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Olga Roszak-Pezała, burmistrz
Mielna, otrzymała drugą nagrodę 
w kategorii najlepszy włodarz w gmi-
nie do 5 tys. mieszkańców w IX edycji
rankingu Perły Samorządu2021, orga-
nizowanego przez Dziennik Gazeta
Prawna.

Do pereł dołączyła także Gmina
Mielno otrzymując wyróżnienie w ka-
tegorii gmina do 5 tys. mieszkańców.

– Wyróżnienie to dedykujemy
wszystkim naszym mieszkańcom,
przedsiębiorcom, samorządowcom,

społecznikom, pracownikom gmin-
nych instytucji oraz sympatykom 
i gościom – podsumowała osiągnięcia
burmistrz Mielna. – To cieszy, że na-
sze działania, projekty i inwestycje są
doceniane oraz widoczne nie tylko 
w skali województwa, ale także w kra-
ju. Ten rok był wyjątkowo trudny. Jed-
nak tylko mimo wytrwałości, mądro-
ści i doświadczeniu wielu ludzi potra-
filiśmy zbudować samorządową
jedność. Dziękuję za to wszystkim za-
angażowanym tu i teraz.

Mielno – Samorządowa Perła

– Będziemy inwestować w komi-
sariaty, które już istnieją, tak jak w ten
w Mielnie. To nowoczesny budynek,
który poprawi codzienną pracę funk-
cjonariuszy, pracowników Policji 
i zwiększy bezpieczeństwo na Pomo-
rzu Środkowym – powiedział wicemi-
nister Paweł Szefernaker we wtorek 

(1 czerwca) podczas otwarcia Komisa-
riatu Policji w Mielnie. W wydarzeniu
wziął również udział Zbigniew Boguc-
ki, wojewoda zachodniopomorski.

Sekretarz stanu w resorcie spraw
wewnętrznych i administracji podzię-
kował również samorządowcom za
zaangażowanie w inwestycje. 

Dziękuję także samorządowcom
za współpracę przy inwestycjach, któ-
re powstają, ponieważ mając różne
zadania, wspólnie działamy na rzecz
bezpieczeństwa i razem dbamy o to
bezpieczeństwo – zaznaczył.

(źródło: MSWiA)

(więcej na str.2)

Nowa siedziba policji

Mieleńska ubiegłoroczna kampania
wakacyjna #OdkłamujemyBałtyk
okazała się najlepsza w Polsce.

Gmina Mielno otrzymała za tę
akcję promocyjną I miejsce w kraju
podczas kongresu Perły Samorządu
2021 w kategorii samorządowy Lider
Komunikacji i Promocji.

Co ważne – nasza gmina rywali-
zowała z samorządami wszystkich
poziomów, bo kategoria była tylko
jedna dla gmin, powiatów i woje-
wództw.

Liczył się pomysł, dzięki które-
mu samorządy starały się dotrzeć do
odbiorców. Oceniano wybrane sposo-
by komunikacji i osiągnięte efekty. 

Sukces akcji #OdkłamujemyBał-
tyk w głównej mierze wynika z tego, że
bardzo dużo przedsiębiorców, turystów
i mieszkańców aktywnie włączyło się 
w działania gminy dając jej ogromne
wsparcie i poparcie w sieci. Efekty ich
zaangażowania przyniosły nagrodę. 

„(...) Nawet gmina licząca 5 tys.
mieszkańców miała szansę wygrać 
z 3-milionowym województwem.” 

– czytamy w komunikacie organizato-
ra (Dziennik Gazeta Prawna i Miasto
Gdynia). – Do udziału w konkursie
zaprosiliśmy gminy wiejskie, gminy
miejsko-wiejskie, gminy miejskie do
100 tys. mieszkańców, gminy miejskie
powyżej 100 tys. mieszkańców, po-
wiaty, urzędy marszałkowskie. Decy-
dując się na tę kategorię, postanowi-
liśmy skupić się na kampaniach pro-
mocyjnych i komunikacyjnych, czyli
działaniach, za pomocą których sa-
morząd stara się dotrzeć do odbior-
ców – mieszkańców lub ich wybranej
grupy, interesantów, inwestorów, in-
nych samorządów, władzy centralnej
– z konkretnym komunikatem – wy-
jaśniają organizatorzy.

Perły za promocję

„Błękitna Flaga” to jedna z naj-
bardziej rozpoznawalnych na świecie
nagród przyznawanych plażom, ma-
rinom i organizacjom zrównoważonej
turystyki żeglarskiej działającym
zgodnie z zasadami zrównoważonego
rozwoju. Po raz kolejny powieje 
w Gminie Mielno.

– Jestem dumna – mówi Olga Ro-
szak-Pezała, burmistrz Mielna. – To
potwierdza naszą jakość w zakresie
spełnienia, ale także i utrzymania sze-
regu rygorystycznych kryteriów śro-
dowiskowych, edukacyjnych, a także
tych związanych z bezpieczeństwem 
i dostępnością. I nam się to udaje kolej-
ny rok z rzędu. Należymy do czołówki. 

Certyfikat przyznawany jest ką-
pieliskom i marinom działającym tak-

że zgodnie z zasadami zrównoważo-
nego rozwoju. Głównym celem pro-

gramu „Idealnej Błękitnej Flagi” jest
połączenie społeczeństwa z otocze-

niem i zachęcenie go do lepszego poz-
nania swojego środowiska.

– To długi proces – dodaje bur-
mistrz. – Jednak dbanie o środowisko
naturalne to nasz obowiązek. To prio-
rytet dla samorządu i mieszkańców. Tą
drogą powinna iść cała ludzkość, aby
chronić to co wokół nas najcenniejsze. 

Pod ocenę międzynarodowego
jury – przyznającego „Błękitną Flagę”
– brane są następujące zagadnienia: 

s jakość wody, czyli konieczność
przeprowadzania co dwa tygodnie ba-
dań wody przez odpowiednie służby; 

s utrzymywanie porządku i czys-
tości na terenie kąpieliska i w otocze-
niu (częstotliwość sprzątania, odpo-
wiednia liczba koszy na śmieci, segre-
gacja odpadów, odpowiednia liczba

urządzeń sanitarnych, zakaz wjazdu
na plażę pojazdów mechanicznych,
zakaz wstępu zwierząt na plażę); 

s dostępność (ciągi piesze, rowe-
rowe, dojazd transportem publicz-
nym do kąpieliska); 

s bezpieczeństwo na terenie ką-
pieliska (odpowiednia liczba ratowni-
ków WOPR, wyposażenie w sprzęt ra-
tunkowy, stanowisko pierwszej po-
mocy, oznakowanie stref dla różnych
grup użytkowników); 

s dostępność dla osób niepełnos-
prawnych (podjazdy, urządzenia sani-
tarne, miejsca postojowe); 

s prowadzenie działań dotyczą-
cych edukacji ekologicznej wśród
dzieci, młodzieży i dorosłych przez
gminę. 

„Błękitna Flaga” nad głównym wejściem
Podczas tegorocznych wakacji na kąpielisku w Mielnie, przy głównym wejściu na plażę, powiewać będzie Błękitna Flaga – symbol
dobrej jakości rozpoznawalny na całym świecie.

W tym roku wyróżniono
łącznie 4820 plaż i przystani 
w 49. krajach.
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POlicjaNci MieleńScy 
w NOwej SieDZiBie

Nowy komisariat policji w Mielnie – przy ul. 6 Marca 6 – to dobra lo-
kalizacja i komfortowe warunki do służby. pomieszczenia komisariatu zlo-
kalizowane są na parterze budynku oraz częściowo na piętrze.

Na parterze znajduje się dyżurka z zapleczem, sala odpraw,
pomieszczenia biurowe i socjalne. Natomiast na piętrze zostały zlo-
kalizowane biura, szatnia damska i męska z zapleczem sanitarnym.

Dzięki tej inwestycji w Mielnie liczba stacjonujących na co
dzień policjantów wzrosła z 6 do 15. 

Koszt przebudowy i modernizacji budynku komisariatu wyniósł
ponad 5,4 mln złotych z czego 82% pochodziło z Funduszu Mo-
dernizacji Służb Mundurowych, a resztę dofinansował samorząd
Mielna.

Fot. Zachodniopomorski UrZąd WojeWódZki W sZcZecinie
i Um W mielnie

oficjalnym podpisaniem porozu-
mienia pomiędzy archiwum państwo-
wym w koszalinie, a Gminą Mielno za-
inicjowano współpracę obu urzędów.

– Płaszczyzn do współpracy jest
wiele – mówi Olga Roszak-Pezała,
burmistrz Mielna. – Planujemy orga-
nizację okolicznościowych wystaw,

przedsięwzięć wydawniczych, a także
projektów edukacyjnych dla miesz-
kańców naszej gminy, przede wszyst-
kich tych służących zrozumieniu
przeszłości narodu, państwa, czy lo-
kalnej wspólnoty.

Partnerzy duże oczekiwania na
owocną współpracę pokładają m.in. 
w udziale gminnych szkół i placówek
oświatowych w lekcjach archiwal-
nych, konkursach, wystawach, warsz-
tatach, szkoleniach i konferencjach,
jak też organizację zajęć edukacyj-
nych z zakresu historii i kultury dla
mieszkańców Gminy Mielno, w tym
dla słuchaczy Uniwerytetu III Wieku
funkcjonującego w strukturach Cen-
trum Kultury w Mielnie.

Pierwszy efekt podpisanej dekla-
racji jeszcze przed tegorocznymi wa-
kacjami. 

Trwają przygotowania. Szczegóły
wkrótce...

Rozpoczynamy przygodę z archiwum

Stowarzyszenie MaNkO – Głos
Seniora przypomina, że rachmist-
rzowie do odwołania nie chodzą 
po domach w celu przeprowa-
dzenia spisu powszechnego! 
Uważajcie Na OSZUStów!

Na początku maja 2021 roku do
mieszkania 78-letniej seniorki z łobza
(województwo zachodniopomorskie) za-

pukała około 50-letnia kobieta, która po-
dała się za rachmistrza spisowego.
oszustka zmanipulowała seniorkę, aby
ta wpuściła ją do mieszkania, prosząc 
o szklankę wody. Gdy seniorka poszła do
kuchni, przestępczyni ukradła pieniądze
i uciekła. 

W ramach ogólnopolskich
kampanii społeczno-edukacyjnych
„Solidarni z Seniorami – Razem Da-

my Radę!, Stop Manipulacji – Nie
daj się oszukać” i akcji „Stop Koro-
na-Oszustwom”, Stowarzyszenie
MANKO – Głos Seniora prowadzi
akcję, której celem jest zwiększenie
świadomości i edukacja w zakresie we-
ryfikacji autentyczności rachmistrzów
spisowych w trakcie trwania Naro-
dowego Spisu Powszechnego Lud-
ności i Mieszkań 2021 organizowa-

nego przez Główny Urząd Staty-
styczny.

– Na ten moment, do odwoła-
nia, możemy przyjąć jako stuprocen-
towy pewnik, że żaden rachmistrz
nie będzie chodził po mieszkaniach.
Jeżeli teraz ktoś przyszedłby powo-
łując się na spis powszechny wiado-
mo, że jest oszustem. W ogóle nie
chodzimy po domach – mówił dr Do-

minik Rozkrut, prezes Głównego
Urzędu Statystycznego

– Jeśli ktoś do nas zapuka, za-
dzwoni przez domofon i powie, że
jest rachmistrzem to jest to oszu-
stwo i zgłaszamy sprawę na policję.
Rachmistrzowie do odwołania nie
chodzą po domach. Bardzo ważna
informacja i przekazujmy znajomym
i sąsiadom – mówił Łukasz Salwa-
rowski, prezes Stowarzyszenia
MANKO i redaktor naczelny Głosu
Seniora.

Rachmistrzowie nie chodzą po domach!

Gmina Mielno otrzymała ponad 
86 tys. zł na wsparcie seniorów 
w ramach tegorocznej edycji pro-
gramu „Senior+”. Fundusze pomogą
utworzyć Dzienny Dom 
Pobytu Seniora w placówce Miej-
skiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Mielnie.

Zamysł powstania tego typu
placówki w mieście wpisany
jest w „Gminny program

polityki senioralnej na lata 2021-2025”.
Teraz staje się to rzeczywistością.

– Dzienny Dom Seniora będzie
służył specjalistyczną opieką osobom
starszym nieaktywnym zawodowo 
w wieku 60 plus – wyjaśnia Kornelia
Liśkiewicz, dyrektor MOPS w Miel-
nie.– Tutaj seniorzy wspólnie spędzą
czas i będą mogli rozwijać swoje pasje
oraz zainteresowania. Ponadto posia-
damy 9-osobowego busa przystoso-
wanego do transportu osób niepeł-
nosprawnych ruchowo. Jesteśmy 
w stanie dotrzeć do szerokiej grupy 
i nie ograniczać dostępności do pla-
cówki osobom starszym, także tym 

o ograniczonej mobilności. Możemy
ich przywieźć na zajęcia. Staramy się
na różne sposoby stworzyć naszym
seniorom godziwe warunki do aktyw-
nego starzenia się, jak też pełnego
udziału w życiu społecznym.

15-osobowy Dzienny Dom Poby-
tu Seniora będzie miał swoją siedzibę
w obecnie remontowanym w ramach

termomodernizacji Miejskim Ośrod-
ku Pomocy Społecznej. 

– Budynek także pod tym kątem
przeszedł przebudowę – informuje
Olga Roszak-Pezała, burmistrz Miel-
na. – Placówka usytuowana będzie na
parterze. Przed budynkiem znajduje
się parking oraz boisko wielofunkcyj-
ne. Lokal jest przystosowany dla osób

niepełnosprawnych oraz z ogranicze-
niami mobilnymi, gdyż w ramach
przebudowy MOPS został doposażo-
ny windę i podjazd. 

W placówce do dyspozycji senio-
rzy będą mieli m.in. jedno pomiesz-
czenie pełniące funkcję sali spotkań,
jadalnię z aneksem kuchennym, salę
do utrzymania aktywności ruchowej
lub kinezyterapii, szatnię, 2 toalety,
jak też pokój z prasą, sprzętem rtv 
i komputerem z dostępem do Inter-
netu. Łącznie 180 mkw. powierzchni
użytkowej MOPS zajmie nowo po-
wstały Dzienny Dom, który już we
wrześniu rozpocznie nabór swoich
podopiecznych.

W przyszłym roku gmina będzie
również starała się pozyskać wsparcie
z rządowego programu, tym razem na
funkcjonowanie Dziennego Domu
Pobytu Seniora.

StatyStyki
Gmina Mielno ma 4 888 miesz-

kańców (stan na 31.12.2019), z cze-
go 51,4% stanowią kobiety, a 48,6%
mężczyźni. W latach 2002-2019 licz-

ba mieszkańców zmalała o 2,6%.
Średni wiek wynosi 44,1 lat i jest nie-
znacznie większy od średniego wieku
mieszkańców województwa zachod-
niopomorskiego oraz nieznacznie
większy od średniego wieku miesz-
kańców całej Polski. Gmina Mielno
ma ujemny przyrost naturalny. 
W 2019 roku urodziło się 31 dzieci,
w tym 38,7% dziewczynek i 61,3%
chłopców. 60,9% mieszkańców gmi-
ny Mielno jest w wieku produkcyj-
nym, 14,2% w wieku przedproduk-
cyjnym, a 24,9% mieszkańców jest
w wieku poprodukcyjnym. 

Nasi seniorzy z dofinansowaniem 

W 2021 r. resort przeznaczył na
program „Senior +” 60 mln zł. 
Na koniec ubiegłego roku istnia-
ło w Polsce 977 Dziennych 
Domów Seniora oraz Klubów
Seniora. Dzięki tegorocznemu
dofinansowaniu powstanie 
w kraju ponad 2,5 tys. nowych
miejsc wsparcia dla osób star-
szych, w tym i nasz w wyremon-
towanym budynku MOPS.
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Od 29 kwietnia można składać
zgłoszenia o przyznanie grantu na
wymianę pieców lub kotłów w ra-
mach programu „Poprawa jakości po-
wietrza w Gminie Mielno poprzez
ograniczenie niskiej emisji”. Zgłosze-
nia do udziału w projekcie można
składać do 15 października 2021 roku. 

O granty mogą ubiegać się osoby

fizyczne posiadające tytuł prawny do
nieruchomości, wynikający z: prawa
własności, prawa użytkowania wie-
czystego, ograniczonego prawa rzeczo-
wego lub stosunku zobowiązaniowego. 

Program może objąć wyłącznie
lokale mieszkalne lub budynki jedno-
rodzinne, nie służące prowadzeniu
działalności gospodarczej. 

Wymianie podlegają piece/kotły
na paliwa stałe takie jak węgiel, koks,
czy ekogroszek. 

Wysokość grantu, niezależnie od
faktycznych kosztów, wynosi 7 500 zł. 

Jednym z wymaganych załączni-
ków do zgłoszenia jest świadectwo
charakterystyki energetycznej budyn-
ku mieszkalnego/lokalu mieszkalne-

go. W przypadku jeśli ktoś nie posia-
da takiego dokumentu, Urząd Miejski
wykona go na własny koszt w ramach
budżetu projektu. 

Przed przestąpieniem do wypeł-
nienia zgłoszenia należy zapoznać się
ze szczegółowymi warunkami doty-
czącymi udzielenia grantu, zawarty-
mi w regulaminie. 

zgłoszenia wraz z wymaganymi 
załącznikami należy złożyć w biurze 
obsługi interesanta (pok. 001) Urzędu
Miejskiego w Mielnie lub przesłać na ad-
res: Urząd Miejski w Mielnie, ul. chrob-
rego 10, 76-032 Mielno. 

Za termin złożenia zgłoszenia
uważa się datę doręczenia/wpływu 
(w przypadku nadania za pośrednic-
twem Poczty Polskiej S.A. lub innego
operatora pocztowego) do Urzędu
Miejskiego w Mielnie. 

ZAchodniopoMorski progrAM AntysMogowy

Mieszkańcy gminy Mielno – skorzystajcie!
Zachodniopomorski Program Antysmogowy to szansa dofinansowanie na wymianę pieców lub kotłów
węglowych. Oznacza to dopłaty w wysokości 7,5 tys. zł. 

więcej informacji można
uzyskać pod nr tel. 94 345
98 38.

20 maja minęła pierwsza rocznica
śmierci doktora leona roszkowskiego 
– zasłużonego lekarza, przyjaciela gminy
Mielno, dobrego i ciepłego człowieka,
który przez dekady wiernie realizował
przysięgę hipokratesa. Na mieleńskim
ośrodku zdrowia pojawiła się wyjątko-
wa pamiątka dedykowana medykowi. 

Z inicjatywy środowiska 
lekarskiego i lokalnych samorządow-
ców postanowiono upamiętnić oko-
licznościową tablicą służbę i pracę lu-
bianego mieszkańca.

Na tę wyjątkowo lokalną uro-
czystość, dedykowaną znanemu leka-
rzowi, przybyli przyjaciele i jedno-
cześnie pacjenci Leona Roszkowskie-
go – mieszkańcy w różnym wieku,
radni, młodzież szkolna, przedstawi-
ciele medyków. 

– Leczył ludzi i ich dusze, i to nie

tylko lekami, zarażał śmiechem, pozy-
tywną energią, miał poczucie humoru,
dystans do siebie, zawsze niósł pomoc
wszystkim i wszędzie – mówiła wzru-
szona Olga Roszak-Pezała, burmistrz
Mielna. – Dziękuję Wam wszystkim za

ten pomył, ale przede wszystkim za
pamięć o naszym doktorze Leonie. 

Swoje historie o wspólnej pracy 
z Leonem Roszkowskim opowiedzieli
także Tadeusz Jarząbek, przewodni-
czący Rady Miejskie Mielna i przyja-
ciel doktor Leszek Kosiński.

Uroczystość zakończyły ciepłe
podziękowania wzruszonej rodziny
zmarłego. 

Pamięci Naszego Doktora

Uczniowie klas VIII spotkali
się po raz pierwszy w szko-
le – po prawie 8. miesią-

cach nauki zdalnej – w dniu egzaminu
z języka polskiego. Przez 120 minut
zmagali się z 19. zadaniami. 

Egzamin z języka polskiego skła-
dał się z dwóch części. Młodzież mu-
siała rozwiązać test (wśród zadań były
zarówno zadania zamknięte, jak 
i otwarte) i napisać wypracowanie na
jeden z dwóch zaproponowanych 
w arkuszu tematów. 

W drugim dniu królowała mate-
matyka, a w trzecim wybrany język
obcy. W kraju największa grupa ósmo-
klasistów – aż 96,66 proc. – przystąpiła
do egzaminu z języka angielskiego.
Drugim najczęściej wybieranym języ-
kiem był niemiecki, do którego przy-
stąpiło 2,92 proc. uczniów VIII klasy

szkoły podstawowej. Do egzaminu 
z pozostałych języków obcych (tj. fran-
cuskiego, hiszpańskiego, rosyjskiego 
i włoskiego) przystąpiło łącznie 0,42
proc. ósmoklasistów.

W tym roku w związku z epide-
mią COVID-19 i koniecznością pro-
wadzenia przez wiele miesięcy edu-
kacji zdalnej egzamin ósmoklasisty
był przeprowadzony na podstawie

wymagań egzaminacyjnych, które
zostały ogłoszone w grudniu 2020 r., 
a nie jak w ubiegłych latach na pod-
stawie wymagań określonych w pod-
stawie programowej.

Prace ósmoklasistów zostaną
sprawdzone przez egzaminatorów, 
a wyniki przysłane do szkół przez
okręgowe komisje egzaminacyjne. 

Ogólnopolskie wyniki egzaminu
ósmoklasisty będą ogłoszone 2 lipca.
Tego samego dnia swoje wyniki 
poznają uczniowie. Zaświadczenia 
o wynikach egzaminu ósmoklasisty
uczniowie otrzymają 9 lipca.

Przystąpienie do egzaminu
ósmoklasisty jest warunkiem ukoń-
czenia szkoły podstawowej. Wynik
egzaminu wpływa na przyjęcie ucznia
do wybranej przez niego szkoły po-
nadgimnazjalnej. Połowa wszystkich
punktów do zdobycia – to właśnie
punkty za egzamin. Druga połowa to
punkty za oceny na świadectwie
szkolnym i inne osiągnięcia ucznia. 

Egzaminu ósmoklasisty to kon-
sekwencja wprowadzenia reformy
edukacji – wydłużenia nauki w szko-
łach podstawowych z sześciu do
ośmiu lat. Przeprowadzany jest po raz
trzeci. Pierwszy raz uczniowie klas
VIII zdawali go w 2019 r.

W tym roku z egzaminem ósmo-
klasisty zmierzyło się ponad 360 ty-
sięcy uczniów w prawie 12,7 tys. szkół. 

Maseczki, stres, arkUsze…
W pełnej gali i w reżimie sanitarnym, ale z uśmiechem zza maseczki, zdawali ósmoklasiści swój
pierwszy poważny egzamin.

Z ogromnym smutkiem i bólem 
serca przyjęliśmy dziś informacje 

o śmierci Doroty Dąbek
– wieloletniego Skarbnika Gminy

Mielno
to była dla nas nie tylko energiczna

i mądra kobieta, trzymająca 
w ryzach gminną kasę i scalająca

budżet, to była osoba z wielką klasą,
humorem, zaangażowaniem 

w pracę, perfekcjonistka w każdym
calu. 

kobieta, matka, żona, córka i babcia
z pięknym uśmiechem na twarzy 

i z ogromnie dobrym sercem. 
Jej śmierć pozostawiła w nas ogrom-

ną pustkę. 
Dorota Dąbek była związana 

z Urzędem Miejskim w Mielnie 
od 2012 roku. Miała 49 lat.

rodzinie zmarłej składamy wyrazy
szczerego współczucia.
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Mieli pomysł – dostali pieniądze
stowarzyszenie „16-ty południk” w chłopach w ramach programu społecznik
otrzymało pieniądze m.in. na postawienie terenie obelisku dwóch ławek,
tablicę z historią powstania pomnika oraz tablicę z folderami i mapami dla tu-
rystów.

Nadmorski 
wernisaż

Poznańska galeria sztuki ART
ViP zawitała nad polskie morze, aby
zainspirować się pięknem naszego
regionu. Na swoje warsztaty wy-
brali właśnie gminę Mielno, a do
współpracy zaprosili nasze Cen-
trum Kultury.

W czasie kilkudniowych warsz-
tatów początkujący artyści stwo-
rzyli przepiękne dzieła w BALTiN

Hotel & Spa. Owocna nauka została
zakończona oficjalnym wernisażem.
Kilka prac można podziwiać rów-
nież w budynku Centrum Kultury
w Mielnie, przy ul. B. Chrobrego 
w godz. 12:00-16:00 w dni pracy
instytucji. 

My tymczasem zapraszamy do
zapoznania się z krótką fotorelacją.

Warsztaty prowadzili czołowi
polscy artyści: Ewa De Luca, Na-
stazja Kuczyńska, Olga Bukowska,
Krystyna Róż-Pasek, Michał Mąka
oraz Juliusz Kegel i Paweł Deska.

Rozmowa z Przemysławem jawor-
skim – wychowawcą i kierownikiem
Placówki wsparcia Dziennego 
– Świetlica „Promyk” w Gąskach

–„Apteczka emocjonalnej po-
mocy” – brzmi intrygująco, ale co
to znaczy? Zranione emocje moż-
na wyleczyć?

– Każdą ranę trzeba opatrzyć.
Oczywiście posiadamy w placówkach
tradycyjne apteczki, Ale chcieliśmy po-
magać naszym wychowankom także na
wypadek „ran duszy”. Mogą to być 
zranienia psychiczne lub też te, dozna-
ne w relacjach międzyludzkich. Podob-
nie jak rany obserwowane na skórze,
mogą mieć różny charakter – powierz-
chowny lub głębokie, wymagające
udzielenia pomocy. Stąd pomysł na rea-
lizację w placówkach wsparcia dzienne-
go programu profilaktyki i promocji
zdrowia psychicznego „Apteczka
pierwszej pomocy emocjonalnej”.

– Swoją koncepcję pomocy
opieracie na doktrynie psychologii
pozytywnej? Jak to najprościej
wyjaśnić?

– To psychologia ukierunkowana
na poprawę jakości życia społeczeń-
stwa. Zakłada, że wiedza psycholo-
giczna może być użyteczna w intensy-
fikacji zadowolenia z życia m.in. 
poprzez naukę optymizmu i koncen-
tracji na mocnych stronach oraz po-
zytywnych emocjach. Natomiast 
w koncepcji uważności przyjmuje się,
że ważne jest świadome przeżywanie
teraźniejszości. Założenia te wpisują
się w koncepcję funkcjonowania na-
szych placówek. W pracy z dziećmi
stawiamy na bycie razem, tworzenie
wspólnoty, na uważne słuchanie dzie-
ci, tego co mówią o swoich potrze-
bach. Staramy się też tworzyć przy-
jazne miejsce, bez przymusu i ocenia-
nia. W trakcie realizacji programu
„Apteczka pierwszej pomocy emocjo-
nalnej” będziemy prowadzić z dzieć-
mi rozmowy i kształtować u nich klu-
czowe kompetencje.

– Apteczka pierwszej pomocy
emocjonalnej? Chyba nie tylko dla
młodzieży. Patrząc na ten swoisty
dekalog można pomyśleć, że i do-
rosłych to może wiele nauczyć.

– Silnym impulsem do skorzysta-
nia z programu „Apteczka pierwszej
pomocy emocjonalnej”, były bez wąt-
pienia zmiany obserwowane u wycho-

wanków, wywołane okresem izolacji
spowodowanej pandemią COVID-19.
Od wielu lat obserwuje się spadek ogól-
nego zadowolenia z życia wśród mło-
dzieży. Wśród 15- i 16-latków ten trend
jest szczególnie widoczny. W różnych
badaniach młodzież deklarowała, że
jest przygnębiona, zmęczona, nieroz-
umiana przez otoczenie. Nie trudno
domyślić się, że w chwili obecnej sytua-
cja ta jest dużo gorsza, bo te problemy
się pogłębiły. Ze swoimi rozterkami
uciekają w wirtualną rzeczywistość, co
w dłuższej perspektywie może okazać
się zgubne. Realne problemy wymagają
bowiem rozwiązań w realu. 

– Jak można leczyć rany duszy
w procesie wychowawczym?

– Przede wszystkim bardzo waż-
ne jest uważne słuchanie dzieci, takie
autentyczne bycie z nimi na co dzień 
i wspieranie ich w chwilach kryzysu.
Na czym może polegać to wsparcie?
Na przykład na dobrej rozmowie. Sło-
wa – przede wszystkim istotnych dla
nas osób – mają niebagatelny wpływ
na naszą kondycję psychiczną. 

– Dużo rozmawiacie z dziećmi
w waszej świetlicy?

– Staramy się kierować pod adre-
sem naszych wychowanków ciepłe,
krzepiące słowa. Staramy się też pro-
wadzić rozmowy wspierająco-moty-
wacyjne, które być może dla niektó-

rych dzieci są bardzo ważne, bo akurat
są w kryzysie albo w ciągu dnia wyda-
rzyło się coś, co wyraźnie obniżyło ich
nastrój. Pewnym remedium na rany
duszy u dzieci jest też poczucie przy-
należności, bycie częścią wspólnoty.
Dlatego wykorzystujemy nasze umie-
jętności oraz zasoby i staramy się za-
spokajać u naszych dzieci tę potrzebę.
Chcemy wzmacniać w naszych wycho-
wankach przekonanie, że są częścią
świetlicowej, pozytywnej bandy. U nas
mogą poczuć się bezpiecznie. Prowa-
dzimy też działalność wychowawczą,
która sama w sobie ma dla rozwoju
uczestników zajęć dodatni wpływ. Kie-
rujemy się przy tym przede wszystkim
autonomią dziecka, jego prawem do
dokonywania wyborów i wyrażania
sprzeciwu. Staramy się unikać przy-
musu, a częściej zapraszać do udziału
w różnych aktywnościach. 

– Zatem robimy, co chcemy 
– Wręcz przeciwnie. Chcemy

nauczyć naszych wychowanków, że za
każdym wyborem kryją się określone
konsekwencje. Stawiamy też na zaufa-
nie. To element, bez którego nie da się
rozmawiać o problemach. Cały czas
mamy jednak wrażenie, że można
zrobić więcej, stąd pomysł na apteczkę
pierwszej pomocy emocjonalnej. Nie
ma tu skomplikowanych zabiegów.
Będziemy spotykać się i prowadzić
warsztaty, żeby wychowankowie nau-
czyli się jak okazywać miłość, poznali
na czym polega prawdziwa przyjaźń,
żeby dowiedzieli się, co ułatwia nam
zrozumieć i wspierać innych, żeby
poznali znaczenie szczerości w bli-

skich relacjach, żeby mieli świado-
mość zdrowych nawyków, w tym rów-
nież w zakresie higieny psychicznej,
żeby nie bali się marzyć, odkrywać
świat, żeby uświadomili sobie, że 
w realizacji celów trzeba być wytrwa-
łym, że nie można się łatwo podda-
wać. Jest też jeden element, który
może być zaskakujący – chcemy nau-
czyć dzieci optymizmu! Pokazać im
wzory pozytywnego myślenia, dzięki
którym dużo łatwiej będzie im prze-
brnąć przez trudniejsze chwile. Zde-
cydowanie łatwiej podjąć jakieś wy-
zwanie, szkolne, ale też życiowe, jeżeli
wychodzimy z założenia, że się uda. 

W dużym skrócie tak prezentuje
się nasza recepta na rany duszy.

emocjonalne pogotowie

s Apteczka skarbów – jak leczyć rany duszy? 
s Optymizm – myśl pozytywnie, wtedy jest łatwiej! 
s Przyjaźń – okazuj miłość i przyjaźń! 
s Kreatywność – ucz się całe życie, odkrywaj i wzmacniaj swoje talenty! 
s Wytrwałość – nie poddawaj się, sukces w życiu to bieg na długi dystans!
s Zdrowie fizyczne – dbaj o zdrowie i ćwicz codziennie; to poprawia samopoczucie! 
s Szczerość – nie komplikuj niepotrzebnie swojego życia! 
s Życzliwość – próbuj zrozumieć i wspierać innych! 
s Wdzięczność – okazuj wdzięczność za wszystko, co cię spotyka! 
s Marzenia – wyznaczaj sobie cele i podążaj za marzeniami!

Program „Apteczka pierwszej po-
mocy emocjonalnej” posiada re-
komendację instytucji odpowie-
dzialnych za działania profilak-
tyczne, m.in. Państwowej Agencji
Rozwiązywania Problemów Alko-
holowych. Został opracowany
przez pedagogów Sylwię Wierz-
chowską i Elżbietę Nerwińską.
Opiera się na założeniach psy-
chologii pozytywnej znanego
amerykańskiego psychologa
Martina Seligmana oraz koncep-
cji uważności (mindfulness). 

W trudnych sytuacjach dzieci 
i ich rodzice mogą uzyskać
wsparcie m.in.:
telefon zaufania dla dzieci 
i Młodzieży – 116 111; można też
wysłać ANONiMOWą wiado-
mość na www.116111.pl/napisz
Telefon zaufania dla dzieci – 800
080 222 – linia całodobowa
Dziecięcy Telefon Zaufania
Rzecznika Praw Dziecka – 800
121 212
Antydepresyjny Telefon Forum
Przeciwko Depresji – (22) 594 91
00
Antydepresyjny Telefon Zaufa-
nia – 22 654 40 41
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Działo się w naszej gminie w ten wyjątkowy dzień, 
bo „wszystkie dzieci nasze są”. i po raz pierwszy – od czasów
pandemii – było gwarno i głośno.

Najmłodsi ze Szkoły Podstawowej w Mielnie oficjalnie dołączyli do społeczności uczniow-
skiej. Mimo, iż pandemia zabrała im dużą część życia szkolnego, to 1 czerwca pierwszoklasiści
w pełnej gali obiecali wypełniać swoje obowiązki edukacyjne. To był ich pierwszy apel, pierwszy
publiczny występ, pierwsze pasowanie na ucznia. Pozostałe klasy z mieleńskiej placówki swój
dzień spędzili na wesoło, i na poważnie, na słodko, i na wytrawnie, rowerowo i w podróży
ciuchcią lub też wozem strażackim, w szkolnym kinie, z mnóstwem popcornu i słodyczy. 

Szkoła Podstawowa w Sarbinowie Międzynarodowy Dzień Dziecka świętowała na sportowo.
Były nagrody, poczęstunek i lodowe przyjemności.

Przedszkolaki w Mielnie swoje święto obchodzili bardzo hucznie i długo, bo aż cały tydzień.
Natomiast podopieczni z placówek wsparcia dziennego – świetlica „Promyk” w Gąskach i filia
„Akwarium” w Mielnie – byli m.in. gośćmi 5. Festiwalu Sztuki Filmowej „Filmoniada” w Koszalinie.

Dzień Dziecka PełeN emocji, uśmiechów i oBietNic 
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Zapraszamy przedsiębiorców do
udziału w akcji promocyjnej 
MieleńSka kaRta tURySty,
którą koordynuje „ekowspólnota” 
lokalna Organizacja turystyczna
we współpracy z Gminą Mielno.
Program funkcjonować będzie na
podobnych zasadach jak karta
mieszkańca. 

Mieleńska Karta Turysty to pa-
kiet zniżek dla turystów, którzy ko-
rzystają z bazy noclegowej na terenie
gminy Mielno. Warunkiem otrzyma-
nia karty jest potwierdzenie opłaty
miejscowej obowiązującej w 2021
roku w gminie Mielno. Karta jest
imienna, czasowa i wydawana na
określoną liczbę osób. Posiadać bę-
dzie hologram. 

Do udziału w akcji zapraszamy
lokale gastronomiczne, atrakcje tury-
styczne, obiekty sportowe, rekreacyj-
ne, wypożyczalnie rowerów, wypoży-
czalnie sprzętu wodnego itp. 

Karta bezpłatnie wydawana bę-
dzie m.in. w biurze Lokalnej Organi-
zacji Turystycznej w Mielnie przy ul.
Chrobrego 3B oraz w sezonowym
punkcie informacji turystycznej 
w Sarbinowie (siedziba Biblioteki
przy ul. Nadmorskiej 27). 

przedsiębiorco zgłoś swój udział,
ta akcja jest dla was. zaproś turystów
do siebie.

Lista miejsc, partnerów akcji, 
w których honorowana będzie Mie-
leńska Karta Turysty zamieszczona
zostanie na stronie www.mielnolot.pl
w zakładce „Mieleńska Karta Turysty”.
Wykaz będzie aktualizowany. Uczest-
nicy akcji otrzymują naklejki, infor-
mujące o akceptowaniu karty turysty
w danym punkcie. 

Partnerzy akcji sami określają
wysokość upustu udzielanego posia-
daczowi karty (zniżki kwotowe lub
procentowe).

Regulamin i wniosek zgłoszenio-
wy dostępny jest na stronie
http://www.mielnolot.pl/mielenska-
karta-turysty-przedsiebiorco-zglos-
swoj-udzial/

Podpisany wniosek można do-
starczyć do biura LOT w Mielnie
przy ul. Chrobrego 3B od poniedział-
ku do piątku w godz. 8.00-16.00 lub

przesłać na adres biuro@
mielnolot.pl .

Bliższe informacje pod numerem
telefonu: 94 316 60 48, 602 213 922.

Mieleńska karta turysty – to działa 
Region Pomorza Środkowego to

różnorodność miejsc pod względem
historycznym, przyrodniczym i rek-
reacyjnym. Poznaj walory turystyczne
i historię regionu – bądź odkrywcą
Pomorza Środkowego.

Sprawdź i przygotuj trasę wy-
cieczki z kieszonkowym folderem 
turystycznym Pomorza Środkowego
w formie mapki rysunkowej.

Folder jest dostępny w Punkcie
Informacji Turystycznej w Mielnie,
przy ul. Chrobrego 3B (pon.-pt. 8.00-
16.00). Mapka opracowana jest 
w wersji polskiej i niemieckiej. 

Wersja elektroniczna:
http://www.mielnolot.pl/kieszonko-

wy-folder-turystyczny-pomorza-
srodkowego-2/ 

Mapka wydana została przez
„Ekowspólnotę” Lokalną Organizację
Turystyczną w Mielnie w ramach za-
dania pn. „KIESZONKOWY FOLDER
TURYSTYCZNY POMORZA ŚROD-
KOWEGO”, mającego na celu promo-
cję zasobów lokalnych obszaru LSR
do 2023 r., i współfinansowana jest ze
środków Unii Europejskiej w ramach
poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdro-
żenie operacji w ramach strategii roz-
woju lokalnego kierowanego przez
społeczność” objętego Programem
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata
2014-2020.

Pomorze Środkowe – przewodnik nie tylko dla turysty

Folder do kieszeni 

To regionalny portal rezerwacyj-
ny wraz z oprogramowaniem dla
przedsiębiorców świadczących usługi
turystyczne na terenie gminy Mielno.

Do projektu mogą przystąpić
wszystkie zainteresowane podmioty
związane z obsługą ruchu turystycz-
nego: s obiekty noclegowe s atrakcje
turystyczne s biura podróży/organi-
zatorzy aktywności s restauracje s
wypożyczalnie sprzętu sportowego.

Jedyny koszt jaki ponosi Przed-
siębiorca to 5% od każdego zamówie-

nia, które przeznaczane jest na utrzy-
manie infrastruktury systemu oraz
obsługę płatności internetowej.

jak Mielno.travel dociera 
do turystów?

s Google ads Reklama w wyszuki-
warce Google

s content Marketing Treści zachę-
cające do odwiedzenia Gminy Mielno

s Media społecznościowe Zaanga-
żowanie internetowej społeczności
turystów

s email Marketing i newslettery
Prowadzenie spersonalizowanej ko-
munikacji

s seo Budowanie ruchu w serwi-
sie z organicznych wyników wyszuki-
wania

jak wziąć udział w projekcie
Mielno.travel

1. zapisz się do projektu rejestra-
cja.mielno.travel – zapisanie się do
projektu zajmie tylko minutę i nie
wiąże się z żadnymi opłatami

2. wypełnij kwestionariusz – do-
stęp do kwestionariusza otrzymasz
od razu po zapisaniu się do projektu.

3. dodaj pierwszą ofertę – poma-
gamy w stworzeniu i w prowadzeniu
pierwszej oferty.

weź udział w projekcie: rejestra-
cja.mielno.travel 

Zapraszamy do kontaktu!
Maksym Bocharov
maksym@tripsomnia.com
opiekun przedsiębiorcy
+48 512 154 254
Katarzyna Matuszyn
katarzyna.matuszyn@tripsomnia.com
digital marketing manager
+48 784 270 349 
Sylwia Mytnik 
biuro@mielnolot.pl 
tel. 94 316 60 48

Zadanie publiczne finansowane
ze środków Gminy Mielno

portAl reZerwAcyJny dlA gMiny Mielno

mielno.travel 



7będzie się działoMAJ 2021 | nr 5 (71) | www.mielno.pl www.facebook.com/GminaMielno

centrum kultury w Mielnie
przygotowało kalendarz
wydarzeń na sezon waka-

cyjnym. pomimo obostrzeń udało nam
się zaplanować ponad 30 wydarzeń ar-
tystyczno-kulturalnych. zapraszamy do
udziału w nich wszystkich mieszkańców
oraz turystów. przedstawiamy Mieleń-
skie lato artystyczne, czyli… kulturę 
w słonecznym wydaniu! 

W harmonogramie znajdą dla
siebie coś zarówno miłośnicy aktyw-
nego wypoczynku, jak i fani dobrej
muzyki na żywo. Wszystkie wydarze-
nia odbędą się zgodnie z obowiązują-
cymi wytycznymi Głównego Inspek-
toratu Sanitarnego.

Teren naprzeciwko siedziby Cen-
trum Kultury czyli działka przy sta-
rym kasynie (ul. B. Chrobrego 38) 
w tym roku przejdzie prawdziwą me-
tamorfozę i zamieni się w przystaŃ.
kUltUra, czyli całkowicie nowe
miejsce na kulturalnej mapie Mielna. 

Cały teren zostanie zagospodaro-
wany, ustawione będą ławki i inne
elementy małej architektury oraz na-
miot, który w zależności od obowią-
zujących obostrzeń pomieści nawet

600 osób. To właśnie tam organizowa-
ne będą największe imprezy, występy
kabaretowe i koncerty z muzyką na
żywo. Gwiazdami nadchodzącego Mie-
leńskiego lata artystycznego będą
m.in.: kabaret czesuaf, ira, łąki łan,
zeppelinians – tribute band. 

Kulminacyjnym wydarzeniem
tego lata będzie hippieza Festiwal
MUzyki i sztUki. To kilkudniowe
wydarzenie muzyczno–artystyczne
dla którego inspiracją stał się I Ogól-
nopolski Zlot Hipisów, który odbył się
w 1968 roku właśnie w Mielnie, 
a udział w nim wzięła m.in. znana
polska artystka Kora. Powstał więc
pomysł na zorganizowanie wydarze-
nia osadzonego w klimacie lat 60. 
i 70. Powracająca w muzyce, modzie 
i stylu moda na klimat hippie zainspi-
rowała Centrum Kultury w Mielnie do
stworzenia odrębnego wydarzenia. To
dwudniowe wydarzenie z udziałem
najbardziej rozpoznawalnych w Pol-

sce artystów. Na jednej scenie zagrają
terrific sunday, Michał szczygieł, kwiat
jabłoni, ania dąbrowska, tomasz orga-
nek. Impreza odbędzie się na Przy-
stań. Kultura w dniach 13 -14.08.2021.

Bilety w cenie 59 zł/dzień można ku-
pić już na www.eventim.pl

streFa aktywNeGo plaŻiNGU
to kolejna propozycja na wakacje 
w Gminie Mielno. Ten autorski pro-
jekt Centrum Kultury w Mielnie, sku-
pia się na ulubionym miejscu każdego
turysty odwiedzającego gminę, czyli
na plaży. Chcąc organizować różnego
rodzaju aktywności dla turystów 
w ciągu dnia, nie możemy zakładać,
że wygramy z główną atrakcją Mielna,
czyli plażą. Dlatego przenosimy się na
nią, tworząc strefy aktywnego plażin-
gu. To miejsca w których przez cały
dzień odbywać się będą animacje dla
dzieci ale też dla całych rodzin, zaję-
cia zumby, jogi, pilates. Nie zabraknie
również piłki plażowej i innych roz-
grywek sportowych a także umilającej
pobyt na plaży muzyki. Wieczorami
planujemy również organizacje bar-
dzo modnej zabawy z proszkami holi. 

Podczas Finału Strefy Aktywne-
go Plażingu (22.08.2021 r.) na plaży w
Mielnie przygotowane zostaną dodat-
kowe atrakcje m. in. pokaz ratownict-
wa wodnego, zawody sportowe, pokaz
fajerwerków oraz koncert.

Po raz drugi na Jamnie odbędzie
się wyjątkowa impreza wodniacka. To
już druga edycja wydarzenia pod ty-

tułem Gala ŻaGli. Przez
cały dzień w regatach o pu-
char Burmistrza Mielna
mierzyć się będą ze sobą 
żeglarze z całego regionu.
Wieczorem zapraszamy na
widowiskową paradę jach-
tów a na jednym z nich ze-
spół szantowy Stara Kuźnia
da koncert z jeziora. Na za-
kończenie imprezy odbę-
dzie się pokaz sztucznych ogni. 

Tradycyjnie przez całe lato w ko-
ściołach w Mielnie i Sarbinowie odbę-
dzie się cykl koncertów pod wspólną
nazwą MieleŃskie wieczory orGa-
Nowe. Dzięki współpracy z filhar-
monią Koszalińską podczas Między-
narodowego Festiwalu Organowego,
co roku możemy gościć najlepszych
artystów z całego świata. Dokładne
terminy koncertów uzależnione są od
harmonogramu układanego obecnie
przez Filharmonię Koszalińską.

skarbNica wioski rybackiej
w chłopach to miejsce z ogromnym
potencjałem, które integruje miesz-
kańców oraz turystów. Lokalizacja ta
ma stać się głównym punktem spot-
kań dla obu grup, dlatego na placu
przy Skarbnicy zostaną zorganizowa-
ne wydarzenia, nawiązujące tematyką
do tradycji związanych z Bałtykiem
oraz rękodziełem. Najważniejszym 
z nich będzie wystawa „bałtycki
bUrsztyN” ze zbiorów Muzeum Bur-
sztynu w Gdańsku. Będzie to pierw-
sza i największa wystawa bursztynu 
w naszym regionie. Ekspozycji towa-
rzyszyć będą warsztaty średniowiecz-

nej obróbki bursztynu. Wystawa bę-
dzie połączona ze stałą ekspozycją 
w Skarbnicy, dlatego w jednym czasie
i w jednym miejscu będzie można
poznać bałtycki bursztyn oraz histo-
rię rybactwa.

kiNo Na leŻakach to stały ele-
ment Mieleńskiego Lata Artystyczne-
go. Wydarzenia w miarę możliwości
powróci w tym roku do tradycyjnej
formy – w zeszłym roku z powodu

obostrzeń widzowie nie oglądali fil-
mów z leżaków, lecz z własnych aut.

We wrześniu zapraszamy wszyst-
kich miłośników dwóch kółek do
wzięcia udziału w rajdzie rowero-
wyM #wszystkiedrogiprowadząNad-
Morze organizowanym na trasie pięk-
nej trasy rowerowej Velo Baltica. 
Imprezę planujemy zorganizować
wspólnie z Ustroniem Morskim i Ko-
łobrzegiem a na trasie na uczestników
będą czekać specjalne zadania w ra-
mach gry miejskiej. To impreza ideal-
na na pierwszy jesienny weekend na
sportowo i wspólną zabawę dla całych
rodzin. 

PRzYStań. kuLtuRa!
czyli Mieleńskie lAto ArtystycZne 2021

GRaM, 
wiĘc cZytaM

centrum kultury w Mielnie zostało
patronem ogólnopolskiego konkursu
„GraM, wiĘc czytaM” na najlepszą
GrĘ pUdełkową na bazie Uniwersum
dwuświata.

Głównym celem konkursu jest
popularyzacja czytelnictwa wśród
młodzieży poprzez powiązanie książ-
ki z grą planszową bądź karcianą. Do-
datkowo aspiracją konkursu jest bu-
dowanie u młodzieży motywacji do
rozwoju kreatywności, twórczości i
przedsiębiorczości. Udział w konkur-
sie daje młodym ludziom okazję do
budowania umiejętności pracy w ze-
spole oraz prowadzenia projektu
według własnych koncepcji.

kto MoŻe wziąĆ Udział?
W konkursie mogą brać udział

zespoły od 2 do 5 osób w wieku od
10 do 24 lat. Każdy zespół musi mieć
pełnoletniego Opiekuna, który po-
twierdza zgłoszenie zespołu, prze-
syłane do Organizatora. 

W konkursie mogą wziąć udział
też zespoły składające się wyłącznie
z osób pełnoletnich, ale startują
wówczas w osobnej kategorii „Do-
rośli”. Zespół wyznacza wówczas jed-
nego z członków na Opiekuna.

termin nadsyłania zgłoszeń zespo-
łów konkursowych to 30 czerwca 2021,
a nadsyłania filmów prezentujących kon-
cepcje do konkursu 30 sierpnia 2021.

Wszystkie szczegóły dostępne
są na stronie www.ckm.mielno.pl.
Zachęcamy do udziału.

Fundacja Oko w Oko z Rakiem 
zaprasza plażowiczów do udziału 
w aktywnościach fizycznych pro-
mujących profilaktykę nowotwo-
rową. 

Projekt Rusz Rzyć z Leżaka od-
będzie się 11 lipca w Sarbinowie (wej-
ście od ul. Leśnej, w przypadku złej

pogody termin zostanie przesunięty).
Na terenie wydarzenia będzie dostęp-
ny lekarz onkolog, a dzięki profesjo-
nalnym fantomom zostaną zaprezen-
towany sposoby badania piersi i jąder.
Będzie dużo dobrej zabawy, muzyki
oraz profilaktyki! 

Zapraszamy!

Dokładny kalendarz wydarzeń
Mieleńskiego Lata Artystycznego
już wkrótce dostępny jest już na
stronach www.ckm.mielno.pl
oraz www.facebook.com/ckmielno
Jak co roku nasze drukowane
materiały promocyjne (plakaty,
ulotki) dostępne będą w pun-
ktach informacji Turystycznej 
w Mielnie i w Sarbinowie, a także
u wszystkich sołtysów.




