
Władze Gminy mielno,
parlamentarzyści,
Władze WojeWódz-

tWa zachodniopomorskie-
Go, radni, sołtysi, sąsiedni
samorządoWcy, działacze
społeczneGo ruchu anty-
atomoWeGo, przedstaWicie-
le stoWarzyszeń i mieszka-
ńcy gminy podsumowali
pięcioletnią, zwycięską walkę z lob-
by atomowym. Na pierwszej część
uroczystości  - w symbolicznym
miejscu czyli koło latarni w Gąskach
-  list z gratulacjami dla mieszka-
ńców od Beaty Szydło, premier
RP odczytał Paweł Szefernaker, se-
kretarz stanu w Kancelarii Prezesa
Rady Ministrów.

Gratulacje władzy samorządowej
i lokalnej społeczności złożył także:
Czesław Hoc, poseł do Parlamentu
Europejskiego oraz Marek Subocz,
wicewojewoda zachodniopomorski.

Olga Roszak - Pezała, wójt gmi-
ny Mielno, walkę z decyzją inwe-

stora PGE EJ1 podsumowała barw-
ną multimedialną prezentacją. 

-  Pamięć jest ulotna, dlatego
warto przypomnieć nasze zmaga-
nia i fenomen obywatelskiego zja-
wiska oraz siłę w nim tkwiącą. To
nasza historia. – mówiła wójt. -
Dzisiaj już jesteśmy pewni, że
Gąski będą się nam wyłącznie ko-
jarzyć z widokiem Morza Bałtyc-
kiego oraz piękną latarnią, nie zaś
z atomową wizją monstrualnej bu-
dowli  - mówiła wójt.  

Około 60 osób odebrało z rąk
gospodarza gminy ręcznie wyko-
nane, ceramiczne logo znaku an-
tyatomowego, rozpoznawalnego w

całej Polsce wraz z listami gratula-
cyjnymi. 

Zaproszeni goście mogli podzi-
wiać specjalną wystawę fotograficz-
ną, na której utrwalono najistotniej-
sze chwile i zdarzenia akcji pn.
ATOM STOP – GMINA MIELNO.

Na ponad 200 zdjęciach widnieją
twarze lokalnych aktywistów… nio-
sących banery, f lagi, rozdających
ulotki, manifestujących na uczel-
niach, podczas pochodów, happe-
ningów, czy przed gmachami władz
państwowych. Z wszystkich bije je-
den jakże czytelny przekaz: „nie
chcemy atomu obok swego domu”.

Wieczorem obchody przeniosły
się do centrum Mielna, gdzie rozpo-
częto je od MielNogami czyli anty-
atomowego,  10- kilometrowego bie-
gu plażą, połączonego z akcją
charytatywną "Biegnę dla Kamila".
Smak zwycięstwa umilał gościom i
mieszkańcom występ zespołu OSA-

DA BAND, który przygotował nawet
okolicznościową piosenkę
ATOM STOP. Nie zabrakło żółtych
antyatomowych akcentów, ale już z
dopiskiem "zwyciężyliśmy" oraz pre-
zentacji ponad 200 zdjęć z protestów
i wspólnych manifestacji władz oraz
społeczników z Gminy Mielno.

Gąski s sarBinoWo s Chłopy s nieGoszCz s Mielenko s Mielno s UnieŚCie s łazy
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zycie gminy

94,3  
MIESZKAŃCÓW GMINY MIELNO
OPOWIEDZIAŁO SIĘ W
REFERENDUM PRZECIWKO
BUDOWANIU W GĄSKACH
ELEKTROWNI ATOMOWEJ

PROC.

Antyatomowy ruch 2011 – 2016

Święto zwycięstwa 

/OLGA ROSZAK-PEZAŁA,
WÓJT GMINY MIELNO/

- Nie sposób wymienić wszystkich
którzy przyczynili się do tego wiel-
kiego i zbiorowego sukcesu.
Jednak są wśród nas wyjątkowe
osobowości, wyjątkowi społecznicy
dla których najistotniejsze było
dobro wspólne i bezpieczeństwo
naszej Małej Ojczyzny. Im szcze-
gólnie dziękuję.

Ci, którzy przez pięć ostatnich lat walczyli, aby
w Gąskach nie powstała elektrownia ato-
mowa oraz ich sprzymierzeńcy, spotkali się,
aby uroczyście podsumować wspólny wysiłek
zakończony sukcesem. Były wspomnienia i
podziękowania.
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Do 15 października 2016 r.

do Urzędu Gminy w Mielnie

można składać wnioski w za-

kresie przyznania Nagrody

Wójta Gminy Mielno im. Ja-

na Kowalczyka za osiągni-

ęcia w dziedzinie artystycz-

nej, upowszechnienia i

ochrony kultury. 

Nagrody przyznawane są

twórcom, artystom, organiza-

torom i promotorom działal-

ności kulturalnej zamieszku-

jącym gminę Mielno lub

osobom prawnym i innym

podmiotom mającym siedzi-

bę na terenie gminy za szcze-

gólne osiągnięcia w dziedzi-

nie kultury. 

Z wnioskami może wystąpić

10 pełnoletnich mieszka-

ńców gminy, placówki oświa-

towe dla których organizato-

rem jest gmina Mielno,

instytucja kultury działająca

na terenie gminy, stowarzy-

szenia i związki twórcze i inne

podmioty statutowo prowa-

dzące działalność zakresie

kultury i sztuki. 

Treść warunków przyznania

nagrody oraz formularz wnio-

sku dostępny jest na stronie:

http://www.mielno.bip.net.

pl/?c=1038. 

Informacje można uzyskać

pod nr tel. 94 345 98 61 (Li-

dia Sztyma – inspektor ds.

organizacji pozarządowych)

lub osobiście w siedzibie

Urzędu Gminy w Mielnie, ul.

B. Chrobrego 10, pok. 302.

WYTYPUJ SWOJEGO
LAUREATA!

mielno od zaWsze by-
ło zakorkoWane W
okresie Wakacyj-

nym.
Jednak ostatni sezon był wyjątko-

wy, gdyż większa ilość wczasowiczów
przyjechała wypoczywać nad Bałtyk,
systematycznie rośnie ilość posiada-
czy aut, a podróżowania komunika-
cją  publiczną nie jest popularne.
Dlatego podejmowane były rozmaite
próby ulepszenia komunikacji w sa-
mym sercu miejscowości.  Niestety
wyczekiwana poprawa nie nastąpiła. 

Rozważano również inne wa-

rianty rozwiązania tego problemu
m.in. budowę kładki dla pieszych
nad jezdnią (bardzo droga i tech-
nicznie trudna od realizacji opcja),
nową trasę wjazdu do Mielna (da-
leka przyszłość i ogromne koszty i
wreszcie  sygnalizację świetlną przy
przejściu dla pieszych w sąsiedz-
twie sklepu „Biedronka” (najbar-
dziej racjonalne rozwiązanie, jed-
nak ryzykowne, gdyż mogło nie
spełnić oczekiwań kierowców i tu-
rystów)

Determinacja wójta gminy, aby
rozwiązać problem zakorkowania

głównej ulicy sprawiła, że sprawę
potraktowano priorytetowo. Od
strony projektowej sprawą zajęło
się biuro Zdzisława Baranowskie-
go, merytoryczne wsparte przez
Grzegorza Stanulę z ZWiK Unie-
ście, a firma elektryczna Ryszarda
Dranikowskiego wykonała zasilanie
elektryczne dla sygnalizacji.  

Gmina otrzymała zapewnienie,
iż inwestycję sfinansuje Jeronimo
Martins Polska S.A., właściciel sie-
ci Biedronka.

Firmę z Gdańska (ELDRO) na
kilka dni przed tzw. długim week-

endem sierpniowym zainstalowała
tymczasową sygnalizację. Testowa-
nie tego rozwiązania dało bardzo
dobre efekty i usprawniło ruch
uliczny w centrum  miejscowości.

Jest plan aby w  przyszłym sezo-
nie także funkcjonowała sygnaliza-
cja, gdyż okazała się korzystnym
rozwiązaniem. Czy będzie to sy-
gnalizacja stała czy czasowa  - o tym
zdecydują względy finansowe.

zdzisłaW BaranoWski
przewodniczący rady 

Gospodarczej przy 
Wójcie gm. Mielno

Mielno bez korków
Z końcem sezonu letniego na wysokości sklepu „Biedronka” zainstalowana została sygnali-
zacja świetlna przy przejściu dla pieszych. Wprowadzenie takiego rozwiązania usprawniło
ruch pojazdów, co spowodowało, że centrum Mielna zostało „odkorkowane”.

13 września, w siedzibie zWk
unieście, podpisano umowy do-
tyczące dofinansowania projektu
pn. "racjonalizacja ekonomiczno
- środowiskowa systemu oczysz-
czania ścieków w gminie mielno -
etap i - przebudowa i rozbudowa
oczyszczalni ścieków w unieściu".

W tym samym dniu zawarto rów-
nież oraz umowy z inżynierem kon-
traktu - firmą Development Design
Sp. z o.o. w Słupsku. Przekazano rów-
nież całości dokumentacji inżynie-

rowi kontraktu dotyczącej realizacji
inwestycji. Celem przebudowy i roz-
budowy oczyszczalni ścieków w
Unieściu jest ochrona środowiska
naturalnego i  uporządkowanie go-
spodarki ściekowej w aglomeracji
Mielno. Wpłynie to  również pozy-
tywnie na stan sanitarny pozostałych
okolicznych gmin i miejscowości,
dzięki poprawie jakości ścieków
oczyszczonych, które będą spełniać
warunki określone w rozporządze-
niu ministra środowiska. 

Przewidywany zakres przebudo-
wy i rozbudowy polegać będzie na
budowie nowych obiektów, przebu-
dowie istniejących obiektów, likwi-
dacji niektórych obecnie funkcjonu-
jących i demontażu urządzeń. W
ramach przebudowy nastąpi popra-
wa jakości pracy oczyszczalni po-
zwalająca na osiągnięcie parametrów
ścieków zgodnych z wymogami, po-
prawa funkcjonowania  gospodarki
osadowej, zmniejszenie awaryjności
oczyszczalni, przygotowanie oczysz-

czalni do realizacji etapu II, polega-
jącego na przyjęciu całej ilości ście-
ków z aglomeracji Sarbinowo. 

Przebudowa oczyszczalni ścieków
pozwoli na osiągnięcie zwiększonej o
połowę przepustowości.  Obecnie w
okresie sezonu letniego oczyszczal-
nia przyjmuje maksymalnie 6000 m.
sześć.  na dobę. Po zakończeniu in-
westycji obiekt będzie przystosowa-
ny do przyjęcia nawet 9000 m. sześć.
ścieków na dobę.   

aGnieszka rydzaniCz

Ostatnie podpisy przed rozbudową



rozmowa z leszkiem pytlem,
szefem mieleńskich ratowników

- "Białe delfinki" mieleńskich
ratowników to znak, ze sezon
się zakończył. Czas zatem na
podsumowanie. jaki był? prze-
cież pogoda, szczerze mówiąc,
nie dopisała? zatem interwencji
było zapewne mniej...

- Sezon jest taki, jaka jest pogo-
da! W tym roku nie dopisała. Akcji
było o 50 procent mniej. W wodzie
udzielano pomocy 79 osobom. Kil-
kanaście razy wzywaliśmy karetkę,
cztery razy lądował helikopter. W
tym raz w Chłopach, gdzie na plaży
niestrzeżonej utonął 39 letni
mężczyzna. Dużo mniej było też za-
gubionych dzieci, rekordzista 11-la-
tek przemaszerował trasę z Sarbi-
nowa do Mielna. Mimo niepogody
to był chyba rekordowy sezon pod
względem ilości wypoczywających
na mieleńskich plażach.

- Większość nadmorskich samo-
rządów narzekała, że nie ma
chętnych do pracy na stanowi-
skach ratowniczych. Czy w
Mielnie sobie z tym poradzono?

- W tym roku mieliśmy więcej
chętnych do pracy niż potrzebowa-
liśmy. Działały wszystkie zaplano-
wane stanowiska – 17, na których
pracowało 70 ratowników. Pomogło
nam w tym zatrudnienie jako po-
mocy ratowniczej, młodzieży ze
szkoły sportowej w Koszalinie. To

doskonały narybek!! W związku z
bardzo dużą ilością wczasowiczów
powinno się jednak pomyśleć w
przyszłości o dodatkowych  stano-

wiskach w Gąskach, Sarbinowie i
Chłopach!

- Co roku narzeka się na alkohol,
który towarzyszy wypoczynkowi

i bywa przyczyną wielu niebez-
piecznych sytuacji. Coś w men-
talności wypoczywających w tym
zakresie się zmieniło?

- Nic! Alkohol to nieodłączny
atrybut wczasowicza! To jest styl
odpoczywania Polaków!!Trudno z
tym walczyć, 90 procent utonięć i
interwencji jest związana z nad-
używaniem alkoholu. Najgorzej
jest w weekendy.

- Czy problem parawaningu, to
tylko sprawa sposobu bycia,
czy też może na przykład nie
wpływać na bezpieczeństwo na
plaży, utrudniając dostęp do
wody ratownikom?

- Mieleńskie plaże są coraz
mniejsze, dlatego często ludzie
„walczą” o miejsce do plażowania.
Często wchodzą na stanowiska ra-
townicze i trzeba dużo cierpliwo-
ści, aby wytłumaczyć, że to jest
miejsce mające wpływ na bezpie-
czeństwo wypoczywających. Nie
jest jednak duży problem. Proble-
mem jest mała plaża! Urząd Morski
powinien tak jak w Kołobrzegu i
Ustroniu Morski odbudować falo-
chrony.

-  jest pan od blisko 20 lat
szefem ratowników, a
bezpie4czeństwa strzeże od
ponad 40 lat. Czy w tym czasie
zaszły jakieś istotne zmiany w
warunkach pracy? 

- Coraz lepszy sprzęt i popra-
wiające się warunki socjalne. Naj-
lepsze mają ratownicy pracujący
w Mielnie. Brakuje nam jednak
porządnego stanowiska dowodze-
nia.
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dziękujemy ratoWni-
kom za ten sezon, za
czujność, za bycie zawsze i

wszędzie, za wskazówki i za cierpli-
wość też.  Brawo Panie  i Panowie!. 

Brawo dla szefa tak wspaniałej
ekipy młodych ludzi Leszka Pytla za
nadzór i organizację.Mieć taką ekipę
w gminie to dla nas zaszczyt. Do zo-
baczenia za rok!!!

W tym roku uruchomiliśmy
wszystkie 18 stanowisk, licząc z głów-
ną wieżą, plaż strzegło 68-70 ratow-
ników. Mieliśmy komplet. 

Wróciliśmy do zatrudniania po-
mocników ratowników i tej kwestii
wsparli nas pływacy - uczniowie Ze-
społu Szkół nr 1 w Koszalinie. Na
strzeżonych w naszej gminie plażach
nie doszło do tragicznych utonięć.

sezon 
za nami

Ratownicy spisali się na medal

Tradycyjnie na zakończenie sezonu ratownicy
strzegący bezpieczeństwa na plażach gminy
Mielno wykonali "białe delfiny", czyli kąpiel
w Bałtyku i pokaz białych pośladków. 
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Mieleńskie dożynki 2016

plon ni  
Wtym roku dożynki

Gminne odbyły się
10 Września na pla-

cu przy polo market. Po na-
bożeństwie i ceremoniale dożyn-
kowym mieszkańcy i turyści bawili
się przy występach artystycznych,
w turniejach oraz podczas zabawy
tanecznej.

Tradycja polska nakazuje, aby
tuż po żniwach organizować uro-
czystości dożynkowe będące wy-
razem podziękowania za dobre
plony. Mieleńskie dożynki rozpo-
częła msza święta, podczas której
pobłogosławiony został chleb i sól
oraz wieniec dożynkowy będący
wspólnym dziełem wszystkich so-
łectw. 

Zgodnie ze świeckim ceremo-
niałem dożynkowym, starosta Ry-
szard Firadza z Mielna i Małgorza-
ta Mackiewicz z Mielenka  wręczyli
bochen chleba  wójtowi Gminy
Mielno Oldze Roszak-Pezale.  Go-
spodarz gminy podzieliła się tym
dożynkowym bochnem ze zgroma-
dzonymi na uroczystościach
mieszkańcami gminy a także licz-
nie przybyłymi turystami.

Obrzędy dożynkowe współcze-
śnie  łączą w sobie zarówno trady-
cje dziękczynienia, które mają cha-
rakter religijny, z tradycjami
świeckimi, do których należą pre-
zentacje zespołów ludowych, ręko-
dzieła artystycznego, przysmaków
regionalnych oraz  wspólna zaba-
wa.
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 iesiemy, plon
W tym roku można było podzi-

wiać młode talenty a takimi nie-
wątpliwie są karatecy z  Miele-
ńskiego Klubu Sztuk i Sportów
Walki prowadzeni przez senseja
Cezarego Banasiaka oraz Morscy
Muzycy,   dziecięca orkiestra dęta
prowadzona przez p. Izabelę Wa-
silewską. Zarówno pokaz sztuk
walki jak i koncert orkiestry dętej
został nagrodzony gromkimi bra-
wami.

Podczas obchodów dożynko-
wych nie mogło zabraknąć wy-
stępów ludowych zespołów śpie-
waczych. W tym roku na scenie
pojawiły się wszystkie cztery ze-
społy folklorystyczne działające w
gminie Mielno. Mogliśmy podzi-
wiać  zespół Przepiórki z Sarbino-
wa oraz zespoły Bursztyn, Ławica i
16.Południk prowadzone przez Ka-
zimierza Dulata. Te trzy ostanie
zespoły wystąpiły razem na zako-
ńczenie części artystycznej doży-
nek dając popis umiejętności wo-
kalnych.

Tradycyjnie także rozegrany zo-
stał turniej sołectw, w którym zwy-
ciężyła reprezentacja sołectwa
Mielenko, drugie miejsce zajęła re-
prezentacja sołectwa Niegoszcz, na
trzecim uplasowała się drużyna z
Mielna.

Na placu dożynkowym można
było skosztować przysmaków re-
gionalnych przygotowanych przez
Stowarzyszenie 16. Południk, a ta-
kże podziwiać rękodzieło arty-

styczne prezentowane na kilku
różnych stoiskach. Organizatorzy
nie zapomnieli o najmłodszych
uczestnikach dożynek. Dla nich
przygotowana była specjalna strefa
aktywności sportowej no i coś o
czy marzy każdy chłopiec  czyli
wóz strażacki. Można było nie tyl-
ko oglądać sprzęt gaśniczy ale ta-
kże przejechać się wozem strażac-
kim.

Dożynki zakończyły się recita-
lem kwartetu Teatru Variete Muza
z Koszalina i wspólną zabawą przy
dźwiękach muzyki disco polo.

17 września, na dożynkach po-
wiatowych w Niedalinie gminę
Mielno reprezentowało Stowarzy-
szenie Rozwoju i Promocji Starej
Osady Rybackiej Chłopy 16. Połud-
nik, które stworzyło wspaniałe sto-
isko. 

/DZIĘKUJEMY/
Grochówkę, którą częstowano
gości odwiedzających dożynki
ufundowała Saveinvest Sp. z o. o.
Organizację gminnych dożynek w
Mielnie wsparli  sponsorzy:
Royal Park Hotel & Spa
Marina Mielno
Taverna & Villa „Rafa”
FWP Albatros Medical Spa
Sofra Instytut Zdrowia
Hotel Welness Medical Spa Unitral
Policyjny Ośrodek Szkoleniowo-
Wypoczynkowy krokus.

FOT. URZąd GMINy MIelNO, dOROTA JóźkóW



6 ŻyCie szkolne www.facebook.com/GminaMielno     www.mielno.pl | Wrzesień 2016 | nr 9 (21) |

70 – leCIe  SZkOły  W  MIelNIe

szanowni  państwo!
absolwenci,  byli  pracownicy  i  sympatycy  szkoły!

W  imieniu  komitetu  Organizacyjnego  mam wielką przyjemność  poinfor-
mować Państwa, że  w roku 2016  mija  70 lat  od powstania  naszej  szkoły.
W  związku  z  Jubileuszem  planujemy  zorganizowanie  uroczystości, których
główna  część odbędzie  się  28 października 2016 roku w siedzibie  szkoły.
Przewidujemy, że  odbędą się  następujące  wydarzenia:

1. Uroczysta  msza  św.
2. Oficjalna  uroczystość z władzami gminy, kuratorium oświaty, zaproszo-
nymi gośćmi, byłymi pracownikami, absolwentami  i  obecną społecznością
szkolną.
3. Wystawy  dotyczące szkoły i jej dorobku.
4. Spotkania  z koleżankami i nauczycielami.
5. Bal Jubileuszowy.

Po  części  oficjalnej  szkoła  będzie  otwarta dla  wszystkich absolwentów i
sympatyków. Zapraszamy do obejrzenia szkoły, spotkań z koleżeństwem i na-
uczycielami. Będą także  do nabycia  okolicznościowe  pamiątki.
Szczegóły  tutaj:  www.zsmielno.edu.pl

dyrektor  szkoły  -  ewa  jabłońska

1. Udział  absolwentów  w  uroczystościach:
-  w  części  oficjalnej  w  hali  sportowej – bezpłatny
- udział w spotkaniach  klasowych  od godz. 13.00  i  otrzymanie  gadżetów
pamiątkowych  -  po wpłacie  na poniższe  konto  kwoty 30 zł  z  dopiskiem
JUBIleUSZ
sko konto dla rady rodziców  74 1020 2791 0000 7402 0245 9279
2. Bal  jubileuszowy
-  Ośrodek ReWITA  WdW  Unieście,  28.10.2016 r.  godz. 20.00
-  koszt  100 zł/os  ( bez  alkoholu ), wpłata  na poniższe    konto koniecznie
z  dopiskiem  BAl
sko konto dla rady rodziców  74 1020 2791 0000 7402 0245 9279
3. Wspomnienia  i  zdjęcia  można  przesyłać  na  adres:
kamilaf18@wp.pl
4. dowolne  wpłaty  na  organizację  jubileuszu  mile  widziane. konto j.w.

termin  zapisów i  uiszczenia  opłat  upływa  
30 września  2016 r.

9 lipca wyjechałam na między-
narodowy obóz młodzieżowy, or-
ganizowany przez klub rotary
Freital, gdzie spędziłam 11 dni. W
paulsdorfie, niedaleko drezna, w
niemczech, spotkało się 22
uczestników z całego świata, aby
spędzić wspólnie czas, zwiedzać i
poznawać kulturę innych krajów. 

Wszyscy spaliśmy w namiotach,
a pewnej nocy rozłożyliśmy koce na
zewnątrz i nocowaliśmy pod gołym
niebem. Tematem przewodnim
obozu było hasło „Enjoy Saxony”, w
związku z czym zwiedziliśmy mia-
sta takie jak: Meissen, Freiberg, Ra-
denbeul, Drezno i Freital, a także
spacerowaliśmy po Parku Narodo-
wym Saskiej Szwajcarii. Każdego
dnia czekały nas różnorodne atrak-
cje i wyzwania, często musieliśmy
mierzyć się z naszymi lękami. Strze-
laliśmy z łuku, graliśmy w siatków-
kę, badmintona, piłkę nożną, upra-
wialiśmy rafting, pływaliśmy, a w
czasie wolnym graliśmy w karty,
przesiadywaliśmy przy ognisku i
graliśmy na gitarze. Przez cały czas
poznawaliśmy różne ciekawostki  o
zwyczajach innych narodowości,
próbowaliśmy uczyć się innych języ-
ków i pracowaliśmy nad naszym an-
gielskim, a także mieliśmy okazję
spróbować typowych, zagranicz-
nych specjałów. Nie było czasu na

nudę, nikt nie chciał zmarnować ani
sekundy tego cennego czasu, który
z każdym dniem mijał coraz szyb-
ciej.

Tysiące wspomnień, setki zdjęć,
dwudziestu dwóch uczestników z
Niemiec, Belgii, Słowacji, Finlandii,
Rosji, Włoch, Hiszpanii, Portugalii,
Czech, Australii, Szwajcarii, Litwy,
Norwegii, Danii, Anglii, Tajwanu, In-
dii, Słowenii, Rumunii, Węgier, Ho-
landii i Polski. Mnóstwo obaw, nowe
doświadczenia i przyjaciele. Pomi-
mo dzielących nas kilometrów nasz

kontakt pozostaje bardzo dobry i
mamy nadzieję, że będzie taki jesz-
cze przez długi czas.

Chciałabym  serdecznie  podzi-
ękować  Piotrowi  Jankowskiemu  i
Romualdowi  Wanowiczowi - człon-
kom  Koszalińskiego Klubu  Rota-
riańskiego  za  możliwość  wzięcia
udziału  w Programie Krótkotermi-
nowej  Wymiany  Młodzieżowej. By-
ło to dla mnie nowe  doświadczenie
i wspaniałe przeżycie.

kala  BUCholC  - klasa
iii GiMnazjUM W Mielnie

Ciesz się Saksonią

szczęśliWie  udało  się  po-
Wołać  klasę  i  W  szkole
podstaWoWej. Jest to klasa

nieliczna, bo zaledwie 7-osobowa, ale
za to skupiająca dzieci z Mielna, Sar-
binowa i Łaz. Łącznie w Zespole  Szkół
rok szkolny rozpoczęło 280 uczniów, z
tego 94 w  gimnazjum. Na uroczystej
inauguracji  powitano  nowych na-
uczycieli: Macieja  Adamowicza od hi-
storii  i  WOS-u  oraz  Michała Sawi-
ńskiego  od  języka  angielskiego.
Odczytany został także  list  nadesła-
ny z kancelarii  Prezydenta  Rzeczy-
pospolitej Polskiej  i  podpisany  przez
Parę Prezydencką, skierowany do na-
uczycieli, rodziców i uczniów naszej
szkoły  z  okazji  rozpoczynającego się
roku szkolnego.  

A co nowego czeka uczniów w ro-
ku szkolnym 2016/2017? Uczniowie
klas  szóstych nie będą  przystępować
do ogólnopolskiego sprawdzianu,
szkoły będą mogły  dobrowolnie ko-
rzystać z innych  udostępnionych
przez Centralną Komisję Egzamina-
cyjną  narzędzi  diagnostycznych. Nie
będą też kończyć szkoły podstawowej
po szóstej klasie. W kolejnym roku
szkolnym  2017/2018 zamiast do I kla-
sy gimnazjum otrzymają promocję do
klasy VII  szkoły podstawowej. Ozna-
cza to również stopniowe wygaszanie
gimnazjów. Proces potrwa kilka lat.  

Kolejni uczniowie otrzymają też
darmowe  podręczniki, złagodzone
zostały  przepisy dotyczące produk-
tów sprzedawanych  w szkolnych skle-

pikach.  Ważny dla społeczności szkol-
nej jest  także  dzień zakończenia za-
jęć dydaktycznych. W wyniku zmiany
rozporządzenia  o  organizacji  roku
szkolnego  uczniowie  wakacje w 2017
roku rozpoczną 24 czerwca. 

Wszyscy  uczniowie w naszej szko-
le począwszy  od  klasy  IV  będą  się
uczyć  drugiego języka obcego – nie-
mieckiego. To za sprawą  organu  pro-
wadzącego, który  tę  edukację  opła-
ca z własnych środków. Niebawem
uczniom  zaprezentowana zostanie
też  oferta  zajęć  pozalekcyjnych.
Tymczasem  wszystkim  uczniom i
nauczycielom  życzymy  udanego no-
wego roku szkolnego.

nowy rok szkolny 
- nowe wyzwania
Nowy  rok  szkolny  2016-17 w  Zespole Szkół w Mielnie  powoli  nabiera  tempa. Uczniom i nauczycielom życzymy
udanego roku!
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W połowie września w łazach
spotkali się artyści oraz aktywni
twórcy nieprofesjonalni - osoby z
niepełnosprawnością intelektual-
ną.

Przyjechali m.in. podopieczni
warsztatów terapii zajęciowej, domów
pomocy społecznej, środowiskowych
domów samopomocy, specjalnych
ośrodków szkolno-wychowawczych.

W Łazach pojawiło się około 500
osób niepełnosprawnych wraz z tera-
peutami i artystami z całej Polski. Kon-
stytutywnym przesłaniem, jakie przy-
świeca Warsztatom, jest komunikacja
współistnienia osób sprawnych i nie-
pełnosprawnych, których łączy podob-
na wrażliwość na piękno i postrzeganie
rzeczywistości poprzez sztukę. 

W atmosferze zacisznej nadmor-
skiej miejscowości w otoczeniu wydm
i szumu morza uczestnicy imprezy
mieli możliwość zmierzenia się ze
sztuką i wyrażenia swoich emocji i
pasji poprzez uczestnictwo w warsz-
tatach. Twórczość w życiu osób z nie-
pełnosprawnością intelektualną jest
elementem wzmacniającym, podno-
szącym poczucie godności i przyna-
leżności społecznej, a niejednokrotnie
dynamizuje dalszy rozwój. Tym ra-
zem uczestnicy imprezy mieli do wy-
boru wyjątkowo szeroki wachlarz
warsztatów m.in.  fotograficzne, two-
rzenia biżuterii z guzików, kolażu, ta-
neczne, teatralne, malarstwa olejne-
go, rysunku, ”drugie życie papieru”,
filmowe, relaksacyjne, wizażu, udzie-

lania pierwszej pomocy. Nowością te-
gorocznego wydarzenia będą warsz-
taty rękodzielnicze, transfer na mate-
riale, scrapbooking, „drugie życie
puszki”, ”list w butelce”, wikliniarskie. 

W namiotach tematycznych
uczestnicy warsztatu prezentowali
swoje osiągnięcia. Warsztaty sfinan-
sowane są ze środków PFRON, PSO-
UU Koła w Koszalinie oraz lokalnych
sponsorów. 

Patronaty honorowe nad tym wy-
darzeniem objęli: wicemarszałek wo-
jewództwa zachodniopomorskiego
Tomasz Sobieraj, starosta powiatu ko-
szalińskiego oraz wójt gminy Mielno.

źródło: 
http://www.niepelnosprawni.koszalin.pl 

XIV Ogólnopolskie Integracyjne Warsztaty Artystyczne łazy 2016 

Tak niewiele potrzeba…

Fundacja chłopaki znad mo-
rza uczy dzieci i młodzież tole-
rancji prowadząc zajęcia pod na-
zwą "migawki f ilmowe". . 

Migawki filmowe to projekt
skierowany przede wszystkim do
uczniów Szkoły Podstawowej im.
Straży Granicznej w Sarbinowie.
Realizowany jest w okresie od
sierpnia do listopada 2016 roku, a
jego celem jest oswojenie uczniów
ze światem osób niepełnospraw-
nych. Wdrożenie tej tematyki na
kluczowym etapie rozwoju dzieci i
młodzieży może wyeliminować w
przyszłości lęk czy agresję, wyni-
kające z nieznajomości zagadnie-
nia.

Na początku września w sarbi-
nowskiej szkole przeprowadzone
zostały warsztaty. Obejmowały in-
tensywną naukę języka migowego
oraz wprowadziły zagadnienie ko-
munikacji niewerbalnej. W za-
jęciach uczestniczyli wszyscy pod-
opieczni placówki, łącznie z grupą
przedszkolną. Lekcje języka migo-
wego obejmowały podstawy, takie
jak alfabet palcowy oraz wprowa-
dziły przydatne słownictwo. Zajęcia

z komunikacji niewerbalnej umo-
żliwiły uczniom lepsze zrozumie-
nie emocji, nauczyły w jaki sposób
można je rozpoznać na podstawie
mowy ciała. 

Podczas warsztatów nagrano ta-
kże krótkometrażowy film eduka-
cyjny, który będzie dostępny dla
wszystkich zainteresowanych. Ak-
torami zostali chętni uczniowie
uczestniczący w warsztatach. Ten
krótki film ma na celu pokazanie,
w jaki sposób osoby niewidome lub
niesłyszące mogą korzystać z od-
bioru sztuki i rozrywki.

Dodatkowo zostanie wydana
książka zawierająca opis przebie-
gu warsztatów oraz konspekty lek-
cji. Scenariusze zajęć będą obej-
mować naukę języka migowego,
poznawanie świata osób niewido-
mych, poznawanie świata osób nie-
słyszących oraz komunikację nie-
werbalną. Książki zostaną
rozesłane do ponad 80 szkół i
przedszkoli z naszego regionu.

Projekt dofinansowano ze środ-
ków Programu "Działaj Lokalnie
IX" Polsko-Amerykańskiej Fundacji
Wolności, Gminy. 

celem imprezy było
stWorzenie Współpra-
cy lokalnych instytu-

cji i mieszkańcóW na rzecz bu-
dowanie atrakcyjności turystycznej
miejscowości Unieście. Już po raz
drugi, mieszkańcy wspólnie z odwie-
dzającymi naszą gminę turystami,
mogli skorzystać z licznych atrakcji
zapewnionych przez organizatora -
Stowarzyszenie "Pomost" z Unieścia. 

Mieszkańcy, chcąc okazać swoją

gościnność oraz mistrzowskie umie-
jętności kulinarne, przygotowali na
festyn swoje popisowe dania. Podda-
ne zostały ocenie smakoszy, którzy w
ramach konkursu kulinarnego
,,Czym chata bogata” wybrali najlep-
sze z nich i nagrodzili. Pierwsze
miejsce w drugiej edycji konkursu
zdobył Filip Mierzejewski za popi-
sowy ,,Szaszłyk Pod Wydmą” . 

Ponadto na wszystkich uczestni-
ków naszej imprezy czekała pyszna

zupa rybna, serwowana przez Stowa-
rzyszenie 16. Południk z Chłopów
oraz Bar Pirat z Unieścia.

Wspaniałą atmosferę festynu bu-
dowała oprawa muzyczna, jaką za-
pewnił zespół Non Stop oraz 
dziecięce i młodzieżowe zespoły mu-
zyczne - Abrakadabra i To Nie Istotne
z Gąsek oraz Zuzixmania z Unieścia. 

Na najmłodszych uczestników fe-
stynu czekały dmuchane zamki i zje-
żdżalnie, wóz straży pożarnej, malo-

wanie twarzy oraz inne liczne gry,
zabawy i animacje z nagrodami. 

Całą imprezę urozmaiciły pokazy
karateków z Mieleńskiego Klubu Ka-
rate Kyokushin oraz Zumba dla
wszystkich.

Festyn zakończył się późnym wie-
czorem efektownym tańcem z
ogniem w wykonaniu  Zespołu In-
centi i dostarczył wszystkim uczest-
nikom wiele radości i  niezapomnia-
nych wrażeń.

Za nieocenioną pomoc w orga-
nizacji oraz wspólną zabawę dzi-
ękujemy  mieszkańcom, sołectwu,
przedstawicielom samorządu, lo-
kalnym firmom, klubom i stowa-
rzyszeniom. 

Impreza byłą dofinansowana z
budżetu Gminy Mielno.

Jak widać razem  możemy wiele!
aGnieszka józefoWska

prezes stowarzyszenia pomost 
w Unieściu

festyn rodzinny Mama, tata i ja 
Pod koniec lata na placu rekreacyjno-sportowym w Unieściu odbył się festyn rodzinny "Mama, tata i ja". 

Migawki filmowe 
- tak uczymy tolerancji



14 września  podczas Vii do-
rocznej debaty ekspertów Flu Fo-
rum 2016 w sejmie rp gmina otrzy-
mała statuetkę nowego lidera w
zakresie profilaktyki grypy.

Ogólnopolski Program Zwalcza-
nia Grypy co roku nagradza samo-
rządy realizujące programy zdrowot-
ne w dziedzinie profilaktyki grypy.
Przesłanką do stworzenia i wdrożenia
Ogólnopolskiego Programu Zwalcza-
nia Grypy jest dostrzegany w Polsce
i na świecie problem związany z za-
chorowaniami na grypę, które –
oprócz skutków medycznych i spo-
łecznych – wpływają także na kwe-
stie ekonomiczne zarówno na szcze-
blu pojedynczych przedsiębiorstw, jak
i całej gospodarki.

Na terenie gminy realizowany jest
program zdrowotny dla mieszkańców
powyżej 65 roku życia w zakresie
szczepienia przeciwko grypie. Dzięki
tym działaniom coroczna wszczepial-
ność populacji objętej programem
(mieszkańcy powyżej 65. roku życia)
wynosi 25 procent. W 2014 r. zaszcze-
piono 200 osób, a w 2015 - 194.

Debata Flu Forum odbywa się w
ramach Ogólnopolskiego Programu
Zwalczania Grypy, którego celem jest
budowanie świadomości Polaków w
zakresie zagrożeń wynikających z gry-
py i jej powikłań. Inicjatorzy Ogólno-
polskiego Programu Zwalczania Gry-
py w trakcie prac nad nim kierowali
się przekonaniem, że obecnie funk-
cjonujący w Polsce system walki z wi-
rusem grypy jest mało skuteczny. Ko-
nieczne jest zatem kompleksowe
i konsekwentne podejście do tego za-
gadnienia.

katarzyna Mąkólska
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Wydarzenia

szczepienia mieszkańców 
przeciwko grypie 
(osoby powyżej 65. roku życia).

ReJeSTRACJA:
• miejsce rejestracji:

gabinet nr 2 – ZOZ „Med-CARe” S.C. l. kosiński, W. kosiński
(parter) w Ośrodku Zdrowia w Mielnie przy ulicy Bolesława
Chrobrego 9,

• termin rejestracji:

od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00–17.00 
(od 1 września 2016 r.),

• telefoniczna rejestracja:

094 316-65-15.

szczepienia będą przeprowadzane codziennie w okresie
od 15 września 2016 r. do 15 grudnia 2016 r. (bez sobót
i niedziel) w godzinach 9.00-17.00 po uprzedniej rejestra-
cji, w Ośrodku Zdrowia w Mielnie przy ulicy Bolesława Chro-
brego 9 w gabinecie ZOZ „Med-CARe” S.C. l. kosiński, W. ko-
siński. Nie obowiązuje wcześniejszy wybór lekarza
rodzinnego.

WyMaGane dokUMenty: dowód osobisty. 
Ilość szczepień ograniczona. 
Wykonawca wyłoniony w drodze konkursu ofert realizujący
program: ZOZ „Med-CARe” S.C. l. kosiński, W. kosiński, ul.
Saperów 34, 75-647 koszalin.

Mielno - lider w walce z grypą
dziesiątki biegaczy przyłączy-

ło się do akcji charytatywnej zor-
ganizowanej w czasie biegu przez
Fundację pko banku polskiego.
Wystartowali i pomogli 18-letnie-
mu kamilowi!

26 sierpnia uczestnicy 10-kilome-
trowego biegu wystartowali, aby po-
móc Kamilowi, który cierpi na
mózgowe porażenie dziecięce, tj.
spastyczność kończyn dolnych. Do
lepszego funkcjonowania niezbędny
jest Kamilowi specjalistyczny sprzęt
do rehabilitacji, na który zbierane są
środki. Chłopak jest podopiecznym
Pomorskiej Fundacji „Jaś i Małgosia”.

Zaangażowanie zawodników,
którzy przypięli do koszulki kartkę
„biegnę dla Kamila” zostało przeli-

czone na konkretne wsparcie finan-
sowe – Fundacja PKO Banku Pol-
skiego przekaże darowiznę na sprzęt
dla Kamila. 

PKO Bank Polski realizuje od 2013
r. autorski program „PKO Bank Pol-
ski. Biegajmy razem” i wspiera naj-
większe imprezy biegowe w całej Pol-
sce. Podczas wszystkich tych
wydarzeń organizowane są akcje
charytatywne „Biegnę dla…”. W su-
mie, od 2013 r. odbyły się 184 takie ak-
cje, a Fundacja PKO Banku Polskiego
wsparła 193 beneficjentów kwotą po-
nad 2,6 mln zł.  Od początku istnie-
nia programu biegacze przemierzyli
charytatywnie ok. 1 mln 305 tys. km,
co równa się ponad 32 okrążeniom
Ziemi wzdłuż równika. 

MielNogami 2016 

Pobiegliśmy dla kamila!

Odczytaniem listu od Prezydenta
RP Andrzeja Dudy rozpoczęto 3. wrze-
śnia w mieleńskiej bibliotece Narodo-
we Czytanie powieści polskiego no-
blisty. Chętni do czytania historycznej
powieści o czasach Nerona czekali
cierpliwie w kolejce.Nie zabrakło oko-
licznościowej pieczątki od głowy pa-
ństwa dla uczestników ogólnopolskiej
akcji oraz oprawy wizualnej tj. wysta-
wy prac: Grażyny Posadzy, Ewy Piet-
kiewicz, Krzysztofa Tracza, Dariusza
Mola - zrzeszonych w koszalińskim
Zespole Pracy Twórczej Plastyki.

"Narodowe czytanie" to akcja za-
inicjowana przez prezydenta Broni-
sława Komorowskiego, mająca popu-
laryzować wielkie dzieła polskiej

literatury, wzmacniać poczucie wspól-
nej tożsamości, a także promować kul-
turę żywego słowa w jej najdoskonal-
szych przejawach. Akcja została
zainaugurowana w 2012 roku wspólną
lekturą "Pana Tadeusza" Adama Mic-
kiewicza. W 2013 roku w całej Polsce
odbyło się czytanie dzieł Aleksandra
Fredry, a w rok później - "Trylogii"
Henryka Sienkiewicza. W ubiegłym
roku, 5 września, Andrzej Duda i Aga-
ta Kornhauser-Duda rozpoczęli Na-
rodowe Czytanie "Lalki" Bolesława
Prusa. Dzieło noblisty konkurowało z
”Chłopami" Władysława Reymonta,
"Nocami i dniami" Marii Dąbrowskiej,
"Weselem" Stanisława Wyspiańskie-
go i "Popiołami" Stefana Żeromskiego. 

Narodowe czytanie
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