusław Kleczkowski złowił ponad
20 kilogramów wspaniałych leszczy 
i płoci. Największy leszcz ważył 
2.25 kg.

Wszystkie konkurencje festynu
odbywały się na „żywej rybie” – po
zważeniu lub zmierzeniu wszystkie
wracały do wody.

Impreza bardzo atrakcyjna, gdyż
jak nigdy dotąd, na całym wybrzeżu
morskim, nie rozgrywano czterech
konkurencji jednocześnie. 
RELACJA FOTOGRAFICZNA
WWW.JURMEN.COM.PL 

Jamneńskie
Wrota otwarte 
dla wędkarzy

Portal Czasnadmorze.pl przy
pomocy wypoczywających

tworzy ranking miejscowości,
gdzie najlepiej wypoczywać

nad morzem. Głosujcie 
na Mielno!

W poprzednich latach ocenia-
liśmy nawet 20 miejscowości,
jednak w 2014 r., na podstawie kil-
kudziesięciu tysięcy Waszych
głosów zdecydowaliśmy się na
wybór 10 miejscowości nadmor-
skich, które cieszą się największą
popularnością i najlepszymi opi-
niami. To właśnie Wasze opinie 
i prawie pół tysiąca komentarzy sta-
nowią najważniejszą wartość ran-
kingu. Prosimy również o komen-

tarze i opinie o małych uroczych
miejscowościach których w ran-
kingu brak – już wkrótce na cza-
snadmorze.pl znajdziecie prze-
wodnik po perełkach Wybrzeża.

Głosujemy – aby zagłosować wy-
starczy wejść na stronę http://
www.czasnadmorze.pl/ranking-
miejscowosci-nadmorskich/ i „po-
lubić” miejscowość z listy. Znajduje
się na niej także Mielno. 

Poprzednią edycję ranking 
wygrywało Świnoujście, jednak
Mielno, Władysławowo czy Koło-
brzeg „deptały mocno po piętach” 
liderowi. Jak będzie tym razem? 
Zachęcamy do udostępniania i pro-
mowania Mielna – ulubionego wa-
kacyjnego kurortu.

Głosujcie na Mielno!

L
etNia sceNa KulturalNa
to wyjście z „kulturą” do miejsc
gdzie ludzie wyjeżdżają na wa-

kacje. Projekt został zainicjowany 
w sezonie letnim 2014. Specjalnie
zbudowane namioty z infrastrukturą
teatralno-kinową, księgarniami i ma-
łymi kawiarniami w sezonie 2015
staną w siedmiu miejscowościach
nadmorskich: Hel, Jurata, Jastarnia,
Władysławowo, Jastrzębia Góra,
Łeba i Mielno. 

Oferta skierowana jest do wszyst-
kich wczasowiczów zarówno doro-
słych jak i najmłodszych. W pro-
gramie m.in. występy najlepszych
Polskich kabaretów takich jak Ani
Mru Mru , kabaret Moralnego Nie-
pokoju, Paranienormalni, Cezary

Pazura, Marcin Daniec, Piotra 
Bałtroczyk koncerty muzyczne 
– Grzegorz Turanu, Stanisław Soyka
,Andrzej Sikorowski, Krzysztof
Krawczyk spektakle teatralne 
– Roma i Julian, Zdrówko, Sex Guru
spotkania z autorami książek 
– Beata Pawlikowska, Ryszard Ka-
lisz, Piotr Rubik, oraz spektakle dla
dzieci. Absolutna nowością jest kino
tworzone wspólnie z siecią Multi-
kino z repertuarem tym samym,
który dostępny jest w miejskich
multipleksach. We frontowej części
Sceny Kulturalnej znajduje się 
księgarnia prowadzona wspólnie 
z wydawnictwem Burda, a także 
kawiarnia, w której będzie można
napić się kawy Costa Coffee.

Co kryje „Letnia Scena
Kulturalna”?

Dwa miesiące wakacji to 140 seansów 
filmowych, 18 występów kabaretów 
i koncerty, 18 spotkań autorskich 

oraz 14 imprez dziecięcych – zapewniają 
organizatorzy. 
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Uczniowie z I b SP w Mielnie 
recytowali rodzicom wierszyki, wręczy-
li laurki i własnoręcznie wykonane
portrety, nie zabrakło konkursów, tań-
ców oraz wspólnej zabawy dzieci 
z rodzicami. A wszystko pod czujnym

okiem – „dyrygentyki” – pani Magdy
Gos-Kozłowskiej. Podopieczni świetlicy
środowiskowej w Unieściu wyśpiewali
płynące z głębi serca życzenia swoim
mamom. Wokalistki to część zespołu
obiecujących artystów szkolonego przez

Zbigniewa Komorowskiego, który w ra-
mach projektu Stowarzyszenia Pomost
z Unieścia prowadzi warsztaty mu-
zycznie i szlifuje lokalne talenty wo-
kalne. Efekty były zachwycające, co
widać było na twarzach mam.

Dzień Matki pełen muzyki i śpiewu
– w szkole i w świetlicach

„MAMA, TATA I JA” 
POD TAKIM HASŁEM PRZEDSZKOLAKI, RODZICE I PERSONEL

PRZEDSZKOLA W MIELNIE BAWILI SIĘ NA RODZINNYM PIKNIKU. 
W PROGRAMIE BYŁO PIKNIKOWE MENU, SPORTOWE ZMAGANIA 

I WSPÓLNE ŚPIEWANIE. GŁÓWNĄ ATRAKCJĄ BYŁ KREATYWNY SPEKTAKL
„JAŚ I MAŁGOSIA” PRZYGOTOWANY PRZEZ RODZICÓW. DZIECI MOGŁY

KORZYSTAĆ Z WIELU ATRAKCJI – BYŁY M.IN. DMUCHANE ZAMKI,
ZJEŻDŻALNIE, LODY, PYSZE WYPIEKI MAM I GROCHÓWKA. POGODA I

NASTROJE PANUJĄCE WŚRÓD ZEBRANYCH BYŁY JUŻ PRAWIE WAKACYJNE.

R
odzice zaprezentowali kuli-
narne umiejętności oferując
na stoiskach zdrowe przekąski.

Nie zabrakło konkursów, loterii,
sportowych zmagań, a także emo-
cjonujących wyzwań – szczególnie
uczniów zdających na kartę rowe-
rową. 

Festynowi towarzyszyły dźwięki
kapeli góralskiej. Był także pokaz
mieleńskich karateków, zumba dla
wszystkich prowadzona przez dzie-
więciolatkę, mecz piłki nożnej 
rodzice kontra dzieci, w którym
zgodnie z przewidywaniami kalen-
darza wygrały latorośle.

Organizatorem i pomysłodawcą
festynu od kilku lat jest grono ZS 
w Mielnie wraz z rodzicami i samymi
uczniami.

Rodzinny Dzień Dziecka 
Barwny korowód uczniów, rodziców i nauczycieli przeszedł ulicami Mielna inaugurując Festyn Rodzinny 

z okazji Dnia Dziecka.

/W OBIEKTYWIE/
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W maju wychowankowie
świetlicy środowiskowej 
w Gąskach uczestniczyli 

w zajęciach, które miały ich
nauczyć empatii. 

Program o nazwie „Niezwykłe za-
jęcia o zwierzętach” polegał na po-
znaniu m.in. pracy lekarza wetery-
narii w schronisku dla psów w Kosza-
linie. Odwiedzając „Leśny zakątek”
dzieci dowiedziały się np. o sposo-
bach ochrony przed atakującym
psem. Miały także okazję wyprowa-
dził znajdujące się w schronisku psy

na spacer. W czasie zajęć dzieci po-
znawały organizację, które poma-
gają, pielęgnują oraz leczą zwierzęta.
Świetlicę w Gąskach odwiedziło
wielu miłośników zwierząt. Dzięki
inspektorce ze Stowarzyszenia Miło-
śników Psów Ras Północnych oraz
Sportu Zaprzęgowego HUSOSKY
wychowankowie dowiedzieli się jakie
niebezpieczeństwa niesie ze sobą ob-
cowanie ze zwierzętami domowymi
i leśnymi. Przybyła do świetlicy także
pasjonatka papug wraz z nimfą Pro-
meteuszem. W psim salonie pięk-
ności dzieci poznały osobę zajmu-

jącą się strzyżeniem psów. Nauczyły
się jak wygląda fachowa pielęgnacja
psów i kotów oraz zwiedziły sklep ze
specjalistycznym pokarmem dla
zwierząt. 

Podczas „Dni zwierząt w świe-
tlicy” chwaliły się swoimi zwierząt-
kami – pojawiły się króliczki, psy 
różnych ras, a także papużki nieroz-
łączki. 

– Ten majowy czas był nauką 
i doświadczaniem nowych przeżyć
– podsumował zajęcia kierownik
SPWD w Gąskach Beata Korczyń-
ska.

Niezwykłe zajęcia 
o zwierzętach

/W OBIEKTYWIE/

11 I 14 CZERWCA ODBYŁ SIĘ II OGÓLNOPOLSKI TURNIEJU PIŁKI
RĘCZNEJ DZIEWCZĄT MIELNO CUP Z UDZIAŁEM 15 DRUŻYN.

W ZAWODACH BRAŁY UDZIAŁ DZIEWCZĘTA URODZONE W LATACH 2000-2002.
MIELEŃSKA DRUŻYNA UKS OPTY UPLASOWAŁA SIĘ NA IV POZYCJI. LEPIEJ 

POSZŁO IM W TURNIEJU PLAŻOWYM, GDZIE ZAJĘŁY II MIEJSCE.

Strażacy
dzieciom

Z okazji Dnia Dziecka dla naj-
młodszych mieszkańców Mielenka
urządzono niespodziankę – piknik,
na którym bez względu na wiek 
bawili się wszyscy – dzieci, dorośli,
rodzice i dziadkowie. 

Nie zabrakło słodyczy, pizzy,
konkursy sprawnościowe, zamki
dmuchane, pokazy sprzętu strażac-
kiego. 

Serdeczne podziękowania dla 
organizatorów: sołectwa Mielenko,
strażaków z Mielenka, stowarzy-
szenia „Słoneczne Mielenko”.

O
d 18 do 21 czerwca na
terenie ośrodka wczasowego
Universal w Łazach rozloko-

wała się blisko setka ciągników naj-
różniejszych marek. W programie
zlotu przewidziano m.in. rajd trak-
torowy na dystansie 2 x 12 km (Łazy
– Mielno – Łazy), uroczystą plażową
paradę starych ciągników, plażowe
zawody manewrowe, ciągnikowy za-
chód słońca i prezentację narodzin
Ursusa c45.

Jeszcze przed rozpoczęciem im-
prezy ustanowiono swoisty rekord.
16 czerwca Jacek Hornik wyruszył 
z Bielska Białej ciągnikiem Ursus

c45 (wyprodukowanym w 1956
roku) i po przejechaniu na kołach
ponad 700 kilometrów dotarł na
Zlot. 

To nie jedyny traktorzysta, który
na kołach, a nie na lawecie, dotarł na
miejsce. W taki sposób zameldował
się w Łazach traktorzysta ze Swa-
rzędza, który w zeszłym roku jako je-
dyny przyjechał i wrócił na kołach. 
Z okolic Choczewa (Pomorskie) do-
tarły na kołach dwa traktory – Ursus
c45 oraz Lanz Bulldog HR. Z okolic
Gorzowa Wielkopolskiego na zeto-
rach dotarła z kolei grupa miłośników
starych ciągników.

II Nadmorski Zlot Ciągników
Łazy stały się na trzy dni stolicą polskich traktorzystów, którzy dotarli tu z najodleglejszych miejsc w kraju na 

II Nadmorski Zlot Starych Ciągników i Maszyn Rolniczych. 

wydarzenia



W czerwcu uczniowie 
z klasy III b Szkoły Podsta-

wowej w Mielnie wraz z opie-
kunami byli na na wycieczce

w Połczynie Zdroju.

Wyjazd zorganizowany został
dzięki współpracy z Mieleńską Lo-
kalną Grupą Rybacka w ramach 
realizacji zadania aktywizującego 
pn. „Klasa trzecia poznaje i zmienia
świat”.

W czasie wycieczki  połączono
przyjemne z pożytecznym. Przepro-
wadzono m.in. warsztaty edukacyjne
na temat historii Połczyna Zdroju,
mieleńscy uczniowie spotkali się ze
szkolnymi rówieśnikami z połczyń-
skiej podstawówki oraz uczestniczyli
w mini kursie pierwszej pomocy w
sytuacjach zagrożenia zdrowia i życia.  

Mieleńskie dzieci wzięły udział 
w treningu z psychologiem, aby na-
uczyć się rozpoznawać i nazywać
emocje, rozwiązywać konflikty, nabyć
umiejętności budowania pozytywnej
samooceny. Wieczorem, w przed-
dzień wyjazdu zorganizowano ognis-

ko pożegnalne, a w dniu wyjazdu
uczniowie z Mielna byli w kinie. 

Wspomnienia utrwalono nie
tylko na zdjęciach, ale przede
wszystkim w pracach plastycznych,
które zaprezentowano na wystawie
„Połczyn jaki pamiętam”.

Trzecioklasiści poznają świat
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/KRÓTKO/

Mieleński 
„ptak”

Maja Dajnowicz, uczennica klasy 
III gimnazjum Zespołu Szkół 
w Mielnie, w finale Turnieju Recyta-
torskiego „Ptaki, ptaszki i ptaszęta
polne” zdobyła wyróżnienie w kate-
gorii „ptaki”. 
W konkursie uczestniczyli laureaci
eliminacji powiatowych 
– 51 uczestników ze szkół podsta-
wowych i gimnazjów z terenu daw-
nego województwa koszalińskiego 
i miasta Koszalina.  

Jestem bezpiecznym
przedszkolakiem

11 czerwca Przedszkole w Mielnie
zorganizowało I powiatowy konkurs
wiedzy o bezpieczeństwie. 
W konkursie wzięły udział zaprzyjaź-
nione placówki z Mścic, Biesiekierza 
i Rosnowa. Nad prawidłowym przebie-
giem czuwało fachowe jury. Dzieci wy-
kazały się znajomością zasad ruchu
drogowego, bezpiecznego przeby-
wania w domu i poza nim. 
Wszyscy uczestnicy otrzymali na-
grody i dyplomy.

Szkoła potrzebuje rodziców  
– zapewniają nauczyciele 

z ZS w Mielnie organizując 
od kilku lat spotkania 

w ramach projektu „Szkoła
dla rodziców”. 

W tym roku rodzice mogli uczest-
niczyć w zajęciach zorganizowanych
przez Stowarzyszenie Prof ilaktyki 
i Terapii „Młodzi Młodym”. W trakcie
warsztatów rodzice mogą liczyć na
pomoc fachowców w dostrzeżeniu
problemu w relacjach rodzic 
– dziecko oraz w znalezieniu odpo-

wiedzi na nurtujące ich wycho-
wawcze pytania.

Taka wymiana doświadczeń i po-
glądów pomaga w znalezieniu me-
tody czy środka by pomóc dziecku w
jego problemach nie naruszając prawa
do bycia sobą i popełniania błędów.
Rodzice podkreślają, że chętnie ko-
rzystają z tego typu warsztatów. 

– Dzięki temu wiemy jak po-
stępować z dzieckiem w okresie do-
rastania, aby utrzymać z nim więź
emocjonalną i jednocześnie sku-
tecznie wychowywać – zapewniali
po zakończeniu warsztatów.

Rodzice w szkole 

/W OBIEKTYWIE/

I URODZINY ORKIESTRY DĘTEJ „MORSCY MUZYCY” Z SARBINOWA, 
KTÓREGO OPIEKUNEM JEST STOWARZYSZENIE EKOLOGICZNE „NASZE SARBINOWO”.

HTTPS://WWW.YOUTUBE.COM/WATCH?V=PZYCVGBQUT8&FEATURE=YOUTU.BE

M
łodzież z parafii
w Sarbinowie i Mielnie
otrzymała zaproszenie 

na obchody 100-lecia Nauczania 
w Języku Polskim organizowane
przez Politechnikę Warszawską.
Dzięki temu od 14 do 17 maja pod
opiek Haliny Garmulewicz uczestni-
czyli w pikniku naukowym „Od
Mikro do Makro”. Każdy pasjonat
nauki i nowych technologii mógł zo-
baczyć eksperymenty prezentowane
przez studentów. Szczególną uwagę
naszych uczniów zwrócił transfor-
mator Tesli, który pod wpływem wy-
ładowań elektrycznych wydawał
dźwięk o różnych częstotliwościach
– tworząc tym samym melodię. 
Studenci robotyki zaprezentowali ro-
bota „mechaniczną rękę”, który za-
pamiętywał i kopiował ruchy. Zain-
teresowani chemią mogli obejrzeć
zadziwiające reakcje i produkcję
lodów z ciekłym azotem. Niezwykłą
atrakcją była również wystawa „Na
skrzydłach czasu – ludzie i kon-
strukcje lotnicze Politechniki War-
szawskiej”. 

Młodzież zwiedziła również 

Muzeum Powstania Warszawskiego,
słuchając opowieści o 63 dniach
walki, o historii bohaterów 1944 roku
i ich zmaganiach o wolną Polskę. 

Wycieczka zakończyła się jeszcze
jedną atrakcją – i to nie tylko dla 
kibiców piłki nożnej – wejście na Sta-
dion Narodowy i obejrzenie m.in.
szatni piłkarzy, sali konferencyjnej,
sektora VIP oraz sali telewizyjnej, z
której nadawane są relacje na żywo.

Nauka jest fascynująca
W maju uczniowie Gimnazjum im. Marka Kotańskiego w Mielnie wyjechali do Warszawy, aby wziąć udział 

w pikniku naukowym zorganizowanym przez Politechnikę Warszawską. 

/PODZIĘKOWANIA/
Księdzu proboszczowi parafii w Sar-
binowie, dyrekcji Gimnazjum 
w Mielnie i pani Halinie Garmule-
wicz za możliwość udziału we wspa-
niałej wycieczce. Dr chemii Agacie
Sikorskiej z Politechniki Warszaw-
skiej, która każdego dnia witała
nas szczerym uśmiechem i potra-
fiła zarażać dobrą energią oraz we
wspaniały sposób pokazała uroki 
i historię Warszawy. 

GIMNAZJALIŚCI
Z MIELNA 

FOT. WIKTORIA BOROWSKA
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Zespół Śpiewaczy „16-ty Połud-
nik” z Chłopów zajął pierwsze
miejsce w swojej kategorii podczas 
VI Powiatowego Przeglądu Solistów,
Kapel i Zespołów Ludowych. 

Impreza odbyła się 30 maja w sali
widowiskowej Domu Kultury w Do-
brzycy pod patronatem Wójta Gminy
Będzino Henryka Brody i Starosty
Koszalińskiego Mariana Hermano-
wicza odbył się

W rywalizacji w poszczególnych
kategoriach uczestniczyło 12 soli-
stów, kapela ludowa, 23 zespoły śpie-
wacze i 2 zespoły pieśni i tańca. 
Jurorzy wyłonili zwycięzców i wy-

różnili zespoły i wykonawców, m.in.
w kategorii zespoły śpiewacze, gdzie
I miejsce zajął 16-południk (Chłopy),
wyprzedzając zespł Seniorów „Za-
cisze” (Koszalin) i „Sąsiadów zza
miedzy” (Wyszebórz). 

Wszyscy wykonawcy otrzymali
dyplomy i upominki w postaci roślin
ozdobnych ufundowanych przez
sponsora imprezy „Ogrodów HOR-
TULUS” oraz drobne upominki
ufundowane przez Gminny Ośrodek
Kultury w Będzinie. W trakcie
trwania przeglądu wykonawcy i ze-
społy miały możliwość zwiedzania
ogrodów HORTULUS. 

Wyśpiewali laury 

Na stadionie w Mielnie odbył się
turniej f inałowy w ramach roz-
grywek Liga Bałtycka Orlik 2012 
– Powiat Ziemski Koszalin w kate-
gorii Żak (rocznik 2006 i mł.). 

Aura nie sprzyjała młodym piłka-
rzom, ale  wszyscy zagrali „na szóstkę”.
Nie zabrakło pięknych bramek, do-
pingu rodziców, uśmiechu i dobrej za-
bawy. 

Zespoły w strugach deszczu ode-

brały medale i nagrody. W Mielnie
zmagali się żacy z UKS Olimpia Bo-
bolice (trener Marcin Kowalski),
LUKS Iskra/SP Kłanino (trener
Henryk Kowalski), SAS I i II Sianów
(trener Piotr Starzecki), Saturn I i II
Mielno (trener Mariusz Gosławski),
SP Bonin (trener Mariusz Poślednik),
SP Dąbrowa (trener Sebastian 
Wroński). Organizatorem turnieju
był KS Saturn Mielno.

Zagrali jak zawodowcy

Mistrzami Gminy Mielno 
w trójboju lekkoatletycznym
uczniów szkół podstawowych
zostali Zuzanna Wiśniewska 

i Jakub Styrenczak.

Zawody rozegrano w piątek, 
22 maja, w Zespole Szkół w Mielnie.
Mogli w nich uczestniczyć uczniowie
z rocznika 2003 i młodszych. Na
trójbój składał się bieg na dystansie
60 metrów, skok w dal i rzut piłeczką
palantową. Wśród dziesięciu wyty-
powanych do udziału dziewcząt naj-
większą liczbę punktów zdobyła 
Zuzanna Wiśniewska z klasy Va ZS 
w Mielnie i tytuł Mistrza Gminy na
rok szkolny 2014/2015.

Wśród siedmiu startujących
chłopców po dwóch konkurencjach
prowadził Bartosz Sarnes z klasy Va,
ale po rzutach piłeczką palantową
wyprzedził go kolega z klasy Jakub
Styrenczak  zdobywając tym samym
złoty medal i statuetkę Mistrza
Gminy. Miejsca drugie wywalczyli:
Katarzyna Pietrzyk (kl. V b) i Bartosz
Sarnes, a brązowe medale: Maja
Dziewiątkowska (kl. IV b) i Hubert
Bączkowski z V a. 

Wszystkim zawodnikom gratulu-
jemy zaangażowania, indywidual-
nych wyników i życzymy dalszych
sportowych sukcesów! 

TADEUSZ JUREK

Mistrzowie trójboju 

Zapisy 10-osobowych drużyn,
które grać będą na boisku trawia-
stym rozstawionym na plaży. 

Wpisowe wynosi 500 zł. 

Zwycięska drużyna otrzyma bi-
lety na mecz Reprezentacji Polski
oraz zagra w Turnieju Gwiazd z ta-
kimi drużynami jak: Orły Engela, 

Reprezentacja Artystów Polskich 
Kontakt: e-mail: info@deniscup.

co.uk; Fanpage Facebook: www.
facebook.com/Denis.Cup

Turniej turystów 
10 i 12 lipca zapraszamy turystów na Turniej rozgrywany 

na głównej plaży w Mielnie.

Wójt Gminy Mielno ogłasza konkurs ofert na otrzy-
manie zlecenia upoważniającego do poboru opłaty miej-
scowej na terenie Gminy Mielno w okresie sezonu letniego
2015 r.
Oferty należy składać w Biurze Obsługi Inkasenta 
w pok. nr 1 Urzędu Gminy Mielno do 24 czerwca 2015 r. 
(decyduje data wpływu do Urzędu Gminy Mielno ).
Otwarcie ofert oraz wybór upoważnionych do poboru opłaty
miejscowej odbędzie się w dniu 26 czerwca 2015 r. Zastrzega
się prawo odwołania konkursu bez podania przyczyny.
Szczegółowe informacje w sprawie warunków konkursu
można uzyskać w pok. nr 009 lub pod tel. 94 34-59-865.

O F E R T A
powinna zawierać:

1. Imię, nazwisko i adres oferenta lub nazwę firmy oraz sie-
dzibę, jeżeli oferentem jest osoba prawna.

2. Datę sporządzenia oferty.
3. CV – przebieg dotychczasowego zatrudnienia, posia-

dane wykształcenie.

4. Oświadczenie oferenta o niekaralności.
5. Oświadczenie oferenta o znajomości Uchwały 

Nr XLV/485/13 Rady Gminy Mielno z dnia 14 listopada
2013 r. w sprawie opłaty miejscowej.

W A R U N K I
konkursu ofert na otrzymanie zlecenia upoważniającego
do poboru opłaty miejscowej na terenie Gminy Mielno 
w okresie sezonu letniego 2015:
1. Zleceniobiorca zobowiązany jest do zawarcia umowy 

w treści określonej przez Wójta Gminy Mielno.
2. Oferent winien znać podstawy zasad rozliczania

środków finansowych pobieranych od prowadzących
działalność w zakresie wynajmu kwater, pokoi gościn-
nych, hoteli, pensjonatów, kempingów, strzeżonych
pól biwakowych.

3. Zleceniobiorca winien wykazać się znajomością Uchwały
Nr XLV/485/13 Rady Gminy Mielno z dnia 14 listopada
2013r. w sprawie opłaty miejscowej.

OGŁOSZENIE

Zostań poborcą opłaty miejscowej
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W f inale reprezentacji grup Ligi
Żaków KOZPN w Drawsku Pomor-
skim zagrali także mieleńscy 
piłkarze. Maksymilian Juchniewicz 
i Jakub Koza z KS Saturn Mielno sta-
nowili skład reprezentacji powiatu
koszalińskiego ziemskiego. W pierw-
szym tego typu f inale wzięły udział
zespoły reprezentujące grupy biało-
gardzką, drawską, kołobrzeską, 
koszalińską grodzką, koszalińską
ziemską, sławieńską, szczecinecką
oraz gospodarze – Drawsko Pomor-

skie. Grano 2 razy po pięć minut,
systemem „każdy z każdym”, rów-
nocześnie na dwóch boiskach.
Zgodnie z wytycznymi w zakresie
organizacji szkolenia i systemu
współzawodnictwa młodzieży pi-
łkarskiej po meczach remisowych
strzelane są rzuty karne (jako forma
szkolenia). Wszyscy żacy otrzymali
od organizatora turnieju – Koszaliń-
skiego Okręgowego Związku Piłki
Nożnej – okolicznościowe stroje 
piłkarskie.  

Młodzi reprezentanci

24 maja uczniowie Zespołu
Szkół w Mielnie brali udział 

w biegach ulicznych dla dzieci
i młodzieży w czasie Między-
narodowego Biegu Wenedów

w Koszalinie. 

Nasza 10-osobowa ekipa wywal-
czyła 1 medal i 5 dyplomów z na-
grodami rzeczowymi. Rywalizacja
toczyła się w kategoriach wieko-
wych na dystansie 800 metrów,
osobno dziewczęta i chłopcy, 
a w każdym biegu nagradzanych
było pierwszych sześć osób. Naj-
lepszy wynik osiągnął Jakub Styren-
czak z klasy V a (rocz. 2003), który
wybiegał sobie medal pamiątkowy

za III miejsce na podium. 
Nagrodzeni zostali również: Ka-

tarzyna Pietrzyk (2003) i Polikarp
Kozłowski (2005) – za IV miejsca,
Bartosz Sarnes – za V miejsce i Hu-
bert Bączkowski – za VI miejsce
(obaj rocz. 2003). 

Po biegowych trudach przy sło-
necznej pogodzie, dużym powo-
dzeniem cieszyły się koszalińskie
fontanny i kręcone lody. Uczniowie
przeżyli kolejną przygodę ze
sportem. Gratuluję wszystkim bie-
gaczom i dziękuję rodzicom Kasi
Pietrzyk i Krzysia Gajdy za obec-
ność i pomoc w czasie trwania za-
wodów.

TADEUSZ JUREK

Mistrzowsko pobiegli

16
i 17 maja w KoHtla-
järve w Estonii odbywały
się 29. Mistrzostwa Europy

Kyokushin Karate KWF. W zawodach
udział wzięło prawie 400 zawod-
ników z 21 krajów oraz Japonii. 
W reprezentacji Polski znalazła się 
8-osobowa grupa karateków z Miele-
ńskiego Klubu Sztuk i Sportów Walki. 

Czworo naszych zawodników wy-
walczyło miejsca na podium: Jakub
Mierzejewski, Patryk Paziewski, Zu-
zanna Rychlewicz i Filip Adamów.
Niewiele też zabrakło naszym pozo-
stałym senpai, którzy po zaciętych
ćwierć f inałowych walkach odpadali

z rywalizacji o medale. Piotr Formela,
Mateusz Szcześniak, Aleksandra oraz
Agata Oryszewskie po bardzo do-
brych występach uplasowali się na
miejscach 5-8. Jest to także znako-
mity wynik zważywszy na dużą ilość
zawodników oraz wysoki poziom
techniczny konkurentów. 

Michał Pniewski (zawodnik 
Centrum Kultury Karate Kyokushin
Resko, na co dzień trenujący wraz 
z nami) także wraca do domu z me-
dalem. Wywalczył brązowy medal 
w kategorii Senior -80 kg.

Wszystkie sukcesy jakie odnoszą
nasi zawodnicy są sukcesami indywi-

dualnymi każdego z nich oraz
wielkim – wspólnym – sukcesem 
naszego Klubu. 

– Rodzinna atmosfera, treningi,
rywalizacja i wsparcie w naszym
klubie procentują i dają wspaniałe

efekty – podsumowali występy tre-
nerzy Cezary Banasiak i Marcin
Nowak. 

Europejski sukces karateków 
Reprezentanci mieleńskiego klubu kyokushin spisali się rewelacyjnie na mistrzostwach Europy. Przywieźli do domu 

aż cztery medale – 1 srebrny i 3 brązowe

/MIELEŃSCY MEDALIŚCI ME ESTONIA 2015/

Jakub Mierzejewski III miejsce Kumite kadet 12-13 lat -60 kg
Patryk Paziewski III miejsce Kumite Junior 16-17 lat +80 kg
Zuzanna Rychlewicz II miejsce Kumite Junior 16-17 lat 55 kg
Filip Adamów III miejsce Kumite Senior +90 kg

Kyokusin
jest
jedno 
Pięć medali przywieźli mieleń-
scy karatecy z Międzynarodo-

wego Turnieju Karate 
Kyokushin Dzieci i Młodzieży
„One World One Kyokushin”,

które odbyły się w Limanowej.

Zawody rozegrano 23 maja 
w międzynarodowej obsadzie 550 
zawodników z ponad 50 ośrodków
(m.in. Austrii, Czech i Ukrainy). 

W limanowskiej imprezie brała
udział 11-osobowa grupa zawod-
ników z Mieleńskiego Klubu Sztuk 
i Sportów Walki. Nasi zawodnicy do-
świadczyli współzawodnictwa na zu-

pełnie nowym dla nich poziomie,
przekonali się także jak wymagające
potraf ią być zawody rangi ogólno-
polskiej. Mieleńscy karatecy wcho-
dzili na matę, na której udowadniali,
że idea Kyokushin nie jest im obca.
Po fenomenalnych występach 
w kata, wspaniałych walkach i do-
grywkach udało się nam wrócić do
domu z 5 medalami (2 srebrnymi, 
3 brązowymi). 

Pozostali nasi reprezentanci od-
padali w rywalizacji na etapie ćwierć-
f inałów i zakończyli rywalizacje na
miejscach 5-8, co jest bardzo dobrym
osiągnięciem patrząc pod kątem
ilości zawodników. Za rok, podczas 
6. już edycji postaramy się o jeszcze
lepszy wynik.

Start w Limanowej był jednym 
z ostatnich przed wakacjami, nie-
długo w naszym Klubie odbędzie się
II Seminarium dla dzieci, następnie
zawody w Wieliczce, egzamin na
stopnie kyu pod koniec czerwca oraz
letnie zgrupowanie Poronin/Limba. 

SpOrt


