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Jak sobie
radzić 
z segregacją
odpadów!


 
    
     

 
   
    
     
 
 
     
   



 


 

   

 
 
   


    
     
  






     



 

 
  

  
 
  
   

   
  
   



   

    
  
 
   
 

   
 
    
   
 




 

 

   
    
    
  

  
   
   
  






(więcej na str. 2)
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[OPINIA]


Zmienimy wizerunek
miasta na odcinku
około 400 metrów
przed rondem czyli
wjazdem do miej-
scowości. Skorzy-
stają turyści, mieszkańcy Kosza-
lina, Mielna, piesi, rowerzyści,
podróżujący koleją. a pośrednio
nawet podróżujący samochodami
osobowymi.

4 125 000
WYNIESIE CAŁKOWITA WARTOŚĆ
PROJEKTU, Z CZEGO 1 859 433 ZŁ
ZOSTANIE DOFINANSOWANE 
Z RPO WZ 2014-2020

ZŁOTYCH





 
     
     
    
 
 
  
  
  
    
 
 
  
   
 

   
    



      

 


    

      
  
    
  
   

  




  
 
 
 
 

 
      
       

 

 


  


   
      

 

 
 
 


    
     
 


 
 

   
 

 
  
 

Wykaz ulg:
http://rodzina.wzp.pl/wykaz-ulg/




  

   

     



  


    
     

    
  
 
  


      
  

 

 

     
  
 

    
  
    

  
     

    


 
      
  
 


 
 


Wykaz ulg: 
http://rodzina.wzp.pl/wykaz-ulg/

 
 
     
      
    
 



       

 
  

         
 
         
 
     


 

    


   








     
    
 
     


       
       
    

 
 
      
 
 


      
     
 





 
  
    

      
      
   
 


    



  
 
     
     
     
 

   
  

   

    
 

    
  
  
   

    
 

  
 
  
     


 

      




  
 

 


 
    
   

 
 
 
 

Szczegóły oraz zapisy na:
www.pfnw.eu
http://www.pucharpolskinw.pl/





  







  
 
      
 
  
      
   
   
  
 

 






 



 



      
     
   
 




 
 
    
 
   
    



 
  
  
  


   
    

   
  
   
    

    


   
   
    

     
   

  
    

   
   


    

   
   

  
   

   
 

   
   

    

   
    

    
   
    
   
 

    
  
   
  

   
   

    
     

   
   


    

   
    

    
  

   
    

   
   
  

    



     






 
     



    
   

      
      


 
 


 
     
 
 

 

  
 
 
  

  
 
  
 

 

 


 
   



 

 


    

   
      
     
 


Pełny kalendarz imprez i wydarzeń na sezon

wakacyjny pojawi się kolejnym wydaniu

Życia Gminy.

  
   

   
   

    
 

    
     

    
  
  

 
   

  
   

    
   

   
  

    

   
   
   
   

 
    

     
  

 
     
    
 

  

  

      
  
   
      
     
      
 

    
       
 
    
  
  
    
      
   


  
  
  
    
       
      
 

        
     
   
    
      
     
   
   
  
  
 

       
   
 
  
     
   
   
       

 



  
 





 



 
 

 
 


 






 
 

 






     



 




 
   

 


   

     

    




 




  
 

  
    
 






  
 
   
  


  

    
 


  
  
   
    

   
 


    
   


  

    
  

   



   


  

  

  
 

 
   
 


  

      







    
 
    
    
   
   

  




  


 

   
     
  



   
 



    


 




   
 





   
    

    
 

   
   
   

 

  
 

  
  

 
  

    
  

   
  




   




    

      




    


    
 
   
 
  
   





   
 


 
 

   
    


  
    

    


   
    


  
   
 






 
     






 


      
 


 


 

 
    


 


 


„RATUJĄCY 
PRZEDSZKOLAK”

30 MARCA W MIELEŃSKIM PRZED-
SZKOLU PODSUMOWANO CYKL
ZAJĘĆ DLA DZIECI UCZĄCYCH

UDZIELANIA I WZYWANIA PIERW-
SZEJ POMOCY. MOŻNA BYŁO 

DOTKNĄĆ PRAWDZIWY SPRZĘT 
MEDYCZNY WYKORZYSTYWANY 

W AKCJACH RATOWNICZYCH 
I OBEJRZEĆ WNĘTRZE KARETKI 

POGOTOWIA. KAŻDE DZIECKO I RO-
DZIC UCZESTNICY W PROJEKCIE
OTRZYMALI NAGRODY I NIESPO-

DZIANKI W POSTACI – MISIA 
RATOWNIKA Z LOGO PRZEDSZKOLA

I VOP ORAZ PRAKTYCZNĄ KSIĄ-
ŻECZKĘ Z INSTRUKTAŻEM UDZIE-

LANIA PIERWSZEJ POMOCY.

 
  
   
  
 


  

      
  
   
 
  
    



    
  

   

 

    
   
 
 




  

  


    
  


  
       
 

  


   


 

/W OBIEKTYWIE/

  
      
 

   
 
     
 

   
    



      

     
     
   
 


  
    
    
      
      

 
 
     


 




       
  
 
 
 
    






    
    
 



   




