
GąSki s SaRBinOwO s ChłOPy s nieGOSzCz s MieLenkO s MieLnO s łazy

Bezpłatny biuletyn informacyjny Urzędu Miejskiego w Mielnie / Sierpień 2021 / numer 8 (74)

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

85 osób – różni ich wiek, płeć,
miejsce zamieszkania, ale łączy
wspólna pasja. sami o sobie mó-
wią „bycie ratownikiem to nie let-
nia praca, to zobowiązanie na całe
życie...”.

team mieleńskich ratowników
wodnych – oficjalnie w ostatni week-
end sierpnia – zakończył sezon waka-
cyjny 2021 tradycyjnie czyli z humo-
rem i Białym delfinem. 

– jesteśmy zaszczyceni, że mogli-
ście w te wakacje być z nami na służbie
w naszej gminie, że byliście z nami na
dobre i na złe czuwająć nad tym co
najważniejsze – nad ludzkim życiem 
– podsumowała olga Roszak-pezała,
Burmistrz Mielna sezon nad wodą. 
– na naszych strzeżonych kąpieliskach
nie było żadnych utonięć. z wami
bezpieczeństwo jest stuprocentowe od
lat. to wam zawdzięczają nasi turyści

i goście bezpieczny wypoczynek nad
polskim morzem i szczęśliwy z niego
powrót.

sUkcesU 
nie ByłoBy Bez

wkładU:
Leszka Pytla – szefa wszystkich

szefów czyli ratownika z powołania 
– lidera teamu (na profilu FB Mielno-

ratownicy listaobecności!! Byliśmy!!!
jesteśmy!!! Będziemy!!)

Olgi Roszak-Pezały – czujnego wło-
darza miasta, dla którego priorytetem
jest, było i będzie bezpieczeństwo tu-
rystów i mieszkańców 

Mieleńskiego Ośrodka Sportu i Rek-
reacji – profesjonalnego koordynatora
wszelkich działań związanych z ob-
sługą gminnych kąpielisk i plaż w se-
zonie wysokim.

Podsumowania Mieleńskiego Lata Arty-
stycznego i Informacji Turystycznej 
na stronach 4-5) 

szybko, prosto i bez zbędnych 
formalności. Mielno na trasie 
10 kurortów nadmorskich promują-
cych szczepienia. 

w ramach akcji wojewody za-
chodniopomorskiego „zaszczep się 
w wakacje nad polskim morzem” 
w sierpniu na terenie Gminy Mielno
stanął Mobilny punkt szczepień. 

celem projektu było zachęcenie
pełnoletnich turystów do zaszczepie-
nia się przeciwko koronawirusowi
jednodawkowym preparatem Vaccine
janssen tzw. j&j. 

Można było to zrobić podczas
urlopu, czy spaceru nad Bałtykiem.
szybko. Bez zbędnych formalności.

punkt mieścił się w sąsiedztwie
hali sportowej w Mielnie i przyjmo-
wał chętnych przez 6 dni. wizyta nie
wymagała wcześniejszego potwier-
dzenia i była dostępna „prosto z ulicy”
zarówno dla turystów, jak i mieszkań-
ców gminy z wystawionym centralnie
e-skierowaniem. jedyny warunek 
– wiek powyżej 18 lat.

podczas tej sześciodniowej akcji 
w Mielnie zaszczepiło się łącznie 257 osób. 

dziękujemy za promowanie pro-
jektu:

– seniorom z naszej gminy, 
– ratownikom wopR w Mielnie

za emisję tematycznych komunika-
tów z głośników na plaży

– zespołowi „kotwica mieleńska”
który podczas lokalnego spotkania
integracyjnego seniorów informował
o pracy mobilnego punktu

– księżom proboszczom z parafii
w Mielnie i sarbinowie za odczytanie
komunikatów o akcji podczas nabo-
żeństw niedzielnych

– pracownikom centrum kultury
w Mielnie i Urzędu Miasta w Mielnie
za pomoc w przygotowaniu plakatów
informacyjnych

– wszystkim prywatnym oso-
bom, które użyczyły miejsca do pro-
mowania programu szczepień

nasze starania przekładają się na
sukcesy. i tak oto.

w Gminie Mielno na koniec
sierpnia br. na 4.881 mieszkańców za-
szczepionych jest w pełni 2.514, co sta-
nowi ponad 51,5% lokalnej społecz-
ności.

Takie liczby zaszczepionych
zapewniły nam pewne miejsce li-
dera w powiecie koszalińskim.

Gmina Mielno 
– lideR szczePień

– 85 ratowników wodnych pracowało
od godz. 9.30 do 17.30 wyposażonych
w dwa skutery i 19 łodzi typu BL
– 17 kąpielisk strzeżonych (o trzy więcej
niż w ub.r.)
– 66 akcji w wodzie
– 21 razy wzywano pogotowie ratunko-
we
– 3 razy śmigłowiec lądował na plaży
– 69 przypadków zagubienia dzieci na
plaży przez nieodpowiedzialnych rodzi-
ców 
– 9 razy wzywano policję
– 7 razy udzielono pierwszej pomocy 

W sierpniu z burmistrzem Mielna
spotkali się członkowie Rady Gos-
podarczej, działającej przy wło-
darzu miasta. Po długiej przerwie
spowodowanej pandemią pilnych
spraw wymagających opinii i kon-
sultacji było mnóstwo. 

obrady zdominowała jednak
kwestia budowy opaski brzegowej 
w miejscowości Gąski. Rada wyraziła
swoją opinię, gdyż realizacja tej inwe-
stycji została poważnie zagrożona,
czy wręcz nawet mocno oddalona 
w czasie. – trzeba reagować tu i teraz
na takie zupełnie niezrozumiałe argu-

menty lokalnej społeczności, stad
nasz głos w dyskusji – informuje zdzi-
sław Baranowski, przewodniczący
Rady. – nie możemy stać z boku, gdy
zapadają strategiczne decyzje, szcze-
gólnie te dotyczące bezpieczeństwa. 

Rada analizowała także kwestie
konieczności zwiększenia ilości

miejsc parkingowych w sezonie wyso-
kim, nielegalnego handlu wbrew
miejscowym planom zagospodarowa-
nia przestrzennego. wspólnie z wło-
darzami miasta podjęła chęć uczest-
nictwa w analizie zapisów w planach
celem „zabukowania” terenów mogą-
cych w przyszłości służyć budowie al-
ternatywnych dróg dojazdowych do
naszych nadmorskich miejscowości. 

– już dziś musimy myśleć per-
spektywicznie – zaapelowała olga

Roszak-pezała, burmistrz Mielna. 
– dla bezpieczeństwa, dla komfortu,
dla potrzeb rozwijającej się turystyki
trzeba podjąć wyzwanie i szukać 
pomysłów jak pomóc sobie, naszym
mieszkańcom i gościom w szybszym
dotarciu nad morze. 
(Na prośbę całej Rady Gospodarczej jej sta-
nowisko publikujemy na str. 3 w celu zapo-
znania gminnej społeczności z tematem 
inwestycji Urzędu Morskiego w Szczecinie
planowanej w Gąskach.)

Rozmawiali o bolączkach w gminie

257osób

zaszczepiło się
podczas
sześciodniowej
akcji w Mielnie

2 514
Mieszkańców
gMiny Mielno
jest w pełni
zaszczepionych,
to ponad 51,5%
lokalnej
społeczności.

Ratownicy
na medal
to właśnie iM 
zawdzięczaMy 
Bezpieczny
poByt 
nad BałtykieM. 

Bezpieczny sezon letni w Mielnie zakończony
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„Wdzięczni polskiej wsi” czyli ogólnopolskie dożynki 2021 w Bobolicach.
Dziękujemy gorąco za piękne, smaczne i barwne reprezentowanie naszej
gminy w Bobolicach – „Ekowspólnocie” Lokalnej Organizacji Turystycznej
w Mielnie oraz Paniom z Koła Gospodyń Wiejskich MALWA w Chłopach.
Gratulujemy KGW „Malwa” otrzymania okolicznościowego medalu od Pre-
miera RP.

W obiektyWie

w sobotnie przedpołudnie na
skwerze przed biblioteką miłośni-
cy czytelnictwa uczestniczyli w ju-
bileuszowej odsłonie narodowego
czytania.

Byli włodarze miasta, dyrektorzy
naszych szkół i nauczyciele ale też
uczniowie, a nawet absolwenci gmin-
nych placówek oświatowych, miesz-
kańcy, turyści, seniorzy. 

„Moralność pani dulskiej” Gab-
rieli zapolskiej rozległa się po ulicach
miasta. 

„to wyjątkowy utwór, który pięt-
nuje obłudę i zakłamanie. odnajduje-
my w nim komizm i gorzką ironię,
mistrzowskie odmalowanie postaci 
i wyczucie języka, ale przede wszyst-
kim uniwersalne przesłanie moralne,
które w imię uczciwości i sprawiedli-

wości każe potępiać zło. sztuka zapo-
lskiej wzbogaciła literaturę polską 
o ważną refleksję społeczną. pojęcie
„dulszczyzna” weszło na trwałe do ję-
zyka potocznego i na przestrzeni
epok było różnie interpretowane, sta-
jąc się przedmiotem żywych dyskusji”
odczytano w Mielnie przesłanie pre-
zydenta Rp – patrona akcji.

Narodowe czytanie w Mielnie

obiekt jest realizowany w najno-
wocześniejszej technologii i będzie
eksploatowany przez jeden z koncer-
nów paliwowych działających na tere-
nie polski. 

obiekt stacji będzie wyposażony

m.in. w pawilon handlowy, restaura-
cje z bistro, punkt handlowy, umy-
walnię i wc dla klientów. sprzedaż od-
bywać się będzie w systemie samoob-
sługowym.

stacja prowadzić będzie sprze-

daż detaliczną. obiekt wyposażony
zostanie w trzy odmierzacze paliw
czteroproduktowych, dwustronne
oraz jeden odmierzacz dwuwężowy
dla płynnego gazu propan-butan
(lpG). 

na stacji wykonywane będą usłu-
gi odkurzania i pompowania kół. sta-
cja pracować będzie w ruchu całodo-
bowym w zakresie dystrybucji paliw 
i usług dodatkowych.

inwestycje 
zatankujesz paliwo w Mielnie
Powstaje stacja paliw na wjeździe do miasta (przy ul. lechitów). 

K
osztowna inwestycja, ze
względu na wybuch pan-
demii w ubiegłym roku 

i szukanie oszczędności w gminnej
kasie, została wstrzymana i przełożo-
na do realizacji na kolejny rok budże-
towy.

obecnie finalizowany etap obej-
muje m.in.: 

– przebudowę parkingu przed
restauracją „Mewa”;

– wymianę wiat przystankowych
po obu stronach ulicy lechitów;

– nowe pasy dla pieszych (przej-
ście dla pieszych i dla przejazdu dla
rowerów);

– budowę chodnika i ścieżki ro-
werowej, która ominie wąskie gardło

w samym centrum miasta i umożliwi
połączenie z istniejącą siecią tras 
w centrum Mielna (przejazd-skrót do
ul. północnej); 

– przebudowę drogi (podwyższe-
nie parametrów istniejącej drogi
przez dobudowę ścieżki rowerowej 
i chodnika w pasie drogowym ul. le-
chitów) – na wysokości od ul. Żerom-
skiego do ul. północnej.

– cieszymy się, gdyż zmienia się
wizerunek wjazdu do centrum mias-
ta. koszt tego etapu to ponad milion
złotych. ii etap przedsięwzięcia obej-
muje wykonanie dokumentacji oraz
ogłoszenie przetargu na budowę bu-
dynku dworca autobusowego z wypo-
sażeniem i całą wymaganą infrastruk-
turą. jest szansa na wykonanie tego
do końca 2021 roku. całe centrum
przesiadkowe wstępnie ma być goto-
we do końca 2022 – podkreśla olga
Roszak-pezała.

projekt realizowany jest w ra-

mach zintegrowanych inwestycji te-
rytorialnych. 

dofinansowanie unijne wyniosło
2 mln zł.

w sąsiedztwie inwestycja Mie-
leńskiej lokalnej Grupy Rybackiej
czyli – centrum promocji Rybactwa.

centruM przesiadkowe 

Pierwszy etap za nami
dobiega końca pierwszy etap długo wyczekiwanego przez mieszkańców 
i turystów projektu „Budowa centrum przesiadkowego w Mielnie”.
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to druga edycja społecznej akcji, 
w której głównym celem jest sprzą-
tanie plaży i wydm, ale także uświa-
damianie ludzi o problemie zaśmie-
cania przyrody. 

każdego roku z plaż Gminy
Mielno MosiR usuwa tony śmieci 
– plastik, szkło, papier, pety i tym po-
dobne odpady. problem zdecydowa-
nie narasta w trakcie wakacji, kiedy to
nasze plaże są oblegane przez turys-
tów.

odPoWiedzialNy
tuRysta Nie śMieci
każdego dnia wakacji kilkudzie-

sięciu pracowników MosiR i kilka
nowoczesnych maszyn przemierza li-
nię brzegową Gminy Mielno w poszu-
kiwaniu śmieci. nie ma dnia, aby 
z plaż nie zebrać setek kilogramów
odpadów. to problem wszystkich
nadmorskich miejscowości, ale 
i wszystkich miejsc, w których tury-
styka jest naprawdę rozwinięta. po-

wstają akcje społeczne, samorządowe
i rządowe, ale edukacja trwa latami 
i jak wskazują badania, często na
urlopie zapominamy o naszych co-
dziennych nawykach, puszczają nam

hamulce… i chociaż w swoim mieście
nie śmiecimy, to na wyjeździe już tak.
jednak co wydaje się ważne, coraz po-
pularniejsze stają się trendy społecz-
ne turystyki zrównoważonej, w któ-
rych turysta, wchodząc np. na plażę
przynosi produkty do spożycia, ale
opakowania po nich zabiera ze sobą 
– zostawia naturę taką, jaką zastał. 

MieszKańcy BioRą
sPRaWy W sWoje Ręce
to będzie druga edycja wydarze-

nia (pierwsza odbyła się w kwietniu
2021 r.), którego pomysłodawcą jest
andrzej Żmuda-trzebiatowski,
mieszkaniec Gminy Mielno i lokalny
przedsiębiorca. pewnego razu na fa-
cebook-owej grupie Mieszkańców
Gminy Mielno zaproponował, aby
Mielniacy pokazali, że sami potrafią
wziąć sprawy w swoje ręce i posprzą-
tać plaże. okazało się, że wiele osób
nie trzeba do tego specjalnie nama-

wiać i wyrazili gotowość do działania.
w akcję włączyła się też olga Roszak-
pezała, burmistrz Mielna oraz kosza-
liński klub Morsów „posejdon”. 

sPędź czas Na śWieżyM
PoWietRzu
i Ruszaj RazeM z NaMi!
akcja startuje 18 września o go-

dzinie 11:00 spod pomnika Morsa 
w Mielnie, a jej koniec planowany jest
ok. godziny 12:30 przy zejściu na plażę
w Unieściu nieopodal ośrodka „holi-
day Resort”. na końcu dla wszystkich

uczestników sprzątania czekać będzie
słodka niespodzianka od „lodziarni
Żmuda-trzebiatowskich”, a dla głod-
nych – ciepła zupa z restauracji „pod
wydmą”.

Mielno 18 września dołącza do największej ekolekcji w polsce!

MieszKańcy PosPRzątają

Motto tej edycji – będącej
już 28 ekologiczną odsłoną 
– „Myślę, więc nie śmiecę”.

Mieleńska akcja wpisuje się
w tegoroczny wielki projekt
„Sprzątania świata”, realizo-
wany przez Fundację nasza
ziemia.

Rada Gospodarcza zapoznała się 
z okolicznościami związanymi z kon-
cepcją i projektem wykonania przez
Urząd Morski w szczecinie inwestycji
polegającej na wykonaniu umocnień
brzegu łącznie z modernizacją plaży 
i przejść na plażę w Gąskach. Rada Gos-
podarcza zobowiązana jest do zabrania
głosu w tej kwestii szczególnie z uwagi
na to, że inwestycja ta blokowana jest
przez grupę mieszkańców zrzeszoną
przy stowarzyszeniu „nasze Gąski”. 

inwestycja w Gąskach ma być
realizowana w ramach projektu
umocnień brzegowych w pasie nad-
morskim, którego inwestorem jest
Urząd Morski w szczecinie. projekty
tego typu wykonywane są sukcesyw-
nie w pasie brzegu morskiego w wielu
miejscowościach leżących nad brze-
giem Bałtyku. przedsięwzięcia te
mają za zadanie poprawę bezpieczeń-
stwa mieszkańców oraz ochronę
wydm przed niszczącym działaniem
fal morskich. w ostatnich latach mię-
dzy innymi z powodu zmian klima-
tycznych działania spowodowane
sztormami są coraz bardziej niebez-
pieczne, a zjawiska pogodowe są co-
raz bardziej groźniejsze. 

Burmistrz Mielna postanowiła, aby 
o tak ważnym i strategicznym dla wsi dzia-
łaniu, polegającym na umocnieniu brzegu
morskiego, poinformować samych zaintere-
sowanych tj. mieszkańców wsi.

Burmistrz Mielna przekonana 
o konieczności realizacji tak kosztow-
nej (ponad 20 mln złotych) inwestycji
w Gąskach zamierzała uzyskać ich
poparcie, jak też wsparcie.

odbyły się do trzy spotkania

konsultacyjne. 18 i 22 czerwca zapro-
szeni zostali mieszkańcy Gąsek, któ-
rych nieruchomości znajdują się 
w najbliższym sąsiedztwie wydm. są
to nieruchomości po północnej stro-
nie ulicy nadbrzeżnej, gdzie część 
z nich posiada prywatne przejścia na
plażę. należy podkreślić, iż w wyniku
inwestycji polegającej na wykonaniu
opaski brzegowej przejścia te będą
musiały być zmodernizowane, część 
z nich będzie musiała być zlikwido-
wana, a część musi zmienić swój sta-
tus na tzw. przejścia ogólnodostępne.
zatem konsultacja z lokalną społecznością
była wręcz konieczna.

na zebraniu przedstawiciele
Urzędu Morskiego przedstawili
szczegóły projektu i technologię wy-
konania opaski brzegowej. jednak
mieszkańcy, zaproszeni na spotkanie,
wyrazili swój stanowczy sprzeciw od-
nośnie inwestycji uznając, że taki
projekt nie jest w ogóle potrzebny
miejscowości, a zagrożenie (od mo-
rza) w Gąskach nie występuje. 

po tym spotkaniu Burmistrz
Mielna postanowiła o przeprowadze-
niu szerszych konsultacji mając na-
dzieję na to, że większa reprezentacja
mieszkańców poprze plan budowy
opaski. takie spotkanie zostało zorga-
nizowane 6 sierpnia, na zebraniu
wiejskim sołectwa Gąski. 

porządek zebrania przewidywał
podjęcie uchwał w sprawie wyrażenia
przez mieszkańców opinii dotyczącej
planowanej przez Urząd Morski 
w szczecinie realizacji inwestycji „Bu-
dowa opaski kamiennej narzutowej 
w Gąskach’’, jak też opinii dotyczącej

lokalizacji ciągu pieszego łączącego
zejścia na plażę w projekcie miejscow-
ego planu zagospodarowania prze-
strzennego dla obrębu Gąski. Upraw-
nionych do podjęcia uchwał na zebra-
niu jest w Gąskach 253 mieszkańców.
natomiast na zebranie przybyło 45
uprawnionych do głosowania. w ze-
braniu uczestniczyło również około 30
zaproszonych gości w tym liczna gru-
pa pracowników Urzędu Morskiego 
w szczecinie, przedstawiciele staro-
stwa powiatowego w koszalinie, urzęd-
nicy Urzędu Miejskiego w Mielnie oraz
Burmistrz Mielna, jak również przed-
stawiciele Rady Gospodarczej. 

zebranie wiejskie odbyło się w atmos-
ferze skandalu, do którego przyczynili się
mieszkańcy reprezentujący Stowarzyszenie
,,nasze Gąski’’. 

niestosowne zachowanie tych
osób polegało na przerywaniu obrad,
przeszkadzaniu w prowadzeniu ze-
brania przez przewodniczącego, głoś-
nych krzykach, czy odbieraniu mikro-
fonu poszczególnym mówcom. w re-
zultacie grupa ta skutecznie zablo-
kowała porządek zebrania zmieniając
jego sens i cel. 

zebranie podjęło uchwały o:
zdjęciu z obrad uchwały w sprawie
„opaski”, zdjęciu uchwały w sprawie
„ścieżki”.

efektem tego jest więc negatyw-
na opinia mieszkańców, co do projek-
tu wykonania opaski brzegowej 
w Gąskach. Burmistrz Mielna posta-
wiona została w bardzo trudnej sytua-
cji z uwagi na to, że zaproszeni goście
– przedstawiciele Urzędu Morskiego
potraktowani zostali wręcz wrogo. 

stowarzyszenie atakowało pra-
cowników szczecińskiego Urzędu
Morskiego, którzy prezentowali zało-
żenia projektu, a na sali hałaśliwie
kwestionowali potrzebę budowy opa-
ski. 

w tym miejscu Rada Gospodarcza
przeprasza zaproszonych gości za niesto-
sowne zachowanie osób reprezentujących
lokalne Stowarzyszenie oraz składa podzię-
kowania pracownikom Urzędu Morskiego
za zaangażowanie i wysiłek włożony w me-

rytoryczną dyskusję celem przekonania
mieszkańców co do konieczności realizacji
inwestycji w Gąskach. 

trzeba zadać sobie pytania: 
dlaczego nieliczna grupa osób skupio-

na w Stowarzyszeniu tak zaciekle i zawzię-
cie blokuje działania Urzędu Morskiego 
w Szczecinie i Urzędu Miejskiego w Miel-
nie? Co jest ich nadrzędnym interesem? Czy
nie jest aby tak, iż kosztem kilku niezado-
wolonych osób zaprzepaszczono szansę na
ochronę mienia i życia ludzkiego w całej
wsi?

argumenty stowarzyszenia „na-
sze Gąski” skupiły się wokół opinii, iż
inwestycja polegająca na wykonaniu
opaski zniszczy plażę i wydmy; nie
ma potrzeby wykonywania umoc-
nień, bo nie ma badań, które potwier-
dzają wystąpienie zagrożenia.

Rada Gospodarcza biorąc pod
uwagę wszystkie aspekty zgodnie
uważa, że blokowanie inwestycji
przez stowarzyszenie podyktowane
jest wyłącznie tym, iż budowa opaski
spowoduje likwidację prywatnych
przejść na plażę lub konieczność
przebudowy tychże przejść, jak też
zmianę ich lokalizacji. a z tym właś-
nie nie chcą zgodzić się mieszkańcy,
którzy korzystają obecnie z prywat-
nych przejść. 

Urząd Miejski w Mielnie zobo-
wiązany jest do zapewnienia przejść
na plażę w formie przejść ogólnodo-
stępnych, a nie prywatnych. i to zda-
niem Rady jest głównym problem do
rozwiązania, aby można było zreali-
zować tak potrzebną inwestycję, jaką
jest budowa opaski we wsi.

Rada Gospodarcza zwraca się z ape-
lem do mieszkańców Gąsek, aby poparli
działania Burmistrza Mielna zmierzające
do wykonania tejże inwestycji. Rada nie
ma żadnych wątpliwości, iż przedsięwzię-
cie to poprawi warunki wypoczynku
wczasowiczom, jak też zagospodarowania
terenu wydm i uporządkuje przejścia na
plażę. 

należy podkreślić, iż w Gąskach
buduje się dużo nowoczesnych obiek-
tów, przybywa coraz więcej turystów,
a więc powinna również zostać popra-
wiona infrastruktura plaży i samych
dojść do niej. Bez tych działań turyści
zaczną omijać miejscowości, w któ-
rych plaże są nieuporządkowane i wy-
biorą takie lokalizacje, gdzie tego
typu inwestycje powstały. przykładem
jest sarbinowo. długa promenada 
– będąca notabene opaską brzegową
– spełnia także rolę atrakcji turystycz-
nej w miejscowości wypoczynkowej.

Rada Gospodarcza uważa, że na
tak istotne zebrania – konsultacje na-
leży zaprosić nie tylko stałych miesz-
kańców, ale też inwestorów, którzy
budują i rozbudowują obiekty tury-
styczne w Gąskach i na pewno będą
zainteresowani poprawą zagospoda-
rowania brzegu morskiego.

ponadto należałoby zadbać 
o lepszą organizację spotkania, jak
też spowodować, aby informacja 
o konsultacjach dotarła do jak naj-
większej liczby mieszkańców i przed-
siębiorców.

Przewodniczący 

Rady Gospodarczej w Mielnie

Zdzisław Baranowski

opinia rady Gospodarczej przy BurMistrzu Mielna w sprawie opaski BrzeGowej w Gąskach

To szansa na rozwój Gąsek
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„ekowspólnota” lokalna or-
ganizacja Turystyczna w Mielnie
w okresie wakacyjnym prowadzi-
ła na terenie gminy trzy punkty
informacji turystycznej. 

od 15 czerwca do 31 sierpnia
funkcjonowały dwa punkty w Miel-
nie i jeden w bibliotece w sarbino-
wie. informacje udzielane były bez-
pośrednio, telefonicznie, mailowo 
i przez FB. z tych usług skorzystało
od lipca do sierpnia 4.884 osoby.
jest to prawie 20% więcej niż w roku
ubiegłym. wśród turystów zagra-
nicznych przeważają turyści z nie-
miec, choć jest ich mniej w porów-
naniu z latami poprzednimi. nasze wy-
brzeże odwiedza coraz więcej turystów 
z czech. 

najczęściej pojawiające się pytania

dotyczyły atrakcji dla dzieci, połączeń
komunikacyjnych do poszczególnych
miejscowości na terenie gminy oraz
miast sąsiadujących z gminą, gier tere-

lot – sezon w pigułce 
Rozpoczynamy rekrutację uczest-
ników do dziennego domu 
„senior+” w Mielnie. Placówka
rozpocznie działalność od 1 paź-
dziernika 2021 r.

projekt został sfinansowany ze
środków własnych Gminy Mielno
oraz środków Ministerstwa Rodziny 
i polityki społecznej w ramach rzą-
dowego przedsięwzięcia. dzienny
dom będzie funkcjonował w struk-
turach Miejskiego ośrodka pomocy
społecznej w Mielnie. placówka
przyjmie pod swoje skrzydła 15 nie-
aktywnych zawodowo seniorów 
w wieku 60+, będących mieszkańca-
mi naszej gminy. 

dom będzie zapewniał naszym
seniorom 8 godzinną opiekę (od
godz. 7.30 do 15.30) w dni robocze,
tj. od poniedziałku do piątku. w ra-
mach działalności placówka realizo-
wać będzie wszechstronny zakres
usług dostosowanych do potrzeb 
i możliwości swoich podopiecznych.

– w szczególności skupimy się
na ofercie socjalnej np. zapewnieniu
ciepłego posiłku, edukacyjnej, kul-
turalno-oświatowej, ale też aktyw-
ności ruchowej, kinezyterapii, czy
aktywizacji społecznej – wylicza
kornelia liśkiewicz, dyrektor Mops
w Mielnie, który realizuje projekt.  

osoby w wieku 60+ zamieszka-
łe na terenie Gminy Mielno i zainte-
resowane uczestnictwem w dzien-
nym domu „senior+” w Mielnie
proszone są o zapoznanie z treścią
Regulaminu rekrutacji oraz Regula-
minem dziennego domu „senior+”
w Mielnie, wypełnienie wniosku 
o przyjęcie, formularza zgłoszenio-
wego, dostarczenie obowiązującego
zaświadczenia o stanie zdrowia 
i braku przeciwskazań do pobytu 
i uczestnictwa w zajęciach dzienne-
go domu „senior+” w Mielnie, kopii
orzeczenia o stopniu niepełnos-
prawności (lub orzeczenia równo-
ważnego) w przypadku jego posia-
dania. 

powyższe dokumenty należy
składać w Miejskim ośrodku pomo-
cy społecznej w Mielnie, ul. 6 Marca
35. z osobami zainteresowanymi
uczestnictwem w dziennym domu
„senior+” zostaną przeprowadzone
wywiady środowiskowe przez pra-
cowników socjalnych tutejszego
ośrodka. ostateczna weryfikacja
osób przeprowadzona zostanie na
podstawie złożonych dokumentów
oraz po przeprowadzeniu wywiadu
środowiskowego. osoby ostatecznie 
zakwalifikowane do uczestnictwa 
w zajęciach dziennego domu „se-
nior+” otrzymają decyzję administ-
racyjną kierującą do pobytu 
w domu. 

informacji na temat rekrutacji
oraz uczestnictwa w zajęciach
dziennego domu „senior+” w Miel-
nie udzielają pracownicy Miejskiego
ośrodka pomocy społecznej 
w Mielnie.

dzienny doM „senior+” w Mielnie 

Rekrutacja rozpoczęta

wreszcie mogli się spotkać. Członko-
wie klubów seniora „umawiają” się regular-
nie dwa razy w tygodniu i mają wiele pomy-
słów na zagospodarowanie wolnego czasu
na emeryturze. 

pierwszym spotkaniem po pan-
demii było ognisko integracyjne, któ-
re odbyło się w maju w Miejskim
ośrodku pomocy społecznej w Miel-
nie. widać było, że po tak długiej izo-
lacji stęsknili się za sobą więc… inte-
gracji nie było końca. od razu zapla-
nowali następne przedsięwzięcia. 
i tak w kolejnym tygodniu odwiedzili
centrum edukacji ekologicznej 
w sarbinowie i uczestniczyli w zaję-
ciach „alchemik, czyli co nas truje 
w pożywieniu”. warsztaty były bardzo

ciekawe, gdyż seniorki mogły samo-
dzielnie wykonywać doświadczenia, 
a także zdobyć wiele ciekawych da-
nych na temat produktów spożyw-
czych. pandemia ograniczyła również
ruchowo seniorów więc zrodził się
pomysł na odbudowę formy. Finał 
– wspólny rajd rowerowy który pod
nazwą „zmotoryzowani” odbył się 
w czerwcu. seniorki przejechały ma-
lowniczą ścieżką rowerową na trasie
Mielno – sarbinowo z postojem na
poczęstunek. kolejny pomysł bycia
razem seniorzy nazwali „biesiadą” i to
nie przypadkowo, bo w plenerze przy
kawie, herbacie oraz domowych wy-
piekach śpiewali piosenki biesiadne.

nasi seniorzy jako osoby bardzo

przedsiębiorcze i aktywne zorganizo-
wali wyjście do teatru na dwa na spek-
takle („piosenki neapolitańskie” 
i „akompaniator”), a wrażenia i dys-
kusje na temat sztuki podsumowali 
w kawiarni przy słodkościach. ostat-
nim wakacyjnym projektem była
wspaniała lekcja historii na żywo. 
w rolę przewodnika po przeszłości
wcielił się znakomicie prorektor poli-
techniki koszalińskiej krzysztof wa-
silewski. temat wykładu – „tożsa-
mość kulturowa ziem odzyskanych” 
– został zainicjowany przez samych
słuchaczy – seniorów, gdyż jest to
szczególnie dla nich kwestia bardzo
osobista i bliska. nie zabrakło więc ży-
wej dyskusji o pochodzeniu i korze-
niach mieszkańców. dawkę historycz-
nej wiedzy wzmocnił występ na żywo
– Marka torzewskiego – tenora świa-
towej sławy. śpiewak operowy nie tyl-
ko brawurowo wykonał znane utwory
ale serdecznie i z gracją zapraszał wi-
downię do wspólnego ich śpiewania.
Były więc owacje i brawa na stojąco. 

w planach seniorów jeszcze na
ten rok są m.in. wycieczki, grzybobra-
nie, wyjazdy do placówek kultural-
nych. wszyscy skrycie liczą, że pan-
demia nie pokrzyżuje tych ambitnych
celów. 

aktywni jak… seniorzy 
po dłuGich Miesiącach izolacji seniorzy z kluBów Mielno,
Mielenko, Gąski i sarBinowo znowu się inteGrują

– podczas tych wakacji działo się na-
prawdę dużo! podnieśliśmy poprzeczkę
bardzo wysoko i zaprosiliśmy do Mielna
największe polskie gwiazdy – mówi dy-
rektorka centrum kultury w Mielnie
anna ledochowicz. 

Miejscem, w którym te gwiazdy
miały okazje występować była pRzy-
staŃ.kUltURa. to teren przy ul. Bole-
sława chrobrego 38, który udało się za-
gospodarować w strefę pełną kultury i
dobrej zabawy. 

wielkie otwarcie pRzystani.kUl-
tURa odbyło się już 10 lipca. na scenie
wystąpili m.in. kabaret czesuaf oraz ze-
ppelinians – tribute Band. to jednak do-
piero początek! tydzień później na sce-
nie gościliśmy zespół iRa, a pod koniec
lipca łąki łan. największym wydarze-
niem na pRzystani był jednak nowy
muzyczny festiwal hippieza. w czasie
dwóch dni imprezy w Mielnie wystąpili
m.in. Michał szczygieł, tomasz organek
oraz kwiat jabłoni. 

cieszymy się, że pRzystaŃ została
tak pozytywnie przyjęta przez turystów
oraz mieszkańców. nowe miejsce na kul-
turalnej mapie Mielna było nam wszyst-
kim potrzebne. w końcu mamy strefę do
organizacji ciekawych, kameralnych wy-
darzeń. 

kolejną nowością były stefy aktyw-
nego plażingu. plażowe miasteczka mia-
ły powstać już rok temu, lecz obostrze-
nia nie pozwalały na organizacje tego
typu imprez. 

w tym roku na szczęście się udało.
strefy spotkały się ze świetnymi opinia-
mi. pilates, joga, animacje dla dzieci,
mecze siatki plażowej oraz dmuchańce
to tylko część atrakcji, w których bez-
płatnie mogli brać udział turyści. stefy
odbyły się w 5 terminach.

w kalendarzu Mla nie zabrakło też
znanych i lubianych wydarzeń jak kino

Mieleńskie lato artystyczne za naMi!

Sezon pełen aTRakcji 
centrum Kultury w Mielnie organizuje od lat cykl wakacyjnych wydarzeń pod nazwą
Mieleńskie lato artystyczne. W tym roku udało się zorganizować 30 imprez, w któ-
rych chętnie brali udział nie tylko turyści, ale też mieszkańcy Gminy.
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W sezonie wakacyjnym 2021 na te-
renie Gminy Mielno funkcjonowała
jako przedsięwzięcie pilotażowe
tzw. Mieleńska Karta turysty. 
zasady działania są takie jak karta
mieszkańca czy karta dużej rodziny. 

Mieleńska karta turysty to pa-
kiet zniżek dla turystów, którzy ko-
rzystają z bazy noclegowej na terenie
gminy Mielno. warunkiem otrzyma-
nia karty jest udokumentowanie, 
w formie papierowej lub elektronicz-
nej, opłacenia opłaty miejscowej obo-
wiązującej w 2021 roku w gminie Miel-
no. karta jest imienna, czasowa i wyda-
wana na określoną liczbę osób. posiada
hologram z numerem i rokiem. 

karta wydawana była 
w biurze lokalnej organizacji
turystycznej w Mielnie przy ul.
chrobrego 3B, w sezonowym
punkcie informacji turystycznej
w Mielnie i w sarbinowie oraz
poprzez kilku przedsiębiorców. wed-
ług danych na 31 sierpnia od początku
lipca br. wydano 76 karty. 

do akcji promocyjnej w tym roku
przystąpiło jedynie dziewięciu przed-
siębiorców. wykaz partnerów Mie-
leńskiej kart turysty oraz oferowane
przez te podmioty zniżki dostępny
jest na stronie lokalnej organizacji
turystycznej w Mielnie: http://
www.mielnolot.pl/mielenska-karta-
turysty-2/ 

we wrześniu karta będzie udo-
stępniania w biurze lokalnej organi-
zacji turystycznej w Milenie przy ul.
chrobrego 3B /pon.-pt. 8.00-16.00/.
w kolejnym sezonie letnim planowa-
na jest intensywna kampania promo-
cyjna wśród przedsiębiorców oraz tu-
rystów. karta będzie dystrybuowana
poprzez punkty informacji turystycz-
nej w Mielnie i w sarbinowie oraz
przedsiębiorców branży noclegowej
(członków lot w Mielnie).

Mieleńska karta turysty 

zachęcamy
nowych tzw. questów (w Mielnie, chło-
pach i w Gąskach) oraz turystyki rowero-
wej. w tym roku odnotowano znaczniej
więcej zapytań o wolne miejsca noclego-
we (w porównaniu do ubiegłorocznego
sezonu), których znalezienie zarówno 
w lipcu, jak i w sierpniu nie było łatwe. 

lokalna organizacja turystyczna,
na prośbę mieleńskich ratowników, po
raz kolejny kupiła do bezpłatnej dystry-
bucji opaski na rękę dla dzieci – niezgub-
ki. turyści pozytywnie zaopiniowali
możliwość kupna pocztówek w naszych
punktach w Mielnie, ponieważ na wielu
stoiskach sezonowych nie ma pocztó-
wek. 

z wydawnictw najczęściej kupowa-
ne były mapy: wybrzeże Bałtyku, jezioro
jamno z Gminą Mielno oraz mapa samo-
chodowa polaki. z materiałów bezpłat-
nych: mapa rowerowa Velo Baltica na po-
morzu środkowym, ulotki prezentujące
szlak Velo Baltica od świnoujścia do
Ustki, plan gminy Mielno w formie tzw.

wyrywanki oraz mapa rysunkowa atrak-
cji turystycznych pomorza środkowego. 

z uwagi na zainteresowanie ścieżką
edukacyjną „leśna pętla przygód i ta-
jemnic” w miesiącu sierpniu dodrukowa-
no ulotkę o atrakcjach gminy Mielno pre-
zentującą (w trzech wersjach języko-
wych) także przebieg i zagospodarowa-
nie leśnej pętli.

Relacje z przebiegu sezonu letniego,
informacje o atrakcjach naszej gminy
oraz działania lokalnej organizacji tu-
rystycznej i informacji turystycznej we
współpracy  z samorządem gminy, nada-
wane był na antenie Radia koszalin, Ra-
dia Rzeszów oraz telewizji kablowej ko-
szalin. 

Zadanie publiczne finansowane ze środków 
Gminy Mielno

MieLeŃSkie ŚwiĘTO wOdy
22 sierpnia na plaży głównej w Mielnie mieszkańcy gminy i turyści bawili się podczas
Święta wody zorganizowanego we współpracy ekoprzedsiębiorstwa sp. z o. o., Ratow-
ników wOPR MOSiR Mielno i Centrum kultury w Mielnie.

Niedzielne popołudnie upłynęło przy wodnych atrakcjach dla całych rodzin. Bitwa na
balony, zumba w pianie i zabawa proszkami holi to hulanki, w których tłumnie brali
udział zgromadzeni plażowicze. Było dużo śmiechu i wspólnych, pamiątkowych zdjęć :)

Drugi rok z rzędu odbyły się także Drużynowe Zawody Ratowników o Puchar Burmist-
rza Mielna. Bohaterowie gminnych plaż pokazali siłę podczas starć w czterech konku-
rencjach, a widowisku przyglądały się tłumy zgromadzone na plaży i promenadzie.

Główny partner wydarzenia, Ekoprzedsiębiorstwo sp. z o. o. ufundowało dla biorących
udział w zawodach ratowników nagrody, wśród których znalazł się niezbędny do rato-
wania życia sprzęt – Defibrylator AED.

Zachód słońca wyjątkowo odbył się przy akompaniamencie znanego i lubianego przez
mieleńską publiczność zespołu HUBAS Trio, który wystąpił w czteroosobowym składzie,
a wyśpiewywane przez publiczność covery znanych polskich hitów niosły się wraz 
z wiatrem po całej mieleńskiej plaży. 

Pełen aktywności i wrażeń dzień zakończył się tradycyjnym już Światełkiem dla Anio-
ła, czyli wspólnym odpaleniem świeczek, które symbolizuje podziękowania ratowników
za udany sezon wakacyjny.

na leżakach, Mieleńskie wieczory or-
ganowe oraz Gala Żagli. 

lato zakończyliśmy natomiast ple-
nerowym spotkaniem z rzemiosłem i
sztuką kowalską pRzystanek kUŹ-
nia. Mieleński deptak na 3 dni zamie-
nił się w krainę ognia i żelaza. imprezie
towarzyszył pokaz kucia, podczas któ-
rego mistrzowie kowalstwa wykonali
pracę wspólną prezentującą ich wspa-
niałe umiejętności. wydarzenie zakoń-
czyło się koncertem zespołu MitRa
oraz pokazem Fire show.

dziękujemy wszystkim za tegoroczne
Mieleńskie Lato artystyczne. dziękujemy
wszystkim artystom, technikom, ochronie. a
przede wszystkim dziękujemy uczestnikom
wydarzeń, którzy tak chętnie brali udział w
imprezach. 

do zobaczenia za rok!

Mieleńskie lato artystyczne za naMi!

Sezon pełen aTRakcji 
centrum Kultury w Mielnie organizuje od lat cykl wakacyjnych wydarzeń pod nazwą
Mieleńskie lato artystyczne. W tym roku udało się zorganizować 30 imprez, w któ-
rych chętnie brali udział nie tylko turyści, ale też mieszkańcy Gminy.
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Kamil Baranowski – najmłodszy
uczestnik „Bitwy o Gotland” nie-
bawem ukończy 21 lat. Najmłodszy
żeglarz w tych trudnych regatach
jest z Mielna. dojrzał do wielkich
decyzji... co udowodnił w ubiegłym
roku. 

po zeszłym roku ma z „Bitwą” ra-
chunek do wyrównania i twarde po-
stanowienie niewpływania do
helu. kamil po opłynięciu niemal ca-
łej trasy w 2020, z powodu pogarsza-
jących się warunków i silnego północ-
nego wiatru, postanowił wycofać się 
z wyścigu i zawinął właśnie do helu.
to była bardzo trudna, ale odpowie-
dzialna decyzja. Bezpieczeństwo po-

nad wszystko... nawet jeśli do mety
zabrakło tylko 10 mil.

kamil żeglarstwem „zaraził” się 
w wieku lat 7 i od tego czasu przeszedł
pełną drogę żeglarskiego rozwoju – od
optymistów na jeziorze jamno, aż do
pełnomorskiego pływania solo. obec-
nie regatowo wyżywa się na klasie mic-
ro, a turystycznie pływa głównie po
Bałtyku i Morzu śródziemnym. prze-
prowadza także jachty na zlecenie.

o „Bitwie” marzył od zawsze.
jego marzenia się realizują, a żeglarz 
z Mielna przyznaje, że te samotne re-
gaty mocno go wciągnęły. jest pod
urokiem atmosfery, organizacji i sa-
mego wyzwania, które sprawia, że
wraca się do walki.

kamil na trasę „Bitwy” pożegluje
na jachcie s/y Belfer, klasy elan 431,
który w zeszłym roku poradził sobie 
z trasą bardzo dobrze i bezawaryjnie.

Kamil z Belfrem – team na 500 mil

Wielka Żeglarska „Bitwa o Gotland” to niezwykle wymagające, morskie regaty dla 
samotnych żeglarzy. Trasa wyścigu prowadzi z Gdańska do Gdańska z okrążeniem
Gotlandii, bez przystanków, ponad 500 mil morskich. Jesienny termin z reguły 
zapewnia dodatkowo trudne warunki atmosferyczne. To wszystko sprawia, że z dużą
pewnością mówimy, że „Bitwa” to najtrudniejsze regaty na Bałtyku. 

na początku lipca wychowanko-
wie świetlic uczestniczyli w warszta-
tach decoupage. w efekcie powstały
piękne pojemniki ze słoików na przy-
bory szkolne, czy barwne, drewniane

zakładki. następnie poznawaliśmy
uroki własnej gminy w trakcie objaz-
dowej wycieczki na trasie chłopy-sar-
binowo-Gąski. 

w trakcie kolejnego wyjazdu,

wychowankowie placówek mieli
okazję zwiedzić zagrodę jamneńską.
dużą atrakcją był także rejs statkiem
julek z jamna do Mielna. 

kolejnym razem wybraliśmy się

do koszalina do playparku na aktyw-
ny wypoczynek: skoki na trampoli-
nach, wspinanie na ściankach wspi-
naczkowych, kąpiele w suchych base-
nach z kulkami, zabawy na różnego
rodzaju huśtawkach i linach. 

dużym wydarzeniem, wieńczą-
cym pierwszą część wakacji, był spływ
kajakowy rzeką Unieść z sianowa do
osiek, połączony z warsztatami profi-
laktycznymi z psychologiem oraz za-
jęciami z ratownikami wopR-u 
i konkursami z nagrodami. 

w sierpniu odbyła się wycieczka
na wyspę wolin do centrum słowian
i wikingów. tam, pośród historycz-
nych chat i średniowiecznych, drew-
nianych umocnień dzieci rywalizo-
wały m.in. w strzelaniu z łuku, w rzu-
cie włócznią do celu. 

w drugim miesiącu wakacji nie
zabrakło również zajęć edukacyjnych.
jedne z nich odbyły się w Muzeum
obrony przeciwlotniczej w koszali-
nie. natomiast w formie stacjonarnej 

– w placówkach, odbyła się żywa
lekcja historii. w jej trakcie wycho-
wankowie placówek mogli ubrać
mundury z epoki napoleońskiej, za-
poznać się z bronią z tamtego okresu

oraz z innymi, ciekawymi rekwizyta-
mi. 

dużą atrakcją dla wychowanków
był też wyjazd do gospodarstwa agro-
turystycznego „sosnowe wzgórza” 
w sierakowie sławieńskim. tam od-
były się zajęcia terapeutyczne z alpa-
kami. 

czas letniego wypoczynku, wy-
pełniony licznymi atrakcjami, upłynął
niepostrzeżenie. trzeba jednak za-
znaczyć, że również zakończenie wa-
kacji miało silny akcent. z tej okazji
odbył się piknik integracyjny „tu żyje-
my, tu mieszkamy, tu nawzajem o sie-
bie dbamy”. w trakcie pikniku dzieci
z placówek zaprezentowały występ
artystyczny, przygotowany w czasie
wakacyjnych zajęć muzyczno-wokal-
nych, prowadzonych przez alinę szy-
bowską i henryka zajączkowskiego.
Rozstrzygnięto także konkurs pla-
styczny dla dzieci „ja i moja rodzina”. 

po tak udanym okresie wakacyj-
nym, można z dużymi pokładami
energii rozpocząć kolejny rok szkolny.
wszystkim uczniom życzymy udanej
inauguracji roku szkolnego i samych
dobrych ocen.

Wakacyjnych wspomnień czar
Wakacje w placówkach wsparcia dziennego to wiele atrakcyjnych wyjazdów, warsztatów i zabaw. Miłe wspom-
nienia będą towarzyszyły wychowankom przez długie tygodnie! 

W obu placówkach
szkolnych na ternie
gminy Mielno rozpo-
częto rok szkolny. 
Na uroczystym rozpo-
częciu w sarbinowie
uczniów witała też bur-
mistrz Mielna. 

– Uczniowie, nauczyciele, rodzi-
ce życzę wam wzajemnej serdeczno-
ści, cierpliwości bo życie nas wszyst-
kich ciągle zaskakuje i testuje naszą
odporność. cieszcie się byciem razem
w domu, w szkole, na boisku, w bib-
liotece, na spacerze. Bo w ostatnim
pandemicznym czasie doceniliśmy
rzeczy małe i zwyczajne. czerpcie
wiedzę od autorytetów, bo te ciągle
są. 

podążajcie za marzeniami, reali-
zujcie się, zdobywajcie szczyty, bo
wokół rzeczywistość ma różne odcie-
nie. a o resztę w edukacji w nowym
roku szkolnym 2021/2011 w gminnych
placówkach oświatowych jestem spo-
kojna. powodzenia – zaapelowała do
uczniów olga Roszak-pezała, bur-
mistrz Mielna.

Barbara ożga, dyrektor szkoły
podstawowej szkoły podstawowej im.
leonida teligi w Mielnie powitała po-
witała okolicznościowym listem
uczniów, rodziców, nauczycieli i pra-
cowników placówki.

– po wakacyjnej przerwie staje-
my u progu nowego roku szkolnego,
pełni zapału, sił, nadziei, ale i z pew-
nością pytań o to, jaki będzie ten rok.

pytanie to, a może nawet obawa, to-
warzyszy z pewnością najmłodszym
uczniom naszej szkoły, którzy właśnie
rozpoczynają swoją przygodę z edu-

kacją – zauważyła. zwróciła się także
do pierwszoklasistów. 

– Bardzo serdecznie witamy was
w naszej szkole i życzymy wam, aby

była to fascynująca przygoda, abyście
szybko poczuli się tutaj dobrze i bez-
piecznie. 

niech starsi koledzy otoczą was
przyjacielską opieką – zaapelowała
do uczniów rozpoczynających naukę,
ale także do ósmoklasistów, kończą-
cych edukację w szkole. 

– przed wami rok wytężonej
pracy, wielu zadań i obowiązków, ale 
i z pewnością możliwości odnosze-
nia sukcesów i pokonywania trudno-
ści. jaki będzie ten rok w najwięk-
szej mierze zależy od was, od wa-
szych postaw, motywacji do pracy,
waszego podejścia do obowiązku,
jakim jest nauka. to wy pracujecie
na to, jak będzie wyglądała wasza
przyszłość – ta najbliższa, ale i dal-
sza. 

pamiętając o uwarunkowaniach
epidemiologicznych zwróciła się 
z apelem do wszystkich.

– ten rok, który właśnie rozpo-
czynamy, będzie jednak szczególny
dla nas wszystkich, gdyż obowiązuje
nas w dalszym ciągu reżim sanitar-
ny. dlatego gorąco zwracam się 
z prośbą do wszystkich: uczniów,
nauczycieli, rodziców i pracowników
szkoły o odpowiedzialność i zrozu-
mienie, o przestrzeganie regulami-
nu, procedur i stosowanie się do za-
leceń. tylko to sprawi, że nasza
szkoła będzie miejscem dla nas bez-
piecznym i będziemy mogli dobrze
wykorzystać ten rozpoczynający się
rok szkolny.

sarBinowo i Mielno – rok szkolny rozpoczęty

Witamy szkołę 






