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zycie gminy

W
programie Zlotu
znalazło się wiele
atrakcji, od zabaw i za-

wodów sportowych, przez bieg Mors-
Nogami, kąpiele w baliach przy
plaży, po szaleńczą zabawę na trzech
balach morsowych.

Kulminacyjnym wydarzeniem
Zlotu była niedzielna wielobarwna
parada morsów ulicami Mielna 
zakończona wspólną kąpielą 
w Bałtyku. Punktualnie w samo po-

łudnie po intensywnej rozgrzewce,
do morza weszło 1911 osób.
Gratulujemy !

Najmłodszą uczestniczką mor-
skiej kąpieli była niespełna półroczna
dziewczynka z Klubu Amber z To-
maszowa Mazowieckiego, a najstar-
szym prawie 80-letni pan z Klubu
Morsy Dębowa Kędzierzyn Koźle.

Tradycyjnie już rozstrzygnięto
konkurs na najoryginalniejszy klub
morsów uczestniczących w Zlocie.

Puchar ufundowany przez Wójta
Gminy Mielno otrzymał Klub Wro-
cławskie Morsy.

Najliczniejszym klubem morsów
uczestniczący w Zlocie został Klub
Sportowy Amber z Tomaszowa Ma-
zowieckiego, który otrzymał puchar
ufundowany przez Centrum Pro-
mocji i Informacji Turystycznej 
w Mielnie.

Puchary w biegu MorsNogami
ufundowali: za zajęcie pierwszego

miejsca dla Marka Rajmana z Klubu
Bodymors Tarnobrzeg – Starosta 
Powiatu Koszalińskiego. Za drugie
miejsce dla Wiesława Cholewy z Kra-
kowskiego Klubu Morsów Kaloryfer
– Zakład Wodociągowo-Kanaliza-
cyjny w Mielnie. Za zajęcie trzeciego
miejsca dla Pawlosa Damiana 
z Klubu Bodymors Tarnobrzeg – Mie-
leński Ośrodek Sportu i Rekreacji.

Podczas największego balu
morsów w Hali Sportowej w Mielnie

wybrani zostali Król i Królowa Balu.
Nagrodę dla Króla Balu w postaci
weekendowego pobytu dla dwóch
osób ufundował Hotelu Medical Spa
Unitral w Mielnie. Królowa Balu
otrzymała natomiast voucher upo-
minkowy na pobyt dwóch osób ufun-
dowany przez Albatros Medical Spa
w Mielnie.

Wszystkim fundatorom nagród
serdecznie dziękujemy.

(fotorelacja na str. 3)

Zakończyła się największa w kraju impreza dla miłośników lodowatych kąpieli – XIII Międzynarodowy Zlot Morsów 
w Mielnie. Przez trzy dni gościliśmy morsy i foczki z całej Polski oraz zagranicy. W sumie prawie dwa tysiące osób 
z 93 klubów.

Trener 
na podium 

W 23. edycji plebiscytu na Spor-
towy Sukces Roku 2015 sensei Ce-
zary Banasiak (3 dan), szkolący 
zawodników m.in. Mieleńskiego
Klubu Sztuk i Sportów, odebrał dy-
plom za zajęcie 3. miejsca w kate-
gorii Trenera Roku 2015. 

Gratulujemy...
Sensei Cezary Banasiak otrzymał

także nagrodę Wójta Gminy Mielno
za osiągnięcia sportowe. 

Uroczyste wręczenie laurów od-
będzie się 26 lutego, podczas Sesji
Rady Gminy Mielno.

Rodzice – pamiętajcie  
o terminach

W roku szkolnym 2016/2017 obo-
wiązują określone terminy w pro-
cesie rekrutacyjnym i uzupełnia-
jącym dla dzieci, które chcą
uczęszczać do przedszkoli i szkół na
terenie gminy Mielno. 

Rekrutacja do Przedszko-
la w Mielnie i oddziału
przedszkolnego w SP 
w Sarbinowie 

Złożenie wniosku (wraz z nie-
zbędnymi dokumentami) o przyjęcie
dziecka do tych placówek potrwa 
od 1 do 28 marca. Następnie, do 4
kwietnia, komisja rekrutacyjna we-

ryf ikuje dokumenty, a 21
kwietnia podaje do pu-
blicznej wiadomości listy
dzieci zakwalif ikowa-
nych i nie przyjętych 
do placówek. Rodzice
muszą do 27 kwietnia na
piśmie potwierdzić wolę
przyjęcia dziecka. 28
kwietnia lista dzieci za-
kwalif ikowanych i nieprzyjętych zo-
stanie opublikowana. 

Rodzice dzieci nieprzyjętych mają
możliwość starania się o miejsca 
w postępowaniu uzupełniającym,
które potrwa od 1 do 28 czerwca, 
a zakończy się ogłoszeniem listy uzu-
pełniającej 12 lipca.

Rekrutacja do klas
pierwszych SP w Sarbino-
wie i SP w Mielnie 

Rodzice mogą składać wnioski 
o przyjęcie dziecka do tych placówek
od 15 marca do 15 kwietnia. Weryf i-

kacja dokumentów nastąpi do
21 kwietnia, a 25 kwietnia ko-
misja poda do publicznej wia-
domości listę dzieci zakwalif i-
kowanych i nieprzyjętych.
Rodzice muszą w ciągu dwóch
dni potwierdzić pisemnie wolę
zapisania dzieci do ww. placówek.
29 kwietnia nastąpi of icjale za-
kończenie rekrutacji i podanie 
do publicznej wiadomości listy

dzieci przyjętych i nieprzyjętych. 
Rodzice dzieci nieprzyjętych

mogą, w ramach postępowania uzu-
pełniającego, starać się o miejsc. Roz-
pocznie się to 17 sierpnia, a zakończy
28 sierpnia – ogłoszeniem listy uzu-
pełniającej. 

Rekrutacja dzieci do szkół i przedszkoli /SPORTOWY SUKCES/

Zimowa
atrakcja Mielna 

Zimowa
atrakcja Mielna 



W ostatnich dniach ubiegłe-
go roku dwie mieszkanki
gminy Mielno obchodziły 
jubileusz 90. urodzin.
Humor i optymizm ich nie
opuszczają. 

10 grudnia 2015 roku jubileusz 
90. urodzin obchodziła Zofia Zawada
mieszkanka miejscowości Gąski. Z tej
okazji Wójt Gminy Mielno Olga Ro-
szak-Pezała życzyła Jubilatce wielu lat
życia w zdrowiu, dobrym samopo-
czuciu i pogodzie ducha.

Uroczystość jubileuszowa odbyła
się w świetlicy środowiskowej 
w Gąskach.

Jubilatce towarzyszyła córka 
i członkinie koła seniorów, z którymi
wspominała przybycie na mieleńską
ziemię w 1958 roku, gdy przyjechała
tu razem z dziećmi do brata. Do
czasu przejścia na rentę pracowała
w PGR w Gąskach.

Wychowała czworo dzieci – 2
córki i 2 synów. Doczekała 11 wnucząt
i 15 prawnucząt.

16 grudnia 2015r roku jubileusz
90. urodzin obchodziła ewa czaj-
kowska, mieszkanka Unieścia. Po-
mimo dostojnego wieku Jubilatka
osobiście przyjechała do Urzędu
Stanu Cywilnego w Mielnie, gdzie
Wójt Gminy Mielno Olga Roszak-Pe-
zała złożyła jej życzenia wielu lat
życia w zdrowiu, dobrym samopo-
czuciu i pogodzie ducha. I to spo-
tkanie było okazją do wzruszających
wspomnień.

Jubilatka urodziła się we Lwowie,
skąd została wywieziona z rodziną
na Sybir. Dzięki Wojskom Andersa
mogła wrócić do Polski. 

W 1946 r. zamieszkała w Kosza-
linie. Razem z mężem Anatoliu-
szem, który był wojskowym, przyje-
chała do Unieścia w latach 60.
ubiegłego wieku. Pracowała m.in. 
w szpitalu garnizonowym, szkole
of icerskiej, ale najdłużej w kosza-
lińskim Sanepid, skąd odeszła na
emeryturę. 

Owdowiała w 1998 roku. Wycho-
wała córkę i doczekała 2 wnucząt.

Życzymy stu lat!

Życzymy Szacownym Jubilatkom dalszych długich
lat w zdrowiu i szczęściu rodzinnym, 

w poczuciu zadowolenia z owoców pracowitego życia
oraz serdecznej opieki osób najbliższych.
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/FELIETON WÓJTA/

Gorączka
morsowej
nocy
Za nami kolejna edycja spotkań

miłośników zimowych kąpieli 

w lodowatym morzu. Tegoroczne

spotkania morsów rewelacyjnie

wpisały się atmosferę

towarzyszącą Gorączce morsowej

nocy końca lat 70. Pełne były

uśmiechu, sportowej rywalizacji,

muzyki w rytmie disco oraz

serdecznych gestów. 

Jestem pod wrażeniem tegorocznej

liczby gości przybyłych na Zlot.

Grono morsów z roku na rok się

rozrasta. Widzę już znajome

twarze, rozpoznaję kluby, niektóre

osobowości i liderów dobrej

zabawy. Frekwencja uczestników

świadczy o przywiązaniu 

do mieleńskiej imprezy, ale także

do klimatu, który towarzyszy tym

spotkaniom. I, co warto zaznaczyć,

do przyjaźni, które tutaj się

zawiązały i trwają już od 13 lat.  

Jestem dumna, że mogę jako

gospodarz gminy uczestniczyć 

w spotkaniach promujących

aktywny styl życia poprzez dobrą

zabawę nad polskim morzem

zimą.

To dzięki zaangażowaniu mnóstwa

osób Zloty w Mielnie osiągnęły taki

rozmiar i podbiły serca nie tylko

amatorów zimowych kąpieli. 

Za to dziękuję wszystkim klubom

morsów, gościom, uczestnikom 

– tym dorosłym, a także tym

najmłodszym wiekiem.

OLGA ROSZAK-PEZAŁA, 

WÓJT GMINY MIELNO

O
bchody roZpocZę-
ły się msZą świętą 
w mieleńskim kościele, 

a zakończyły spotkaniem w Klubie
Rolnika w Gąskach. W uroczysto-
ściach wzięło udział około 
50 osób, w tym władze gminy oraz
goście spoza m. in. Tadeusz Woły-
niec, przewodniczący stowarzy-
szenia osób represjonowanych 
w stanie wojennym z Koszalina.

Jak wynika z ostatnich informacji
inwestora: „Przeprowadzone przez
Spółkę PGE EJ 1 badania i analizy po-
zwalają stwierdzić, że spośród roz-
patrywanych dotychczas terenów 
w województwie pomorskim lokali-
zacje „Lubiatowo-Kopalino” (gmina
Choczewo) oraz „Żarnowiec” (gminy
Gniewino i Krokowa) w największym
stopniu spełniają społeczne i środo-
wiskowe kryteria bezpieczeństwa,
jakim powinna odpowiadać lokali-
zacja elektrowni jądrowej.

Spółka zdecydowała o prowa-
dzeniu badań środowiskowych i loka-
lizacyjnych w tych dwóch wybranych
lokalizacjach w celu zapewnienia
efektywności dalszych prac projekto-
wych oraz wypełnienia wymogów

procedury środowiskowej.
„Lubiatowo-Kopalino” oraz „Żar-

nowiec” będą przedmiotem analiz 
na potrzeby opracowania Raportu
Oceny Oddziaływania na Środowisko
dla Generalnej Dyrekcji Ochrony Śro-
dowiska.”

Przypomnijmy. W grudniu 2015 r.
toruńska „Geof izyka” rozpoczęła 

w regionie koszalińskim poszuki-
wania złóż ropy i gazu. Badania
miały też objąć w lutym tego roku
miejscowość Gąski. Nie zgodzili się
mieszkańcy. Powód: nieufoność do
tego typu badań, w których społecz-
ność upatruje drugiego, „atomo-
wego” dna. 

Ponadto mieleńscy radni w listo-

padzie ubiegłego roku podjęli
uchwałę intencyjną w sprawie
wstrzymania badań geologicznych 
i geof izycznych do momentu wyco-
fania się przez rząd i spółkę PGE EJ
z planów atomowych. Poskutkowało.
Toruńska Spółka Geof izyka działa-
jąca na zlecenie PGNiG oficjalnie wy-
cofała się z badań w Gąskach.

4. rocznica zwycięskiego referendum

Nie dla atomu 
W lutym lokalna społeczność obchodziła – już po raz czwarty – rocznicę zwycięskiego 
referendum przeciwko elektrowni atomowej w Gąskach.

/W OBIEKTYWIE/

ROZMOWY WÓJTA 
Z WOJEWODĄ

W STYCZNIU WÓJT GMINY MIELNO
SPOTKAŁA SIĘ W SZCZECINIE 

Z WOJEWODĄ
ZACHODNIOPOMORSKIM 

– PIOTREM JANIĄ. WIZYTA MIAŁA
CHARAKTER ROBOCZY,

DYSKUTOWANO M.IN. O PLANACH 
I STRATEGII ROZWOJU GMINY.

GOSPODARZ GMINY
PRZEDSTAWIŁA WOJEWODZIE

NASZE NAJWAŻNIEJSZE
PRIORYTETY NA TEN ROK. 
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XIII MIĘDZYNARODOWY 
ZLOT MORSÓW W MIELNIE

939
KOBIET 

UCZESTNICZYŁO 
W ZLOCIE

1122
MĘŻCZYZN 

UCZESTNICZYŁO 
W ZLOCIE

Wrocławskie Morsy
NAJORYGINALNIEJSZY KLUB 

XIII MZM

2061
OSÓB WZIĘŁO UDZIAŁ 

W ZLOCIE, W TYM: 2034 POLEK
I POLAKÓW 

ORAZ 27 CUDZOZIEMCÓW

Królowa Balu

BEATA WIESZECZEWSKA 

ZE STOWARZYSZENIA MORSY

SWARZĘDZ

Najliczniejszy Klub XIII MZM
KLUB SPORTOWY AMBER – 104 UCZESTNIKÓW

Król BaluJAKUB BOGUNIA 
Z WIELKOPOLSKIEGO KLUBU

MORSÓW ALASKA
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W
ychowankowie pla-
cówek wsparcia dZien-
nego – świetlic w Mielnie,

Unieściu i Gąskach tegoroczne ferie zimowe
spędzili we Wrocławiu i okolicach. Poszu-
kując sławnych wrocławskich krasnali dzieci
zwiedziły zabytki i atrakcje stolicy Dolnego
Śląska. Przez kilka dni udało nam się zwie-
dzić stare miasto, Aulę Apolina oraz Wieżę
Matematyczną Uniwersytetu Wrocław-
skiego, gdzie wyczuwało się atmosferę nauki
w barokowym wystroju.

Wrocław to nie tylko zabytki i historia. To
również nowoczesne, tętniące życiem
miasto, którego panoramę mogliśmy podzi-
wiać z perspektywy 50 piętra wrocławskiego
Sky Tower. Jedną z głównych atrakcji była
wizyta w ZOO oraz nowo otwartym Afryka-

narium, gdzie podziwialiśmy faunę i florę
odległych lądów i oceanów.

Pod hasłem nauka przez zabawę zwie-
dziliśmy Halę Stulecia i Park Hydropolis, 
w którym dzieci dowiedziały się jak ważna
jest woda i jak wygląda jej obieg w przyrodzie.

Okolice Wrocławia są bogate w histo-
ryczne i ciekawe miejsca. Do takich miejsc
należy Zamek Książ, będący siedzibą Adolfa
Hitlera w czasach II Wojny Światowej oraz
pobliskie sztolnie, które nadal stanowią 
zagadkę dla naukowców i poszukiwaczy
skarbów. W sztolni w Osówku przeżyliśmy
ekstremalną przygodę pływając pontonami
w ciemnych, podziemnych tunelach. Szuka-
liśmy zaginionego ,,Złotego pociągu” i choć
nie udało się nam go odnaleźć czuliśmy po-
wiew wielkiej przygody.

Nasi młodzi poszukiwacze zakwatero-
wani byli w historycznym hotelu Polonia 
w centrum miasta, mając do dyspozycji 
komfortowe pokoje, w których mogli miło
spędzać wieczory na zabawach integracyj-
nych.

Wycieczka f inansowana w ramach Gmin-
nego Programu Prof ilaktyki i Rozwiązy-
wania Problemów Alkoholowych i Przeciw-
działania Narkomanii była doskonałą okazją
by bliżej się poznać, zacieśnić przyjaźnie,
rozbudzić w dzieciach zainteresowania i chęć
poznania nowych ludzi, miejsc i historii 
z nimi związanych. 

AGNIESZKA JÓZEFOWSKA
KIEROWNIK PLACÓWKI WSPARCIA 

DZIENNEGO ŚWIETLICY „RYBACÓWKA” 
W UNIEŚCIU, Z FILIĄ W MIELNIE

Poszukiwacze
wrocławskich krasnali
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/W OBIEKTYWIE/

POMALOWALI ŚCIANĘ
MIELEŃSKA ŚWIETLICA SZKOLNA ZMIENIŁA SIĘ NIE DO POZNANIA DZIĘKI

KOSZALIŃSKIEMU ARTYŚCIE CUKINOWI! 
Z OKAZJI FERII ZIMOWYCH ZAPROSIŁ ON UCZNIÓW DO NAMALOWANIA
WIELKIEGO MURALU, KTÓRY WYPEŁNIŁ NAJWIĘKSZĄ ZE SZKOLNYCH
PRZESTRZENI. WARSZTATY OBEJMOWAŁY WSPÓLNE PROJEKTOWANIE 

I WYKONANIE OPARTE NA POMYSŁACH UCZESTNIKÓW.

DLA ANI, OLI, KACPRA, HUBERTA, MAI I ADAMA BYŁA TO PIERWSZA TEGO
RODZAJU NIEZAPOMNIANA PRZYGODA PLASTYCZNA.

BRAWO CUKIN ZA SUPER POMYSŁ WSPÓŁPRACY Z MŁODZIEŻĄ!

BRAWO UCZNIOWIE ZA DETERMINACJĘ, ZAANGAŻOWANIE I HUMOR, JAKI
WNIEŚLIŚCIE DO TEGO PROJEKTU.

A EFEKT – SPÓJRZCIE SAMI – WSPANIAŁY!

Liga Obrony Kraju wraz 
z Wodnym Ochotniczym Pogoto-
wiem Ratunkowym zorganizowali 
w ZS w Mielnie prelekcję oraz pokaz
dotyczący bezpiecznego ratowania
osób, pod którymi załamie się lód.

W trakcie zajęć uczniowie poznali
w jaki sposób można pomoc osobie

poszkodowanej bez konieczności
bezpośredniego kontaktu z poszko-
dowanym, jednocześnie nie nara-
żając siebie na utratę zdrowia lub
życia. Zaangażowanie w przygoto-
wania oraz w prowadzenie zajęć
przez członków LOK oraz WOPR
przyniosło wiele uśmiechu, ale

przede wszystkim wiedzy dla uczest-
ników.

Organizatorzy podkreślają, że jest
to ważny element prof ilaktyki 
w miejscowościach, które znajdują
się nad akwenami wodnymi. Zapew-
niają, że nie była to ostatnia akcja
przeprowadzona w Mielnie.

W
tę wyjątkową
noc mury sZkoły
w sarbinowie

przekroczyli uczniowie, wyposa-
żeni w śpiwory, poduszki, suchy
prowiant i latarki. Podczas lekcji
plastycznej namalowali plakat,
który powiesili w holu szkoły.
Członkowie Ochotniczej Straży 
Pożarnej z Mielenka przeprowadzili
lekcję z pierwszej pomocy, a później
uczniowie rozpoczęli zabawy z har-
cerzami z koszalińskiego hufca.
Cenną lekcją okazała się lekcja szy-
frowania i odszyfrowywania wiado-
mości, a wiedzę uczniowie wyko-
rzystali do zabawy w nocne
podchody. Mimo zmęczenia po in-
tensywnym biegu, uczniowie w dru-
żynach rywalizowali w grze „zbijak”,
a około godz. 1.30 rozpoczęli lekcja
gotowania. W tegorocznej edycji
Naukowej Nocy uczniowie samo-
dzielnie mieli do wykonania kruche

rogaliki z marmoladą. Około go-
dziny 3.30 uczniowie przystąpili do
przedostatniej lekcji technicznej 
– szycia walentynkowych serdusz-
kowych poduszeczek. W ruch po-
szły igły, nici, nożyczki i wyobra-
źnia. Dla niektórych było to

pierwsze zetkniecie się z szyciem. 
Ostatnią lekcją była lekcja f il-

mowa, która dla większości dobiegła
końca z chwilą ich przebudzenia
około 8,30 ponieważ wszyscy zasnęli
po 15 minutach projekcji f ilmu „Mi-
nionki”.

Cała noc pełna
wrażeń w Sarbinowie
Ferie to czas odpoczynku i spędzania czasu na przyjemnościach. 
I taka właśnie była „Naukowa noc” – przyjemnością dla tych, którzy ją
przeżyli, bo nie tylko uczyli się, ale i świetnie bawili.  

Spotkanie 
z ratownikami

WOPR
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9 stycznia, już po raz 11.,
odbył się Bal Charytatywny
Szkoły Podstawowej 
im. Straży Granicznej w Sar-
binowie organizowany przez
Radę Rodziców i Dyrekcję
placówki.

W tym roku bal miał szczególne
znaczenie, gdyż szkoła obchodziła
swoje 70-lecie istnienia. Goście 
bawili się w hotelu Jawor w Sarbi-
nowie. Tegoroczną zabawę rozpo-
częła Dziecięca Orkiestra Dętą
„Morscy Muzycy” pod batutą Iza-

beli Wasilewskiej, zaprezentował się
również zespół taneczny „Sarbi
Dance” pod przewodnictwem Ewy
Jabłońskiej. Podczas balu odbyła się
licytacja, na której można było
kupić m.in. dzieła sztuki. Zabawa
trwała do białego rana, wszyscy go-
ście bawili się wyśmienicie. Dzięki
zebranej kwocie 8.475 zł, będzie
można spokojnie wspierać zainte-
resowania dzieci i dof inansować
wycieczki.

Dziękujemy wszystkim dar-
czyńcom za wsparcie tak szczytnego
celu.

Charytatywnie dla szkoły 

29 stycznia w Hali Spor-
towej przy Zespole Szkół 
w Mielnie odbyło się nowo-
roczne spotkanie. Z zapro-
szenia Olgi Roszak-Pezały,
wójta Gminy Mielno, skorzy-
stało bardzo wielu mieszka-
ńców. 

Około 500 uczestników wyda-
rzenia mogło cieszyć się ze spo-
tkania, któremu towarzyszyła mu-
zyka rozrywkowa w wykonaniu
zespołu NON STOP. Poczęstunek 
w całości przygotowało Stowarzy-
szenie „16 Południk” z Chłopów 
– dzięki temu nie zabrakło domo-
wych wypieków ani charakterystycz-
nych dla naszego regionu ryb przy-
gotowanych na różne sposoby! 

Spotkanie noworoczne w takiej
odsłonie miało miejsce po raz
pierwszy w roku ubiegłym. O traf-
ności pomysłu na jego organizacje
świadczy obecność mieszkańców
Gminy w wydarzeniu, które już teraz
można uznać za cykliczne. A więc…
do zobaczenia za rok!

FOT. ZESPÓŁ BURSZTYN MIELNO

Noworoczne spotkanie 
i zabawa

W
tym roku współ-
organiZatorem
charytat ywnej

impreZy po raz pierwszy była także
„Ekowspólnota” Lokalna Organizacja
Turystyczna. Bal odbył się w Hotelu
„Unitral”

Kwota uzyskana z loterii fantowej,
w której każdy los wygrywał, wy-
niosła 18.000 zł. Główny los – rower
pozyskany od sponsora przez ZWK
Unieście – traf ił do mieszkanki Sia-
nowa. Na licytację przekazano także
wspaniałe przedmioty, a wśród nich
obrazy, które podarowali: Katarzyna
Chudobińska, Krzysztof Urbano-
wicz, Aleksandara Mikuła, Angelika
Zamyłko -Styrenczak. Gwiazda wie-
czoru – Katarzyna Skrzynecka 
– prowadząca imprezę przekazała na
aukcję swoją kreację, Centrum Pro-
mocji i Informacji Turystycznej
Gminy Mielno kostium morsa, f irma
Baf i Kraków strój „Słowianka”, 
a f irma Mojsiuk Motor – Peugeot
rower. Ponad 100 gości tańczyło i wy-
śmienicie się bawiło (jak w karna-
wale należy) do białego rana!

– Cieszymy się bardzo, że pienią-
dze uzyskane z imprezy wspomogą

dzieci i młodzieży z naszej gminy.
Dzieci zarówno chore, potrzebujące,

jak i szczególnie uzdolnione – po-
odsumowała zbiórkę Jolanta Matu-

sewicz, organizatorka z Forum Sa-
morządowego.

Pomagają od 16 lat 
Za nami XVI bal zorganizowany przez Forum Samorządowe „Nasza Gmina” pod patronatem Wójta Gminy Mielno. 
Podczas loterii fantowej zebrano 18 tysięcy złotych.  

/HISTORIA/
Przez 15 lat z pieniędzy zebranych
w funduszu stypendialnym przez
FS „Nasza Gmina” skorzystało
895 osób. Otrzymali łącznie ponad
177 tys. złotych. Byli to m.in.
uczniowie mieleńskiego Zespołu
Szkół, sarbinowskiej szkoły oraz
sportowcy zrzeszeni w klubach
sportowych działających na te-
renie Gminy Mielno.

/DZIĘKUJEMY/
Organizatorzy w szczególny
sposób dziękują: 
– dyrekcji hotelu „UNITRAL” za
profesjonalizm w przygotowaniu
balu 
– hurtowniom i przedsiębior-
stwom, które z dobrego serca
udzieliły nam wsparcia: piekarni
Bajgiel Będzino, Coca-Cola War-
szawa, AKA Koszalin, Ludimex
Szczecin, Iglotex Koszalin, Allfood
Koszalin, Lindrob Sławno, Pasik
Grzegorz Unieście, Chefs Culinar
Szczecin Agrol Koszalin, Imperial
Kołobrzeg, Bastek Koszalin,
Serwet Beata Kordowska Gryfino
– grupie rybaków z Unieścia: Zbi-
gniewowi Krukowi, Piotrowi La-
seckiemu, Stefanowi Szczerbie,
Piotrowi Pilarczykowi, Zbignie-
wowi Stępińskiemu. 
– Piotrowi Starnawskiemu za wy-
konanie charytatywnie zaproszeń.

Tyle jesteś wart, ile
zrobisz dla drugiego
człowieka
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N
atalia, obecnie
ucZennica 4b sp 
w mielnie, zachorowała

na nerki w wieku czterech lat. Po-
czątkowo leczono ją w Szwecji,

jednak tam nie potraf iono jej pomóc.
Traf iła do koszalińskiego szpitala,
gdzie leczenie wspierało urządzenie
medyczne zakupione przez Orkie-
strę. Wszystko dobrze się skończyło,

zaś w pamięci Natalii zostało małe
czerwone serduszko naklejone na
sprzęcie medycznym.

Natalka wpadła na pomysł ro-
bienia papierowych serduszek i ich

sprzedaży za symboliczną „zło-
tówkę”. Cel – wspomóc WOŚP. 
W roku ubiegłym udało się jej ze-
brać 1 887,00 zł, zaś w tym roku 
6 794,00 zł. 

Jurek Owsiak, podczas tegorocznego finału WOŚP, pogratulował uczennicy z mieleńskiej
szkoły wielkiego serca.

Serca 
Natalii 
dla 
WOŚP

/KRÓTKO/

Sarbinowo grało 
z Owsiakiem

Mimo chłodu i niesprzyjającej po-
gody uczniowie Szkoły Podsta-
wowej w Sarbinowie ruszyli z pusz-
kami na ulicę, by wspomóc akcję
Wielkiej Orkiestry Świątecznej Po-
mocy. 
Trzy trzyosobowe ekipy wolonta-
riuszy zachęcały do ofiarności. Nie
brakowało chętnych. To cieszy, bo
widać ten sprzęt i jego wykorzy-
stanie choćby na oddziałach w ko-

szalińskim szpitalu. Udało się ze-
brać 1166,08 zł. Po komisyjnym
podliczeniu i zabezpieczeniu 
pieniędzy zostały bezpiecznie 
dostarczone do sztabu koszaliń-
skiego oddziału WOŚP. 

Święto Babci i Dziadka
21 stycznia w Szkole Podstawowej
w Sarbinowie świętowano Dzień
Seniora. 
Do szkoły przybyli seniorzy oraz
goście z „16 Południka” 

z Chłopów. Uczniowie najmłod-
szych klas odegrali swoje role,
głośno zaśpiewali oraz perfek-
cyjnie zatańczyli. Po programie 
artystycznym, rozdaniu prezentów 
i gorącym uścisku swoich babć 
i dziadków uczniowie udali się do
domów, a nasi goście wysłuchali
przygotowanych utworów 
„16 Południka” i obejrzeli prezen-
tacje multimedialną, która była
podsumowaniem całości przygoto-
wanego programu. 

Słodko i wesoło
28 stycznia po raz kolejny zorgani-
zowano w Zespole Szkół w Mielnie
Tłusty Czwartek. Wcześniej, bo
przypadł on akurat na czas na-
szych ferii zimowych. W tym roku
szkolnym organizacją Dnia Pączka
zajęła się klasa III b wraz z wycho-
wawczynią. 28 stycznia wszyscy
uczniowie, nauczyciele i dyrekcja
oraz zaproszeni goście świętowali
z nami. Kilka osób z III b sprzeda-
wało pączki i smakołyki.

Na kiermaszu pojawili się zaskaku-
jący goście – Shrek oraz Clown,
którzy przez cały dzień ubarwiali
naszą imprezę wykonując z ba-
lonów różne zwierzaki. Malowa-
liśmy twarze, a w kawiarence odby-
wały się konkursy rysunkowe oraz
układanie wierszyków o pączku, 
w którym bardzo chętnie brały
udział klasy I-III Szkoły Podsta-
wowej. 

MATYLDA CYBULSKA, 
KL. III B GIMNAZJUM

KONKURS 
EKOLOGICZNY

Urząd Gminy w Mielnie pod patro-
natem Wójta Gminy Mielno ogłosił
konkurs ekologiczny, prowadzony 
w dwóch kategoriach wiekowych.
„Akcja – segregacja” jest kon-
kursem plastycznym adresowanym
do uczniów klas I – III szkół podsta-
wowych na terenie gminy Mielno.
Polega na wykonaniu dowolna
techniką plastyczną plakatu ekolo-
gicznego. Plakaty powinny przed-
stawiać sposoby postępowania 
z odpadami, rolę segregacji od-
padów w życiu człowieka. Konkurs
„Cudze chwalicie, swego nie
znacie – skarby gminy Mielno” jest
konkursem fotograficznym adreso-
wanym do uczniów klas IV – VI
szkół podstawowych na terenie
gminy Mielno. Polega na wyko-
naniu fotografii tematycznie 
związanej ze skarbami przyrody 
i krajobrazu. Obiekty będące 
tematem prac muszą znajdować
się w granicach administracyjnych
gminy Mielno. 
Czas trwania konkursu: od 11
stycznia do 29 lutego 2016 roku. 
Prace będą rozpatrywane w czte-
rech podkategoriach: klasy I, II, III 
i klasy IV-VI. Prace należy składać
w nieprzekraczalnym terminie 
do 29 lutego 2016 r. w siedzibie
Urzędu Gminy przy ul. B. Chrobrego
10 w Mielnie. Zwycięzcy konkursu
otrzymają dyplomy i nagrody rze-
czowe za I, II i III miejsce we
wszystkich kategoriach. Szczegóły
w regulaminie dostępnym na
stronie www.ekomielno.pl

Góra Grosza to coroczna akcja,
która cieszy się zainteresowaniem.
Szkoła w Sarbinowie wie co zrobić 
z miedziakami obciążającymi port-

fele. Pod opieką Ewy Jabłońskiej
uczniowie zbierali przez dwa tygodnie
każdy grosz, który przyniósł uczeń.
Po podliczeniu udało się nam zebrać

126,80 zł. Może to niezbyt wygóro-
wana kwota, ale objętościowo wy-
glądająca imponująco. Dziękujemy za
włączenie się do akcji to szczytny cel.

Grosze policzone

Karnawał to szaleństwo imprez 
i zabaw, które ogarnęły także gminę
Mielno.

20 stycznia karnawałowe szaleń-
stwo zafundowała dzieciom i ro-
dzicom Rada Rodziców Przedszkola
w Mielnie. Ciekawe przebrani ro-
dzice i dzieci wypełnili salę gimna-
styczną mieleńskiego przedszkola.
Nogi same rwały się do tańca, bo
grano przeboje, a wodzirej nie po-
zwolił nikomu się nudzić. 

W czasie imprezy zorganizowano
licytację. Do wygrania byłą m.in. ko-
lacja ufundowana przez hotel „Ma-
rina”, oryginalny obraz mieleńskiego

kościółka ufundowany przez wójt
Gminy Mielno, album „Polska” ufun-
dowany przez posła S. Gawłowskiego,
podarunek od zespołu „ENEJ” – ory-
ginalna płyta z podpisami liderów,
zdjęcia znanych skoczków narciar-
skich z ich autografami oraz książka
kulinarna, kalendarz i zdjęcia znanej
modelki, znawczyni dobrych
smaków Ewy Wachowicz. Zebrane
środki zasiliły konto rady. Darczyń-
com dziękujemy.

Można było również, degustować
ciepłe i słodkie potrawy, przygoto-
wane przez personel placówki. Hu-
mory wszystkim dopisały. 

W karnawale były bale 
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Serdecznie zapraszam mieszkańców gminy
do skorzystania z bezpłatnych szczepień
finansowanych z budżetu Gminy Mielno 

w 2016 r.:
Szczepienia dzieci przeciwko pneumokokom (dzieci 4-letnie)

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,

• telefoniczna rejestracja: 094 316-65-15.

Szczepienia zostaną przeprowadzone po uprzedniej rejestracji w Ośrodku Zdrowia
w Mielnie przy ulicy Bolesława chrobrego 9 w gabinecie lekarskim ZOZ 

„MeD-caRe” s.c. L. Kosiński, W. Kosiński w terminie od 1 marca 2016 r. do
30 czerwca 2016 r. (bez sobót i niedziel) w godzinach 9.00-14.00.

Najpóźniej w dniu szczepienia pierwszej dawki należy dostarczyć do
Ośrodka Zdrowia w Mielnie podpisaną przez rodzica (prawnego

opiekuna) zgodę na wykonanie szczepienia. Wzór zgody można
pobrać z Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Mielno

www.mielno.pl – BIP – Poradnik interesanta – Ochrona
zdrowia – Zgody rodziców na przeprowadzenie szcze-

pienia. Nie obowiązuje wcześniejszy wybór lekarza
rodzinnego. 

Wymagane dokumenty: dowód osobisty
rodzica. 

Ilość szczepień ograniczona. 

Wykonawca wyłoniony w drodze kon-
kursu ofert realizujący program:

ZOZ „MeD-caRe” s.c. L. Kosiński,
W. Kosiński, ul. saperów 34,

75-647 Koszalin.

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 go-
dzinach 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 rejestracji, w Ośrodku Zdrowia
w Mielnie przy ulicy Bolesława chrobrego 9 w gabinecie ZOZ „MeD-caRe”
s.c. L. Kosiński, W. Kosiński. Nie obowiązuje wcześniejszy wybór lekarza ro-
dzinnego.

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.

Program profilaktyki zakażeń wirusem 
brodawczaka ludzkiego HPV (dziewczęta 14-, 13-letnie).

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,

• telefoniczna rejestracja: 094 316-65-15.

szczepienia będą przeprowadzone po uprzedniej rejestracji w godzinach 9.00-14.00 w ter-

minie (bez sobót i niedziel):

• I dawka – od 20 marca 2016 r. do 30 marca 2016 r.,

• II dawka – od 20 maja 2016 r. do 31 maja 2016 r.,

• III dawka – od 20 września 2016 r. do 30 września 2016 r.

szczepienia zostaną przeprowadzone po uprzedniej rejestracji w Ośrodku Zdrowia w Mielnie przy

ulicy Bolesława chrobrego 9 w gabinecie lekarskim ZOZ „MeD-caRe” s.c. L. Kosiński, W. Kosi-

ński. Najpóźniej w dniu szczepienia należy dostarczyć do Ośrodka Zdrowia w Mielnie podpisaną

przez rodzica (prawnego opiekuna) zgodę na wykonanie szczepienia. Wzór zgody można pobrać

z Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Mielno: www.mielno.pl – BIP – Poradnik in-

teresanta – Ochrona zdrowia – Zgody rodziców na przeprowadzenie szczepienia. Nie obowiązuje

wcześniejszy wybór lekarza rodzinnego. 

Wymagane dokumenty: dowód osobisty rodzica. 

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.

Program profilaktyki raka
gruczołu krokowego

(mężczyźni powyżej 45. roku życia).

RejestRacja:

• miejsce rejestracji: gabinet lekarski 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

8.30–18.00 (od 1 września 2016 r.),

• telefoniczna rejestracja: 094 316-65-15.

Badania zostaną przeprowadzone po uprzedniej rejestracji 

w Ośrodku Zdrowia w Mielnie przy ulicy Bolesława chro-

brego 9 w gabinecie lekarskim nr 2 ZOZ „MeD-caRe” s.c. 

L. Kosiński, W. Kosiński w wybrane niedziele m.in.:

• 9 października 2016 r. w godzinach 10.00-13.00,

• 16 października 2016 r. w godzinach 10.00-13.00,

• 23 października 2016 r. w godzinach 10.00-13.00,

Wymagane dokumenty: dowód osobisty. 

Ilość badań ograniczona. 

Wykonawca wyłoniony w drodze konkursu ofert realizujący

program: Usługi stomatologiczno-Lekarskie s.c. Katarzyna 

i sławomir Firmanty, ul. M. Karłowicza 3/3, 75-563 Koszalin.


