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Szanowana Pani Prezes,
drodzy członkowie 

Rady Nadzorczej, a przede
wszystkim Pracownicy

Spółki
Obchodzicie piękny 

jubileusz 
– 15 lat istnienia 

mieleńskiej Spółki 
Ekoprzedsiębiorstwo. 
To młody wiek, ale wiek pełen

kreatywności, wigoru, chęci do two-
rzenia, pomysłów i energii. 

I właśnie tacy Państwo jesteście 
– profesjonalni, innowacyjni, przed-
siębiorczy, zaangażowani w powierzo-
ne zadania. To wy odzwierciedlacie ja-
kość i postęp. To dla Was nie ma rze-
czy niemożliwych. I w końcu to dzięki
waszemu liderowi – Pani Prezes Wio-

lecie Dymeckiej – jesteście zespołem
ludzi zadowolonych ze swojego miejs-
ca pracy i misji jaką pełnicie codzien-
nie. 

Przez 15 lat spółka zmieniła swoje
oblicze, by u progu zbliżającej się wiel-
kimi krokami pełnoletności pokazać
twarz dojrzałą i odpowiedzialną. 

Jestem dumna, że stanowicie Pań-
stwo część lokalnej społeczności, chylę
czoło przed Wami za Wasze zaangażo-
wanie w życie mieszkańców tu i teraz,
jestem pod wrażeniem zarządzania
Spółką i świadczonych przez Was
usług, jak też inwestycji w infrastruk-
turę. Dorównaliście jakością nowo-
czesnej Europie. To wielki wyczyn. Po-
kazaliście tym samym, że mała gmina
nad Bałtykiem może być potęgą tech-
nologiczną pełną innowacyjnych roz-
wiązań. Co oczywiście potwierdziły
liczne nagrody dla Ekoprzedsiębior-
stwa, jak też miejsca w obiektywnych
rankingach.   

Dobrze – i to nie tylko dla samo-
rządu – jest mieć taki team, takich lu-
dzi, takich fachowców. 

Wierzę, że kolejne jubileusze

będą tylko powodem do dumy, bo
przecież poprzeczkę sami zawiesiliście
już teraz bardzo wysoko. 

Życzę Wam w swoim imieniu, jak
też w imieniu społeczności lokalnej
niegasnącego zaangażowania, silnej
motywacji do realizacji zawodowej
pasji.  Śmiało mierzcie wysoko – ku ra-
dości mojej, swojej, przełożonych 
i mieszkańców Gminy Mielno.

Powodzenia kochani.        

Olga Roszak-Pezała

Burmistrz Mielna

15 lat rozwoju

Ponadkilometrowy odcinek przej-
dzie prawdziwą metamorfozę, by
sprostać wymogom bezpieczeństwa 
i tym samym wspomóc rozwój turysty-
ki w regionie, która to stanowi siłę na-
pędową Gminy Mielno. 

Prace potrwają do przyszłorocz-
nych wakacji, a prowadzi je toruńska
firma ONDE S. A., która notabene zna
ten teren, gdyż była także wykonawcą
pierwszego – zakończonego w 2020
roku – etapu odcinka w Unieściu.

Inwestycja zakłada m. in. wymia-

nę nawierzchni, elementów wodno-
kanalizacyjnych, telekomunikacyj-
nych, budowę ścieżek rowerowych po
obu stronach jezdni, przejść i wysepek
dla pieszych, nowe oświetlenie, infra-
strukturę dla rowerzystów, jak też zie-

lone nasadzenia. Projekt jest identycz-
ny z tym, na podstawie którego re-
montowano ulicę w Unieściu. Nowy
asfalt będzie ułożony na starej betono-
wej drodze, która posłuży jako podbu-
dowa dla nowej jezdni. 

– Na tę inwestycję, w samym sercu
gminy, czekają od pokoleń nasi miesz-
kańcy i goście. Planujemy oddać do
użytku ten odcinek przed wakacjami 
w 2023 roku – mówi Olga Roszak-Peza-
ła, burmistrz Mielna. – Zostanie nam do
pełni szczęścia jeszcze III etap. Ostatni.
Ten planujemy rozpocząć jesienią przy-
szłego roku. Szukamy zewnętrznego fi-
nansowego wsparcia. To kluczowy pro-
jekt dla miasta. Nie możemy wspierać
turystyki bez nowoczesnej infrastruktu-
ry drogowej – podkreśla burmistrz. 

NowoczesNa i Na miarę potrzeb XXi wieku 

Droga ku nowoczesności
Trwa drugi etap remontu głównej drogi – ul. B. Chrobrego – w nadmorskim 
kurorcie.

Remont głównej drogi został po-
dzielony na trzy etapy (każdy kilo-
metrowy). Pierwszy, w Unieściu,
został wykonany dwa lata temu za
ponad 10 milionów złotych. Drugi
właśnie trwa i zakończy się przed
wakacjami 2023 roku. Remontem
będzie objęty droga od posterunku
Policji w Unieściu do „wesołego
miasteczka”. Trzeci etap – do ronda
w Mielnie – ma być wyremonto-
wany do wakacji 2024 roku. 

Koszt remontu to ponad
12,7 mln zł z czego 8,5 mln
zł wyniosło dofinansowanie
z Rządowego Programu 
Inwestycji Strategicznych.
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Redakcja zastrzega sobie prawo skraca-
nia nadesłanych materiałów, redagowa-
nia i opatrywania własnymi tytułami.

rEdagujE: 
Beso-Media
Rzecznik Prasowy UM w Mielnie

Współpraca: 
pracownicy referatów UM Lokalna Organizacja Turystyczna w Mielnie, 
oraz CKM Informacja Turystyczna w Mielnie

WydaWca: 
Urząd Miejski w Mielnie Rzecznik Prasowy – 94 345 98 46
um@gmina.mielno.pl www.mielno.pl sekretariat – 94 345 98 31 

– Jestem dumna z...
– Jestem dumna z wielu rzeczy,

ale zawodowo najbardziej z pracy 
w Spółce i pracy dla Gminy Mielno. Za
każdym razem, gdy jestem poza tere-
nem naszego działania widzę bardzo
dobry odbiór i słyszę pochlebne ko-
mentarze pod adresem Ekoprzedsię-
biorstwa co daje mi ogromną motywa-
cję. Prywatnie zaś jestem dumna 
z moich wspaniałych dzieci Magdale-
ny i Michała, które swoimi ambicjami 
i sposobem życia utwierdzają mnie 
w przekonaniu, że są moją najlepszą
inwestycją. 

– Najwięcej radości w pracy
zawodowej daje mi...

– Najwięcej radości w pracy zawo-
dowej daje mi codzienny kontakt 
z ludźmi, pracownikami, współpra-
cownikami, naszymi klientami, dobra
rodzinna atmosfera w Spółce, możli-
wość rozwoju osobistego i obserwowa-
nie rozwoju Spółki. Zgrana, odpowie-
dzialna załoga pozwala na codzienne
rozwiązywanie problemów i radość, że
w sytuacji awaryjnej mobilizacja jest
absolutna i razem potrafimy wyjść 
z najtrudniejszych sytuacji. 

– Chciałabym jeszcze mieć
wpływ na...

– Chciałabym jeszcze wykonać
duże strategiczne inwestycje jakie za-
planowaliśmy na najbliższe lata, które
uzależnione są od dofinansowań ze-
wnętrznych m.in. z Funduszu Spójno-
ści jak np. likwidacja oczyszczalni 
w Kiszkowie i przełączenie ścieków do
oczyszczalni w Unieściu, która jest już
do tego przygotowana. Planujemy też
zwiększyć produkcję energii ze źródeł
odnawialnych, zwodociągować i ska-
nalizować Gminę Mielno w 100%.

– Marzę, aby Spółka mogła...
– Marzę, aby Spółka branży

wodociągowo-kanalizacyjnej mogła

godnie wynagradzać swoich pra-
cowników, tak jak na to w pełni za-
sługują. To są w większości wyso-
kiej klasy specjaliści, którzy wyko-
nują bardzo ciężką i często
niewdzięczną pracę, zaś wynagro-
dzenie nie zawsze jest tego po-
twierdzeniem. 

– Drażni mnie i działa de-
strukcyjnie...

– Drażni mnie i działa destrukcyj-
nie obecny sposób stanowienia prawa 
i funkcjonowania obowiązujących
przepisów, które w naszej branży bar-
dzo utrudniają codzienną pracę i pla-
nowanie przyszłości. Pomijając pande-
mię i działania wojenne na Ukrainie,
branża czuje się zostawiona sama so-
bie, co ma ostatecznie zły wpływ na
naszych odbiorców usług.

– Najmilej wspominam....
– Najmilej wspominam spotkania

integracyjne z załogą, wspólne wyjaz-
dy, radość z narodzin dzieci, czy wnu-
ków moich pracowników, jak też
otwarcie kolejnych oddawanych inwe-
stycji. To są nasze i moje powody do
dumy. 

Jubileuszowe pytania 
Wioletta Dymecka, prezeska 
Ekoprzedsiębiorstwa sp. z o.o. w Mielnie:

To ten dzielny team 
pracuje dla nas, i dla Was

już 15 lat.
Z tej okazji życzymy 

naszej mieleńskiej Spółce,
jej Szefostwu 

i Pracownikom dużej
sprzedaży, niewielu 

awarii, nowoczesnego
sprzętu, ale przede wszyst-

kim wyśmienitej 
atmosfery w pracy 
i dobrego zdrowia.

– Ekoprzedsiębiorstwo zatrud-
nia 86 osób, z czego 90% stano-
wią mieszkańcy Gminy Mielno.
– Największa inwestycja – no-
woczesna oczyszczalnia ścieków
w Unieściu. Koszt – 20 mln zło-
tych. Obiekt spełnia wszelkie
dyrektywy unijne. Takich oczysz-
czalni w Polsce jest tylko 30%.
– Nagrody – „Złota zasuwa” za
promowanie nowoczesnych
technologii, „Żubr technologii
2018”, II miejsce w kategorii
„Organizacja odpowiedzialna
społecznie”.
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Radni mieleńscy wystosowali apel 
o podjęcie prac legislacyjnych 
związanych z korektą przepisów
ustawy o samorządzie gminnym 
w zakresie dopuszczalności zmiany
granic jednostek samorządu teryto-
rialnego. 

Radni przegłosowali 30 września
przyjęcie uchwały, w której zdecydo-
wali się wystąpić z apelem do posłów 
i senatorów RP oraz Kancelarii Pre-
miera RP i wszystkich podmiotów za-
interesowanych tworzeniem dobrego
prawa, o podjęcie prac legislacyjnych
w celu poprawy jakości sprawowania
władzy publicznej oraz rozwoju samo-
rządności.

To wystąpienie jest owocem do-
świadczeń, jakie stało się udziałem
mieszkańców gminy Mielno, kiedy to
rozporządzeniem z 25 lipca 2022 roku,
Rada Ministrów zmieniła granice 
Gminy Mielno, odbierając na rzecz in-
nego samorządu obszar o powierzchni
740 ha wraz z infrastrukturą. 

Wsłuchując się w głosy innych sa-
morządowców, mieleńscy rajcowie
proszą o pilne podjęcie działań w celu
zmiany przepisów, aby prawem stało
się:

– ograniczenie uznaniowości
zmian granic terytorialnych samorzą-
dów;

– pozostawienie możliwości do-
konywania zmian granic przez władze

państwowe z urzędu, jednak przy wy-
raźnym wskazaniu kryteriów, jakie
muszą być spełnione dla dokonania ta-
kiej zmiany i ograniczenie ich częstot-
liwości;

– poddanie kontroli sądowej aktu
prawnego władz państwowych, doko-
nującego zmian granic jednostek sa-
morządowych;

– ustalenie jasnych kryteriów
słusznego odszkodowania za infra-
strukturę przekazaną urzędu innemu
samorządowi i dopuszczenie drogi są-
dowej w tym zakresie, zarówno co do
zakresu odszkodowania jak i jego rea-
lizacji.

Apelujemy o zmiany przepisów

Olga Roszak-Pezała, burmistrza Mielna:

Kończy się pewna historia. Uczestniczyłam w ostatnim zebraniu sołeckim w Łazach.
Przez politycznie decyzje Gmina Mielno traci swój kawałek. Rozbicie i rozżalenie
mieszkańców było także wyczuwalne podczas dyskusji. Nie byliśmy zwolennikiem 
takich zmian i takich posunięć. Ciągle jestem gotowa wspomóc mieszańców Łaz, aby
odgórna korekta granic administracyjnych nie była dla nich krętą drogą pełną zna-
ków zapytania. Rozumiem też emocje, te zwykłe ludzkie, jakie towarzyszą niepewno-
ści, bo rzeczywistość jest inna od obietnic na papierze.  
Jako mieleńscy samorządowcy będziemy nadal walczyć, gdyż nie zgadzamy się cho-
ciażby z „przestarzałymi" przepisami ustawy o samorządzie gminnym w zakresie do-
puszczalności zmiany granic jednostek samorządu. Przepisy te powstały na początku
polskiej drogi samorządowej i straciły już po kilku dekadach na aktualności wywołu-
jąc poczucie krzywdy społecznej i niesprawiedliwości. Stąd nasza uchwała – apel, 
będąca ogólnopolską akcją. Na tym jednak nie koniec. Powstaje też wniosek do Try-
bunału Konstytucyjnego. 

O
PI

N
IA

6 listopada w Mielnie odbędzie
się „Mroźna Studniówka” czyli inau-
guracja sezonu morsowania. Wspólna
i pierwsza oficjalna w tym sezonie ką-
piel rozpocznie się o godz. 11:00 na pla-

ży w Mielnie (wejście od ul. Wojska
Polskiego). W wydarzeniu wezmą
udział morsy z lokalnych klubów.

W programie studniówki znajdą
się morsowe potyczki oraz wspólna

rozgrzewka przed kąpielą, tak by każ-
dy był gotowy do pierwszego w tym se-
zonie wejścia do mroźnego morza. Nie
może też zabraknąć odtańczenia tra-
dycyjnego poloneza. Zwieńczeniem
imprezy będzie wspólna kąpiel w Bał-
tyku o godz. 12:00.

Udział w „Studniówce” jest zna-
komitą okazją do rozpoczęcia swojej
przygody z morsowaniem, a przede
wszystkim sposobnością do wspólne-
go świętowania oficjalnego otwarcia
sezonu na lodowate kąpiele. Dobra za-
bawa i moc przeżyć gwarantowane.

Organizatorzy do morsowania za-
praszają nie tylko starych wyjadaczy,
ale i osoby, które nigdy nie próbowały
tej aktywności. Bo gdzie zacząć swoją
przygodę z zimnymi kąpielami, jak nie

w Mielnie – Światowej Stolicy Mor-
sów… Jubileuszowy XX Międzynaro-
dowy Zlot Morsów w Mielnie odbędzie
się tradycyjnie w drugi weekend lutego
od 9 do 12 lutego 2023 r. 

Po wszystkie informacje 
zapraszamy na:
stronę www.zlotmorsow.mielno.pl 
stronę na facebooku www.fb.com/ZlotMor-
sowMielno.

Mroźnego poloneza czas zacząć…

W niedzielę, 6 listopada, w Mielnie odbędzie się Mroźna Studniówka, czyli świętowanie otwarcia sezonu mor-
sowego oraz zbliżającego się XX. Międzynarodowego Zlotu Morsów.
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W podzięce za trud nauki i wychowania

„Nauczyciel to jedna z najbardziej
wyjątkowych postaci na całym
świecie, bo któż inny mógłby każ-
dego dnia ofiarowywać to, 
co w nim najlepszego, cudzym
dzieciom”.

13 października na deskach szkolnej sceny teatral-
nej swoje umiejętności aktorskie zaprezentowali
uczniowie Szkolnego Koła Teatralnego „Z Melpomeną
za pan brat”. Młodzi adepci sztuki teatralnej przedsta-
wili spektakl pt. „Bukiet dla nauczycieli”, przygotowa-
ny z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Program arty-
styczny zawierał humorystyczne scenki, które w krzy-
wym zwierciadle uczniowskiej satyry prezentowały
szkolną codzienność. Całość została okraszona staran-
nie przygotowaną oprawą muzyczną.

Młodzi aktorzy podziękowali swoim pedagogom
za poświęcenie, czas i cierpliwość oraz życzyli im
uśmiechu, optymizmu, samych słonecznych dni, 
a także satysfakcji płynącej z wykonywanej pracy.

Z okazji 
Dnia Edukacji Narodowej
wszystkim nauczycielom, 

pracownikom obsługi i administracji
składamy życzenia satysfakcji 

z pracy z uczniami,
radości z odkrywania talentów 

i uzdolnień, powodzenia 
w życiu prywatnym

oraz tego, aby podejmowany trud 
był źródłem społecznego uznania.

Rodzice, uczniowie, 

radni i władze Gminy Mielno

Tradycja to   
Alicja Szybowska, założycielka      

– Pomysł na widowisko „Ach, co to
będzie za ślub!” wpadł Pani do głowy…

– Pomysł na widowisko „Ach, co to bę-
dzie za ślub” zrodził się w 2019 roku. Pierwo-
tnie chciałam zrobić jedno wielkie gminne
wesele. (śmiech). Do pomysłu wróciłam 
w styczniu, pisząc projekt o tegorocznych
planach działalności Zespołu.

– Zainspirowałam się... 
– Zainspirowały mnie dawne tradycje we-

selne, a raczej mnogość przyśpiewek i obrzędów
związanych ze ślubem. Pomieszałam te obrząd-
ki z teraźniejszymi obyczajami i wszystko ładnie
się powiązało. Myślę, że wiele osób wróciło pa-
mięcią do swojego ślubu. To są zawsze wzrusza-
jące i chętnie przywoływane chwile. 

– Najtrudniej było...
– Wdrażać scenariusz w życie. Znam już

osoby z mojego zespołu i wiem jak dopaso-
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… pełen weselnych przyśpiewek, staropolskich zwy-
czajów i obrzędów, a do tego rozbawieni goście, piękna 
i roztańczona Para Młoda oraz urokliwy orszak ślubny. 
A wszystko to okraszone humorem i dowcipem w wyko-

naniu Zespołu „Kotwica Mieleńska”, działającego przy
Stowarzyszeniu „Słoneczne Mielenko”. Niesamowite wi-
dowisko słowno-muzyczne dedykowane było lokalnej
społeczności, jak też pedagogom w Dniu Edukacji Naro-

dowej. Po raz kolejny pełny energii i wigoru zespół „Kot-
wica Mieleńska” zaraził widzów śmiechem, smacznym
dowcipem a przede wszystkim zachęcił do wspólnej zaba-
wy i integracji... jak na wesele przystało.

 o kotwica we współczesności
  a i liderka Zespołu „Kotwica Mieleńska” 

      
      

       
        
     

     
     

  
   
     
      

     
      
       

       
     

  
      
       

wać dialogi i role do ich osobowości, czy
temperamentu. Ale było nas za mało i mu-
siałam posiłkować się osobami z „zewnątrz”
np. starościna i starosta oraz druhny i druż-
bowie. Wesele to ludzie, zatem zaprosiłam
do uzupełnienia orszaku nowe twarze. I to
było fajne doświadczenie, niczym strzał 
w dziesiątkę, gdyż odnalazły się one w swo-
ich rolach. Ostatni tydzień przed występem
obfitował w codzienne próby, więc zmęcze-
nie dało się we znaki.

– Radość była pełna, gdy...
– Po występie były owacje, gratulacje 

i zachwycona publiczność. Takie entuzja-
styczne i uśmiechnięte twarze „gości” świad-
czą o tym, że występ się podobał. Dla człon-
ków zespołu jest to najwspanialsza chwila,
pełna spełnienia i wewnętrznej satysfakcji.
Cieszymy się wówczas ze wszystkimi.

– Jestem dumna... 
Z mojego zespołu. Wszyscy są wspania-

li, energiczni, weseli i chętnie angażują się 
w trudne zadania, które przed nimi stawiam.
Każdy nawet najdrobniejszy „sukces” jest za-
sługą całego zespołu, bo to w nim tkwi siła 
i moc. Muszę też dodać, że dobrze czujemy
się ze sobą, co napawa mnie wielką i pozy-
tywną energią.

– Najważniejsze podczas występu
jest…

– Wczuć się w role i bawić się na luzie.
Jako Zespół, mamy już za sobą kilka podob-
nych występów, więc mogę śmiało stwier-
dzić, że czerpiemy wiedzę z nabytego do-
świadczenia scenicznego. Wielką zaletą jest
fakt, że staramy się wszystkie dialogi mówić
z pamięci, co daje duże pole do popisu aktor-
skiego i lepszego kontaktu z widownią.
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PROMOCJA KULTURY BAŁTYCKIEJ
W Centrum Promocji Rybactwa w Mielnie odbył się cykl

wydarzeń promujących lokalne produkty. Tematem przewod-
nim były oczywiście ryby. Pokazy kulinarne zwieńczono
degustacją dań przyrządzonych na bazie ryb bałtyckich.
Przedsięwzięcie realizowane było w ramach projektu pt.
„Promocja kultury bałtyckiej”, prowadzonego przez Mieleń-

ską Lokalną Grupę Rybacką. Przez cały październik lokalna
społeczność miała przyjemność poznać ciekawe przepisy
potraw z ryb takich jak łosoś, śledź, flądra, pstrąg, jak też
zasmakować wyśmienitych dań przygotowanych przez sto-
warzyszenia z Tychowa i Mielna oraz koła gospodyń m.in. 
z Biesiekierza, Dygowa, Karlina, Białogardu.

Wielka Orkiestra śWiątecznej pOmOcy

Zaczynamy przygotowania
Już czekają, aby darczyńcom nakleić rozpoznawalny „znak” czyli… czerwone serduszko Wielkiej Orkiestry Świą-
tecznej Pomocy. Sztab i wolontariusze w Mielnie przygotowują się do Finału dla wszystkich – małych i dużych –
gdyż takie hasło przyświeca 31. edycji WOŚP.

Jest energia, są ręce i serca chętne
do pracy i bezinteresownej pomocy
zatem ruszyły przygotowania w Szta-
bie WOŚP Mielno. 

– Dopełniliśmy już rejestracji 
– informuje Magdalena Gos-Kozłowka
– szefowa sztabu. – Nie ulepszamy
maszyny, która idealnie funkcjonuje

od kilku lat. Zatem siedzibą Sztabu
jest mieleńska podstawówka, a współ-
praca opiera się na silnym fundamen-
cie czyli lokalne stowarzyszenia 
– przedsiębiorcy – rodzice uczniów
obu szkół – Centrum Kultury w Miel-
nie – Urząd Miejski w Mielnie. 

W listopadzie ruszy nabór wolon-

tariuszy, ale o frekwencję się tutaj nikt
nie martwi. Bo już ustawia się długa ko-
lejna – uczniów i absolwentów gmin-
nych podstawówek. To ta kolejka  wspo-
może zakup sprzętu do szybkiej identy-
fikacji bakterii, którymi zakażenie
może doprowadzić do sepsy – bo to cel
zbliżającego się 31. Finału WOŚP. Po raz
pierwszy w historii Orkiestry zakupione
urządzenia posłużą nie określonej gru-
pie wiekowej pacjentów, ale wszystkim,
którzy tego sprzętu będą potrzebować.
Tradycyjna kwesta na ulicach odbędzie
się 29 stycznia 2023 roku.

Trzon mieleńskiego Sztabu pla-
nuje program. Zapewnia, że na pewno
będzie sportowo, morsowo i bardzo
słodko. Planuje też zorganizować kilka
zamkniętych imprez dedykowanych
Orkiestrze Owsiaka. Są już pierwsze
pomysły jak np. turniej piłki nożnej na
hali. Więcej atrakcji czeka na potwier-
dzenia. – Cieszymy się, że koronawi-
rus nie zamknie nas w domach i bę-
dzie realna szansa na spotkania, jak 

i zamknięte projekty charytatywne 
– wyjaśnia M. Gos-Kozłowska. Będę
również licytacje na Allegro, muzycz-
ne epizody i stacjonarne puszki u na-
szych stałych Partnerów. Już dzisiaj
zapraszamy wszystkich darczyńców
do wparcia WOŚP Sztab Mielno.  

WOŚP Sztab Mielno
Magdalena Gos-Kozłowska 
– szef Sztabu WOŚP Mielno
mgos7@o2.pl
SP Mielno, ul. Lechitów 19,
Mielno,
www.facebook.com/sztabmielno

DYSTRYBUCJI TABLETEK JODKU POTASU 
WYDAWANYCH W PRZYPADKU ZDARZENIA 

RADIACYJNEGO 

INFORMACJA DLA MIESZKAŃCÓW GMINY MIELNO 

Robimy wszystko, aby dobrze przygotować naszą gminę do ewen-
tualnego, podkreślić należy, bardzo mało prawdopodobnego, zdarzenia
radiacyjnego. 

Na terenie Gminy Mielno została zgromadzona niezbędna liczba
tabletek jodku potasu i w przypadku zagrożenia zostaną wydane
mieszkańcom gminy. 

Przygotowano trzy punkty wydawania preparatu w zależności 
od miejsca zamieszkania: 

– Dla mieszkańców Mielna (bez Osiedla Unieście) oraz Mielenka,
Niegoszczy oraz Radzichowa i Komornik – w Szkole Podstawowej 
w Mielnie ul. Lechitów 19.

– Dla mieszkańców Sarbinowa, Chłopów, Gąsek, Paprotna, 
i Pękalina – w Szkole Podstawowej w Sarbinowie ul. Nadmorska 27 A.

– Dla mieszkańców Osiedla Unieście oraz Łaz – w Miejskim
Ośrodku Pomocy Społecznej w Mielnie ul. 6 Marca 35.

Tabletki może pobierać jedna osoba dla wszystkich osób zameldowanych
pod tym samym adresem. 

Tabletki można rozgryzać lub połykać w całości. Dla dzieci karmio-
nych piersią należy rozkruszyć tabletki i rozpuścić je w wodzie, syropie
lub innym płynie. 

Aby zapewnić odpowiednią ochronę, lek należy przyjąć doustnie,
niezwłocznie po otrzymaniu komunikatu od właściwych służb o wystą-
pieniu skażenia radiacyjnego (najlepiej w ciągu 2 godzin). Dawkowanie
tabletek ze stabilnym jodem zależy od wieku.
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Mieleńscy szóstoklasiści przez 3 dni
budowali roboty, zajmowali się ich
programowaniem, a nawet poznali
zasady działania sztucznej inteli-
gencji, a także bezpiecznego serfo-
wania po sieci. 

Poza ciekawą tematyką dodatko-
wą atrakcję stanowili także sami nau-
czyciele, bowiem w nich wcieli się stu-
denci kierunków informatycznych.

Warsztaty były efektem realizacji
projektu „It for SHE Kids” stanowiące-
go element programu Wolonatriat IT
for SHE 2022. 

Kreatywność uczniów połączona 
z wiedzą studentów zaowocowała fas-
cynującą mieszkanką pomysłów, tym
samym udowadniając celowość tego
typu zajęć. Cel warsztatów został osiąg-
nięty podwójnie. Miłość do nowych
technologii i przedmiotów ścisłych
wśród dzieci została zaszczepiona.

Lekcje pełne kreatywności

W październiku czterech naszych
radnych z Młodzieżowej Rady
Gminy Mielno uczestniczyło w szko-
leniu „Youth on the wave – Mło-
dzież na fali!” w Pobierowie, zorga-
nizowanym dla reprezentantów
młodzieżowych rad miast woje-
wództwa zachodniopomorskiego.

– Przez całe dni pracowaliśmy, ale
też spędzaliśmy czas w niesamowitej at-
mosferze – relacjonuje Maja Ziółkows-
ka, radna i absolwentka SP w Mielnie.  

I DZIEŃ – to warsztaty „Demokra-
cja w praktyce. Prawa i wolności obywa-
telskie” poprowadzone przez dr Martę
Szulc z Instytutu Nauk o Polityce i Bez-
pieczeństwie Uniwersytetu Szczeciń-
skiego. 

„Pomorze Zachodnie – wspólna
przestrzeń dla demokracji, rozwoju i to-
lerancji…” – czyli panel dyskusyjny 
z gośćmi specjalnymi: Anną Bańkowską

– członkinią Zarządu Województwa Za-
chodniopomorskiego i Konstantym To-
maszem Oświęcimskim – wójtem Gmi-
ny Rewal. 

II DZIEŃ – to ekologia. Błękitny
Patrol WWF Polska przeprowadził
warsztaty na plaży w Pobierowie.
Uczestnicy dowiedzieli się o zwierzę-
tach żyjących w naszym morzu, rozwią-
zywali zagadki tematyczne. Następnie
zrobili coś dobrego dla naszej Ziemi i...
posprzątali okoliczne plaże i wydmy.
Uwolniono przyrodę z 24 kilogramów
śmieci.

Uczestnicy odwiedzili Szkolne
Schronisko Młodzieżowe, w którym
przedstawiciele z Polskiego Towarzy-

stwa Schronisk Młodzieżowych ZA-
PREZENTOEWALI prezentację oferty
turystycznej, działań międzynarodo-
wych, międzynarodowej karty Youth
Hostel. 

III DZIEŃ – z samego rana odbyło
się szkolenie „Autoprezentacja, budo-
wanie wizerunku i wystąpienia publicz-
ne” poprowadzone przez psychologów
oraz terapeutów uzależnień. Uczestnicy
dowiedzieli się jak poprawić dykcję oraz
jak dobrze się zaprezentować „na sce-
nie”. Całość zakończyła się wręczeniem
certyfikatów przez dyrektora Sekreta-
riatu ds. Młodzieży – Arkadiusza Maze-
pę.

Młodzież na fali

Magdalena Gos-Kozłowska,
opiekun Młodzieżowej Rady
Gminy Mielno

– Młodzież potrzebuje takich spot-
kań i takich emocji. Młodzi mają
mnóstwo kreatywnych pomysłów.
Są ambitni, spontaniczni, chętni do
działania. Tę energię trzeba umieć
wykorzystać i przełożyć na pracę na
rzecz MRGM. Oprócz nowych znajo-
mości młodzi radni poznali ważne
zagadnienia dotyczące współczes-
nego świata, demokracji, relacji mię-
dzyludzkich. Takie warsztaty to
przede wszystkim integracja mło-
dzieżowych radnych i wymiana
dobrych praktyk. My korzystamy ca-
łymi garściami z cennej wiedzy star-
szych kolegów i koleżanek, bo przy-
pomnę jesteśmy wiekowo najmłod-
szą młodzieżową radą w Polsce.  
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Lokalna Organizacja Turystyczna 
w Mielnie i Informacja Turystyczna
w Mielnie otrzymały certyfikat
„Miejsce Przyjazne Rowerzystom”. 

System rekomendacji Miejsc Przy-
jaznych Rowrzystom w województwie
zachodniopomorskim to inicjatywa,
która ma rozwijać turystykę rowerową,
wspierać lokalnych przedsiębiorców 
i ułatwiać podróżowanie na dwóch kół-
kach. Obiekty noclegowe czy gastrono-
miczne oznaczone jako MPR gwarantu-
ją wygodę, bezpieczeństwo i odpowied-
nią obsługę gości, którzy podróżują na
rowerach. Zapewniają m.in. parking,
podstawowe narzędzia, przechowanie
bagażu itd. Kempingi czy pensjonaty 
z tabliczką MPR umożliwiają wykupienie
krótkich pobytów. W punktach informa-
cji turystycznej, obiektach kulturalnych
znaleźć można bezpłatne mapy rowero-
we, informacje o wypożyczalniach rowe-
rów oraz serwisach rowerowych. 

Nabór do systemu rekomendacji
jest ciągły, kolejne zgłoszone obiekty
po ocenie formalnej i weryfikacji 
w terenie dołączają do stale poszerza-
jącego się grona certyfikowanych
Miejsc Przyjaznych Rowerzystom 
w województwie zachodniopomorskim.
Udział w systemie rekomendacji MPR 
w województwie zachodniopomorskim
jest nieodpłatny i dobrowolny.

System rekomendacji obejmuje
obiekty świadczące usługi na rzecz ro-
werzystów, podzielone na następujące
kategorie: obiekty noclegowe, obiekty
gastronomiczne, atrakcje turystyczne,
punkty informacji turystycznej oraz
pozostałe obiekty handlowe i usługo-
we.

Warunki udziału – regulamin
oraz formularz zgłoszeniowy dostępne
są na stronie: https://rowery.wzp.pl/
zglos-miejsce 

Zgłoszenia należy przesyłać na
adres mailowy: mpr@wzp.pl 

Wśród zarejestrowanych MPR-ów
z terenu gminy Mielno, poza Punktem
Informacji Turystycznej w Mielnie, są:
Hotel „Baltivia Sea Resort”, Camping
„BRAWO”, Pokoje Gościnne „Paradise”,
trzy lodziarnie: w Gąskach, Sarbinowie
i Mielenku. 

Miejsca Przyjazne Rowerzystom
będą oznaczone na mapach – tradycyj-
nych i elektronicznych – przygotowa-

nych przez Województwo Zachodnio-
pomorskie. MPR
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We wrześniu odbył się kolejny
„Bieg po zdrowie” zorganizowany
przez Gminę Mielno w ramach Euro-
pejskiego Tygodnia Sportu. W tego-
rocznym biegu wystartowało 60 osób
pokonując trasę sarbinowską plażą na
odcinku około jednego kilometra.
Dzięki solidnej rozgrzewce uczestnicy
rozpoczęli bieg bardzo zmotywowani.
Uczniowie z nadmorskiej podstawów-
ki rywalizowali w dwóch kategoriach:
dziewczęta i chłopcy z rocznika od
2013 do 2008. 

Pierwsze miejsca zajęli: Oliwier
Wyka, Laura Stepek, Dominik Mat-

łoch, Wiktoria Świerczyńska, Jakub
Kochanowski, Milena Matłoch, Nata-
sza Stępień,Nazar Shysha, Zuzanna
Apriasz-Gryglicka, Dominik Stępień,
Aleksandra Novicka. 

W ramach turnieju miast i gmin
w szkole w Sarbinowie odbył się także
bieg Coopera. Najlepszym biegaczem
w kategorii chłopców okazał się Karol
Kopeć, a w kategorii dziewcząt Zu-
zanna Apriasz-Gryglicka. Najmłodsi
rywalizowali w potyczkach „4 ognie” 
i zostali nagrodzeni złotymi medala-
mi.

Gratulujemy.

Na sportowo w Sarbinowie

15 października zawod-
nicy Mieleńskiego Klub
Karate Kyokushin po raz
kolejny uczestniczyli 
w Turnieju Kyokushin
Challenge organizo-
wanym przez Klub Hu-
saria w Szczecinie. 

W zawodach zmierzyło się ponad
300 zawodników z 22 klubów rozloko-
wanych w całej Polsce. Pod czujnym
okiem instruktorów: Katarzyny Re-

gent, Krzysztofa Stanka, Zuzanny
Rychlewicz oraz Weroniki Sapor re-
prezentowała klub dumnie ekipa dwu-
dziestu zawodników i zawodniczek. 

W skład reprezentacji weszli: Igor
Czupajło, Kosma Kruk (III miejsce 
w kategorii kumite chłopców 6 lat bez
kontaktu), Hanna Terelak, Aleksandra
Chudyba, Kaja Weresińska (II miejsce
kumite dziewcząt bez kontaktu 6 lat),
Jan Grzymała-Bittner, Inga Weresiń-
ska (II Kumite 8 lat dziewczęta +30
kg), Mikołaj Żmuda Trzebiatowski,
Przemysław Kilar, Filip Grajper, Borys
Pilarczyk (I miejsce w kategorii kumi-
te chłopców 7-8 lat bez kontaktu),
Laura Stepek, Borys Marcinkowski (III
miejsce w kategorii kumite chłopców
10-11 lat, +45kg), Alicja Andrzejewska,
Natasza Pilarczyk (III miejsce w kate-
gorii kumite dziewcząt 10-11 lat,
+45kg), Tola Mierzejewska, Mateusz
Ignasiak (III miejsce w kategorii kumi-
te chłopców 10-11 lat, -35kg), Fabian
Langner, Wiktoria Świerczyńska (III

miejsce w kategorii kumite dziewcząt
14-15 lat -50kg), Julia Ostrowska.

– Z całego serca gratulujemy
wszystkim naszym zawodnikom. Wie-
my, że dla wielu był to debiut w zawo-
dach o takiej randze. Tym bardziej
rozpiera nas duma, że z taką odwagą
wyszliście do walk – podkreślali
przedstawiciele klubu. 

Dziękujemy również wszystkim
osobom, które wspierały naszych za-
wodników zarówno podczas okresu
przygotowawczego, jak i podczas za-
wodów. Dzięki Wam zawody przebieg-
ły sprawnie i bez zbędnego stresu. 

Gratulacje składamy także instruk-
torom, którzy niezmiennie wspierają na-
szych podopiecznych podczas kolejnych
etapów doskonalenia się. Wielkie po-
dziękowania wędrują do Sensei Radosła-
wa Ambroziaka i Szczecińskiego Klubu
Sportowego Husaria za to, że po raz ko-
lejny zaprosił nas do udziału, w tak
dobrze zorganizowanym wydarzeniu.
Trenujemy dalej i nie zwalniamy tempa. 

Kolejna odsłona mieleńsKich KarateKów

Kolejne pokolenie na matach

Jesteśmy przyjaźni
rowerzystom 

Trasy rowerowe na terenie woje-
wództwa zachodniopomorskie-
go oraz wykaz i opis Miejsc
Przyjaznych Rowerzystom znaj-
dziecie na stronie: 

https://rowery.wzp.pl/mpr-y


