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zycie gminy

Jak co roku punkt informacji
turystycznej wesprze mieleńskich
kwaterodawców. w lipcu i sierp-
niu pracownicy it będą przyjmo-
wali ogłoszenia o wolnych miej-
scach w obiektach noclegowych,
aby przekazywać je turystom.

Wystarczy zadzwonić pod numer
94 318 99 55 i podać informacje 
o ilości oraz dostępności wolnych
pokoi. Informatorzy zanotują je 
w specjalnej książce i przedstawią tury-
stom szukających noclegu. W związku
z dużą ilością turystów i obiektów
noclegowych prosimy o codzienne
aktualizowanie informacji.  

Zachęcamy również do dzwonie-
nia w pierwszej godzinie pracy IT
(8:00 – 9:00 od poniedziałku do piąt-
ku; 9:00 – 10:00 w weekendy) 
– gwarantuje to dodatkowo umiesz-

czenie informacji w tablicy przed
budynkiem punktu. 

Ponadto przeprowadzony został
szereg działań promujących stronę
www.cit.mielno.pl. Osobom, szuka-
jącym w sieci informacji na temat
wakacji w Mielnie, pojawią się rekla-
my odsyłające bezpośrednio do
gminnej bazy noclegowej. 

Zapraszamy więc kwaterodawców
do umieszczania swoich reklam 
w naszej bazie. Prosimy także 
o sprawdzenie aktualności danych
na temat Państwa obiektów na stro-
nie cit.mielno.pl.

Trzymamy kciuki, aby tegoroczny
sezon turystyczny był dla Was owoc-
ny!

Brak urlopowiczów?
Pomoże Pit!

w okresie sezonu letniego na
drodze powiatowej przy ul. B.
chrobrego (na wysokości sklepu
„Biedronka”) powstanie sygnali-
zacja świetlna. prace trwają. 

Mieleńscy radni podjęli decyzję 
o budowie sygnalizacji świetlnej 
z myślą o rozwiązaniu problemów
komunikacyjnych.

– W ubiegłym roku testowaliśmy
tymczasową sygnalizację świetlną 
i ten system zdał egzamin – infor-
muje Olga Roszka-Pezała, burmistrz
Mielna. – To centrum miasta, a inwe-
stycja, poprzez uporządkowanie
ruchu pieszego, przyczyni się przede
wszystkim do poprawy warunków
bezpieczeństwa na drodze.

Zadanie powstaje w systemie
„Zaprojektuj i wybuduj”. Termin
zakończenia  prac zaplanowano do 
31 maja. 

Koszt przedsięwzięcia wraz 
z przygotowaniem dokumentacji 
to ok. 90 tys. zł. Po sezonie światła
zostaną wyłączone. Dokładny termin
uzależniony będzie od natężenia
ruchu.

Światła – sposób 
na korki drogowe

T
egoroczny kalen-
darz Mla powstał 
we współpracy

z MieszkańcaMi, działacza-
Mi społecznyMi oraz saMo-
rządowcaMi. Zależało nam, żeby
imprezy były różnorodne. Plan
wydarzeń został skonstruowany tak,
aby każdy mógł spędzić w Mielnie
miłe chwile: zarówno młodzi, jak 
i starsi, mieszkańcy oraz turyści,
amatorzy aktywnej rozrywki 
i spokojnych występów – zapewnia
Anna Ledochowicz, dyrektor
Centrum Kultury w Mielnie. 

Wakacje powitamy wspólnie 
w Noc Kupały, powracając do sło-
wiańskich korzeni. 

Tydzień później na scenie przy
Centrum Kultury będziemy mieli
okazję podziwiać popisy muzyczne
Michaela Jacksona, Elvisa Presleya 
i Marylin Monroe – Parody Star Show
wykona kabaret Doczekać Końca
Dnia. 

Przeniesiemy się również do dale-
kiej Azji. Festiwal Indii po raz kolej-
ny zaskoczy nasze zmysły kolorami,
zapachami i dźwiękami. 

Tydzień później na deptaku przy
ul. Kościuszki wystąpi legendarny
już zespół „Formacja Nieżywych
Schabuff”. 

Tradycją jest już Zumba Maraton.
Wysoki poziom endorfin podtrzyma
kabaret Nowaki. 

Lipiec zakończymy piknikiem
kulinarnym z jednym z najlepszych
szefów kuchni w Polsce – Robertem
Sową, a sierpień rozpoczniemy 
ze słowiańskim przytupem! Cleo 
– pierwsza Słowianka Rzeczypospo-
litej – wystąpi w Mielnie ze swoimi
największymi hitami. Przekażemy
pałeczkę turystom i mieszkańcom,
którzy będą mogli popisać się swoimi
wokalnymi umiejętnościami w czasie
Karaoke Super Star. 

Sezon wakacyjny zakończymy
jednak w zupełnie nowej formule.
Festyn na koniec lata zastąpi organi-
zowane co roku dożynki – tym razem
podziękujemy za owocne plony tury-
styczne! W programie nie zabraknie

atrakcji dla dzieci, turnieju kulinar-
nego oraz zabawy tanecznej przy
muzyce na żywo. 

To tylko część tegorocznych
atrakcji! Szczegółowy kalendarz
Mieleńskiego Lata Artystycznego
dostępny jest na www.cit.mielno.pl.

(więcej na str. 4-5) 

Mieleńskie lato artystyczne 2017

Zaczynamy sezon 
lato w Mielnie to nie tylko piaszczysta plaża, błękitne morze i promieniste słońce. to również
cały szereg imprez oraz wydarzeń kulturalnych i sportowych. Gwarantujemy, że każdy znajdzie
coś dla siebie! 
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pierwsze źródełko już stoi 
przy kanale Jamneńskim przed
ekoprzedsiębiorstwem, które jest
inicjatorem akcji „Jakość w każdej
kropli”. woda jest zdatna do picia
i pochodzi mieleńskich wodocią-
gów.

Kolejne poidełko wody Spółka
zafundowała uczniom ZS w Mielnie.

Docelowo – jeszcze przed sezonem 
– pojawią się przy wejściach na plaże
w całej gminie oraz w sąsiedztwie
Informacji Turystycznej.

Wierzymy, iż podczas tegorocz-
nego lata źródełka, które co istotne
nigdy nie wyschną, będą dla 
Was wyjątkowym przystankiem
podczas spacerów, urlopów, pikni-
ków i wypraw rowerowych.

jesteś sPraGniony – skorzystaj 
z naszej Wody!

Źródełko turysty 

Miło nam poinformować, że od
15 maja centrum kultury w Miel-
nie rozpoczęło działalność 
w budynku przy ul. Bolesława
chrobrego 45. 

Dyrekcja, księgowość i pracowni-
cy merytoryczni urzędują w godz. od
8 do 16.

Gościnne podwoje CKM są otwar-
te na ciekawe pomysły wspólnych
działań kulturalnych oraz inne
inicjatywy mieszkańców gminy.

Pierwszymi gośćmi CKM były już

dzieci z Mielna i Unieścia, które
brały udział w zajęciach wokalno-
-instrumentalnych organizowanych
przez Stowarzyszenie Rozwoju Miej-
scowości Gąski. Dzieciaki były
bardzo zadowolone zarówno 
z warunków w jakich mogły ćwiczyć
jak i tego, że nie musza dojeżdżać
do Gąsek. 

Zajęcia wokalno-instrumentalne
będą odbywać się w każdą niedzielę
w godz. 11 – 13 w sali lustrzanej CKM.
Zapraszamy wszystkie dzieci, które
chciałyby w nich brać udział.

centrum kultury 
w Mielnie zaprasza 

J
ednogłośnie prze-
wodniczącyM został
zdzisław Baranowski 

oraz Jego zastępca – Józef
gienieczko. Rada podsumowała
minioną kadencję (pracującą 
z wójtem, stąd konieczność jej
powołania – dop. red.) oraz poru-
szyła kwestię priorytetowych zadań
dla rozwoju turystyki w gminie 
w zakresie m.in. tworzenia miej-
scowych planów zagospodarowania
przestrzennego, budowy szlaków
rowerowych, konieczności moder-
nizacji głównej drogi w Mielnie
oraz odbudowy mieleńskiej prome-
nady.

Uczestnicy spotkania stwierdzili,
że należy postawić także na stworze-
nie lokalnych produktów turystycz-
nych przez przedsiębiorców z regio-
nu. W takiej koncepcji bowiem
upatrują alternatywę dla braku
słońca w wakacje. Zdaniem RG
goście odpoczywający latem 
w naszych miejscowościach zatrzy-
ma przede wszystkim atrakcyjna

infrastruktura (promenada, deptak,
uliczki, ścieżki) oraz możliwość

kreatywnego spędzenia czasu 
z rodziną. 

o planach, produktach turystycznych i braku słońca…

rady nowej rady
Powołano nową radę Gospodarczą przy Burmistrzu Mielna. Powodem
była zmiana administracyjna – Mielno stało się miastem. spotkanie
gospodarza gminy z przedsiębiorcami rozpoczęło się od wręczenia
aktów mianowania.

W skład rady Weszli: józef Gienieczko (PryWatny PrzedsięBiorca), zdzisłaW BaranoWski
(PryWatny PrzedsięBiorca), Wioletta dyMecka (Prezes ekoPrzedsięBiorstWa sP. z o.o. z sie-
dziBą W Mielnie), Maciej Goza (dyrektor MieleńskieGo ośrodka sPortu i rekreacji W Mielnie),
WaldeMar andrzejeWski (dyrektor ośrodka rehaBilitacyjno-WyPoczynkoWeGo „syrena” 
W Mielnie), huBert heinsch (Prezes ekoWsPólnota lokalna orGanizacja turystyczna), leszek
kosiński (lekarz, WsPółWłaściciel zoz „Med – care” z siedziBą W Mielnie).

/W OBIEKTYWIE/

wsparCie dla CheMioterapii
WsPoMoGliśMy finansoWo utWorzenie noWeGo oddziału 

koszalińskieGo szPitala – oddziału dzienneGo cheMioteraPii.
noWo PoWstała PlacóWka kosztoWała razeM z WyPosażenieM

Ponad 2,5 Miliona złotych. stWorzenie teGo oddziału 
Było MożliWe dzięki finansoWeMu WsParciu zarządu 

WojeWództWa zachodnioPoMorskieGo, Miasta koszalina 
oraz Mielna za co dyrekcja PlacóWki W iMieniu PacjentóW 

serdecznie dziękuje.



3dZiało sięMaj 2017 | nr 5 (29) |  www.mielno.pl     www.facebook.com/GminaMielno

N
a starcie Mieleńskich
zawodów stanęło ponad
500 osóB – zarówno profesjonali-

stów, jak i amatorów, mężczyzn i kobiet, doro-
słych oraz dzieci. Niektórzy uczestnicy mieli do
czynienia z tą aktywnością po raz pierwszy,
jednak dzięki szybkiemu szkoleniu przepro-
wadzonemu przed Ambasadorów Zdrowia 
– Tamarę Arciuch oraz Bartosza Kasprzykow-
skiego – maszerowali niczym zawodowcy!
Zawodnicy mieli do wyboru trzy dystanse: 
5 km, 10 km oraz 21 km, a część trasy przebie-
gała przez piaszczystą plażę, co na pewno nie
ułatwiało marszu. Mamy jednak nadzieję, że
mieleński krajobraz chociaż trochę zrekom-
pensował to utrudnienie.

Hasłem przewodnim tegorocznej majówki
było jednak „coś dla ducha, coś dla ciała”, więc
na sportowych emocjach się nie skończyło. 

Dla mieszkańców oraz turystów przygoto-
waliśmy porządną dawkę kultury! Młodzieżo-
we zespoły z Sarbinowa i Mielna dały popis
muzycznych talentów, a karatecy z Mieleń-
skiego Klubu Sztuk i Sportów Walki z pasją
zaprezentowali swoje umiejętności. Cieszymy
się, że młodzi mieszkańcy naszej gminy aktyw-
nie angażują się w kulturę! Zwieńczeniem
imprezy był występ zespołu Kowalski, który
porwał widzów swoimi największymi hitami
„Marian”, „Irlandia Zielona” oraz „Monte Cassi-
no”. Był to wielki powrót na scenę po przerwie
w koncertowaniu, a członkowie zespołu zapew-
nili nas, że mieleńska publiczność bawi się
najlepiej!

iMpreZa na dwa kijki
tegoroczny weekend majowy powitaliśmy aktywnie! po raz pierwszy w Mielnie odbyła się inauguracja 
pucharu polski nordic walking – największej w polsce imprezy dla wielbicieli tego sportu. 
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kalendarZ iMp
26.05 

roZŚpiewany dZień
MaMy 

(CKM ul. Chrobrego 45 w Mielnie)

na placu przed budynkiem centrum

kultury w Mielnie zorganizujemy

pierwszą gminną imprezę. do

współpracy zaprosiliśmy  zespoły lu-

dowe, szkoły i stowarzyszenia. Pla-

nujemy stoiska ze słodkościami oraz

rękodziełem oraz występy arty-

styczne. 

28.06 MiędZynarodowy dZieńjoGi(plaże gminy Mielno)

Międzynarodowy dzień jogi świętujemy naplażach w miejscowościach: Gąski, sarbinowo,chłopy, Mielenko, Mielno – unieście, łazy.Będą się tam odbywały plenerowe sesje jogidla wszystkich chętnych. 

15-18.06 nadMorski Zlot staryCh CiąGnikÓw i MasZyn rolniCZyCh (Łazy)

Po raz czwarty Gmina Mielno jest współorgani-zatorem jedynej tego typu imprezy w Polsce.Głównym organizatorem imprezy jest stowarzy-szenie kocham Polski Bałtyk.

5-9.07 
warsZtaty plastyCZne „naMiot sZtUki” (CKM ul. Chrobrego 45 w Mielnie)

dzieci spędzające wakacje w Mielnie
będą mogły uczestniczyć w kreatywnych
warsztatach plastycznych.

 Fest       
    

holi festiv        całym świ        mogli obs        innego ja        wieka. na z       leżakach. W    

 
     

     

to c       

tow         

sezo           

tełe            

a w         

17.06 
paraFiada w UnieŚCiU 

(teren przy kościele w Unieściu)

centrum kultury w Mielnie angażuje

się w zapewnienie artystów i atrakcji

dla dzieci podczas tej imprezy.

Głównym organizatorem imprezy jest

zarząd osiedla unieście.

14.07 
lato wsZędZie CZyli konCert 

ForMaCja nieŻywyCh sChaBUFF  
(deptak przy ul. Kościuszki w Mielnie)

Po raz pierwszy znany wszystkim zespół z charyzmatycznym

wokalistą olkiem klepaczem wystąpi w Mielnie. utwór

„lato”, który podbił listy przebojów w całym kraju, będzie

świetnym dopełniłem wakacji nad morzem.

4.08 konCert Cleo – CZyli pierwsZa słowianka rZeCZypospolitej w Mielnie  (deptak przy ul. Kościuszki w Mielnie)
Przepiękna dziewczyna o słowiańskim uroku z czarnymgłosem, autorka hitów „My słowianie”, „Brać”, „zabioręnas” wystąpi w Mielnie z koncertem na żywo!

29.07 
kUlinarny piknik 

Z roBerteM sową i pryMateM  
(Stadion sportowy przy ul. Mickiewicza w Mielnie)

W programie imprezy zabawa proszkami holi, najlepsi
dj-e, konkursy kulinarne, występy zespołów i masa
pysznego jedzenia z najlepszych food trucków 
w Polsce.

19.08 
wieCZÓr Z sZantaMi
(CKM ul. Chrobrego 45 w Mielnie)

na imprezę zapraszamy wszystkich sympatyków że-
glarstwa i szant. Będzie to wieczór pełen niesamowi-
tych wrażeń. tym razem na scenie przed centrum kul-
tury w Mielnie będziemy mogli posłuchać piosenek
żeglarskich, ale też standardów swingowych oraz 
„coverów” z repertuaru wykonawców polskich i za-
granicznych.

19.08 
dZień latarni i Gra Miejska  

(Mielenko, Chłopy, Sarbinowo i Gąski)

Wspólna zabawa i rozwiązywanie zagadek 

związanych z naszą gminą będzie świetnie pro-

mować zarówno miejscowości gminy, jak i za-

bytkową latarnię w Gąskach. zapewniając przy

tym porządną porcję zabawy jej uczestnikom.

osoby, które przejdą wszystkie zaplanowane za-

dania będą mogły za darmo pojechać specjalnym

transportem do Gąsek, aby w godz. od 22 do 24

zwiedzić latarnię morską.
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 preZ
4-6.07 

Festiwal indii (deptak przy 
ul. Kościuszki w Mielnie)

24.06 noC kUpały CZyli powitanielata w Mielnie (teren Klubu Morskiego Tramp)

Po raz kolejny w dniu letniego przesilenia świętować będziemy powitanie lata. W programieatrakcje dla dzieci, wicie wianków i występy arty-stów z teatru Variete Muza w koszalinie oraz ze-społu Boggy Boys.

15.07 tiwal holi i teatr na leŻakaCh„wodewil warsZawski”(Sarbinowo – boisko przy szkole)
 val Poland to ogólnopolska edycja robiącego furorę na iecie festiwalu kolorów z proszkami holi, którymi będą sypywać się uczestnicy wydarzenia. same proszki to nic k składniki spożywcze, w pełni bezpieczne dla czło-  zakończenie imprezy zaprosimy wszystkich do teatru na Wystąpi teatr Pijana sypialnia.

5.08 
Festyn pieCZonej Gęsi  

(Gąski)

na pomysł promocji wsi bezpośrednio odwołujący się do jej

nazwy wpadli członkowie stowarzyszenia rozwoju Miejscowości

Gąski, które jest głównym organizatorem tej imprezy. od tego

czasu, zawsze w pierwszą sobotę sierpnia, festyn jest organizo-

wany. Posmakować można także innych potraw i wypieków. 

festynowi towarzyszą różnego rodzaju rozrywki dla dzieci 

i dorosłych oraz występy zespołów artystycznych. zwieńczeniem

jest zabawa taneczna.

22.08 
Światełko dla anioła   

(plaża w Mielnie i w Chłopach)

 cykliczna impreza organizowana z inicjatywy mieleńskich ra-

ników, którzy w ten sposób dziękują aniołom za spokojny

on. 22 sierpnia, o godz. 22:22 plaża rozświetla się setkami świa-

ek. W tym roku na plaży w Mielnie imprezę uświetni fire show.

  chłopach koncert szant i pokaz sztucznych ogni na molo.

26.08 
Festyn na konieC lata
(parking przy Polo Markecie w Mielnie)

Mieszkańcy i turyści gminy Mielno tym razem pożegnają sezon

na festynie wieńczącym sezon turystyczny w gminie. to nowa im-

preza, która wchodzi do kalendarza lokalnych wydarzeń za-

stępując organizowane co roku dożynki. W programie nie za-

braknie atrakcji dla dzieci, tradycyjnego turnieju dla mieszkańców,

a także zabawy tanecznej przy muzyce na żywo. 

1.07 
parody stars show

kaBaret dkd 
(CKM ul. Chrobrego 45 w Mielnie)

Wyjątkowe przedstawienie muzyczno-

-kabaretowe. Podczas spektaklu artyści

przeistaczają się w najsłynniejsze po-

stacie i gwiazdy światowej sceny jak:

Michael jackson, elvis Presley, freddie

Mercury, Marilyn Monroe, kayah, edith

Piaf, the Beatles i inni.

16.07 
teatr na leŻakaCh 

„wodewil warsZawski”
(Łazy, scena pod namiotem, 

teren OW Fala 1)

jeden z najlepszych spektakli muzyczny 

w kraju w rankingu krytyków teatralnych

miesięcznika „teatr”. roztańczone i roz-

śpiewane widowisko w klimacie retro.

Przedwojenny „Wodewil warszawski” łączy

w sobie elementy kabaretu muzycznego 

i komedii.

5.08 
Festiwal holi w ChłopaCh(Przystań rybacka w Chłopach)

Po raz kolejny zaprosimy plażowiczów dowspólnej zabawy z kolorowymi proszkami. Pod-czas wydarzenia wszyscy obrzucają się prosz-kami w kolorach tęczy. imprezę uświetni występdj’a.

12.08 
karaoke sUper star

(cała gmina)

W myśl zasady, że śpiewać każdy może w te wa-kacje szukamy talentów. na terenie całej gminyMielno przeprowadzone zostaną eliminacje ka-raoke. Wyłonieni w ten sposób finaliści odbędąprofesjonalne warsztaty, aby na koniec zaśpiewaćw koncercie na deptaku w Mielnie. oceniać ichwystępy będzie jury, w skład którego wejdąprzedstawiciele gminy Mielno oraz członkowiezespołu Poparzeni kawą trzy. ten znany polskizespół rockowy, złożony z dziennikarzy, wystąpina zakończenie imprezy.

21.07 
prawdZiwie Morska 

potańCÓwka 
(Mielenko, boisko sportowe)

Gry i zabawy integracyjne, a także tańce

i wspólne śpiewanie piosenek żeglar-

skich. 

22.07 
ZUMBa Maraton 
i kaBaret nowaki  

(deptak przy ul. Kościuszki w Mielnie)

już po raz szósty mieleński deptak za-
mieni się w parkiet taneczny skupiający
miłośników energetyzującej zumby.
zumba summer Party to największy nad-
morski maraton zumby. co roku na im-
prezę przybywają setki plażowiczów 
– zarówno zapaleni zumbowicze, jak 
i amatorzy, którzy z tą formą tańca spo-
tykają się po raz pierwszy. na zakoń-
czenie imprezy wystąpi kabaret nowaki.

MieleńskieGo lata
artystyCZneGo
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zespół szkół w Mielnie otrzy-
mał certyfikat ogólnopolskiego
konkursu „szkolny klub wolonta-
riatu”, zorganizowanego przez
studium prawa europejskiego.
to potwierdzenie działań, które
miały miejsce od września ubie-
głego roku do marca 2017 roku.

Celem konkursu było rozwijanie
wśród dzieci i młodzieży postawy
zaangażowania na rzecz potrzebu-
jących pomocy, otwartości i wrażli-
wości na potrzeby innych, kształto-
wanie postaw altruistycznych oraz
dostarczanie alternatywnych form
spędzania wolnego czasu.

W ramach konkursu wolontariu-
sze pod opieką opiekuna „Szkolnego
klubu wolontariatu” – Lidii Wiśniew-
skiej, wykonali dziesięć zadań wyma-

ganych przez organizatorów konkur-
su m.in.: promowano ideę wolonta-
riatu, przeprowadzono w szkole
warsztaty na temat wolontariatu,
zorganizowano konkurs plastyczny
„Pomocna dłoń”, przeprowadzono
różne akcje charytatywne o zasięgu
lokalnym i ogólnopolskim oraz
podjęto wiele innych działań, które
cieszyły się powodzeniem. 

Uczniowie Zespołu Szkół w Miel-
nie są pełni pasji i zaangażowania.
Często kierują się wrażliwością 
i troską o drugiego człowieka. Niosą
bezinteresowną pomoc i zapewniają,
że kochają pomagać. Otrzymany
certyfikat jeszcze bardziej zmoty-
wuje wolontariuszy do pomocy
drugiemu człowiekowi.  

MaCiej adaMowiCZ

doceniono
naszych 
wolontariuszy!

Dzień 3 Maja to święto, które obok
Dnia Niepodległości przypomina 
o tożsamości i odrębności narodo-
wej Polaków. I taka idea przyświeca-
ła zorganizowanym w Zespole Szkół
w Mielnie uroczystościom z okazji
rocznicy uchwalenia Konstytucji 
3 Maja. Szóstoklasiści – Maja Dzie-
wiątkowska, Weronika Sapor, Marty-
na Pastwa, Wiktoria Manukyan,
Zuzia Adamów, Ola Furgał, Julia
Rybka, Ola Jarecka, Amelka Ledo-
chowicz, Konrad Lewandowski, Julek
Kozłowski, Maks Żyta – przygotowa-
li oryginalny występ artystyczny. 

Młodzi artyści wcielając się 
w postacie wielkich patriotów (króla
Stanisława Augusta Poniatowskiego,
Stanisława Staszica, Stanisława Mała-
chowskiego, Hugo Kołłątaja) zapre-

zentowali obrady Sejmu Czterolet-
niego.

Przygotowali też piękną interpre-

tację patriotycznych utworów, co
dodatkowo wzmocniło siłę histo-
rycznego widowiska. 

Święto konstytucji 3 Maja

„to wy ratujecie życie!” – taki-
mi słowami rozpoczęło się szko-
lenie z zakresu pierwszej pomocy
dla klas 3 gimnazjum, które prze-
prowadzono pod koniec kwietnia,
w mieleńskiej placówce oświato-
wej.

Podczas zajęć młodzież doskona-
liła swoje umiejętności z prawidło-
wego zachowania się w sytuacjach
zagrożenia oraz ćwiczyła, w jaki
sposób udzielać pomocy poszkodo-
wanemu. 

Pierwszą pomocą są wszystkie
czynności podjęte w celu uratowania
życia osoby poszkodowanej. Jest to
nic innego jak „kupowanie czasu” 
dla poszkodowanego. Niestety, osób
które jej udzielają jest zdecydowanie
za mało. Często świadkowie i uczest-
nicy zdarzenia po prostu biernie
przyglądają się cierpiącym, nie podej-
mując żadnych czynności. Telefon po

karetkę nie wystarczy! Pogotowie
może nie zdążyć na czas, a to właśnie
pierwsze minuty są dla poszkodowa-
nego najważniejsze. Już po czterech
minutach od zatrzymania krążenia
może dojść do nieodwracalnego
niedotlenienia mózgu, a po dziesię-
ciu do śmierci, dlatego tak ważne jest
jak najszybsze rozpoczęcie podtrzy-

mywania funkcji życiowych. Każda
sekunda ma tu znaczenie!

Każdy przeszkolony oprócz prak-
tycznej wiedzy otrzymał dyplom
uczestnictwa w zajęciach oraz
podręczny pakiet pierwszej pomocy

Zajęcia zorganizował Firmus
Group we współpracy z MiMed 
– Usługi Ratownictwa Medycznego. 

akadeMia pierwsZej poMoCy 

F
estiwal odBywa się
dzięki finansoweMu
wsparciu Minister-

stwa kultury i dziedzictwa
narodowego, woJewódz-
twa zachodniopoMorskie-
go, gMiny Mielno oraz licz-
nych sponsorów, wśród
których głównyM Jest
yaMaha Music europe gMBh
oddział w polsce.

Głównym celem imprezy jest
popularyzacja gry na gitarze elek-
trycznej oraz wykształcenie nawyku
świadomej i krytycznej percepcji
sztuki wśród dzieci i młodzieży.
BFGE jest pierwszym i jedynym tego
typu wydarzeniem tej skali w Polsce,
adresowanym wyłącznie do dzieci 
i młodzieży do lat 18. 

– Bałtycki Festiwal Gitary Elek-
trycznej to święto wyjątkowego
instrumentu, odbywające się w nie-
zwykłej scenerii Mierzei Jamneń-
skiej, integrujące i kształtujące arty-
stycznie młodych gitarzystów elek-
trycznych – podkreśla Czesłąw Zdro-
jewski, organizator Festiwalu. 

W tym roku, w ramach festiwalu
odbył się ogólnopolski, dwuetapowy
konkurs MOJE SOLO w trzech
różnych kategoriach wiekowych (do
12 lat, od 13 do 15 lat, od 16 do 18 lat).
Uczestnicy wzięli udział w warszta-
tach gitary elektrycznej prowadzo-

nych przez znakomitego gitarzystę,
Jacka Królika oraz członków jury 
– wybitnych pedagogów z Wielkiej
Brytanii i Polski (Rowan J. Parker,
Stuart Shields i Czesław Zdrojewski).

Z wyjątkiem warsztatów, prze-
znaczonych tylko dla gitarzystów

biorących udział w konkursie, wstęp
na wszystkie wydarzenia był bezpłat-
ny. Szersza publiczność miała okazję
uczestniczyć w koncertach zespołów
„Jacek Królik Band”, „After Blues” 
i „Rock Factory” oraz finałowym
występie uczestników warsztatów. 

Zorganizowano także happening
– wspólne wykonanie przez uczestni-
ków utworu „Smoke On The Water”, 
a na zakończenie festiwalu wręczono
nagrody i odbył się występ laureatów.

Więcej informacji o festiwalu:
www.bfge.pl

iV Bałtycki festiwal Gitary elektrycznej 

Mieleńskie brzmienie gitary
W Mielnie, na początku maja, w ośrodku rewita spotkali się już po raz czwarty młodzi miłośnicy gry gitarowej – dzieci
i młodzież do 18. roku, które przybyły na festiwal z całego kraju. 
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trzy brązowe medale i pięć
nagrodzonych miejsc zdobyli ucz-
niowie sp Mielno na Xii amator-
skich zawodach pływackich
„umiem pływać” w koszalinie. 

W piątek, 28 kwietnia, 140 ucz-
niów z 9 podstawówek, rywalizowa-
ło i bawiło się na obiektach Parku
Wodnego. Tradycyjnie, regionalne,
międzyszkolne zawody pływackie
zorganizował Zespół Szkół Nr 11 oraz
ZOS w Koszalinie.

Dwa brązowe medale wypływał
Ernest Żubryj (rocz. 2004) na dystan-
sach 50 m stylem klasycznym i dowol-
nym. Trzeci brąz wywalczył Polikarp
Kozłowski (rocz. 2005) na dystansie 
25 metrów stylem dowolnym. Nagro-
dy z dyplomami zdobyli również:
Jakub Koza – 5. na dystansie 25

metrów stylem dowolnym i Jan
Mierzejewski – 6. na dystansie 25
metrów stylem grzbietowym (obaj
rocz. 2006). 

Naszą Szkołę reprezentowali
także: Klaudia Żubryj (2009), Zofia
Szyda i Magdalena Mrzewa (obie
rocz. 2006), Eilmes Filip (2007),
Mikołaj Poraj-Dobrzelewski, Filip
Wójtowicz i Maksymilian Juchnie-
wicz (2006), Natan Nowak (2005),
Hubert Serewis i Maksymilian Żyta
(2004). 

Była to kolejna okazja, którą daje-
my dzieciom do przeżywania nie
tylko sportowych emocji, ale i dobrej
zabawy! Uczniom gratuluję wyni-
ków, a Arkadiuszowi Żubryj dzięku-
ję za pomoc podczas zawodów.

tadeUsZ jUrek

trzy razy Brąz

P
onad 300 zawodników
stanęło na Matach Vii
Międzynarodowego

turnieJu o puchar solny
Juniorów Młodzików, kade-
tów i dzieci karate kyoku-
shin – wieliczka 2017. Wśród
nich 12 karateków z mieleńskiego
klubu, którzy wywalczyli aż 8 medali
(2 srebrne i 6 brązowych).

Srebrne krążki zdobyli: Jakub koza
i Martyna pastwa, zaś brązowe krążki:
Jan Mierzejewski, zuzanna płoszaj,
zofia owczarek, liwia chodakow-
ska, Miłosz lewandowski.

Mieleński Klub drużynowo zajął
12 miejsce na 36 ośrodków – uczest-
ników międzynarodowych zawodów
w Wieliczce. 

Nasi karatecy byli jedynymi repre-
zentantami z województwa zachod-
niopomorskiego.

Gratulujemy zawodnikom zajęcia
podium w Mieście Solnym, rodzi-
com zdolnych sportowców, a szkole-
niowcowi – sensei Cezaremu Bana-
siakowi szlifowania talentów.

srebrno-brązowi karatecy z Mielna
8 zawodników Mieleńskiego klubu sztuk i sportów Walki wywalczyło medale na turnieju międzynarodowym w Wieliczce. 

29 osób – 9 dziewcząt i 11 chłop-
ców z sp Mielno oraz 9 chłopców
z sp sarbinowo startowało 
w zawodach wieloboju lekkoatle-
tycznego. 

Mistrzostwa Gminy Mielno 
w indywidualnym trójboju i druży-
nowym czwórboju lekkoatletycznym
odbyła się na obiektach sportowych
przy ZS Mielno w ramach Igrzysk
Młodzieży Szkolnej. 

W indywidualnym trójboju (rocz.
2005 i młodsi) wśród dziewcząt
najlepszą lekkoatletką okazała się
Julia legieć, a wśród chłopców
antoni twarowski (oboje z SP
Mielno) zdobywając złote medale 
i statuetki Mistrzów Gminy na rok
szkolny 2016/2017. A najlepsze wyni-
ki osiągnęli: 

1. Bieg na dystansie 60 metrów 
– Julia Legieć 9,67 sek. i Antoni
Twarowski 9,43 sek.

2. Skok w dal z rozbiegu – Julia
Legieć 370 cm i Antoni Twarowski
400 cm.

3. Rzut piłeczką palantową 
– Julia Legieć 33 m i Jakub Koza 37 m.
(SP Mielno).

W drużynowym czwórboju
chłopców (rocz. 2004) tytuł Mistrza
gminy zdobyła drużyna sp Miel-
no zdobywając puchar z wynikiem
531 pkt. Drugie miejsce SP Sarbinowo
ze zdobyczą 480 pkt. A najlepsze

wyniki osiągnęli:
1. Bieg na dystansie 60 metrów 

– Szymon Machaj 8,80 sek. (SP
Sarbinowo).

2. Skok w dal z rozbiegu – Konrad
Lewandowski 420 cm. (SP Mielno).

3. Rzut piłeczką palantową 
– Konrad Matysiak 44,5 m. (SP Sarbi-
nowo).

4. Bieg na dystansie 1000 metrów
– Konrad Lewandowski 3,33 min. (SP
Mielno).

Brawa dla zwycięzców i gratulacje
dla wszystkich startujących! Dzięku-
ję za przygotowanie i opiekę oraz
sędziowanie Pani Ewie Jabłońskiej 
z Sarbinowa i Pani Elżbiecie Kopera 
z Mielna. Dziękuję również chłopcom
z klas szóstych za pomoc, a Radzie
Rodziców (SP Mielno) za ufundowa-
nie nagród. Powodzenia w dalszych
zmaganiach lekkoatletycznych!

tadeUsZ jUrek

najlepsi w wieloboju lekkoatletycznym
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Z
aBytkowe poJazdy rolnicze
przyJechały nad Morze 
z naJodlegleJszych zakąt-

ków kraJu. Rekordzistami była ekipa trak-
torzystów-zapaleńców z Bielska Białej, którzy
przyprowadzili na własnych kołach do Łaz
dwa przepiękne traktory: Lanz Bulldoga z 1938
r. oraz Ursusa c451 z 1956 r. Pod względem
pokonanego dystansu zdecydowanie przebił
ich Czech, który na swoim Zetorze 25, wypro-
dukowanym w 1954 r., przejechał ponad 800
kilometrów budząc ogromne zainteresowanie
i sympatię podczas kilkudniowego przejazdu
przez Polskę. Czech zapowiedział już swój
udział w tegorocznym Zlocie. Będą także inni
goście z zagranicy, a dokładnie z drugiej stro-
ny Bałtyku. Przyjadą do nas bowiem traktory
ze Szwecji. Już ponoć są kupione bilety na
prom.

Największą atrakcją Zlotu będzie parada
zabytkowych pojazdów na trasie Łazy 
– Mielno – Łazy z kilkugodzinnym postojem

na deptaku w Mielnie oraz przejazdy po
plaży w Łazach. Są to jedyne w Europie tego
rodzaju legalne przejazdy po plaży, podczas
których maszyny prezentują swoje umiejęt-
ności.

Zlot Starych Ciągników i Maszyn Rolniczych
jest jedyną imprezą na polskim wybrzeżu,
która promuje kulturę techniczną oraz 
historię techniki rolniczej poprzez praktyczne
pokazy sprawności maszyn rolniczych. Na
przykładzie konkretnych ciągników można
zobaczyć jak bardzo ewoluowała myśl tech-
niczna na przestrzeni ostatnich prawie 100 lat
i jak bardzo wpłynęła na zmianę pracy w rolnic-
twie. Dzisiaj te wszystkie maszyny odpoczy-
wają po latach ciężkiej pracy a dzięki zakocha-
nym w nich pasjonatom przeżywają drugą
młodość i cieszą swoim wspaniałym wyglądem
i kondycją.

Zapraszamy na Zlot do Łaz w dniach 16-18
czerwca br. OW Universal.

iV nadmorski Zlot starych Ciągników 
i Maszyn rolniczych

traktory
na start
czerwiec za pasem – czas na spotkanie z zabytkowymi 
ciągnikami i maszynami rolniczymi, które po raz czwarty
zjadą do łaz. W ubiegłorocznym zlocie wzięło udział
110 maszyn. 


