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zycie gminy

N
aukowcy podkre-
ślali unikatowość je-
ziora Jamno, jego atrak-

cyjne położenie z dostępem do
morza oraz mocno zurbanizowaną
infrastrukturę przybrzeżną. Takie
atuty przemawiają za koniecznością
poprawy ekologicznego stanu wód
jeziora. 

– To szansa na wzrost konkuren-
cyjności całego regionu – podkreślał
Filip Gruszczyński z Zachodniopo-
morskiego Klastra Żeglarskiego. – To
rozwój gospodarczy poprzez cho-
ciażby wydłużenie sezonu. To wy-
kreowanie zupełnie nowych pro-
duktów, dotąd niedostępnych, ale 
o dużej atrakcyjności. 

Także o konieczność wykorzy-
stania tego kapitału apelowała Olga
Roszak-Pełzała, wójt Gminy Mielno 
i współorganizatorka debaty. Zda-
niem gospodarza Mielna Jamno nie

może być wyłącznie jeziorem „we-
wnętrznym” czterech gmin leżących
wokół niego (Miasto Koszalin,
Gmina Mielno, Gmina i Miasto
Sianów, Gmina Będzino – dop. red.),
ale produktem turystycznym. Swoje
stanowisko wójt zobrazowała pre-
zentacją odzwierciedlającą działania
gminy w kierunku rozwoju turystki
wodnej, pasażerskiej, aktywnej. 

– Budowa ścieżek rowerowych, 
siłowni zewnętrznych, placów
zabaw, rekultywacja wysypiska
śmieci, ścieżki edukacyjne, elementy
małej architektury, oznakowanie
wokół jeziora to dowody, iż priory-
tetowo traktujemy inwestycje 
związane z otwarciem na Jamno 
– wyjaśniała Olga Roszak-Pezała. 
– Konieczna jest szersza i między-
gminna współpraca w celu poprawy
jakości wody. Zbudujmy koalicję 
– apelowała.

Jednak, aby wybrać najlepszy 
i najskuteczniejszy sposób „odnowy”
stanu ekologicznego Jamna należy
przygotować projekt, który m.in.
określi plan działań ochronnych i re-
kultywacyjnych. Taki dokument jest
podstawą ubiegania się o f inansowe
wsparcie z Wojewódzkiego Fun-
duszu Ochrony Środowiska i Gospo-
darki Wodnej w Szczecinie. – Cze-
kamy na benef icjentów w naborze
jaki właśnie ogłosiliśmy, a doty-
czącym programu ochrony jezior
Polski Północnej – poinformował
Jacek Chrzanowski, prezes szczeciń-
skiego WFOŚiGW. 

Profesor Krystian Obolewski 
z Uniwersytetu Kazimierza Wiel-
kiego w Bydgoszczy podkreślał, 
iż prognozy klimatyczne przewidu-
ją, że poprzez ocielenie klimatu 
do końca XXI wieku jezioro Jamno
może połączyć się z jeziorem 
Bukowo (w powiecie sławieńskim).

Uczestnicy seminarium zgodnie
poparli, iż wskazana jest wymiana
wód między jeziorem, a morzem. 
– Następuje wówczas samoistne
oczyszczanie jeziora – stwierdził
stanowczo prof. Roman Cieśliński
z Uniwersytetu Gdańskiego. – Być
może należy zastanowić się nad mo-
dyf ikacją istniejących tzw. wrót
sztormowych, by nie stwarzały eko-
logicznej bariery dla takiej wymiany.

To także pozwoliłoby otworzyć
Jamno na Bałtyk.

Taką koncepcję poparli zgodnie
samorządowcy, ekolodzy, żeglarze,
rybacy i pozostali uczestnicy spo-
tkania. – Nie wykluczamy takiej opcji
– stwierdził  prezes WFOŚiGW, od-
powiedzialnego za inwestycję.

13 grudnia
Morsy
pokonają
Guinnessa 

Straszyliśmy możliwością 
pokazania światu ilu Was jest

w Polsce i najwyższy czas,
aby przestać straszyć. 

W końcu mamy w rękach
wszystkie niezbędne doku-
menty i możemy działać! 

– mówi Łukasz Molski, kie-
rownik CPiIT w Mielnie, orga-

nizator „bicia rekordów”. 
Kiedy pobiliście Rekord Guin-

nessa, trzeci polski rekord morsowy,
Anna, nasza sędzina Guinnessa, spy-
tała, czy nie myśleliśmy o innej kate-
gorii – największa ilość równocze-
śnie kąpiących się morsów w wielu
miejscach. I jest taka kategoria! 
Guinness przyjął nasze zgłoszenie
jeszcze na ten rok! 

Trochę to trwało, ale mam na-
dzieję, że 13 grudnia, w samo po-
łudnie podejmiecie to wyzwanie.
To także ukłon w stronę wszyst-
kich, którzy nie mogli wziąć
udziału w biciu poprzednich re-
kordów, a chcieliby mieć swój ka-
wałek rekordu – podsumowuje Łu-
kasz Molski. 

Guinness narzucił 
proste zasady

Żeby rekord został uznany kąpiel
musi się odbywać w więcej niż 10
miejscach, łącznie musi się wykąpać
(dokładnie wejść do wody po pas 
i spędzić tak trzy do pięciu minut 
w wodzie) więcej niż 1799 osób, czyli
więcej niż obecny rekord z jednej
imprezy. Woda musi mieć mniej niż
10 stopni Celsjusza. Równocześnie 
w jednym miejscu musi się wykąpać
co najmniej 25 osób, żeby kąpiel 
z tego miejsca mogła być uznana
przez Guinnessa za ważną przy zli-
czaniu rekordu. 

Pomożecie? Pokażecie
światu ile Was jest? 

Wszystkie pytania prosimy 
przesyłać na biuro@zlotmorsow.
mielno.pl (w tytule dopiszcie „po-
każmy światu ile nas jest”).
Wszystkie papiery niezbędne, in-
strukcje, organizacja i wysyłka do
biura Guinnessa – to my. Wy – kąpiel.

Zapraszamy i czekamy!

Rozmowa z organizatorem, 
kierownikiem CPiIT Gminy Mielno
Łukaszem Molskim na stronie 2

Jamno musi być
turystyczną atrakcją 

Samorządowcy, naukowcy, żeglarze i przedsię-
biorcy rozmawiali o metodach i sposobie 

rekultywacji jeziora Jamno podczas semina-
rium na Politechnice Koszalińskiej, którego

Gmina Mielno była współorganizatorem.

/FAKTY/
• Jezioro Jamno zajmuję 1/3 po-
wierzchni gminy Mielno. 
• Powierzchnia gminy Mielno to 
ok. 63 km, z czego 38 proc. sta-
nowi jezioro. 
• W południowej części jezioro gra-
niczy z: Miastem Koszalin na od-
cinku 6,5 km, Gminą i Miastem
Sianów na odcinku 4,6 km oraz 
z Gminą Będzino na 4 km odcinku.
• Jamno zajmuje 9. miejsce 
w Polsce pod względem po-
wierzchni, a 3. miejsce w woje-
wództwie zachodniopomorskim.
• Nazwę Jamno wprowadzono
urzędowo w 1948 roku, zastępując
poprzednią, niemiecką nazwę 
Jamunder See.
• Jamno jest połączone z Morzem
Bałtyckim poprzez kanał, który 
w 1913 roku wykopali mieszkańcy
nieistniejącej już miejscowości
Czajcze.
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/FELIETON WÓJTA/

Chcemy
produktu
turystycznego
O rekultywacji jeziora Jamno od
lat wiele się mówiło… i tylko
mówiło. Teraz przyszedł czas, 
w którym przystąpiliśmy do kon-
kretnych działań. Wspólnie z Poli-
techniką Koszalińską na semina-
rium poświęconym odnowie
jeziora zaprezentowaliśmy idealną
wizję – Jamna jako atrakcji tury-
stycznej regionu. 
Zainicjowaliśmy tworzenie nowej
jakości usług na jeziorze i wokół
niego. Zaapelowaliśmy do naszych
partnerów tj. gmin sąsiadujących 
z Jamnem o wspólne zaangażo-
wanie w projekt. Uważam, że tylko
wspólnymi siłami i z włodarzami
Sianowa, Koszalin i Będzina 
możemy wpłynąć na poprawę stanu
wody w zbiorniku. dodam, iż 
Wojewódzki Fundusz Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej 
w Szczecinie ogłosił nabór w ra-
mach konkursu „Program ochrony
jezior Polski Północnej – jeziora za-
chodniopomorskie” na dof inanso-
wanie projektów, których efektem
będzie opracowanie planów działań
ochronnych i/lub rekultywacyjnych
dla jezior znajdujących się na te-
renie naszego województwa.
Krótko mówiąc, ten dokument
wskaże nam drogę jaką musimy
przejść w celu przywrócenia stanu
jeziora do poziomu co najmniej do-
brej klasy czystości. Zdaję sobie
sprawę, iż nie jest to łatwe zadanie.
Jednak mając na uwadze chociażby
fakt, iż nasze jezioro stanowi jedną
trzecią powierzchni naszej gminy,
myślę, iż warto podjąć to wy-
zwanie.
Nasi sąsiedzi – samorządy posiada-
jące dostęp do jeziora – zgodnie po-
parli to przedsięwzięcie i dziś
wspólnie jesteśmy gotowi włączyć
się w realizację programu ochrony
jezior Polski Północnej. Finał: naszą
inicjatywę wsparło także Stowarzy-
szenie Gmin i Powiatów Pomorza
Środkowego, które jeszcze 
w grudniu br. złoży jako benef i-
cjent wniosek do WFOŚiGW.

OLGA ROSZAK-PEZAŁA, 
WÓJT GMINY MIELNO

W
pierwszej kolej-
ności NSA wskazał,
że ustawa specjalna jest

wadliwa i niewątpliwie wymaga
zmiany, stąd też w uzasadnieniu 
pisemnym NSA poda wytyczne dla
ministerstwa do podjęcia inicjatywy
ustawodawczej w tej kwestii. 
Sąd uznał za słuszny zarzut doty-
czący braku jednolitości pojęcia
„ogólna charakterystyka inwestycji”
w ustawie specjalnej, lecz w ocenie
Sądu zarzut ten nie mógł doprowa-
dzić do zmiany uchylenia wyroku
WSA, gdyż jest możliwość zmiany
ustawy.

– W odniesieniu do zarzutu doty-
czącego braku przeprowadzenia
oceny oddziaływania na środowisko
NSA uznał, że nie trzeba było jej na
tym etapie przeprowadzać, lecz nie

wskazano przepisów tego stano-
wisko. Ma to się znaleźć w pisemnym
uzasadnieniu – wyjaśnia med. Iwona
Sumińska – Zugaj, pełnomocnik
Gminy Mielno w tej kwestii. – Nie
odniesiono się w ustnych motywach
także do zarzutu dotyczącego okresu
na jaki jest wydana decyzja, ani do
braku uzupełnienia przez inwestora
wniosku poprzez wskazanie rodzaju
badań jakie mają zostać przeprowa-
dzone czy też momentu ich rozpo-
częcia. I to także ma mieć miejsce 
w pisemnym uzasadnieniu. Zatem
wówczas będzie możliwa pełna wy-
kładnia decyzji NSA.

Przypomnijmy, że skargę kasa-
cyjną do NSA złożyły władze miele-
ńskiej gminy i mieszkańcy, których
działki zostały zablokowane pod pla-
nowaną inwestycję. Jest ona konse-

kwencją wcześniejszych rozstrzy-
gnięć sądowych, niekorzystnych dla
skarżących. Chodzi o decyzję woje-
wody zachodniopomorskiego (z 8 lu-
tego 2012 r.), którą podtrzymała była
minister infrastruktury i rozwoju
elżbieta Bieńkowska, a potem 

– w październiku 2014 roku – Woje-
wódzki Sąd Administracyjny. dzięki
niej spółka PGe eJ zyskuje prawo do
prowadzenia badań lokalizacyjnych
i środowiskowych w Gąskach, w te-
renie zaplanowanych pod ewentu-
alną budowę reaktora.

Atomowa kasacja
odrzucona

Naczelny Sąd Administracyjny w Warszawie odrzucił skargę kasacyjną władz Gminy Mielno 
i mieszkańców, którzy mieliby sąsiadować z atomowym obiektem.

Wypełnij ankietę!
Pojawiają się sygnały, że obecna lokalizacja punktu informacji
turystycznej w Mielnie (ul. Lechitów 23) nie jest optymalna.

Zanim zaczniemy planować jakiekolwiek zmiany w tej kwestii,
chcemy sprawdzić Państwa opinię na ten temat.

Ankieta jest krótka i anonimowa, a jej wyniki bardzo nam pomogą. 
Wystarczy zaznaczyć odpowiedź i wysłać... tylko elektronicznie!

ANKIeTA dOSTęPNA NA:
http://www.ankietka.pl/ankieta/205471/lokalizacja-punktu-informacji-tu-
rystycznej-w-mielnie.html

Rozmowa z Łukaszem Mol-
skim, kierownikiem CPiIT 

w Gminie Mielno, 
koordynatorem bicia rekordu

Guinnessa

– Skąd pomysł akcji?
– Po pobiciu w lutym 2015 r. re-

kordu Guinnessa szukaliśmy innej
kategorii, w której moglibyśmy po-
walczyć o rekord i okazało się, że
mamy rekord Guinnessa w kategorii
najwięcej równocześnie kąpiących się
morsów w jednym miejscu, ale jest
też kategoria najwięcej równocześnie
kąpiących się morsów w wielu miej-
scach i taki rekord jest do pobicia.

Pomyślałem wtedy, że to jest świetny
sposób na promocję ruchu morso-
wego i szansa na pokazanie, ile tak
naprawdę mamy w Polsce morsów.

– Na czym polega ta akcja?
– 13 grudnia tego roku w samo po-

łudnie co najmniej 25-osobowe grupy
morsów będą się kąpać w całej
Polsce.

– Jak to technicznie będzie wy-
glądać?

– Pomysł wyszedł od nas i to my
koordynujemy całą akcję. Zbieramy
zgłoszenia z miejsc, które chcą wziąć
udział w kąpieli. W każdym miejscu
organizatorzy muszą zapewnić
dwóch niezależnych świadków,
którzy wypełnią specjalne oświad-
czenia i przygotować dokumentację
zdjęciowo-f ilmową z przebiegu
kąpieli. Morsy muszą zanurzyć się co

najmniej do pasa, żeby kąpiel była
ważna.

– Co w tym przedsięwzięciu jest
najtrudniejsze? 

– Najtrudniej będzie... czekać na
informację z Guinness World Re-
cords, czy rekord został uznany. To
może potrwać nawet trzy miesiące.

– Czy jeszcze są w kwestii morso-
wania jakieś rekordy do pobicia?

– Z tych już odkrytych do pobicia
zostały rekordy Wima Hofa, ale to są
indywidualne i ekstremalne, jak np.
leżenie w lodzie. Ale nikt nie powie-
dział, że nie wpadniemy na jakiś po-
mysł i nie ustanowimy nowej kate-
gorii.

Wspólna kąpiel morsów

/OPINIA/
Olga Roszak-Pezała, wójt Gminy Mielno:
Wyrok NSA jest ostateczny i prawomocny. Na tym kończy się nasza droga
sądowo-administracyjna w kwestii ATOMU w Gąskach w kontekście decyzji o wska-
zaniu lokalizacji. Co dalej? Czekamy na pisemne uzasadnienie wyroku i na jego
podstawie podejmiemy kolejne kroki. Nadal „piłka jest w grze”. Nadal walczymy,
gdyż inwestor – Spółka PGE EJ1 – oficjalnie nie zrezygnował z miejscowości Gąski.
Warto zaznaczyć, iż mamy też przygotowany wniosek do Trybunału Konstytucyj-
nego o zbadanie zgodności z Konstytucją RP ustawy o przygotowaniu i realizacji
inwestycji w zakresie obiektów energetyki jądrowej oraz inwestycji towarzy-
szących z 2011 roku. Jednak w tej kwestii będziemy szukać wsparcia u parla-
mentarzystów, gdyż w takim zakresie tylko oni mogą złożyć dokument do TK. 
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W listopadzie zakończono
przebudowę ulicy Azaliowej 

w Mielnie i przebudowę
części ulicy Chełmońskiego 

w Unieściu.

Mieleńską drogę wyremonto-
wano na odcinku jezdni o długości
ponad 220 metrów – wykonano
nową nawierzchnię wraz z odwod-
nieniem, przebudowano zjazdy 
indywidualne, utworzono nowe
miejsca postojowe, uporządkowano
tereny zielone. Przebudowy doczekał
się również obustronny chodnik. 
Całkowity koszt inwestycji zamknął
się kwotą 534 tys. zł.

W Unieściu wyremontowano na-
wierzchnię na długości około 100
metrów oraz drogę wewnętrzną 
o długości 18 m, przebudowano zjazd
publiczny od ulicy 6 Marca oraz
zjazdy indywidualne. W obrębie
ulicy powstały nowe miejsca posto-
jowe, przebudowano ciąg dla pie-
szych, wykonano oświetlenie terenu
ulicy,  odwodnienie nawierzchni oraz
uporządkowano tereny zielone. 

Całkowity koszt inwestycji za-
mknął się kwotą 656 tys. zł.

Nowe drogi w Mielnie i Unieściu 

Azaliowa

Chełmońskiego

/W OBIEKTYWIE/

UNIEŚCIE – REMONT NA PRZYSTANI
URZĄD MORSKI W SŁUPSKU ZAKOŃCZYŁ TAKŻE REALIZACJĘ REMONTU
NAWIERZCHNI NA PRZYSTANI RYBACKIEJ W UNIEŚCIU. W RAMACH TEGO
PRZEDSIĘWZIĘCIA WYKONANO REMONT NAWIERZCHNI WRAZ Z ODWOD-
NIENIEM. PONADTO POWSTAŁY CIĄGI PIESZO-JEZDNE O ŁĄCZNEJ DŁU-

GOŚCI 200 M. KOLEJNYM ELEMENTEM INWESTYCJI BYŁA BUDOWA PRZY-
ŁĄCZA KANALIZACJI DESZCZOWEJ, WPIĘTEGO DO ISTNIEJĄCEGO

ODBIORNIKA W DRODZE GMINNEJ. CAŁKOWITY KOSZT INWESTYCJI 
WYNIÓSŁ 290.361,35 ZŁ.

W Chłopach Urząd Morski 
w Słupsku realizuje inwestycję 
„Modernizacja przystani rybackiej”.
Projekt jest częścią Programu Ope-
racyjnego „Zrównoważony rozwój
sektora rybołówstwa i nadbrzeż-
nych obszarów rybackich 2007-
2013”. W ramach inwestycji zapla-
nowano jest m.in. wymianę
urządzeń wyciągowych, montaż
dalby wyciągowej zwrotnej wraz 

z wyposażeniem, budowę wyciągu
linowego, pomieszczenia maszy-
nowni oraz trafostacji z przyłącze-
niami. Powstaje także molo rozła-
dunkowe o długości 60 metrów
wraz z ciągiem komunikacyjnym
łączącym go z przystanią. 

Koszt inwestycji wynosi
4.944.600,00 zł w tym dof inanso-
wanie z funduszu rybackiego sta-
nowi 75 procent.

Modernizacja
przystani rybackiej
w Chłopach

d
ługość zrealizowa-
nego odcinka ul. Po-
łudniowej wynosi 1606 m

(szerokość jezdni – 7 m, a chodnika
– 2 m). Wzdłuż ulicy powstaje
ścieżka rowerowa, ok. 300 miejsc
parkingowych, zatoki autobusowe

oraz zamontowane zostaną ławki. 
W trakcie realizacji rozbudowano
także kanalizację deszczową w sys-
temy podczyszczania wody, wyre-
montowano przepusty oraz wyko-
nano elementy kanalizacji sanitarnej.
Całość zostanie oświetlona lampami

ulicznymi z oprawami Led.
Koszt inwestycji wyniósł 4 979

163,49 zł. Projekt f inansowany jest 
z Narodowego Programu Przebu-
dowy dróg Lokalnych w wysokości
50 proc. kosztów kwalif ikowanych
oraz ze środków Gminy Mielno.

Zachwyci w sezonie
Na ukończeniu jest przebudowa ulicy Południowej w Sarbinowie. Ta

długo oczekiwana przez mieszkańców oraz turystów inwestycja bardzo
pozytywnie wpłynie na ruch samochodowy i pieszy w Sarbinowie,

szczególnie w sezonie letnim. 

Zakończyła się przebudowa
ulicy Spokojnej w Mielnie na
długości prawie 200 metrów. 

W ramach inwestycji wykonano:
nową nawierzchnię jezdni, zabu-
dowę rowu pod przyszły chodnik,

kanalizację deszczową, odwodnienie
nawierzchni oraz usunięto kolizję 
z siecią telekomunikacyjną i uzupeł-
niono oświetlenie ulicy.

Całkowity koszt pierwszego
etapu inwestycji zamknął się kwotą
351,5 tys. zł

Spokojna 
jak nowa…
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Życzymy Dostoj    
dalszych długich lat w   

rodzinnym, w pocz   
z owoców pracowitego    

opieki osób n  

1 stycznia jubileusz 
90. urodzin obchodziła 
Pani Janina Olejniczak 
– mieszkanka Mielna. 

Z tej okazji Wójt Gminy Mielno Olga
Roszak-Pezała osobiście złożyła Sza-
cownej Jubilatce serdeczne życzenia
wielu lat życia w zdrowiu, dobrym sa-
mopoczuciu i pogodzie ducha. 

Jubilatka przyjęła życzenia w towa-
rzystwie córek.

Pani Janina wspominała swoje przy-
bycie na mieleńską ziemię. Przyjechała
razem z mężem Stanisławem i córką 
z Gniezna na Ziemie Odzyskane pierw-
szym transportem w 1945 roku. 

W Mielnie zamieszkali w 1964 roku. 
Pani Janina była czynna zawodowo

do osiągnięcia wieku emerytalnego. 
Wychowała troje dzieci. Syn i córka

są mieszkańcami gminy Mielno. do-
czekała się 7 wnucząt i 13 prawnucząt
oraz praprawnuczki. 

Pani Janiny humor i optymizm nie
opuszczają mimo tak dostojnego wieku.

27 marca 2015 roku jubileusz 90. urodzin 
obchodziła Kazimiera Karczewska 

– mieszkanka Mielenka. 

Z tej okazji Wójt Gminy Mielno Olga Roszak-Pezała złożyła Szacownej
Jubilatce serdeczne życzenia wielu lat życia w zdrowiu, dobrym samopo-
czuciu i pogodzie ducha. 

Jubilatka przyjęła życzenia w towarzystwie córki i syna z rodzinami.
Wójt, składając gratulacje dostojnej Jubilatce, wysłuchała również wspo-

mnień pani Kazimiery, która przyjechała do Mielenka w 1947 r. Tutaj 
poznała męża i wychowała 4 dzieci (2 córki i 2 synów). doczekała 8 wnu-
cząt i 5 prawnucząt.

21 k     
 

  
   

Z tej o      
zała złoż     
wielu la       
i pogodz   

Jubila      
i syna z r     
mieleńsk        
Chłopów        
(córka i     

23 lipca jubileusz 
95. urodzin 

obchodziła Genowefa
Roman – mieszkanka

Niegoszczy. 
Z tej okazji Wójt Gminy

Mielno Olga Roszak-Pezała oso-
biście złożyła Szacownej Jubila-
towi serdeczne życzenia wielu
lat życia w zdrowiu, dobrym sa-
mopoczuciu i pogodzie ducha. 

Jubilatka przyjęła życzenia 
w towarzystwie syna z rodziną.

Pani Genowefa wspominała
swoje przybycie na mieleń-
ską ziemię kiedy w latach 50.
razem z mężem przyjechała do
Niegoszczy.

Wychowała 6 dzieci (3 córki 
i 3 synów). 

doczekała 15 wnucząt i 14
prawnucząt oraz 5 praprawnu-
cząt.

21 sierpnia odbyła się uroc  
jubileuszowa 50-lecia po  

małżeńskiego Danuty i Kaz  
Karniej. Jubilaci są mieszk

Mielna od 1998 rok
Uroczystość jubileuszowa odbyła się w  

Park w Mielnie. 
Jubilaci dotychczasowe życie poświęc    

sieniu pomocy najbliższym. Spełniły się ic   
nieśli sukces w życiu rodzinnym, prywatnym  
mając spełnione poczucie dumy z dobrej s  
ństwu. 

Ten szczególny jubileusz jest dowodem    
jest miłość i bliskość drugiej osoby. Te ws   
50 lat to symbol wierności i miłości rodz   
wzajemnego zrozumienia i istoty związku m  
również wzór i piękny przykład dla mł  
wstępujących w związki małżeńskie.

dekoracji „Medalami za długoletnie poży  
przyznanymi przez Prezydenta Rzeczypo  
dokonała Wójt Gminy Mielno Olga Roszak

Jubilaci, którzy są godnym przykładem  
pokoleń oprócz odznaczeń, otrzymali pami  
oraz wiązankę kwiatów.

Złotym jubilatom życzymy dalszych s  
pełnych zdrowia i spokoju oraz opieki osó  

6 czerwca jubileusz 50-lecia 
pożycia małżeńskiego obchodzili Czesława i Lech Kipich.

Jubilaci są mieszkańcami Mielna od 1971 roku.
Uroczystość jubileuszowa odbyła się w Urzędzie Stanu Cywilnego w Mielnie. 
Jubilaci dotychczasowe życie poświęcili opiece i niesieniu pomocy najbliższym.

Spełniły się ich marzenia, odnieśli sukces w życiu rodzinnym, prywatnym i zawo-
dowym, mając spełnione poczucie dumy z dobrej służby społeczeństwu. 

Ten szczególny jubileusz jest dowodem na to, jak ważna jest miłość i bliskość dru-
giej osoby. Te wspólnie przeżyte 50 lat to symbol wierności i miłości rodzinnej, to
dowód wzajemnego zrozumienia i istoty związku małżeńskiego. To również wzór 
i piękny przykład dla młodych pokoleń wstępujących w związki małżeńskie.

dekoracji „Medalami za długoletnie pożycie małżeńskie” przyznanymi przez Pre-
zydenta Rzeczypospolitej Polskiej dokonała Wójt Gminy Mielno Olga Roszak-Pezała.

Jubilaci, którzy są godnym przykładem dla młodszych pokoleń oprócz odznaczeń,
otrzymali pamiątkowe dyplomy oraz wiązankę kwiatów.

Złotym jubilatom życzymy dalszych szczęśliwych lat, pełnych zdrowia i spokoju
oraz opieki osób najbliższych.
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 jnym Jubilatom  
   w zdrowiu i szczęściu

  zuciu zadowolenia 
  o życia oraz serdecznej 

  najbliższych. 

 wietnia jubileusz 90. urodzin 
obchodziła 

Stanisława Pankowska 
– mieszkanka Chłopów. 

  okazji Wójt Gminy Mielno Olga Roszak-Pe-
 żyła Szacownej Jubilatce serdeczne życzenia

 t życia w zdrowiu, dobrym samopoczuciu 
 zie ducha. 

atka przyjęła życzenia w towarzystwie córki
   rodzinami wspominając swoje przybycie na

ką ziemię, kiedy w 1954 roku przyjechała do
w. Tutaj poznała męża i wychowała 2 dzieci
 i syn). doczekała się 1 wnuka.

4 czerwca jubileusz 90. urodzin 
obchodził Franciszek Kosiorowski 

– mieszkaniec Mielenka. 

Z tej okazji wójt Gminy Mielno Olga Roszak-Pezała oso-
biście złożyła Szacownemu Jubilatowi serdeczne życzenia
wielu lat życia w zdrowiu, dobrym samopoczuciu i pogodzie
ducha. 

Jubilat przyjął życzenia w towarzystwie córki. Spotkanie
w rodzinnej atmosferze było okazją do wspomnień Jubilata
w jakich okolicznościach przybył na mieleńską ziemię. 

Jubilat przyjechał do Unieścia jako of icer wojskowy 
w 1948 roku. Tutaj poznał żonę (mieszkankę Mielenka) i zo-
stał mieszkańcem tej miejscowości. Wychował 3 dzieci
(córka i 2 synów). doczekał 3 wnucząt i 2 prawnucząt. 

26 września jubileusz 90. urodzin obchodziła 
Sylwestra Matusewicz – mieszkanka Unieścia. 

Z tej okazji Wójt Gminy Mielno Olga Roszak-Pezała osobiście złożyła Sza-
cownej Jubilatce serdeczne życzenia wielu lat życia w zdrowiu, dobrym samo-
poczuciu i pogodzie ducha. Jubilatka przyjęła życzenia w towarzystwie syna 
z rodziną.

Pani Sylwestra wspominała swoje przybycie w 1947 roku na mieleńską ziemię,
kiedy razem z mężem przyjechała do miejscowości Czajcze. do Unieścia prze-
prowadzili się w 1951 roku.

Wychowała 5 dzieci (1 córka i 4 synów). doczekała 7 wnucząt i 4 prawnucząt. 
Pomimo tak dostojnego wieku humor i optymizm nie opuszczał jubilatki.

    czystość 
  ożycia 

   zimierza 
   kańcami

   u.
    w Hotelu Royal

   
   ili opiece i nie-

     h marzenia, od-
     m i zawodowym,
      służby społecze-
 
     na to, jak ważna

       spólnie przeżyte 
       innej, to dowód

     małżeńskiego. To
      łodych pokoleń

   
    ycie małżeńskie”
   spolitej Polskiej

     k-Pezała.
    m dla młodszych

    ątkowe dyplomy
  

    zczęśliwych lat,
      ób najbliższych.

18 listopada jubileusz 
90. urodzin obchodził 

Mieczysław Sudoł 
– mieszkaniec Unieścia. 

Uroczystość odbyła się w mieleńskim
Urzędzie Stanu Cywilnego. Przybyli na nią
Prezes Stowarzyszenia 8. dywizji, repre-
zentacja Zarządu Rejonowego Związku 
Żołnierzy Wojska Polskiego, koledzy z Koła
nr 18 Związku Żołnierzy Wojska Polskiego,
przewodniczący Rady Gminy Mielno 
Tadeusz Jarząbek oraz wójt Gminy Mielno
Olga Roszak-Pezała. 

Z tej okazji wójt osobiście złożyła Sza-
cownemu Jubilatowi serdeczne życzenia
wielu lat życia w zdrowiu, dobrym samo-
poczuciu i pogodzie ducha, które Jubilat
przyjął w towarzystwie żony Wiesławy. 

Moc życzeń, gratulacji i dokumentów
pamiątkowych przekazali obecni goście.

W miłej, wzruszającej atmosferze 
Jubilat wspominał swoje przybycie na mie-
leńską ziemię. 

Jubilat przyjechał z rodziną do Unie-
ścia w 1967 roku, jako of icer wojskowy.
Przybyli z Gryf ic. 

do emerytury był czynnym zawodowo
of icerem Wojska Polskiego. Państwo 
Sudołowie wychowali 3 córki. doczekali 
4 wnucząt i 4 prawnucząt. Pana Mieczy-
sława humor i optymizm nie opuszczają
mimo tak dostojnego wieku. 
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Wspólna
przyszłość 

Pod koniec listopada spotkają się
przedstawiciele organizacji poza-
rządowych działających na terenie
gminy Mielno. Oprawą spotkania
będą tradycyjne obrzędy andrzej-
kowe, biesiadna muzyka i regionalne
smakołyki. Spotkanie organizuje
Mieleńska Rada działalności 
Pożytku Publicznego we współpracy
z Gminą Mielno i Stowarzyszeniem
ekowspólnota LOT.

Organizatorzy podkreślają, że aby
działać razem, przedstawiciele sto-
warzyszeń muszą się poznać i mieć
możliwość swobodnej wymiany po-
mysłów. 

Sektor pozarządowy działa na te-
renie gminy Mielno całkiem prężnie.
Organizowane są różnorakie wyda-
rzenia na rzecz integracji lokalnej
społeczności, w tym imprezy
przedłużające sezon letni i wzboga-
cające program Mieleńskiego Lata
Artystycznego. Niepodważalnym jest
fakt, iż podejmowane działania są
istotne – tak w sensie społecznym,
jak i ekonomicznym, często jednak
ich zakres, zasięg i budżet ogranicza
fakt, iż w realizacje zaangażowane
jest pojedyncze stowarzyszenie. 
A przecież przysłowie mówi, że 
„w jedności siła”.

Grupa mieleńskich parafian
pielgrzymowała do Ziemi

Świętej. Tym razem towarzy-
szyła nam grupa z Piotrkowa

Trybunalskiego. 

Po długiej podróży pierwszym
celem naszej wyprawy była Hajfa 
– piękne czyste i zielone miasto poło-
żone na północy Izraela nad Zatoką
Hajfy, u wybrzeży Morza Śródziem-
nego, na zboczach góry Karmel. Pro-
gram naszej pielgrzymki był nie-
zwykle bogaty. Odwiedziliśmy Tabgę
– miasto z kościołem Rozmnożenia
znanym z pięknych mozaik i upamię-
tniający cudowne rozmnożenie chleba
i ryb, na Górze Błogosławieństw 
– z której Jezus wygłosił swe „Kazanie
na Górze” – mogliśmy podziwiać
wspaniałą panoramę północnej części
Jeziora Galilejskiego, zawitaliśmy do
Kany Galilejskiej. Tutaj małżeństwa 
z nami pielgrzymujące odnowiły swe
śluby i wreszcie Nazaret, miasto dzie-
ciństwa Jezusa, miejsce wielkiego
cudu Zwiastowania Wcielenia. 

Na dłużej zatrzymaliśmy się w Be-
tlejem, mieście naszych pięciu noc-
legów. Stąd każdego dnia wyrusza-
liśmy do kolejnych niezwykłych
miejsc. Bazylika Narodzenia Pań-
skiego zbudowana nad grotą, 
w której urodził się Jezus znowu wy-
wołała w nas uczucia, które trudno
określić. Każdy z nas poczuł historię,
która wydarzyła się ponad 2000 lat

temu. Podobnie czuliśmy się poko-
nując drogę Krzyżową ulicą Via do-
lorosa w Jerozolimie, którą prowa-

dzono Jezusa na Golgotę. Wciąż 
zdumiewa nas atmosfera Bazyliki
Grobu Świętego. Jest to najważniejsza

świątynia chrześcijańska, miejsce
męki i ukrzyżowania, złożenia do
grobu i zmartwychwstania Jezusa. 

Ważnym etapem naszego wędro-
wania było Yad Vashem, Instytut 
Pamięci Męczenników i Bohaterów
Holocaustu, które jest of icjalnym
izraelskim pomnikiem poświę-
conym of iarom zagłady. Wzdłuż
Alei Sprawiedliwych Wśród Na-
rodów Świata posadzono ponad 
2 tysiące drzew, które upamiętniają
osoby narażające swe życie aby ra-
tować żydowskich sąsiadów przed
nazistami. Wśród tych niezwykłych
bohaterów znaleźliśmy nazwisko
Leokadii Walczak-Choińskiej,
mieszkanki Mielna która w tę hi-
storię również się wpisała.

Byliśmy także nad rzeką Jordan 
i nad Morzem Martwym, przy
Ścianie Płaczu, przeżywaliśmy 
piękne msze święte w niezwykłych
miejscach celebrowane przez na-
szego proboszcza księdza prałata Ta-
deusza Piaseckiego. Modliliśmy się
za całą społeczność naszej Gminy. 

Szczęśliwie zakończyliśmy ko-
lejną pielgrzymkę, choć miejsca do
których docieraliśmy nie zawsze były
bezpieczne, w Jerozolimie co rusz
wybuchały jakieś zamieszki i atmos-
fera stawała się coraz gorętsza. My na
szczęście bezpiecznie wróciliśmy do
domu i niebawem planować będzie-
my trasę kolejnej podróży.

EWA JABŁOŃSKA

Pielgrzymi 
z mieleńskiej
parafii

Pielgrzymi 
z mieleńskiej
parafii

d
o walki o laury sta-
nęły dzieci i mło-
dzież w wieku od 6 do

16 lat, zamieszkała na terenie powiatu
koszalińskiego, najczęściej amatorzy
lub zaczynający dopiero naukę
śpiewu, tańca, czy gry na instrumen-
tach. Festiwal podzielony był na
cztery kategorie: wykonanie wokalne,
gra na instrumentach, taniec, zespół
instrumentalno-wokalny. W trzech
pierwszych konkurencjach zastoso-
wano rozbicie na wykonanie indywi-
dualne i zespołowe. 

Zachwycili wszyscy. Brawo dla
wykonawców za wysoki poziom 
i przełamanie stresu, dla rodziców,
nauczycieli i instruktorów za przy-
gotowanie, dla organizatorów za pi-
lotowanie przedsięwzięcia.

Festiwal powstał i jest kultywo-
wany dzięki zaangażowaniu Stowa-
rzyszenia „Pomost” z Unieścia.
Celem przedsięwzięcia jest popula-
ryzacja śpiewania, gry na instru-
mentach muzycznych, promowanie

dziecięcej i młodzieżowej twórczości
oraz doskonalenie warsztatu mu-
zycznego. Projekt dof inansowano ze
środków budżetu Gminy Mielno.

Nagrodę specjalną od Jury otrzy-
mała m.in. nauczycielka muzyki 
Kamila Figielska za wkład w rozwój
muzycznych talentów młodych
mieszkańców gminy Mielno.

Lista laureatów III Mieleńskiego
Festiwalu Młodych Talentów

WYKONANIE 
WOKALNE/SOLISTA

grupa 6-11 lat: MIeJSCe 1:
Julia Rybka (Zespół Szkół w Mielnie,
op. Kamila Figielska)

grupa 12-16 lat: MIeJSCe 1:
Aleksandra Ziembaczewska (Zosia
Karbowiak Studio, op. Zosia Karbo-
wiak) 

WYKONANIE 
WOKALNE/GRUPA 
WOKALNA

grupa 6-11 lat: MIeJSCe 1:

Franka Karbowiak, Lea Karbowiak
(Zosia Karbowiak Studio, op. Zosia
Karbowiak)

grupa 12-16 lat: MIeJSCe 1:
Aleksandra Ziembaczewska, Franka
Karbowiak, Lea Karbowiak (Zosia
Karbowiak Studio, op. Zosia Karbo-
wiak)

GRA NA INSTRUMENCIE/
SOLISTA

grupa 6-11 lat: MIeJSCe 1:
Sandra Cygan (Centrum Muzyczne
„Metrum” z Koszalina, op. Małgo-
rzata Zdrojewska)

grupa 12-16 lat: MIeJSCe 1:
Mikołaj drewlo (Stowarzyszenie
Krzewienia Kultury Muzycznej
FRAZA z Koszalina, op. Czesław
Zdrojewski)

ZESPÓŁ 
INSTRUMENTALNY 

grupa 6-11 lat: MIeJSCe 1:

„Mali Morscy Muzycy” w składzie:
Aleksander Wasilewski, Ksawery
Woronis, Miłosz Czadrowski, Radek
Machaj, Maciej Szczeparski, Szymon
Machaj, Oskar Skrzypiński, Wiktor
Borowski, Martyna Wilk, Jakub
dąbrowski (Szkoła Podstawowa im.
Straży Granicznej w Sarbinowie, op.
Izabela Wasilewska)

grupa 12-16 lat: MIeJSCe 1:
„Morscy Muzycy” w składzie: Kaja
Wasilewska, Paulina Wyka, Regina
Andrzejewska, Marysia Szczeparska,
ewa Szewczyk, Oliwia Jabłońska,
Mateusz Czadrowski, damian An-
drzejewski, Fabian dziaduch, Filip
Szymański, Kuba dąbrowski (Sto-
warzyszenie ekologiczne NASZe
SARBINOWO, op. Izabela Wasi-
lewska)

GRUPA TANECZNA 
grupa 6-11 lat: MIeJSCe 1:

duet w składzie: Gracjan Prajs, Paweł

Powietrzyński (Placówka Wsparcia
dziennego – Świetlica „Akwarium” 
w Mielnie, op. Bożena Jasiakiewicz)

ZESPÓŁ INSTRUMEN-
TALNO-WOKALNY

grupa 6-11 lat: MIeJSCe 1:
„ZUZIKS MANIA” w składzie: Zuzia
Płoszaj, Julia Legieć, Marysia Law-
renc, Zuzia Strach, Inka Koza, Oliwia
Sikorska, Zuzia Bagniuk, Adrian 
Kuźmicki (Stowarzyszenie POMOST
w Unieściu, op. Zbigniew Komorowski)

grupa 12-16 lat: MIeJSCe 1:
„dAY AFTeR dAY” w składzie: Paula
Józefowska, Klaudia Pilichowska,
Julia Różańska, Martyna Waszczyk,
Oliwia Adamska, Angelika Kuźmic-
ka, Patryk Wieruszewski (Stowarzy-
szenie Rozwoju Miejscowości Gąski,
op. Zbigniew Komorowski)

Sponsorzy: Park Wodny Koszalin,
Hotel Medical SPA Unitral 
w Mielnie.

Nasze młode talenty
Rozśpiewani, roztańczeni, muzykalni, pełni charyzmy – mali i więksi muzycy i artyści – uczestniczyli w III edycji 

Mieleńskiego Festiwalu Młodych Talentów.  

rozMaitości



97. rocznica odzyskania przez
Polskę niepodległości była 

w ZS w Mielnie okazją 
do wyjątkowej lekcji patrio-
tyzmu. Pamięć o tym wyda-

rzeniu uczczono również w SP
w Sarbinowie.

We wtorek, 10 listopada, w przed-
dzień narodowego święta, uczniowie
klas I – III SP oraz klas starszych SP
i Gimnazjum przygotowali uroczy-
stości nawiązujące atmosferą do
wielkiej radości, jaka towarzyszyła
Polakom w roku 1918.

dla młodszych widzów program
wzbogacony o prezentacje multime-
dialne zaprezentowały: klasa II b oraz

III a. Natomiast starsi uczniowie obej-
rzeli montaż słowno-muzyczny, 
w którym wystąpili uczniowie klas I 
i III Gimnazjum oraz zespół szkolny.
Uroczystościom „Ta, co nie zginęła”
towarzyszył występ zespołu „Ławica”,
działającego przy Stowarzyszeniu
„Nasza Gmina” w Mielnie. W ten
sposób doszło do pokoleniowych ob-
chodów tej wyjątkowej rocznicy. 

10 listopada nauczyciele i ucznio-
wie Szkoły Podstawowej im. Straży
Granicznej w Sarbinowie uczcili
apelem Narodowe Święto Niepodle-
głości. Uczniowie klasy piątej recy-
towali patriotyczne teksty i wiersze 
a szkolny chór zaśpiewał legionowe
piosenki.

7edukacjaListopad 2015 | nr 11 (11) |  www.mielno.pl     www.facebook.com/GminaMielno

Dzieci ze Specjalistycznej 
Placówki Wsparcia Dziennego

uczestniczyły w listopadzie 
w warsztatach teatralnych 

zakończonych wizytą 
w koszalińskim teatrze.

Warsztaty przeprowadzane były
z wykorzystaniem ciekawych
przedmiotów, m.in. liści, balonów

czy szarego papieru. W zabawach
dzieci pokazywały różne stany
emocjonalne: smutek, radość,
strach, zaskoczenie. Kolejne etapy
ćwiczeń polegały na tworzeniu 
całych ciągów emocjonalnych. np.
śmiech, zaskoczenie, płacz lub
smutek. Wykorzystując kostiumy 
i rekwizyty aktorskie dzieci pozna-
wały historię bajki, w której wy-

stąpią, a na próbie mogły wcielić
się w swoje role.

Ostatnim etapem naszej przy-
gody teatralnej był wyjazd do 
Bałtyckiego Teatru dramatycznego,
gdzie 20 wychowanków wraz z ro-
dzicami i wychowawcami poznała
tajniki teatru od kulis. Poznawali
krok po kroku teatr, przymierzali
stroje, rozmawiali z aktorami.  

Magdalena Muszyńska-Płasko-
wicz, prowadząca cykl spotkań 
z serii „Teatr Malucha”, zapoznała
uczestników warsztatów z pracą
aktora na scenie oraz poprowadziła
kilka ćwiczeń ruchowych, odde-
chowych i dykcyjnych, które są
niezbędne w pracy aktora. 
W trakcie zajęć wychowankowie
doświadczyli czym jest trema

przed publicznością prezentując
się na scenie. 

– Warsztaty teatralne pomogły
uczestnikom przełamać swoją 
nieśmiałość, stać się bardziej
otwartym i przebojowym, co jest
bardzo ważne w dalszym dorosłym
życiu – podsumowała Beata Kor-
czyńska, kierownik placówki 
w Gąskach.

Dzieci uczyły się panować nad swoimi emocjami 

/W OBIEKTYWIE/

NAJMŁODSI PAMIĘTALI 
WSZYSCY SĄ ODPOWIEDZIALNI ZA DUCHA PATRIOTYZMU, A PRZEDE

WSZYSTKIM RODZINA, PRZEDSZKOLE, SZKOŁA. WYCHOWANIE PATRIO-
TYCZNE JEST REALIZOWANE W PRZEDSZKOLU W MIELNIE M.IN. POPRZEZ
POZNANIE SYMBOLI NARODOWYCH, LEGEND, HYMNU I SPOTKAŃ Z CIEKA-

WYMI LUDŹMI, SZERZĄCYMI TAKIE WARTOŚCI.
W PRZEDDZIEŃ ROCZNICY ODZYSKANIA PRZEZ POLSKĘ NIEPODLEGŁOŚCI

W PRZEDSZKOLU ODBYWAŁA SIĘ UROCZYSTOŚĆ UPAMIĘTNIAJĄCA TO 
WYDARZENIE. DZIECI POJAWIŁY SIĘ NA AKADEMII UBRANE NA GALOWO 

Z PRZYGOTOWANYMI PRZEZ SIEBIE BIAŁO-CZERWONYMI FLAGAMI I KOTY-
LIONAMI. 

WYSTĘP TYM RAZEM PRZYGOTOWAŁY PRZEDSZKOLAKI Z GRUPY 
4-5-LATKÓW, A SPECJALNYMI GOŚĆMI BYŁ ZESPÓŁ „ŁAWICA” Z MIELNA,
KTÓRY PRZY DŹWIĘKACH AKORDEONU I HARMONIJKI USTNEJ ŚPIEWAŁ

PIEŚNI PATRIOTYCZNE. 

Patriotyczne
spotkanie pokoleń

29 października w Szkole
Podstawowej im. Straży 
Granicznej w Sarbinowie 
odbyła się uroczystość 

ślubowania i pasowania dzieci
na uczniów szkoły podsta-

wowej. 

Uroczystość uświetnili swą obec-
nością zaproszeni goście: dyrektor,
rodzice, dziadkowie, nauczyciele

oraz uczniowie klasy: O, II i III.
dzieci wprowadzone w świat 
SZKOŁOLANdII przez króla 
i królową odpowiadały na pytania 
i wykonywały powierzone im za-
dania. Prezentowały swoje umiejęt-
ności wokalne i recytatorskie. W nie-
zwykle podniosłej atmosferze, przed
pocztem sztandarowym pierwszacy
ślubowali być dobrymi uczniami 
i Polakami, swym zachowaniem 

i nauką sprawiać radość rodzicom 
i nauczycielom. Po złożeniu ślubo-
wania pani dyrektor Izabela Iwaniec
dokonała symbolicznego pasowania
na ucznia. Następnie dzieci wraz 
z wychowawczynią Izabelą Wasi-
lewską udały się do sali lekcyjnej, 
w której został przygotowany przez
ich rodziców słodki poczęstunek.
Ten dzień na długo pozostanie
pierwszakom w pamięci.

Pasowanie na pierwszaków
w Sarbinowie

P
rzejęcia nie kryli
uczniowie, nauczyciele
i wychowawcy, zaś łez wzru-

szenia rodzice uczniów klas pierw-
szych. Szczególnie dzielni byli sze-
ściolatkowie – w tym roku po raz
pierwszy pasowani na ucznia.

dzieci, odświętnie ubrane, roz-
poczęły swój występ polonezem.
Wysłuchały ciepłych słów skierowa-
nych do nich przez dyrektora pla-
cówki. Zaprezentowały swoje umie-
jętności wokalne i recytatorskie, 
a po występach przyszedł czas na
uroczyste ślubowanie.

Po ślubowaniu dyrektor dokonała
aktu pasowania na ucznia wszyst-
kich pierwszoklasistów.

Najmłodsi uczniowie potwierdzili
słuszność tych słów, pokazali, że stać
ich na wiele.

Wierzymy, że z zapałem i entu-
zjazmem będą poznawać świat i re-

alizować swoje dziecięce marzenia.
Życzymy im, aby wypowiadane

przez siebie słowa zawsze pamiętali 
i potraf ili je z radością wprowadzać
w codzienne życie.

Pasowanie
pierwszoklasistów
w Mielnie
26 października 2015 roku był niezwykle ważnym dniem dla najmłod-

szych uczniów naszej szkoły podstawowej. 43 pierwszoklasistów 
zaprezentowało się przed zgromadzonymi gośćmi: dyrektorem, gronem 

pedagogicznym, pracownikami obsługi szkoły i rodzicami.

Niech wyrosną z Was
tacy, którzy do gwiazd
wzlecieć zapragną…
JANUSZ KORCZAK
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10 października na jeziorze
Jamno odbyły się regaty 
na zakończenie sezonu 

żeglarskiego 2015.

W wyścigach brały udział załogi 
z pobliskich klubów jachtowych 
i żeglarze niezrzeszeni.

Oprócz dorosłych startowali rów-
nież uczniowie, m.in. z ZS Mielno na
szkolnym jachcie, którego załogę sta-
nowili: Maksymilian Bączkowski (VI
B), Patrycja Mośko (II A gimnazjum)
i sternik pan Michał Karczewski.

W regatach w klasie jachtów
otwarto pokładowych uczestniczyły
także dwie żaglówki klasy Omega, 
a na jednej z nich sterował Kamil 
Baranowski (III B gimnazjum) ze
swoją załogą.

Zajęli I miejsce, a nasza szkolna
łódka ze wspaniałą załogą zajęła II
miejsce, niestety, bez pucharu.

W regatach najwięcej było jedno-
stek kabinowych i parę łodzi klasy

dZ. Trasa była lewoskrętna i miała
kształt trójkąta, który trzeba było
opłynąć dwa razy, aby ukończyć wy-

ścig. Na początku prawie w ogóle nie
wiało, a potem wiatr się wzmógł do 
4 stopni w skali Beauforta.

Jezioro bez żagli

ŻÓŁTA ŻAGLÓWKA OBSADZONA BYŁA PRZEZ SZKOLNĄ ZAŁOGĘ.

W
dwóch grupach
startowało aż 11 repre-
zentacji gimnazjalistów

z całego powiatu. Zespół Gimnazjum
Mielno rozpoczął mistrzostwa od
przegranej 0:1 z (jak się później oka-
zało Mistrzem Powiatu) Gim. Bobo-
lice. 

drugi mecz to wygrana 1:0 z Mści-
cami, trzeci – wygrana 1:0 z Ma-
nowem, czwarty – remis 0:0 z Ty-
mieniem i piąty mecz to wygrana 2:0
z dąbrową.

Nasi uczniowie w półf inale ulegli
0:2 drużynie z Polanowa, a w meczu
o III miejsce pokonali 2:0 zespół 
z Biesiekierza i wrócili z pucharem

oraz brązowymi medalami na pier-
siach.

Sukces wywalczyła drużyna 
w składzie:

• Adrian Mitręga (bramkarz i ka-
pitan),

• Szymon Grunt (atak, 3 gole),
• Kacper Weresiński (atak, 2 gole),
• Kacper Cyzman (pomoc, 1 gol),
• Krystian Połogniuk (obrona),
• Michał Okupski (obrona),
• Andrzej Słota (atak),
• Artur Cyzman (obrona),
• Adrian Pakulski (ataku),
• dominik Kmita (rezerwowy),
• Wiktor Wypuszcz (rezerwowy),
• Mateusz Czadrowski (rezerwowy).

Dobrze piłkę kopią 
29 października, w Bobolicach, rozegrane zostały Mistrzostwa Powiatu w piłce nożnej chłopców w ramach 

GIMNAZJADY 2015/2016. Mieleńska reprezentacja zajęła trzecie miejsce. 
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