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zycie gminy

Z
okazji święta nauczycieli
zorganizowano w gminie
Mielno nie tylko oficjalne

uroczystości, ale także wyjątkowe
spotkania – przygotowane przez
uczniów dla swoich wychowaw-
ców.

Olga Roszak-Pezała, burmistrz
Mielna zaznaczyła jak wielką rolę 
w kształtowaniu młodych charakte-
rów i postaw odgrywają nauczycie-
le. Nie zmienia się to na przestrzeni
lat, nie zmienią tego programy
kształcenia i postęp technologicz-
nego, bo praca nauczyciela jest 
misją, a jej wykonywanie wymaga
powołania, wiedzy, ale przede
wszystkim wytrwałości i wytrzyma-
łości – podkreślała burmistrz Miel-
na honorując nauczycieli za osi-
ągnięcia w pracy dydaktyczno-wy-
chowawczej. 

Z okazji Dnia Edukacji Narodo-
wej gospodarz gminy Olga Roszak-
-Pezała uhonorowała w tym roku
laurami pedagogów: Ewę Jabło-
ńską (dyrektora SP w Mielnie),

Barbarę Ożgę (wicedyrektora SP 
w Mielnie), Monikę Rosowską-
-Kroeb (dyrektora SP w Sarbino-

wie), Joannę Daniuk-Walach (dy-
rektora Przedszkole w Mielnie),
Izabelę Wasilewską (nauczyciela

SP w Sarbinowie), Małgorzatę Ja-
recką (wychowawcę Przedszkola 
w Mielnie). 

Nagrodzonym przez burmi-
strza Mielna nauczycielom gratu-
lujemy!

Niewątpliwie równorzędne, choć
nie finansowe, nagrody przyznali
belfrom mieleńscy żacy. 

Już po raz drugi uczniowie klas
gimnazjalnych w Mielnie w niety-
powy sposób postanowili uczcić
Dzień Nauczyciela przyznając No-
ble w kilku kategoriach. Uśmiechu 
i radości było mnóstwo – zwłaszcza
na twarzach nauczycieli. Gratuluje-
my noblistom za cenne laury przy-
znane przez surowe jury, czyli całą
społeczność uczniowską.

Nauczycielom w podzięce za kształcenie kolejnych pokoleń 

Nagrody za trud 
dzień Komisji edukacji Narodowej to wyjątkowa okazja do podziękowania nauczycielom 
i wszystkim pracownikom szkoły za trud wkładany w wychowanie i kształcenie młodzieży. 
Nagrody nauczycielom wręczyła nie tylko burmistrz, ale także uczniowie! 

Od wiosny tego roku Stowa-
rzyszenie Ekowspólnota Lokal-
na Organizacja Turystyczna pro-
wadzi i nadzoruje Centrum 
Organizacji Pozarządowych
(COP) z siedzibą w Mielnie, przy
ul. B. Chrobrego 3B. 

Warto wiedzieć, że jest to pod-
miot doradczy! Jego podstawowym
zadaniem jest wspieranie organiza-
cji pozarządowych działających na
terenie gminy Mielno. W siedzibie
COP organizacje pozarządowe i lo-
kalni niezrzeszeni nigdzie społecz-

nicy mogą bezpłatnie korzystać 
z kserokopiarki oraz skanera, a ta-
kże konsultacji ze specjalistami 
w zakresie: prawa, księgowości 
i kadr dla NGOs, tworzenia projek-
tów i pozyskiwania środków finan-
sowych ze źródeł zewnętrznych 
i coachingu. 

W październiku zorganizowano
dwudniowe szkolenia wyjazdowe
poszerzające wiedzę teoretyczną 
na temat pozyskiwania środków 
zewnętrznych oraz kształtujące
umiejętności interpersonalne oraz
wizerunkowe wśród społeczników 

z gminy Mielno. Spotkania potrwają
do grudnia.

Powstanie i działalność COP 
w roku 2017 została sfinansowana ze
środków Programu Fundusz Inicja-
tyw Obywatelskich na lata 2014-
2020 oraz budżetu Gminy Mielno.

cop działa w Mielnie 

Mieleńscy Nobliści 2017: (od lewej) ewa Kazuła, aleKsaNdra MrożeK, dariusz boratyńsKi,
waNda KwiatKowsKa, elżbieta Kopera, Maciej adaMowicz, tadeusz jureK.
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M
ielno wraz z Sarbino-
wem, Gąskami, Chłopa-
mi, Mielenkiem i Łaza-

mi stanowi największy kompleks
wypoczynkowo-rekreacyjny Pomo-
rza Środkowego. Dzięki swojemu
wyjątkowemu położeniu, walorom
przyrodniczym i klimatycznym,
jest corocznie odwiedzane przez
setki tysięcy turystów, zarówno kra-
jowych, jak i zagranicznych. Najwię-
kszą atrakcją Gminy Mielno są czy-
ste, piaszczyste plaże, które szcze-
gólnie w sezonie letnim stają sie
miejscem aktywnego i różnorodne-
go wypoczynku. Liczne ośrodki
wczasowe, hotele, kwatery prywat-
ne, lokale gastronomiczne oraz dys-
koteki, świadczące swoje usługi 
w pełnym zakresie, tworzą zwartą
aglomerację, tętniącą życiem przez
całą dobę. Aby ten mechanizm
mógł funkcjonować bez zakłóceń,
potrzebne są sprawnie działające
służby komunalne. Taką rolę na ob-
szarze miasta i gminy Mielno pełni
Ekoprzedsiębiorstwo Sp. z o.o. 

W 2017 roku Spółka, z usług
której korzysta każdy mieszkaniec
miasta i gminy Mielno, obchodzi
10-lecie powstania. Ekoprzedsię-
biorstwo zajmuje się zbiorowym za-
opatrzeniem w wodę, zbiorowym
odprowadzaniem powstałych ście-
ków, a także gospodarowaniem 
odpadami komunalnymi. Dzięki
sprawnemu systemowi zarządzania
i jasno określonym planom rozwo-
ju, stale podnosi jakość usług, 
przy jednoczesnym inwestowaniu 
w nowe technologie oraz sprzęt.
Spółka wykorzystuje przy tym wła-
sne zasoby finansowe, a także ko-
rzysta ze środków pomocowych
Unii Europejskiej oraz pożyczek
Wojewódzkiego Funduszu Ochro-
ny Środowiska i Gospodarki Wod-
nej w Szczecinie. 

W bieżącym roku Ekoprzedsię-
biorstwo przystąpiło do realizacji
największej w historii inwestycji ko-
munalnej na terenie miasta i gminy
Mielno tj. „Przebudowa i rozbudo-
wa oczyszczalni ścieków w Unie-
ściu”. Na ten cel Ekoprzedsiębior-
stwo otrzymało dofinansowanie 
w kwocie 14 611 774,74 PLN z Pro-
gramu Operacyjnego Infrastruktu-
ra i Środowisko, z perspektywy na
lata 2014-2020, w ramach projektu

„Racjonalizacja ekonomiczno-śro-
dowiskowa systemu oczyszczania
ścieków w gminie Mielno – etap I 
– przebudowa i rozbudowa oczysz-
czalni ścieków w Unieściu”. Całko-
wity koszt realizacji Projektu wyno-
si 29 591 630,09 PLN. Na uzupeł-
nienie wkładu własnego, niezbęd-
nego do zrealizowania powyższego
przedsięwzięcia, Wojewódzki 
Funduszu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej w Szczecinie
przyznał pożyczkę w kwocie 
7 527 000,00 PLN.

– Otrzymane środki otworzyły
drogę do realizacji zaplanowanej
inwestycji, która rozpoczęła się 17
marca 2017 roku od przejęcia placu
budowy przez firmę POLAQUA Sp.
z o.o. z siedzibą w Wólce Kozodaw-
skiej, głównego wykonawcę robót
budowlanych, inicjując tym samym
przedsięwzięcie, polegające na bu-
dowie nowych, przebudowie istnie-
jących i likwidacji starych obiektów
oczyszczalni ścieków Unieście. Na-
leży zaznaczyć, że roboty budowla-
ne są prowadzone bez wyłączenia
istniejącego ciągu technologiczne-
go, czyli bez przerw w pracy oczysz-
czalni – mówi Wioletta Dymecka,
prezes Zarządu Ekoprzedsiębior-
stwa Sp. z o.o. 

– Oczyszczalnia będzie realizo-
wała, tak jak do tej pory, procesy
oczyszczania ścieków na drodze
mechanicznej, biologicznej i che-
micznej. Przebudowie ulegnie za-

równo część mechaniczna, część
biologiczna, część osadowa jak 
i obiekty pomocnicze technologicz-
nie, zapewniając uzyskanie zdecy-
dowanie lepszych parametrów
oczyszczania, zwłaszcza w okresie
sezonu letniego, kiedy to dobowy
zrzut ścieków jest kilkakrotnie 
większy niż poza sezonem – dodaje
Wioletta Dymecka.

– Inwestycja podzielona jest na
cztery odcinki. Zaawansowanie ro-
bót budowlanych pierwszego od-
cinka inwestycji, którego budowa
zakończy się na początku 2018
roku, jest znaczne, choć na po-
szczególnych obiektach zróżnico-
wane – mówi Renata Hałas, kierow-
nik Zespołu Inżyniera Kontraktu,
który w imieniu firmy Development
Design Sp. z o.o. z siedzibą w Słup-
sku, sprawuje kompleksowy nadzór
nad realizacją projektu i koordynu-
je działania wykonawcy. 

– Na ukończeniu jest zbiornik
retencyjny ścieków, gdzie wykona-
no roboty żelbetowe i pozostaje za-
montowanie wyposażenia. Na po-
dobnym etapie zaawansowania jest
osadnik radialny wtórny, przy
którym zaczyna się budowa komory
przelewowej. Wkrótce zakończą się
roboty budowlane na piaskowni-
kach wirowych oraz pompowni zre-
tencjonowanych ścieków, gdzie 
w najbliższych dniach wykonawca
planuje przykrycie tych obiektów, 
a następnie wyposażenie ich w nie-
zbędne urządzenia. Rozpoczęły się
także roboty budowlane na obiekcie
pompowni osadu i części pływa-
jących oraz komorze rozdziału ście-
ków. Podobny stan realizacji jest 
w budowanej stacji dmuchaw, stacji
odwadniania osadu i budynku krat,
gdzie wykonane zostały fundamen-
ty i wykonawca przystępuje do bu-
dowy ścian zewnętrznych. Wkrótce
rozpoczną się roboty technologicz-
ne oraz instalacyjne. Zainicjowano
także roboty budowlane na odcinku
drugim i trzecim, w tym również
przebudowę istniejących obiektów
oczyszczalni – wyjaśnia Renata Ha-
łas. 

Planowany termin zakończenia
przebudowy i rozbudowy oczysz-
czalni ścieków Unieście przypada
na 16 listopada 2018 roku. Następ-
nie Spółka przystąpi do kolejnego
etapu inwestycyjnego, polegającego
na przekierowaniu ścieków z aglo-

meracji Sarbinowo, do oczyszczalni
Unieście. Wówczas wyłączona 
zostanie oczyszczalnia ścieków 
w Kiszkowie. Etap ten jest obecnie
w fazie projektowania. 

Celem realizacji projektu jest
ochrona środowiska naturalnego 
i uporządkowanie gospodarki ście-
kowej w Gminie Mielno, poprzez
doprowadzenie do oczyszczania
ścieków bytowych i przemysłowych
do poziomu zgodnego z normami
unijnymi, w wyniku czego nastąpi
wyeliminowanie zrzutów niedosta-
tecznie oczyszczonych ścieków. 

Ponadto realizacja projektu
przyczyni się do osiągnięcia na-
stępujących celów: 
� poprawy jakości wód powierzch-

niowych, głębinowych, w tym
wody pitnej poprzez udoskona-
lenie jakości pracy oczyszczalni
pozwalającą na osiągnięcie para-
metrów oczyszczania ścieków
zgodnych z wymogami prawny-
mi, 

� poprawy warunków higieniczno-
-sanitarnych na terenie gminy
Mielno poprzez zmniejszenie
awaryjności oczyszczalni, 

� poprawy standardu życia miesz-
kańców gminy Mielno w związ-
ku z podłączeniem sieci kanali-
zacyjnych do oczyszczalni ście-

ków spełniającej wymagania Dy-
rektywy Rady 91/271/EWG, co
wpłynie na zniwelowanie różnic
pomiędzy obszarami, realizując
politykę równości szans, 

� ograniczenia zanieczyszczenia
środowiska naturalnego i zmniej-
szenie ryzyka zachorowalności
na choroby wynikające z zanie-
czyszczenia środowiska, 

� przystosowanie punktu zlewne-
go do wymogów prawnych 
– Rozporządzenia Ministra In-
frastruktury z dnia 17 paździer-
nika 2002 r. w sprawie warunków
wprowadzania nieczystości cie-
kłych do stacji zlewnych (Dz. U.
2002 nr 188 poz. 1576), 

� poprawy jakości gleby poprzez
przystosowanie gospodarki osa-
dowej do wymogów prawnych
(Ustawa o odpadach) i unijnych, 

� zwiększenie atrakcyjności inwe-
stycyjnej, mieszkaniowej i rekre-
acyjnej aglomeracji Mielno.

stawiamy na ekologię 
Kierunek rozwoju Gminy Mielno determinują podejmowane działania i realizowane inwestycje, które w swym założeniu
mają służyć mieszkańcom i gościom odwiedzającym naszą okolicę, a jednocześnie przyczyniać się do ochrony środowiska
naturalnego, będącego wspólnym dobrem i bogactwem naszego regionu. 

INWESTOR
Ekoprzedsiębiorstwo Sp. z o.o.
76-032 Mielno
ul. gen. Stanisława Maczka 44
www.ekoprzedsiebiorstwo.pl
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Zarząd 
Ochotniczej Straży Pożarnej 
w Mielenku

Szanowny Państwo, 
z okazji 70-lecia powstania Ochotniczej Straży Pożarnej w Mielenku składam wszystkim serdeczne

gratulacje wraz z podziękowaniami za of iarność i trud ponoszony w wypełnianie służby strażackiej. 
Służby wyjątkowej, bo wymagającej profesjonalizmu, sprawności, siły charakteru i hartu ducha.

Tak dostojny jubileusz to wspaniały i znaczący czas w historii kilku pokoleń strażaków. To także 
powód do dumy dla Was, Waszych rodzin, ale także dla lokalnej społeczności oraz gminy Mielno. Niech
zawsze towarzyszy Wam szczęście i poczucie prawdziwej satysfakcji z tego, co robicie. Niech nie gaśnie 
w Was nigdy zapał do pomocy drugiemu człowiekowi. Niech Wasze dokonania będą wzorem i inspiracją
dla innych.

Życzę całemu Zarządowi, wszystkim strażakom ochotnikom, członkom Waszej jednostki pomyślności
w życiu osobistym, owocnych akcji ratowniczych i wiary, że dobro wróci do Was ze zdwojona siłą.

Olga Roszak-Pezała, 
burmistrz Mielna

„Bogu na chwałę, ludziom na ratunek”                                                   
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Korowodem dożynkowym, tań-
cem i śpiewem mieleńskie przed-
szkolaki podsumowały projekt edu-
kacyjny „Od ziarenka do bochenka”. 

Zabawa połączona z żywą lekcją
przyrody i biologii trwała cały ty-
dzień. Nie zabrakło wycieczki do
gospodarstwa agroturystycznego,
spotkania z rolnikami, własnoręcz-
nego wypieku chleba i bułek oraz
zajęć ruchowych i muzycznych 
związanych z obrzędami dożynko-
wymi. Całość zakończono barw-
nym przedstawieniem i prezentacją
multimedialną pn. „Zboże i chleb”.

od ziarenka do bochenka w przedszkolu

„Dziękujemy, dziękujemy, dziękujemy,
za wszystko, czym nas szkoła obdarza.
I życzymy pomyślności i chcemy
coraz mocniej myśli swoje rozżarzać.
Żebyśmy wszystko to, czego nas uczycie
zapamiętali i do serc swoich wzięli
i żebyśmy nie zawiedli w nas 
pokładanych nadziei.”

Takie słowa skierowali do 
swoich nauczycieli i wychowawców 
– w dniu ich święta – uczniowie
mieleńskiej podstawówki i gimna-
zjum.

Przedstawienie – pełne żartów,
dowcipów, wesołych scenek i muzy-
ki – wspólnie przygotowała IV b
wraz ze swoimi starszymi kolegami
i koleżankami. 

Brawo!

wystąpili dla nauczycieli

Regionalne media propagują
plebiscyty popularności – także
nauczycieli. Głosowanie trwa do
10 listopada, do godziny 24. 

Wybieramy najbardziej cenio-
nych i lubianych nauczycieli! Na-
uczycieli z naszej gminy do uczest-
nictwa w konkursie zgłosili sami
uczniowie. 

Oto ich faworyci. 

szkołę Podstawową 
w Mielnie reprezentują:

Maciej Adamowicz (nauczyciel
historii), Tadeusz Jurek (nauczyciel
wychowania fizycznego). Ci na-
uczyciele walczą o głosy w kategorii
nauczycieli klas IV-VII i gimnazjum
– powiat koszaliński

szkołę Podstawową 
w sarbinowie reprezen-
tują:

Izabela Wasilewska (nauczyciel-
ka klas I – II), Ewa Jabłońska (na-
uczycielka wychowania fizycznego

klas IV – VIII). Nauczycielki rywali-
zują o głosy w różnych kategoriach,
w zależności od pionu w którym
uczą – powiat koszaliński 

Tadeusz Jurek, SP w Mielnie 

sMs pod nr 72355 
o treści zsG.416
Maciej Adamowicz, 
SP w Mielnie 

sMs pod nr 72355 
o treści zsG.163
Izabela Wasilewska, 
SP w Sarbinowie 

sMs pod nr 72355 
o treści zsN.134
Ewa Jabłońska, 
SP w Sarbinowie

sMs pod nr 72355 
o treści zsG.161

Nauczyciel na
medal – Głosujcie

/W OBIEKTYWIE/

sPrawiedliwa wśród Narodów świata
ZBLIŻAJĄCY SIĘ LISTOPAD PRZYPOMINA NAM CO ROKU O DNIU 
WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH. MŁODZIEŻ ZE SZKOŁY PODSTAWOWEJ 

W MIELNIE ODWIEDZIŁA MIELEŃSKI CMENTARZ, ABY ZAPALIĆ ZNICZE 
I ZŁOŻYĆ KWIATY ZMARŁYM W NASZEJ MAŁEJ OJCZYŹNIE. WŚRÓD TYCH

OSÓB BYŁA LEOKADIA CHOIŃSKA, KTÓRA ZMARŁA W TYM ROKU. 
BYŁA CZŁOWIEKIEM, KTÓRY WYWARŁ OGROMNE WRAŻENIE 

NA MŁODZIEŻY, BOHATERSKĄ POSTAWĄ WYKAZANĄ W RATOWANIU ŻYCIA
ŻYDOM PODCZAS II WOJNY ŚWIATOWEJ.

14 października nauczyciele
mieli swoje święto – z tej okazji
uczniowie Szkoły Podstawowej 
w Mielnie postanowili uhonoro-
wać pracę byłych nauczycielach,
uczących kiedyś w mieleńskiej
placówce. 

Młodzi ludzie przygotowali

skromne upominki i odwiedzali na-
uczycieli swoich starszych kolegów
w ich domach, aby wręczyć prezen-
ty. Lista byłych pracowników Szkoły
Podstawowej w Mielnie była długa 
i nie sposób wymienić wszystkich,
którym podziękowano za pasję i po-
święcenie w przeszłości.

Niektórzy nauczyciele byli bar-
dzo zaskoczeni odwiedzinami
uczniów. Nie obyło się bez wspo-
mnień i ciekawych anegdot, ale naj-
ważniejsza była pomysłowa inicja-
tywa która, miejmy nadzieję stanie
się szkolną tradycją.

MaCieJ adaMowiCz

Pamiętamy i dziękujemy 



W październiku i listopadzie
Klub Seniora Bursztyn w Szkole
Podstawowej w Mielnie zorgani-
zuje warsztaty kulinarne, pod-
czas których dzieci z klas 
I-III nauczą się jak zdrowo goto-
wać i co jeść, aby nie chorować 
i mieć dobrą odporność. 

Dzieci pod okiem dorosłych
uczestników warsztatów będą
wspólnie przygotowywać smaczne
i dietetyczne potrawy, desery 
i przekąski do pudełek śniadanio-
wych. Poznają podstawy zdrowe-
go odżywiania się, bezpieczeń-
stwa i higieny pracy w kuchni, 

a także dobrego wychowania przy
stole. Do udziału w zajęciach za-
proszeni zostaną również zaintere-
sowani wspólną zabawą z ucznia-
mi ich rodzice, opiekunowie, bab-
cie oraz dziadkowie.

Na koniec warsztatów kulinar-
nych dzieci wraz z dorosłymi przy-
gotują tematyczne tablice edukacyj-
ne, które w listopadzie zostaną 
zaprezentowane podczas apelu
szkolnego. Na zakończenie projek-
tu każdy uczeń otrzyma upominko-
wy dyplom – uczestnika szkolenia.

W związku z udziałem dzieci 
w warsztatach kulinarnych rodzice

nie ponoszą żadnych opłat, ponie-
waż warsztaty organizowane są 
w ramach projektu pn. „SMACZNIE
I ZDROWO – warsztaty zdrowego
odżywiania dla dzieci w wieku
szkolnym”, realizowanego przez
Klub Seniora BURSZTYN, dofinan-
sowanego ze środków Programu
Funduszu Inicjatyw Społecznych. 

warsztaty kulinarne w Mielnie
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W październiku na terenie
Szkoły Podstawowej w Mielnie
odbył się ogólnodostępny piknik
„Bezpieczna jesień”. 

Była to impreza integracyjna na
którą zaproszono wszystkich
mieszkańców gminy Mielno. Im-
prezie towarzyszyły pokazy ratow-
nictwa medycznego z udziałem
dzieci, młodzieży i dorosłych oraz
strażaków z Ochotniczej Straży 
Pożarnej w Mieleniu. Podczas pik-
niku szczególny nacisk położono na
kwestie bezpiecznego zachowania 
i właściwego reagowania podczas
nieszczęśliwych wypadków w domu.
W programie przewidziano wspól-
ne pieczenie kiełbasek, ziemniaków
i biesiadowanie przy ognisku, jed-
nak z uwagi na niesprzyjającą aurę
uczestnicy schronili się w sali gim-
nastycznej szkoły, gdzie po wspól-
nej zabawie i obejrzeniu pokazów,
mieli okazję skorzystać z przygoto-
wanego specjalnie na tą okazję po-
częstunku. 

Wydarzenie zorganizowane zo-
stało przez Forum Samorządowe
Nasza Gmina w ramach projektu
dofinansowanego ze środków Pro-
gramu Fundusz Inicjatyw Obywa-
telskich na lata 2014-2020 oraz bu-
dżetu Gminy Mielno.

Pokazy ratownictwa w szkole
Na przełomie sierpnia i września

Stowarzyszenie Forum Samorządo-
we Nasza Gmina zorganizowało
warsztaty krawieckie. Podczas
warsztatów członkowie stowarzy-
szenia pod okiem profesjonalnej
krawcowej zaprojektowali, a na-
stępnie uszyli przepiękne i barwne
stroje, które następnie zostaną wy-

korzystane podczas przygotowywa-
nego przez nich spektaklu TEATR
LEGEND. 

Była to okazja do wspólnej zaba-
wy, pogłębiania więzi, rozwijania
się i czerpania wzajemnych inspira-
cji. Środki finansowe na ten cel sto-
warzyszenie pozyskało z Programu
Fundusz Inicjatyw Obywatelskich. 

uczą się szyć

Forum Samorządowe Nasza
Gmina, w ramach projektu Teatr
Legend, zamierza za kilka tygo-
dni wystawić spektakl słowno-
muzyczny. 

Projekt zakłada przygotowanie
bogatej scenografii, kostiumów
oraz szeroką promocję widowiska.
Ideą przedsięwzięcia jest zaangażo-
wanie mieszkańców gminy do
półrocznej pracy nad wspólnym
przygotowywaniem spektaklu,
który będzie dziełem samych inicja-
torów. 

Uczestnicy podzieleni są na 3
grupy realizatorskie: teatralną, sce-

nograficzną i promocyjną, a każda 
z nich odgrywa znaczącą rolę, co
ostatecznie ma przełożyć się na
stworzenie ciekawej oprawy słow-
no-muzycznej. W projekcie chodzi
przede wszystkim o dobrą zabawę,
w której będzie można wziąć udział
już 10 grudnia w Teatrze Muza 
w Koszalinie.

tworzą spektakl

S
kwer to serce miasta zatem
wizję podniesienia atrakcyj-
ności turystycznej znanego

wszystkim mieszkańcom oraz tury-
stom placu chcieliśmy omówić 
w szerszym gremium.

Na mocy porozumienia z Poli-
techniką Koszalińska powstało 
9 projektów koncepcyjnych opraco-

wanych przez studentów Instytutu
Wzornictwa. Zaprosiliśmy wszyst-
kich mieszkańców do głosu w dys-
kusji i wskazania – w anonimowej
ankiecie – najciekawszego kierunku
zmiany wizerunku placu w sąsiedz-
twie mieleńskiej fontanny. Konsul-
towaliśmy pomysły prezentując
prace żaków podczas wakacyjnej

wystawy w Centrum Kultury 
w Mielnie oraz podczas wrześnio-
wej sesji Rady Miejskiej Mielna. 
Postanowiliśmy także udostępnić
propozycje zmiany przestrzeni tego
miejsca – widzianej oczyma mło-
dzieży – szerszemu odbiorcy stąd
internetowe głosowanie połączone
z prezentacją makiet. 

Ilość zebranych ankiet i tym sa-
mym ważnych głosów wyniosła 299
(w tym oddanych w głosowaniu in-
ternetowym – 274). 

Wygrał projekt WYSPA (autor
Emilia Mielniczuk) zdobywając 
109 głosów. Pomysł prezentuje wy-
spę odpoczynku od zgiełku wśród
królującej zieleni. Miejsce ma słu-
żyć przede wszystkim wyciszeniu 
i odprężeniu. Panele wodne 
i wszechobecna natura nawiązują
do specyfiki turystycznej gminy, le-
żącej pomiędzy morzem, a jezio-
rem.

Na drugim miejscu uplasował się
pomysł PANTA RHEI (47 głosów), 
a tylko o głos mniej czyli trzecie
miejsce zdobyła makieta zatytuło-
wana KAMYKI. Wszystkie wskaza-

ne propozycje są mocno zespolone
wspólną wizją tj. połączenia bada-
nej przestrzeni z falą, wodą, kamy-
kami czyli nieodzownymi elemen-
tami nadmorskiego krajobrazu. 

Postulowano, aby miejsce w cen-
trum miasta nawiązywało do przy-
rody, natury, zieleni. aby nie stało
się zabudowanym i „ograniczonym”
przestrzennie fragmentem depta-
ku. Mocno podkreślano, że rewitali-

zacja tej części miasta powinna być
kompleksowa. 

W ankietach wskazywano na ko-
nieczność zagospodarowania także
sąsiedniej skarpy (wzgórza) na
wzór letniego amfiteatru. Pojawiły
się także głosu połączenia elemen-
tów kilku koncepcji studentów In-
stytutu Wzornictwa PK (najczęściej
makiety „Wyspa” i „Panta rhei” czyli
płynącej wody).

dyskusja o przyszłości fontanny rozstrzygnięta

wyspa – azyl 
pomysł na zagospodarowanie placu z fontanną przy ul. Kościuszki 
w Mielnie już wielokrotnie pojawiał się wśród priorytetowych inwe-
stycji gminnych. tym razem z pomocą przyszli studenci politechniki
Koszalińskiej. 
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– Co to jest issa? 
– Międzynarodowe Stowarzysze-

nie Szkół Żeglarskich (ISSA) utwo-
rzyły żeglarskie organizacje z Au-
strii, Kanady, Finlandii, Francji,
Niemiec, Holandii, Polski, Hiszpa-
nii oraz Wielkiej Brytanii. Stowa-
rzyszenie zostało zarejestrowane 
w 1969 r. i od blisko pół wieku zaj-
muje się promowaniem oraz rozwo-
jem żeglarstwa, dbając o wysokie
standardy nauczania. W połowie lat
90. ISSA rozpoczęła współpracę 
z indywidualnymi szkołami, przede
wszystkim w krajach i regionach, 
w których nie ma lokalnych organi-
zacji, które mogłyby reprezentować
te szkoły w kontaktach z władzami
czy innymi organizacjami. Po wielu
latach intensywnego rozwoju 
i przygotowań, od stycznia roku
2014 wszystkie certyfikaty ISSA są
ujednolicone i wydawane centralnie
przez organ zarejestrowany w Wiel-
kiej Brytanii. W Polsce ISSA GLO-
BAL jest reprezentowana przez 
Federację Szkół Żeglarskich ISSA.
Federacja została zarejestrowana 
w Polsce w roku 2007 i jest najwięk-
szym stowarzyszeniem zrzesza-
jącym prywatne szkoły i stowarzy-
szenia. Celem Federacji jest propa-
gowanie bezpieczeństwa na wodzie
oraz żeglarstwa jako aktywności fi-
zycznej. Standaryzujemy szkolenia
żeglarskie, wdrażamy programy de-
dykowane takie jak np. ISSA Dinghy
Skipper, organizujemy Festiwale
Żagli ISSA.

– Jak działają kluby żeglarskie
dla dzieci i młodzieży w Polsce?
Co jest ich siłą, a co największą
bolączką?

– ISSA jako stowarzyszenie szkół
żeglarskich zajmowało się wcześniej
głównie żeglarstwem uprawianym
przez osoby dorosłe. Zauważyliśmy
jednak, że pomocy wymagają liczne
ośrodki krzewiące kulturę żeglar-
ską i żeglarstwo jako dyscyplinę
sportową w formie uczniowskich
klubów żeglarskich. Ich pozycja 
i status są dość specyficzne. Dzia-
łalność klubów uczniowskich zwią-
zana jest ze sportem rozumianym
jako środek kształcenia i wychowa-
nia, a nie jako podsystem sportu
wyczynowego. To w obecnym stanie
rzeczy w Polsce, ale nie tylko, impli-
kuje sporo problemów, z którymi
kluby uczniowskie muszą się bory-
kać. Oczywiście często są to proble-
my natury finansowej. To dość sze-

roki temat. Problemy te w dużej
części udaje się rozwiązywać, inne
zaś wymagają pomocy systemowej
ze strony wielu organizacji. Dostęp-
ne – już po wielu latach działania 
– analizy funkcjonowania klubów
uczniowskich w tym żeglarskich,
pokazują wyraźnie, jakie są naj-
częstsze zagrożenia, a jakie silne
czy słabe ich strony. Badania poka-
zują, że największymi atutami klu-
bów uczniowskich są ludzie, którzy
je prowadzą: trenerzy, instruktorzy,
działacze, rodzice i sami uczniowie
oraz współpraca ze szkołami i lokal-
nymi władzami. Największymi bo-
lączkami jest brak sprzętu i odpo-
wiednich obiektów. O ile problemy
sprzętowe łatwiej jest rozwiązać 
pozyskując na przykład sponsorów,
o tyle pozyskanie odpowiedniej in-
frastruktury lub jej modernizacja to
dużo większy problem, szczególnie
w przypadku klubów żeglarskich,
które nie mogą korzystać z obiek-
tów szkolnych. Potrzebne są przy-
stanie, porty jachtowe, wyposażone
w hangary, slipy i zaplecze socjalne,
mariny.

– Jak długo trwa współpraca 
z MUkż Bałtyk w Mielnie? 
Co jest jej efektem? Jak Mielno 
– jako klub – wygląda na żeglar-
skiej mapie Polski w kategorii
sportu dla dzieci i młodzieży?

– Z Klubem Żeglarskim MUKŻ
Bałtyk współpracujemy już od kilku
lat. Klub jest aktywnym członkiem
Federacji ISSA w Polsce. Początek
to wspólne przedsięwzięcia czyli or-
ganizacja Festiwali Żagli, których
elementem były oczywiście regaty
żeglarskie. W 2017 roku dynamicz-
nie zaczął się rozwijać nasz pro-
gram dedykowany najmłodszym

adeptom żeglarstwa – ISSA Dinghy
Skipper. Ponieważ mieleński klub 
w swojej działalności duży nacisk
kładzie na szkolenie regatowe dzie-
ci i młodzieży, a wcześniejsza
współpraca układała się bardzo do-
brze, zwróciliśmy się do klubu 
z propozycją udziału w tym progra-
mie. Odpowiedź prezesa klubu
Waldemara Mieżańca była bardzo
pozytywna. Klub został liderem
tego projektu. Ponadto lokalne wła-
dze samorządowe także wsparły 
nasze żeglarskie przedsięwzięcia 
i to zarówno powiat koszaliński, jak
i miasto Mielno. W ramach tego
przedsięwzięcia ekipa młodych że-
glarzy z Mielna pojechała do Chin
na Qingdao International Training
Camp & Regatta. Sam udział w tak
dużej imprezie był dla młodych za-
wodników wielkim przeżyciem 
i wyzwaniem, a doświadczenia ze-
brane podczas udziału w imprezie
już procentują. Wynik jaki ISSA Po-
land Team osiągnął na imprezie był
miłym zaskoczeniem dla wszyst-
kich. Dwie z naszych zawodniczek
znalazły się w najlepszej ósemce na
3. i 6. miejscu. To jak potoczyła się
nasza współpraca dalej było dla nas
jeszcze większym i bardzo pozy-
tywnym zaskoczeniem. Żeglarze 
z Mielna wspólnie z darłowską
szkołą Darłowo Sail postanowili na-
tychmiast wykorzystać doświadcze-
nia z pobytu Chinach. Wspólnie 
z animatorami żeglarskiego życia
na duńskiej wyspie Bornholm zor-
ganizowali po raz pierwszy Baltic
Optimist Training Camp & Regatta.
W tym roku impreza miała charak-

ter spotkania młodych „Optymi-
ściarzy” z Nexo, Mielna i Darłowa.
Docelowo ma to być międzynaro-
dowa impreza dziecięcych oraz
młodzieżowych klubów żeglarskich
basenu Morza Bałtyckiego wraz 
z cyklem regat organizowanych
przez poszczególnych uczestników
programu. MUKŻ Bałtyk to klub
rozwijający się bardzo dynamicznie,
jest jednym z wiodących w naszej
organizacji, a w szkoleniu dzieci 
i młodzieży jest jednym z liderów 
w ISSA. W tym roku udało się pozy-
skać kilka nowych jachtów, więc od
przyszłego sezonu w Mielnie ruszy
szkolenie w kolejnych klasach że-
glarskich. Oczywiście będziemy
wspierali wszystkie projekty klubo-
we.

– Jak ocenia Pan efekty między-
narodowych projektów żeglar-
skich? 

– Wyjazdy mieleńskich żeglarzy
do Chin i Danii bardzo się udały.
Dzięki zaangażowaniu Zarządu
Klubu, lokalnych władz i wsparciu
rodziców zakończyły się pełnym
sukcesem organizacyjnym i sporto-
wym. Naszym zdaniem dla mło-
dzieży udział w takich imprezach
będzie bardzo procentował wręcz
jest konieczny dla ich dalszego że-
glarskiego rozwoju. Chcielibyśmy
jednak podkreślić, że takie projekty
nie mają tylko wymiaru sportowe-
go. Nie można nie doceniać aspek-
tów wychowawczych uprawiania
żeglarstwa, walorów edukacyjnych
takich przedsięwzięć, czy poznawa-
nia innych kultur. Żeglarstwo nie
tyle jest tu celem samym w sobie co

bardziej środkiem, który pomoże
dzieciom posiąść cechy i kompeten-
cje przydatne potem w całym życiu.

– Jakie są wspólne plany żeglar-
skie na 2018 rok? 

– Wspólne plany MUKŻ Bałtyk 
i ISSA są dość ambitne. W przy-
szłym roku zaplanowaliśmy wyjazd
na obozy i regaty do Chin oraz Da-
nii w ramach Dinghy Skipper Pro-
gramme. Oczywiście klub z Mielna
będzie nadal naszym głównym
partnerem w tym programie. Za-
mierzamy także w ramach popisa-
nej umowy zaprosić do Mielna mło-
dych żeglarzy z Chin. Planujemy
wesprzeć organizację regat na
Bornholmie, w Mielnie, i Darłowie
w ramach obozów Optimist Baltic
Camp. Myślimy nad tym aby Festi-
wal Żagli ISSA 2018 zorganizować 
w dwóch lokalizacjach tj. regaty 
w Klubie Bałtyk, zaś część arty-
styczno-edukacyjną w centrum
miasta Mielna. Cel – aktywnie pro-
mować piękny sport jakim jest że-
glarstwo. Ponadto uważamy, że
warto także pokazać tłumom tury-
stów spędzających wypoczynek 
w Mielnie, że oferta tego miejsca
jest bardzo szeroka, że nie musi być
żaru z nieba aby uprawiać sporty
wodne. Dodam, że w klubie pojawił
się także pomysł, a nawet możliwo-
ść pozyskania do użytkowania jach-
tów morskich. Chcielibyśmy już 
w przyszłym sezonie zorganizować
dla uczniów okolicznych szkół tzw.
szkoły pod żaglami i… pójść dalej
czyli wprowadzić na stałe do szkol-
nych programów elementy edukacji
żeglarskiej i morskiej.

Młodzi żeglarze z Mielna 
na szerokich wodach
rozmowa z doMiNikieM PietrowskiM, przewodniczącym zarządu Federacji szkół żeglarskich issa w polsce

Młodzi żeGlarze z opieKuNaMi w chiNach reGaty Na borNholMie

doMiNiK pietrowsKi

reGaty w chiNach
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Na orliku w Gąskach odbył się
mecz w mini piłce nożnej chłop-
ców z rocznika 2005 i młodszych
z SP Mielno i SP Sarbinowo. 

Reprezentanci szkół podstawo-
wych z Mielna (opiekun Tadeusz
Jurek) i Sarbinowa (opiekun Ewa
Jabłońska) walczyli w ramach
Igrzysk Dzieci o tytuł Mistrza
Gminy i prawo gry na wiosennych
mistrzostwach powiatu kosza-
lińskiego. Zdecydowanie lepiej 
piłkarsko zaprezentowali się
uczniowie z Mielna wygrywając
8:0. Brawo!

Bramki zdobywali: Jakub Koza

(rocznik 2006, 3 gole i statuetka
Najlepszego Zawodnika), Patryk
Wieruszewski (2006, 2 gole), Anto-
ni Twarowski (2005, 1 gol), Maksy-
milian Juchniewicz (2006, kapitan 
i 1 gol) oraz Jakub Szulczewski
(2007, 1 gol). Gratulacje! 

W zwycięskim zespole zagrali
ta k ż e :  No r b e r t  B a rc i kow s k i
(w bramce), Wiktor Szymczak (obaj
2005), Fabian Banaś, Jan Mierze-
jewski, Maksymilian Sobko (wszy-
scy 2006), Franciszek Lawrenc 
i Gracjan Prajs (obaj 2007). 

Zawodnikom obu drużyn gratu-
lujemy sportowej postawy i walki.

chłopcy z Mielna mistrzami gminy 

Krople deszczu i pochmurny
dzień nie był przeszkodą w ofi-
cjalnym rozpoczęciu projektu
„Morska Kultura Pływania”,
który ruszył z dźwiękami dziecię-
cej orkiestry dętej „Morscy Muzy-
cy” na promenadzie w Sarbino-
wie. 

Projekt napisany przez grupę
nieformalną „Morska Mila” działa-
jącej przy Stowarzyszeniu Ekolo-
gicznym „Nasze Sarbinowo” w zało-
żeniach odpowiada na potrzeby
spędzania czasu wolnego w sposób
kulturalny, a jednocześnie aktywny
dla turystów i społeczności lokal-
nej. Grupa zaplanowała koncerty,
warsztaty, szkolenia, wystawy pla-
styczne i filmowe, festyn oraz na-
ukę oraz doskonalenie pływania dla
dzieci z Sarbinowa i okolic. Podsu-
mowaniem projektu będzie zorga-
nizowanie olimpiady pływackiej 
i zaprezentowanie umiejętności
zdobytych podczas pływackiego
szkolenia oraz pokaz tańca syn-
chronicznego przy dźwiękach or-
kiestry dętej „Morscy Muzycy”.

Koncert inaugurujący zapoznał

odbiorców z działaniami projektu.
Mimo bardzo niesprzyjającej pogo-
dy do Kawiarni Caffe Sophie w Sar-
binowie przyszła liczna grupa chęt-
nych posłuchać półgodzinnego kon-
certu młodych muzyków – uczniów
i absolwentów Szkoły Podstawowej
im. Straży Granicznej w Sarbinowie,
którzy pod batutą Izabeli Wasilew-
skiej zaprezentowali się w kilku ży-
wych i skocznych utworach. 

Do współpracy w realizacji pro-
jektu zostali zaproszeni lokalni
przedsiębiorcy, którzy wraz ze zgro-
madzoną publicznością wsparli fi-
nansowo projekt. Całość kwoty zo-
stanie przeznaczona na realizację
kampanii „Bezpieczeństwo nad
wodą”, czyli stworzenie tablic, bro-
szur, ulotek informacyjnych na te-
mat bezpiecznego korzystania 
z kąpieli wodnych i słonecznych,
które zostaną umieszczone na pro-
menadzie w Sarbinowie. 

Projekt sfinansowany został ze
środków Programu Działaj lokalnie
Polsko – Amerykańskiej Fundacji
Wolności realizowanego przez Aka-
demię Filantropii w Polsce.

Morska kultura pływania

Program Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowany przez Akademię Rozwoju 
Filantropii w Polsce i Fundację Nauka dla Środowiska.

W połowie października odbył
się ostatni przystanek Pucharu
Świata KiteFoil GoldCup. Zawodnik
MKR „TRAMP” Maksymilian Ża-
kowski zakończył rywalizację na 12.
miejscu. To bardzo dobry wynik
biorąc pod uwagę brak „opływania”
w tak silnej stawce i nowe hydro-
skrzydło. Pozostaje tylko trening na
nowym sprzęcie i powrót do... naj-
szybszej dziesiątki na świecie.

Przed „TRAMPEM” niebawem
Mistrzostwa Świata. Oczekiwania 
i apetyty na podium są ogromne,
zarówno wśród zawodników, jak 
i trenerów. 

Juniorzy MKR TRAMP Oliwia
Hlobuczek, Jakub Wątorowski i Ja-
kub Wegner przygotowują się do
ostatniej kwalifikacji na Olimpiadę
Młodzieży. Wyniki w tym sezonie
dają nadzieję na bardzo dobre miej-

sca. I tak optymistycznie wygląda
podsumowanie:

Maksymilian Żakowski – Mistrz
Polski KiteFoil

Oliwia Hlobuczek – Mistrzyni
Polski TTR Junior

Jakub Wątorowski – Mistrz Pol-
ski TTR Junior

Jakub Wegner – Wicemistrz Pol-
ski TTR Junior oraz trzecie miejsce
w OPEN.

walka o najszybszą
dziesiątkę na świecie

B
rązowe laury w kategorii
kumite wywalczy Alek-
sandra Oryszewska (16-17

lat) i Wojciech Formela (12-13 lat). 
W zawodach uczestniczyło po-

nad 650 karateków z 24 krajów Eu-
ropy, w tym goście specjalni z Kraju
Kwitnącej Wiśni i USA.

Do polskiej kadry z Mieleńskiego
Klubu Sztuk i Sportów Walki powo-
łano – oprócz medalistów – jeszcze
czterech zawodników: Jakuba Mie-
rzejewskiego, Weronikę Sapor, Pio-
tra Formele, Mateusza Szcześniaka.

Szkoleniowcem naszej ekipy jest
sensei Cezary Banasiak 3 Dan.

Gratulujemy sukcesów zawodni-
kom, trenerowi i rodzicom.

Organizatorem mistrzostw
była Świnoujska Akademia Karate
Kyokushin, która starała się o or-
ganizację tych zawodów od kilku
lat. 

Patronat nad zawodami objęło
Ministerstwo Sportu, Ambasada Ja-
ponii, Marszałek Województwa Za-
chodniopomorskiego oraz Prezy-
dent Miasta Świnoujście.

brązowi medaliści Mistrzostw
europy są z... Mielna
dwa brązowe medale przywieźli mieleńscy
karatecy z XXXi Mistrzostw europy w Karate
Kyokushin, które odbyły się w świnoujściu 
13 i 14 października.
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