
Gąski • sarBinowo • Chłopy • nieGoszCz • Mielenko • Mielno • łazy

Bezpłatny biuletyn informacyjny Urzędu Miejskiego w Mielnie / Marzec 2021 / numer 3 (69)

www.mielno.pl www.facebook.com/GminaMielno www.instagram.com/official_mielno

C
elem głównym projektu „Czekamy
na Ciebie – bądź aktywny” jest za-
pobieganie zjawisku wykluczenia

społecznego i zawodowego poprzez wsparcie
w zakresie mobilności pełnoletnich mieszkań-
ców Gminy Mielno. Przedsięwzięcie finansuje
Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Nie-
pełnosprawnych w ramach konkursu granto-
wego dla jednostek samorządu terytorialnego
- PO „Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020”.
Organizatorem z ramienia gminy będzie Miej-
ski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mielnie. 

– To pracownicy MOPS-u znają potrzeby
naszych mieszkańców, wręcz od podszewki
znają i czują ich kłopoty – informuje Olga Ro-
szak – Pezała, burmistrz Mielna.  – Dla lokal-
nej społeczności to ogromne wsparcie w za-
kresie mobilności, szczególnie dla seniorów,
czy osób niepełnosprawnych ruchowo, ale też
umysłowo czy słuchowo. To bezpieczny trans-
port m. in. na szczepienie, do lekarza, na reha-
bilitację, szkolenie.  

W ramach przedsięwzięcia zapewnimy 
i zorganizujemy indywidualne oraz komple-
ksowe wsparcie pełnoletnim mieszkańcom
Gminy Mielno w zakresie usług przewozowych
typu  „door - to - door” (od drzwi do drzwi).
Realizacja projektu pozwoli na stworzenie
skutecznego systemu transportu dla osób, któ-

re bez takiego wsparcia są wykluczone spo-
łecznie, co nawet zagrażać może ich prawidło-
wemu funkcjonowaniu w społeczeństwie. 

GŁÓWNE ZADANIA: 
Realizacja usługi door - to - door w Gmi-

nie Mielno pozwoli na realizację potrzeb lokal-
nej społeczności w zakresie: 

1) aktywizacji społecznej - nabycie, przy-
wrócenie lub wzmocnienie kompetencji spo-
łecznych, zaradności, samodzielności i aktyw-
ności społecznej poprzez udział w zajęciach
Centrum Integracji Społecznej (CIS), Klubu
Integracji Społecznej (KIS), Dziennego Domu
Pobytu Seniora, Uniwersytetu III Wieku;

2) aktywizacji zawodowej - utrzymanie
zatrudnienia, pomoc w wyborze lub zmianie
zawodu, wyposażenie w kompetencje i kwali-
fikacje zawodowe czy w umiejętności pożąda-
ne na rynku pracy;

3) edukacji - wzrost poziomu wykształce-
nia, dostosowanie wykształcenia do potrzeb
lokalnego rynku pracy;

4) zdrowotnym - wyeliminowanie lub
złagodzenie barier zdrowotnych utrudniają-
cych funkcjonowanie w społeczeństwie lub
powodujących oddalenie od rynku pracy oraz
dostęp do usług zdrowotnych (rehabilitacyjna,
szczepienia, wizyty u lekarza).

Pierwszy etap - już zrealizowany - to zakup

busa marki Ford do przewozu osób z winą dla
niepełnosprawnych. Drugi to zatrudnienie kie-
rowcy, dyspozytora, asystenta osób niepełnos-
prawnych. Trzeci zaś polegać będzie na urucho-
mieniu dedykowanej linii telefonicznej pod
tego typu usługę oraz aplikacji (wraz ze stroną
internetową) umożliwiającej zamawianie trans-
portu na konkretny dzień, godzinę wraz z okre-
śleniem opcji dowóz i przywóz. Całość projektu
ma być spójna i gotowa w kwietniu. 

O dalszych szczegółach wdrożenia projek-
tu będziemy informować w kolejnych wyda-
niach „Życia gminy”.    

Nowość – traNsport Na życzeNie 
Jesteśmy pierwsi w powiecie koszalińskim. Od kwietnia ruszamy z projektem transportu indywidualnego typu „door - to - door” dla
osób o ograniczonej mobilności.  

Drodzy Mieszkańcy. Chcemy 
stworzyć i ocalić w pamięci historię
naszej gminy. Pomóżcie!

Bardzo często w rodzinnych ar-
chiwach przechowywane są zdjęcia,
upamiętniające ciekawe, często już
nie istniejące miejsca na terenie na-
szej gminy, jak również życie miejs-
cowości w naszym regionie w okresie
przed i powojennym. 

Planujemy zorganizować plene-

rową wystawę, być może uda się
również wznowić wydanie tak popu-
larnego wydawnictwa „Mielno w sta-
rych fotografiach”. Prosimy więc
Czytelników o informację, czy są 
w posiadaniu starych fotografii
związanych zarówno z codziennym
życiem wiosek, jak i zdjęć przedsta-
wiających domy, budowle, kościoły,
w okresie międzywojennym, w cza-
sie II wojny światowej i latach powo-
jennych.

Drodzy Czytelnicy! Z doś-
wiadczenia wiemy, że w wielu na-
szych domach znajduje się wiele
podobnych bardzo ciekawych fo-
tografii. 

Dlatego zwracamy się do Czy-
telników z prośbą o udostępnienie
tych zdjęć. Jeśli ktoś posiada intere-
sujące materiały (zdjęcia, dokumen-
ty, rysunki, itp.) lub wspomnienia 
i chciałby się nimi podzielić. 

Czekamy na Wasz sygnał.

Mielno w starych fotografiach 

Stwórzmy wspólnie wystawę

Z okazji nadchodzących Świąt Wielkanocnych pragniemy złożyć 
Wam najserdeczniejsze życzenia przede wszystkim zdrowia,
pogody ducha i miłych chwil spędzonych w gronie najbliższych. 

Niech te Święta będą pełne radości i optymizmu, niech stół będzie bogato zastawiony, 
a Wasze serca wypełnione radością która pozwoli pokonać wszelkie trudności codzienności. 

Wesołego Alleluja! 
Tadeusz Jarząbek

Przewodniczący Rady 
Miejskiej Mielna

wraz z radnymi

Olga Roszak - Pezała
Burmistrz Mielna

wraz z pracownikami 
Urzędu Miejskiego w Mielnie

Prosimy o kontakt: e-mail: kontakt@ckm.mielno.pl lub telefoniczny: 94 315 60 71 lub
osobisty w siedzibie Centrum Kultury w Mielnie przy ul. Bolesława Chrobrego 45. 
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"Za popularyzację wkładu Polski
w zapewnienie pokoju i bezpieczeń-
stwa na świecie oraz za szczególną pra-
cę na rzecz środowiska weteranów

poza granicami państwa " - czytamy 
w uzasadnieniu decyzji SKMP ONZ 
o wyróżnieniu mieleńskiego samorzą-
dowca.

Medal pamiątkowy decyzją
Koła SKMP ONZ w Koszalinie otrzy-
mała Olga Roszak-Pezała, burmistrz
Mielna m. in. za życzliwość i wsparcie

działalności Stowarzyszenia oraz inte-
gracji środowiska weteranów.  Odzna-

czenia zostały wręczone podczas mar-
cowej sesji Rady Miejskiej Mielna.

Zasłużony dla misji pokojowych
Tadeusz Jarząbek, przewodniczący Rady Miejskiej Mielna, uchwałą prezydium Zarządu Głównego Stowarzyszenia
Kombatantów Misji Pokojowych ONZ został odznaczony brązowym medalem za zasługi dla Stowarzyszenia. 

Stowarzyszenie Kombatantów Misji Pokojowych ONZ (SKMP ONZ) skupia w swych
szeregach weteranów - uczestników misji pokojowych, stabilizacyjnych i humanitarnych
realizowanych pod egidą Organizacji Narodów Zjednoczonych a także - z upoważnienia
Rady Bezpieczeństwa ONZ - pod kierownictwem innych organizacji międzynarodowych
m.in. NATO, UE, których celem jest utrzymanie pokoju i bezpieczeństwa w różnych re-
gionach świata oraz wygaszanie konfliktów zbrojnych i pomoc miejscowej ludności. 

Pod koniec marca 
w Gąskach Olga Roszak-
Pezała, burmistrz Mielna,
oficjalnie wręczyła klucze
do mieszkań socjalnych
kolejnym szczęśliwym
czterem rodzinom. 

T
en symboliczny gest
oznaczał zamknięcie dru-
giego, czyli finalnego eta-

pu inwestycji Gminy Mielno, pole-
gającego na przebudowie dwóch bu-
dynków po dawnym domu opieki
społecznej w Gąskach.

W nowym miejscu zamieszka
łącznie 76 osób, gdyż udało się stwo-
rzyć aż 19 lokali: 17 mieszkań, lokal
chroniony oraz placówkę wsparcia
dziennego (PWD), funkcjonującą 
w strukturach Miejskiego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Mielnie. 
W skład placówki o powierzchni pra-
wie 150 mkw wchodzą dwie nowo-
czesne sale dydaktyczne, kawiarenka
internetowa, sala fitness oraz po-
mieszczenia biurowe i 3 łazienki –

wszystko to do dyspozycji podopiecz-
nych z Gąsek.

Przebudowywane obiekty to
dwa 4 kondygnacyjne, jednoklatkowe
budynki dostosowane m.in. do po-
trzeb osób niepełnosprawnych. Pro-
jekt obejmował też rekultywację
działki w postaci budowy parkingu,
placu zabaw itd. Wartość inwestycji
wyniosła prawie 5 mln zł, z czego 1,8
mln zł to kwota dofinansowania 
z Funduszu Dopłat Banku Gospodar-
stwa Krajowego.

Realizacja projektu to duże wy-
zwanie technologiczne i finansowe,
ale jak mówi Olga Roszak-Pezała, in-
westycja była już długo oczekiwana
przez lokalną społeczność. – Dosko-
nale wiemy, że sytuacja mieszkalnict-
wa w Polsce nie jest najlepsza i jako
samorząd od wielu lat staramy się po-
magać najbardziej potrzebującym 
w zdobywaniu upragnionych czterech
kątów – zapewnia Burmistrz Mielna.

W ostatnich 2 latach licząca nie-
całe 5 tysięcy mieszkańców Gmina
Mielno oddała do użytku potrzebują-
cym przedstawicielom lokalnej spo-
łeczności już 20 nowoczesnych lokali.
Trzeba przyznać, że to naprawdę
dobry wynik.

klucze do wymarzonego mieszkania

5 mln zł
taka jest wartość
inwestycji z czego 1,8
Mln zł to kwota
dofinansowania z
funduszu dopłat
Banku gospodarstwa
krajowego.
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Uśmiechnięta, ciepła, serdecz-
na, o książkach wie wszystko, i od lat
kojarzona była z biblioteką, czytel-
nictwem, upowszechnianiem infor-
macji i kultury, organizatorka gmin-
nych spotkań z pisarzami i poetami.
Uroczyście pożegnali ją i podzięko-
wali za wieloletnią współpracę wło-
darze gminy. 

„W imieniu własnym, radnych
miejskich, Zarządu Gminy Mielno,
jak i całej lokalnej społeczności mam
zaszczyt podziękować Pani za nie-
spełna ćwierć wieku pracy w Bibliote-
ce Publicznej Gminy Mielno – napi-
sała w liście gratulacyjnym burmistrz
Mielna, Olga Roszak – Pezała.  

„(…) Trud pracy włożony przez
Panią w skali lokalnej, jak i przez

bibliotekarzy w skali globalnej przy-
niósł pożądany skutek, a więc udało
się zachować nawyk czytania – tego
w tradycyjnej formie, a także przy
użyciu nowoczesnych technologii.
To wielki sukces, że młodzi ludzie
nie odwrócili się od książek i że na-
dal szukają w nich inspiracji. To suk-
ces ludzi takich jak Pani.

W obliczu przejścia na zasłużoną
emeryturę pragniemy gorąco podzię-
kować Pani za te wszystkie piękne lata
poświęcone czytelnikom Gminy Miel-
no. Proszę przyjąć szczere gratulacje
oraz życzenia zdrowia i wszelkiej po-
myślności w realizowaniu swoich pla-
nów i pasji już na emeryturze.” – pod-
sumowała burmistrz wieloletnią pracę
Danuty Maciejewskiej.

Z książką przez życie
Danuta Maciejewska, dyrektorka Biblioteki Publicznej Gminy Mielno...
udaje się na zasłużoną emeryturę. 

Dlatego Centrum
Kultury w Mielnie uru-
chamia projekt „Korepe-
tycje online”. Dzięki
współpracy z wykwalifi-
kowaną kadrą możemy
zaproponować korepety-
cje zarówno z przedmio-
tów ścisłych, jak i huma-
nistycznych. 

Korepetycje online
nie różnią się od korepety-
cji tradycyjnych praktycz-
nie niczym. Tak samo jak
w przypadku korepetycji
tradycyjnych, tak samo 
w przypadku lekcji online,

będzie bezpośredni kon-
takt z nauczycielem, który
w 100% poświęca wam
swój czas. Każdy znajdzie
coś dla siebie. Zajęcia będą
dostosowane do Waszego
grafiku. 

Jeśli Wasza pociecha
potrzebuje pomocy w lek-
cjach lub ma ochotę po-
szerzyć swoją wiedzę 
z różnych przedmiotów
zgłoś ją do Centrum Kul-
tury w Mielnie telefonicz-
nie 94 315 60 71 lub mailo-
wo kontakt@ckm.miel-
no.pl

Ucz się z nami! 
Już od ponad roku zdalne nauczanie jest dla wszyst-
kich wielkim wyzwaniem. Do wakacji zostało jeszcze
kilka miesięcy, a przed dziećmi i młodzieżą egzaminy 
i zaliczenia.

Niestety, na razie byli to
tylko ósmoklasiści,
którzy pisali próbne
testy kończące edukację
w szkole podstawowej.

D
o weryfikacji wiedzy
przystąpili - w obowiąz-
kowym reżimie sanitar-

nym - dojrzalsi, stęsknieni za szkołą
i po kolejnym roku nauki w systemie
zdalnym. 

Ósmoklasiści podczas trzech
dni zmierzyli się kolejno z testami 
z języka polskiego, matematyki 
i z języka obcego nowożytnego.

Przypomnijmy: 
Egzamin ósmoklasisty jest eg-

zaminem obowiązkowym, co ozna-
cza, że każdy uczeń musi do niego

przystąpić, aby ukończyć szkołę
podstawową.

Termin główny egzaminów 
w 2021r. to: 

• język polski – 25 maja 2021 r.
(wtorek) – godz. 9:00 

• matematyka – 26 maja 2021 r.
(środa) – godz. 9:00 

• język obcy nowożytny – 27 maja
2021 r. (czwartek) – godz. 9:00 

Termin dodatkowy:
• język polski – 16 czerwca 2021 r.

(środa) – godz. 9:00 
• matematyka – 17 czerwca 2021 r.

(czwartek) – godz. 9:00 
• język obcy nowożytny – 18 czerw-

ca 2021 r. (piątek) – godz. 9:00 
Czas trwania poszczególnych częś-

ci egzaminu:
• język polski (120 minut) 
• matematyka (100 minut) 
• język obcy nowożytny (90 minut) 

powrót do
szkolnych
ławek

Powiatowy Lekarz Weterynarii
przypomina, że wśród dzikiego ptactwa wciąż obecna jest ptasia grypa. Uczula się
mieszkańców gminy Mielno, turystów i gości, aby nie dokarmiać na plaży kaczek 
i łabędzi oraz całkowicie ograniczyć kontakt z dzikimi ptakami.
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BeZPieCZeńSTwO
Na PLaży – RaTOwNiCy
Przygotowanie do sezonu ką-

pieliskowego i utworzenia kąpielisk
praktycznie rozpoczyna się we
wrześniu roku poprzedzającego ist-
nienie kąpielisk. 

W roku 2021 planujemy otwo-
rzyć o trzy kąpieliska więcej niż 
w latach poprzednich. Otwarcie 17
kąpielisk z 19 wieżami i zatrudnie-
nie 85 ratowników tworzy jeden 
z największych kompleksów strze-
żonych plaż w Polsce. Zorganizowa-
nie kąpielisk w nowych miejscach to
wielkie wyzwanie logistyczne, tech-
niczne i administracyjne. Nie wiemy
czy nowo przeznaczone akweny
wodne na kąpieliska nie kryją nie-
przewidzianych przeszkód w użyt-
kowaniu wody i dna morskiego, czy
prądy morskie nie będą przynosić
nam negatywnych wyników wody 
w zakresie bakteriologicznym. 

W tym roku na plaży o długości
ok. 25 km w gminie Mielno propo-
nujemy utworzyć kąpieliska strzeżo-
ne w: Mielnie, Mielenku, Chłopach,
Sarbinowie, Gąskach i Łazach. 

W Gąskach planujemy urucho-
mić dwa kąpieliska przy ul. Latarni-
ków i ul. Morskiej. W Sarbinowie
powstaną trzy kąpieliska nadmorskie
na wysokości ul. Leśnej, przy pętli
autobusowej oraz na wysokości ul.
Wczasowej i ul. Plażowej. W Chło-
pach funkcjonować będzie jedno ką-
pielisko po stronie wschodniej od
mola i drugie po zachodniej stronie
przystani rybackiej. W Mielenku
powstaną dwa kąpieliska i zlokalizo-
wane będą przy ul. Plażowej i ul.

Brzozowej. Natomiast w Mielnie bę-
dzie 5 kąpielisk: plaże od ul. 1 Maja
do ul. Piastów; przy ul. Orła Białego;
przy ul. Słonecznej: na wysokości
OW Krokus oraz przy ul. Morskiej.
W Łazach będą trzy kąpieliska: przy
głównym wejściu na plażę od ul. Leś-
nej, przy ul. Leśnej (na wysokości
OW Jaroszowiec) oraz przy ul. Wcza-
sowej. 

Na kąpielisku w Mielnie przy ul.
Kościuszki znajdować się będzie
skuter wodny. Na tym odcinku uru-

chomimy radiowęzeł plażowy. Na
kąpielisku przy ul. Kościuszki znaj-
dować się będzie główne stanowisko
dowodzenia. 

Łącznie w Gminie Mielno chce-
my zlokalizować 17 kąpielisk nad-
morskich, co równoznaczne jest z 19
stanowiskami strzeżonymi (w rze-
czywistości ustawionych zostanie 19
wież ratowniczych). 

Pierwsi ratownicy powinni po-
jawić się na plaży w Mielnie przy ul.
Kościuszki od 15 czerwca. Od 1 lipca
pracę powinni rozpocząć ratownicy
na wszystkich stanowiskach w gmi-
nie. Od dnia 1 lipca do 29 sierpnia
rozpocznie się sezon kąpielowy. Ką-

pieliska będą strzeżone w tym okre-
sie w godzinach od 9.30 do 17.30.
Natomiast na stanowisku w Mielnie
przy ul. Kościuszki ratownicy zosta-
ną do 15 września. Nadmienić nale-
ży, że w celu polepszenia warunków
bezpieczeństwa zorganizujemy przy
głównym wejściu na plażę w Mielnie
przy ul. Kościuszki punkt ratowni-
czy nadzorujący dodatkowo turys-
tów w sezonie w godz. od 17.30 do
21.00. 

Aby zapewnić bezpieczeństwo
korzystającym z plaży każde stano-
wisko ratownicze wyposażone bę-
dzie w torbę medyczną R-1. W tym
roku planujemy zakupić kompletny
wodny skuter ratowniczy wyposażo-
ny w platformę do ratowania i przy-
czepkę do transportu. 

Wszelkie atrakcje na plaży 
w zakresie pokazu ratownictwa 
i udzielania pierwszej pomocy orga-
nizowane będą w sobotnie popołud-
nia. Pomysł ten jest rokrocznie po-
wtarzany w celu zwiększenia świa-
domości wypoczywających nad
morzem jakim żywiołem jest Bałtyk.
Turyści chętnie przychodzą popat-
rzyć na zmagania drużyn ratowni-
czych. Ta forma nauki, jak postępo-
wać z zagrożeniem jest bardzo po-
pularna. Przed zakończeniem roku
szkolnego jeżeli pozwoli na to sytua-
cja epidemiologiczna ratownicy
przeprowadzą szkolenia dotyczące-
go bezpieczeństwa nad wodą dla

dzieci z mieleńskich szkół i przed-
szkola. W celu zwiększenia bezpie-
czeństwa opracowaliśmy Dekalog, 
w którym spisaliśmy zasady bezpiecz-
nego korzystania z kąpieli morskich 
i słonecznych. Przed rozpoczęciem
sezonu letniego rozpropagujemy go
korzystając także ze współpracy 

z obiektami turystycznymi działający-
mi na terenie Gminy Mielno. 

BeZPieCZeńSTwO
SaNiTaRNe
Wiele uwagi poświęcamy

czystości wód w kąpieliskach zlo-
kalizowanych nad brzegiem mo-
rza. W tym roku pracownicy MO-
SiR z przedstawicielami akredyto-
wanego laboratorium będą
komisyjnie dokonywać poboru

wody, następnie monitorować wy-
niki laboratoryjne. Codziennie
pracownik MOSiR obowiązkowo
musi uzupełniać na stronie inter-
netowej GIS aktualne dane doty-
czące parametrów wody, powiet-
rza, stanu morza, siły i kierunku
wiatru na każdym kąpielisku. Nad-
mienić należy, iż w większości
przypadków zanieczyszczenie wód
przybrzeżnych gminy Mielno do-
konywane jest przez czynniki ze-
wnętrzne. Nie stwierdzono lokal-
nych wycieków nieczystości. 

KORyTaRZe żyCia
W celu zwiększenie bezpie-

czeństwa osób przebywających na
kąpieliskach planujemy wyznacze-
nie i oznakowanie ciągów komuni-
kacyjnych, wyłączonych z możli-
wości plażowania, poprzez ułoże-
nie podestów drewnianych, mat
gumowych, parawanów z napisem
„korytarz życia”, które pozwolą na
jak najszybsze dotarcie do osób
potrzebujących pomocy ratowni-
ka, służb medycznych czy nie jed-
nokrotnie służb porządkowych.
Dla MOSiR priorytetem jest szero-
ko pojęte bezpieczeństwo osób ko-
rzystających z plaż. Dlatego dopo-
sażymy przed sezonem letnim ką-
pieliska w zabudowane wieże
ratownicze, planujemy także roz-
łożyć na plaży chodniki drewniane
lub maty gumowe ułatwiające do-
stęp do linii brzegowej osobom

niepełnosprawnym oraz rodzicom
z małymi dziećmi. 

BłęKiTNa fLaGa
NaD PLażą
Wystąpiliśmy o przyznanie wy-

różnienia „Błękitnej Flagi” dla kąpie-
liska „Mielno 216” położonego pomię-
dzy ul. 1 Maja a ul. Piastów. W tym
roku nadal kontynuujemy współpracę
z Federacją Naturystów Polskich. Pla-
ża naturystyczna zlokalizowana jest
około 200 m na wschód od kanału
jamneńskiego na długości 300 m linii
brzegowej i jest odpowiednio oznako-
wana tablicami. W miejscowościach
Mielno i Łazy znajdują się tablice in-
formacyjne z kierunkiem i odległością
do plaży. Ze względu na pandemię co-
vid przy wejściu na kąpieliska i na sa-
mej plaży zamontujemy tablice infor-
mujące o zachowaniu dystansu.
Miejsca  wyznaczone dla pobytu 
z psami  będą nadal w tym roku w
Mielnie przy kanale jamneńskim  oraz
na plaży  pomiędzy Mielenkiem a
Mielnem, na wysokości grodziska sło-
wiańskiego.

DBałOść
O hiGieNę SaNiTaRNą
Szalety publiczne (stacjonarne)

zlokalizowane będą w: Sarbinowie
(ul. Nadmorska przy pętli autobuso-
wej), Chłopach (ul. Portowa, szalet
samoobsługowy wydzierżawiany
przez Urząd Miejski w Mielnie),
Mielnie: ul. Nadbrzeżna, ul. Wojska

Lato w cieniu ... pandemii
Latem 2021 roku najprawdopodobniej będziemy
nadal wypoczywać wśród panującej pandemii ko-
ronawirusa. Kryzysowe  zarządzenia nie sprzyjają
stabilnemu planowaniu, stąd trudności jakie napo-
tykają samorządy lokalne związane z turystyką
muszą rozwiązywać na bieżąco i racjonalnie. Jed-
nostką, na barkach której leży w dużej mierze przy-
gotowanie do sezonu infrastruktury turystycznej,
jest Mieleński Ośrodek Sportu i Rekreacji.
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Polskiego, promenada przy ul. Pias-
tów (szalet samoobsługowy), wejście
na plażę przy ul. Orła Białego (szalet
wydzierżawiany przez Urząd Miej-
ski w Mielnie), wejście na plażę przy
ul. Słonecznej, wejście na plażę przy
ul. Morskiej; Łazach  - główne wej-
ście na plażę od ul. Leśnej.

Planujemy ustawić 64 kabiny
sanitarne Toi Toi: Gąski (6 szt.), Sar-
binowo (18 szt.), Chłopy (5 szt.),
Mielenko (4 szt.), Mielno (24 szt.),
Łazy (7 szt.0. 

Dodatkowo ustawimy kabiny
sanitarne podczas odbywających się
w sezonie letnim imprezach kultu-
ralnych, sportowych i rozrywko-
wych. Sytuacja może ulec zmianie ze
względu na epidemię.

DBaMy O CZySTOść
i PORZąDeK
Opieką obejmiemy cały 25 km

odcinek wybrzeża. Gmina od Gąsek
po Łazy stała się jedną aglomeracją
wymagającą systematycznego sprzą-
tania. Tysiące plażowiczów zostawiają
po sobie tony wszelkiego rodzaju
śmieci, butelki po napojach chłodzą-
cych, puszki po piwie, plastykowe to-
rebki. Plaża stała się tradycyjną „sto-
łówką” dla łabędzi i mew. 

Łącznie 90 osób będzie miało
do utrzymania w czystości 71 odcin-
ków na terenie Gminy Mielno. Na
naszych plażach  rozstawiamy około
1 200 stelaży na worki na śmieci. 

STRefa PłaTNeGO
PaRKOwaNia
Mieleński Ośrodek Sportu 

i Rekreacji ponownie przygotowuje
się do administrowania rozszerzoną
Strefą Płatnego Parkowania w sezo-
nie letnim 2021. W tym roku planu-
jemy obsłużyć Mielno, Łazy oraz
Sarbinowo .

W chwili obecnej dokonujemy
analizy zakupu programu i terminali
dla kontrolerów do obsługi strefy.
Uważamy, że najkorzystniejszą for-
mą byłoby wydzierżawienie parko-
matów razem z terminalami  i opro-
gramowaniem współpracującymi 
z naszym programem finansowo-
księgowym ,,OPTIMA’’ oraz z Cen-
tralną Ewidencją Pojazdów i Kierow-
ców w zasobach w Straży Miejskiej.

Strefa SPP będzie funkcjono-
wać od poniedziałku do piątku w
godzinach od 8.00 do 24.00 zgod-
nie z podjętą uchwałą Rady Gmi-
ny Mielno.

opinia

olga roszak-pezała, 
burmistrz Mielna:

- Rozpoczynamy przygotowania do sezonu
turystycznego 2021, chociaż nie jesteśmy
w stanie przewidzieć jak będzie on wyglą-
dał w związku z szalejącą pandemią.
Ubiegłoroczne lato było absolutnie wyjąt-
kowe, wszystko działo się po raz pierwszy,
wszystkiego uczyliśmy się w trakcie, więc
choćby z tego powodu patrzymy na ten
rok  z większym optymizmem. Musimy być
gotowi nie wiedząc do końca czy resorto-
we i rządowe obostrzenia nie zablokują
wypoczynku Polakom. Jednak nie możemy
zostawić przygotowań na ostatnią chwilę.
Branża turystyczna musi być przygotowa-
na na elastyczne reagowanie, stąd my - jako samorząd - mamy opracowany scenariusz,
a właściwie kilka jego wariantów. Oczywiście mocno stąpamy po ziemi i wkomponowa-
liśmy w przygotowania reżim sanitarny i wszelkie środki ostrożności. Dla nas bezpie-
czeństwo turystów od zawsze było i jest priorytetem. Tego założenia nie zmieniliśmy
wręcz przeciwnie podnieśliśmy poprzeczkę. Wysoki poziom rezerwacji wakacji w kraju
w porównaniu do lat poprzednich pokazuje, że wśród turystów panuje sporo niepewno-
ści, co do rozwoju sytuacji epidemicznej na świecie do lata. Wierzymy, zatem że goście
postawią na wypoczynek w Polsce. Z prognoz wynika, że 2/3 rezerwacji na wakacje
2021 to Bałtyk. Zatem można z pewną ostrożnością stwierdzić, że polskie morze będzie
wyraźnie bardziej popularne niż inne regiony kraju. I dlatego już się mobilizujemy i bę-
dziemy gotowi na czas.

Sezon w liczbach 
- 25 kilometrów plaż 
- 17 kąpielisk z 19 wieżami
- 85 ratowników 
- "korytarze życia" na plażach
- oznakowana plaża dla naturystów zgodnie w wymogami Federacji Naturystów Polskich
- tablice przy wejściach na plaże informujące o reżimie sanitarnym 
- wydzielone i oznakowane miejsca na plaży do przebywania z psami 
- "Błękitna Flaga" na głównym kąpielisku w Mielnie (czekamy na werdykt)
- 64 kabiny sanitarne typu Toi Toi
- 90 osób sprzątających plaże i promenady
- 1 200 stelaży na worki na śmieci

działania „ekowspólnoty” lot w Mielnie 

Czekamy na sezon
Platforma sprzedażowa Miel-

no.travel to kompleksowe narzędzie
pozwalające przedsiębiorcy zarządzać
swoimi ofertami. Dostęp do portalu
możliwy będzie m.in. poprzez stronę
internetową www.cit.mielno.pl jako
tzw. widget. Przedsiębiorcy na bieżą-
co mogą dokonać rejestracji na
portalu. 

Podobnie jak w roku ubiegłym,
w odniesieniu do zmieniającej się sy-
tuacji epidemicznej, udostępniać bę-
dziemy poprzez stronę www i w ra-
mach działania biura LOT wszelkie
materiały dotyczące procedur i wy-
tycznych w zakresie funkcjonowania
branży turystycznej. 

Przed sezonem wakacyjnym
LOT zainicjuje lokalną akcję promo-
cyjną dedykowaną dla turystom, czyli
Mieleńską Kartę Turysty. Będzie ona
udostępniania poprzez Biuro Lokal-
nej Organizacji Turystycznej w Miel-
nie przy ul. Chrobrego 3B dla turys-
tów, którzy potwierdzą wniesienie
opłaty miejscowej /np. poprzez po-
twierdzenie w aplikacji travelhost/.
Proces pozyskiwania podmiotów do
karty turysty rozpocznie się w pod
koniec kwietnia br. Uczestnikami
mogą być tylko członkowie „Ekow-
spólnoty” Lokalnej Organizacji Tury-
stycznej. Przedsiębiorcy mogą ofero-
wać swoje usługi poprzez zniżki kwo-
towe lub procentowe. Promocja
atrakcji, obiektów gastronomicznych,
w których honorowana będzie karta
turysty odbywać się będzie poprzez
media społecznościowe oraz stronę
www.mielnolot.pl .

W ramach działalności wydaw-
niczej w sezonie wakacyjnym pojawi
się kieszonkowy folder turystyczny
Pomorza Środkowego w formie skła-
danej mapy, w wersji polskiej i nie-
mieckiej. Terytorialnie obszar mapy
obejmuje oprócz gminy Mielno,
m.in. Będzino, Biesiekierz, Darłowo,
Manowo, Polanów, Sławno i Tycho-
wo. Mapa będzie zawierała najważ-

niejsze atrakcje turystyczne /rysunki
na mapie/ wraz z krótkim opisem 
i danymi adresowymi. Format folde-
ru dostosowany jest do ekspozytora
na ulotki, który w roku ubiegłym
otrzymali członkowie LOT. 

W punktach informacji tury-
stycznej prowadzona jest dystrybucja
płatnych i bezpłatnych wydawnictw
promocyjno - informacyjnych oraz
gadżetów promocyjnych, w szczegól-
ności z logo Mielna. W ofercie mate-
riałów bezpłatnych jest mapa rowero-
wa Velo Baltica na Pomorzu Środko-
wym, przewodnik „Ryba za
przewodnika” oraz questy czyli gry te-
renowe w Mielnie, Sarbinowie 
i w Gąskach. 

Kontakt z turystami oraz przed-
siębiorcami i mieszkańcami gminy
odbywa się poprzez media społecz-
nościowe i pocztę elektroniczną za-
równo Lokalnej Organizacji Tury-
stycznej biuro@mielnolot.pl /
@LOTwMielnie oraz Informacji Tu-
rystycznej kontakt@cit.mielno.pl /
@MielnoTravel. 

Od 1 kwietnia uruchomiony został regionalny portal rezerwacyjny
mielno.travel wraz z promocją i pozycjonowaniem portalu w wyszukiwarkach
internetowych. 

regionalny portal rezerwacyjny 

Sprzedawaj usługi online !
Niezależnie od tego czy jesteś

małym, czy też dużym przedsiębior-
cą dołącz do projektu już dziś. Plat-
forma sprzedażowa dedykowana jest
dla podmiotów noclegowych, ga-
stronomicznych, właścicieli i zarzą-
dzających atrakcjami turystyczny-
mi, obiektami sportowo – rekreacyj-
nymi, wypożyczalniami sprzętu
sportowego. Rejestracja : https://re-
jestracja.mielno.travel/ 

Sprawdź jak to działa :
http://mielno.travel/ 

Operator techniczny portalu
wyjaśni zasady działania portalu 
i pomoże w rejestracji oraz udostęp-
nianiu ofert na portalu. Masz pyta-
nia : maksym@tripsomnia.com lub
partners@tripsomnia.ocm . 

Zadanie publiczne finansowane
ze środków Gminy Mielno

W 2021 roku na terenie gminy Mielno funkcjonują punkty Informacji 
Turystycznej : 

• całoroczny ul. Chrobrego 3B, Mielno, tel. 94 316 60 48, 793 897 305  
• sezonowy /od 15 czerwca do 31 sierpnia/ ul. Lechitów 25, Mielno
• sezonowy /od 1 lipca do 31 sierpnia/ ul. Nadmorska 27A, Sarbinowo. 

„Ekowspólnota” Lokalna Organizacja Tu-
rystyczna w Mielnie prowadzi działania
na rzecz swoich członków oraz w ra-
mach umowy z Gminą Mielno zadania 
z zakresu promocji i informacji tury-
stycznej. 
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C
entrum Kultury w Miel-
nie zawsze w marcu przy-
gotowuje kalendarz wy-

darzeń na sezon wakacyjny. 
W ubiegłym roku, pomimo pande-
mii, udało nam się zorganizować
około 30 imprez artystyczno - kultu-
ralnych. Już dziś zapraszamy miesz-
kańców i turystów na wydarzenia
organizowane w całej gminie Mielno
od czerwca do września pod wspól-
ną nazwa Mieleńskie Lato Arty-
styczne 2021. 

W harmonogramie znajdą dla
siebie coś nie tylko miłośnicy aktyw-
nego wypoczynku, ale też fani mo-
toryzacji i tacy, którzy kochają 
muzykę na żywo. Wszystkie wyda-
rzenia odbędą się zgodnie z obowią-
zującymi wytycznymi Głównego In-
spektoratu Sanitarnego.

• • •

Już na początku maja (02.05) 
w Mielnie odbędzie się impreza rek-
reacyjna BAŁTYCKI TOUR 
NORDIC WALKING. To świetna
propozycja dla kijkarzy i biegaczy.
Udział w zawodach na dystansie 5
km i 10 km mogą wziąć amatorzy,
średnio zaawansowani oraz zawo-
dowcy. Aby rozpocząć lub konty-
nuować przygodę z Nordic Walking
wystarczą wygodne buty sportowe 
i pozytywne nastawienie. Dodatko-
wo ten rodzaj rekreacji można upra-
wiać samemu, z rodziną czy znajo-
mymi według indywidualnych upo-
dobań. Dlatego już dziś zapraszamy
wszystkich mieszkańców do udzia-
łu, tym bardziej, że będziemy mieli
bezpłatne wejściówki dla wszyst-
kich chętnych osób zamieszkują-
cych naszą gminę. W tym roku 
w imprezie mogą wziąć udział także
miłośnicy biegania podczas BIEGU
ŚLADAMI MORSA na dystansie
5km. Tutaj również  dla uczestni-
ków z Gminy Mielno darmowe wej-
ściówki! Rejestracja – www.pu-
charnw.pl       

• • •

Podczas długiego weekendu
czerwcowego deptak przy ul. Ko-
ściuszki w Mielnie opanuje
OGÓLNOPOLSKI ZLOT ZABYT-
KOWYCH CITROENÓW. Łącznie
może pojawić się nawet 100 uni-
kalnych maszyn z różnych epok,
które można będzie podziwiać 
w dniu 05.06.2021 r. od godz.
10:00-14:00. Nie może przegapić

tego wydarzenia żaden miłośnik
motoryzacji! 

• • •

Teren naprzeciwko siedziby
Centrum Kultury czyli działka
przy starym kasynie (ul. B. Chrob-
rego 38) w tym roku przejdzie
prawdziwą metamorfozę i zamieni
się w PRZYSTAŃ. KULTURA, czy-
li całkowicie nowe miejsce na kul-
turalnej mapie Mielna. 

Cały teren zostanie zagospo-
darowany, ustawione będą ławki 
i inne elementy małej architektury
oraz namiot, który w zależności od
obowiązujących obostrzeń pomie-
ści nawet 600 osób. To właśnie tam
organizowane będą największe im-
prezy, występy kabaretowe i kon-
certy z muzyką na żywo. Gwiazda-
mi nadchodzącego Mieleńskiego
Lata Artystycznego będą m.in.:
Kabaret Czesuaf, IRA, Łąki Łan,
Zeppelinians – Tribute Band. 

• • •

Kulminacyjnym wydarzeniem
tego lata będzie HIPPIEZA FESTI-
WAL MUZYKI I SZTUKI. To kil-
kudniowe wydarzenie muzyczno –
artystyczne dla którego inspiracją
stał się I Ogólnopolski Zlot Hipi-
sów, który odbył się w 1968 roku
właśnie w Mielnie, a udział w nim
wzięła m.in. znana polska artystka
Kora. Powstał więc pomysł na zor-

ganizowanie wydarzenia osadzo-
nego w klimacie lat 60. i 70. Po-
wracająca w muzyce, modzie i sty-
lu moda na klimat hippie
zainspirowała Centrum Kultury 
w Mielnie do stworzenia odrębne-
go wydarzenia. To będzie dwu-
dniowy projekt z udziałem najbar-
dziej rozpoznawalnych w Polsce
artystów. Na jednej scenie zagrają
Terrific Sunday, Michał Szczy-

gieł, Kwiat Jabłoni, Ania Dąb-
rowska, Tomasz Organek. Impre-
za odbędzie się na Przystań. Kul-
tura w dniach 13 -14.08.2021. 

• • •

STREFA AKTYWNEGO PLA-
ŻINGU to kolejna propozycja 
na wakacje w Gminie Mielno. Ten
autorski projekt Centrum Kultury 
w Mielnie, skupia się na ulubionym
miejscu każdego turysty odwiedza-
jącego gminę, czyli na plaży. Chcąc
organizować różnego rodzaju ak-
tywności dla turystów w ciągu dnia,
nie możemy zakładać, że wygramy 
z główną atrakcją Mielna, czyli pla-
żą. Dlatego przenosimy się na nią,
tworząc strefy aktywnego plażingu.
To miejsca w których przez cały
dzień odbywać się będą animacje
dla dzieci ale też dla całych rodzin,
zajęcia zumby, jogi, pilates. Nie za-
braknie również piłki plażowej i in-
nych rozgrywek sportowych a także
umilającej pobyt na plaży muzyki.
Wieczorami planujemy również or-
ganizacje bardzo modnej zabawy 
z proszkami holi. 

Podczas Finału Strefy Aktywne-
go Plażingu (22.08.2021 r.) na plaży
w Mielnie przygotowane zostaną
dodatkowe atrakcje m. in. pokaz ra-
townictwa wodnego, zawody sporto-
we, pokaz fajerwerków oraz koncert
zespołu TRIO HUBAS.

• • •

Po raz drugi  na Jamnie odbę-
dzie się wyjątkowa impreza wod-
niacka. To już druga edycja wyda-
rzenia pod tytułem GALA ŻAGLI.
Przez cały dzień w regatach o pu-
char Burmistrza Mielna mierzyć się
będą ze sobą żeglarze z całego regio-

nu. Wieczorem zapraszamy na wi-
dowiskową paradę jachtów a na jed-
nym z nich zespół szantowy Stara
Kuźnia da koncert z jeziora. Na za-
kończenie imprezy odbędzie się po-
kaz sztucznych ogni. 

• • •

Tradycyjnie przez całe lato w
kościołach w Mielnie i Sarbinowie
odbędzie się cykl koncertów pod
wspólną nazwą MIELEŃSKIE
WIECZORY ORGANOWE. Dzięki
współpracy z filharmonią Kosza-
lińską podczas Międzynarodowego
Festiwalu Organowego, co roku
możemy gościć najlepszych artys-
tów z całego świata. Dokładne ter-
miny koncertów uzależnione są od
harmonogramu układanego obec-

nie przez Filharmonię Koszaliń-
ską.

• • •

SKARBNICA WIOSKI RY-
BACKIEJ W CHŁOPACH to miejs-
ce z ogromnym potencjałem, które
integruje mieszkańców oraz turys-
tów. Lokalizacja ta ma stać się głów-
nym punktem spotkań dla obu
grup, dlatego  na placu przy Skarb-
nicy zostaną zorganizowane wyda-
rzenia, nawiązujące tematyką do
tradycji związanych z Bałtykiem
oraz rękodziełem. Najważniejszym
z nich będzie wystawa "BAŁTYCKI
BURSZTYN" ze zbiorów Muzeum
Bursztynu w Gdańsku. Będzie to
pierwsza i największa wystawa bur-
sztynu w naszym regionie. Ekspo-
zycji towarzyszyć będą warsztaty
średniowiecznej obróbki burszty-
nu. Wystawa będzie połączona ze
stałą ekspozycją w Skarbnicy, dlate-
go w jednym czasie i w jednym
miejscu będzie można poznać bał-
tycki bursztyn oraz historię rybact-
wa.

Przy Skarbnicy w czasie wakacji

planujemy również zorganizować
spotkania dla dzieci z Darkiem Sto-
larzem, koncert zespołu szantowego
oJ Tam a także spotkania teatralne
pod nazwą „Teatr w małym mieście”

• • •

KINO NA LEŻAKACH to stały
element Mieleńskiego Lata Arty-
stycznego. Wydarzenie w miarę
możliwości powróci w tym roku do
tradycyjnej formy – w zeszłym roku
z powodu obostrzeń widzowie nie
oglądali filmów z leżaków, lecz z
własnych aut.

• • •

We wrześniu zapraszamy
wszystkich miłośników dwóch kó-
łek do wzięcia udziału w RAJDZIE
ROWEROWYM #WszystkieDro-

giProwadząNadMorze organizo-
wanym na trasie Velo Baltica. Im-
prezę planujemy zorganizować
wspólnie z Ustroniem Morskim 
i Kołobrzegiem, zaś na poszczegól-
nych etapach na uczestników będą
czekać specjalne zadania w ramach
gry miejskiej. To impreza idealna
na pierwszy jesienny weekend na
sportowo i wspólną zabawę dla ca-
łych rodzin. Twarzą i uczestnikiem
wydarzenia będzie znany w krę-
gach „rowerowych” Prezes Fundacji
Promowania Sportu Jarosław Ma-
rycz - były kolarz zawodowy "Grupa
zawodowa Saxo - Tinkoff". 

przystaŃ. KULtUra! 
czyli Mieleńskie Lato artystyczne 2021

Dokładny kalendarz wydarzeń Mieleń-
skiego Lata Artystycznego już wkrótce
dostępny będzie  w internecie na stro-
nach www.ckm.mielno.pl oraz www.fa-
cebook.com/ckmielno. Jak co roku na-
sze drukowane materiały promocyjne
(plakaty, ulotki) dostępne będą w pun-
ktach Informacji Turystycznej w Mielnie
i w Sarbinowie a także u wszystkich soł-
tysów.
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nagrody dla sportowców
Rok 2020 zaskoczył nas wszystkich. Niespodziewana i wyjątkowa sytuacja
odbiła się również na sporcie. wprowadzane stopniowo ograniczenia 
całkowicie zdezorganizowały standardowy plan treningowy na okres 
przygotowawczy Mieleńskiego Klubu Karate Kyokushin.

Zawodnicy i trenerzy zostali
zmuszeni zaadaptować się do nowej
sytuacji. Podjęli zatem wszystkie dzia-
łania by umożliwić karatekom bez-
pieczny, a przy tym efektywny okres
trenowania. Nieskromnie można po-
wiedzieć, że im się to udało! Upór 
i determinacja w staraniach zaowoco-
wały wspaniałymi sukcesami. Medale
i puchary stoją już na półkach zawod-
ników, jednak to nie jedyne elementy
stanowiące podsumowanie ich sukce-
sów. Trud i poświęcenie włożone 
w treningi doceniła Gmina Mielno,

którą zawodnicy mają przyjemność
reprezentować na licznych imprezach
sportowych. 

Z powodu obecnej sytuacji epi-
demiologicznej przyznanie nagród
sportowych Burmistrza Mielna mu-
siało również odbyć się w warun-
kach reżimu sanitarnego. Nagrody
za wysokie osiągnięcia sportowe 
w 2020 od włodarza gminy Mielno
otrzymali: Weronika Sapor, Eliza
Wiska, Wojciech Formela. 

- To prawdziwi wojownicy,
zdolni, utalentowani, pracowici -

spuentowała nagrody Olga Roszak -
Pezała, Burmistrz Mielna. - My naj-
częściej widzimy tylko piękny finał,
a sport dla nich to także mnóstwo
wyrzeczeń, poważnych kontuzji 
i porażek. Serdecznie gratulujemy
wspaniałych osiągnięć, które wpły-
wają na markę miasta i całego klu-
bu. Dziękujemy za poświęcenie,
ducha walki i godne reprezentowa-
nie Mieleńskiego Klubu Karate
Kyokushin i naszej gminy na ma-
tach ogólnopolskich i międzynaro-
dowych. 

wystartowali z przytupem
20 marca zawodnicy Mieleńskiego
Klubu Karate Kyokushin wystarto-
wali w Mistrzostwach Makroregionu
Zachodniego w Płotach. Mieleńska
ekipa wróciła do domu z 4 medalami.

To były pierwsze zawody rozpo-
czynające sezon startowy w 2021 roku.
Wśród 240 zgłoszonych zawodników
znalazła się 4-osobowa reprezentacja
naszego klubu: Eliza Wiska, Liwia
Chodakowska, Weronika Sapor i Woj-
ciech Formela. Z uwagi na obecną sy-
tuację epidemiologiczną mistrzostwa

odbyły się bez udziału publiczności, 
a wszystkie osoby znajdujące się na sali
(oprócz zawodników) zobowiązane
były do noszenia maseczek i zachowa-
nia dystansu. Nasza mieleńska ekipa
wróciła do domu z aż 4 medalami. Eli-
za zajęła I miejsce w kategorii kata se-
niorek oraz wywalczyła srebro w kate-
gorii kumite seniorek open. Weronika
została wicemistrzynią kategorii ju-
niorek - 55kg. Wojtek natomiast wy-
walczył złoto w kategorii juniorów -
75kg. Warto zaznaczyć, że został on
mistrzem swojej kategorii pomimo

kontuzji, która w ostatnim czasie
znacznie utrudniła pełne przygotowa-
nie się do zawodów. Natomiast Liwia
uplasowała się na 5-8 miejscu w kate-
gorii juniorek młodszych +65kg, ale
bardzo cieszymy się, że po dość długiej
przerwie zdecydowała się na wystarto-
wanie w barwach naszego klubu. 

Serdecznie gratulujemy wszyst-
kim zawodnikom i jesteśmy wdzięczni
za kolejne powody do dumy. Dziękuje-
my Gminie Mielno za nieustanne fi-
nansowe wsparcie rozwoju naszych
karateków. 

Kolejny poziom wtajemniczenia
Mieleński Klub Karate Kyokushin
pomimo obecnie trwającej pan-
demii  nie zwalnia tempa. Trójka
zawodników klubu oficjalnie
otrzymała certyfikaty potwierdza-
jące osiągnięcie wyższych stopni
kyu. 

Weronika Sapor, Wojciech
Formela oraz Zuzanna Rychlewicz
uczestniczyli w egzaminie organi-
zowanym przez Sieradzki Klub Ka-
rate Kyokushin. Nasz team wraz 
z karatekami z wielu innych klu-
bów sprawdzany był zarówno pod
kątem teoretycznym, jak i wytrzy-
małościowym. Uczestnicy egzami-

nu musieli wykazać się znajomo-
ścią nazw poszczególnych technik
i zagadnień dotyczących wszelkich
uderzeń oraz kopnięć występują-
cych w karate Kyokushin. 

Po teorii przyszedł czas na
sprawdzenie wiedzy w praktyce.
Tutaj głównymi wytycznymi
świadczącymi o tym, czy dany za-
wodnik jest gotowy na podwyższe-
nie swojego stopnia kyu, okazało
się być nastawienie psychiczne,
determinacja w walce oraz upór.
Finał: Weronika i Wojtek zdali eg-
zamin na 3 kyu, natomiast instruk-
torka mieleńskiego klubu Zuza
osiągnęła 1 kyu. Gratulujemy!

świętowali Dzień wody
Uczniowie naszych szkół podstawo-
wych nie zapomnieli, że na co dzień
żyją nad wielką morską wodą, a
nawet nad dwiema wodami czyli w
sąsiedztwie jeziora Jamno.  Ob-
chody rozpoczęli tydzień przed
ustanowionym świętem.  

Nawet podczas zdalnego nau-
czania w starszych klasach nie za-
brakło pogadanek, czy tematycznych
prezentacji zaś młodsi uczniowie
zdążyli jeszcze w szkole przygotować
prace plastyczne, ulotki, plakaty.
Szkoła Podstawowa w Mielnie włą-
czyła się w ogólnopolski projekt
"Zróbmy szum wokół wody"  Polskiej

Akcji Humanitarnej, zaś najmłodsi 
z sarbinowskiej podstawówki obej-
rzeli tematyczny film oraz uczestni-
czyli w indywidualnym konkursie
plastycznym. 

Światowy Dzień Wody został
ustanowiony rezolucją z 22 grudnia
1992r. przez Zgromadzenie Ogólne
ONZ. W tym roku przebiegał pod
hasłem „Docenianie wody”. Według
danych ONZ wody zaczyna brakować
w miejscach, w których dotychczas
było jej pod dostatkiem. Obecnie po-
nad 2 mld ludzi na świecie nie ma
dostępu do czystej wody pitnej, pro-
blem ten dotyka 100 mln mieszkań-
ców Europy.
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rzecznik prasowy – 94 345 98 46 
sekretariat – 94 345 98 31 

redaGUje: 
Beso-Media
rzecznik prasowy uM w Mielnie

współpraCa: 
pracownicy referatów uM oraz ckM
ekowspólnota" lot w Mielnie

Redakcja zastrzega sobie prawo skracania 

nadesłanych materiałów, redagowania i opatrywania

własnymi tytułami.

wydawCa:

!
!
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Gmina Mielno już ma Eco Harmonogram

Zachęcamy do pobrania śmieci apka 
eco harmonogram to aplikacja pozwalająca na pobieranie harmono-
gramu odbiorów odpadów komunalnych dla twojego adresu zamiesz-
kania w gminach, które przystąpiły do programu eco harmonogram. 

Aplikacja pobierze harmonogram dla Twojego adresu zamieszkania
dzięki czemu nie musisz wyszukiwać swojego harmonogramu na stro-
nach gminy lub firm odbierających odpady.

Eco harmonogram automatycznie pobierze również nowe harmo-
nogramy jak i na bieżąco będzie aktualizować wszelkie zmiany harmo-
nogramu dla Twojego adresu zamieszkania. 

Aplikacja automatycznie powiadomi cię o nadchodzącym terminie
wywozu odpadów. 

Aplikacja pozwala na ściągnie harmonogramu tylko dla gmin, które
przystąpiły do programu Eco Harmonogram. 

Sprawdź dostępność twojego harmonogramu w aplikacji, gminie
lub na http://www.ecoharmonogram.pl


