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zycie gminy

P
odczas październikowej 
sesji przedstawiciel inwe-
stora Spółki Gaz – System

zapoznał włodarzy gminy, mieleń-
skich radnych oraz lokalną społecz-
ność w ogólnymi założeniami
przedsięwzięcia.

Projekt „Baltic Pipe” to rządowy
projekt infrastrukturalny mający na
celu utworzenie nowego korytarza
dostaw gazu na europejskim rynku.
Umożliwi on przesyłanie gazu bez-
pośrednio ze złóż zlokalizowanych
w Norwegii na rynki w Danii, w Pol-
sce, a także do odbiorców w sąsied-
nich krajach. Jednocześnie projekt
„Baltic Pipe” umożliwi dostawy
gazu z Polski na rynek duński 
i szwedzki. Zatem jest to także przed-
sięwzięcie strategiczne z punktu
widzenia Unii Europejskiej. 

Jak podkreślali goście z Warsza-
wy wybór najlepszego lokalizacyj-
nego wariantu (Gąski, Rewal, Rogo-
wo) zależy m. in. od czynników 
ekonomicznych, przyrodniczo-
-przestrzennych i społecznych. 

Ostateczny projekt przebiegu
gazociągu – jak zapewniano na spo-
tkaniu w Mielnie – zostanie skon-
sultowany z mieszkańcami i wła-
dzami danej gminy. Jednak inwesty-
cja realizowana będzie na mocy tzw.
spec ustawy. Pozwolenie na budowę
wyda zaś wojewoda zachodniopo-
morski, a finalne decyzje będzie po-
dejmował rząd.

Mieleńscy radni czuli niedosyt
informacyjny. Ich zdaniem zabrakło
kwestii dotyczących koncepcji prze-

biegu gazociągu po części lądowej.
Lokalna społeczność – doświadczo-
na trwającymi pięć lat zmaganiami
z koncepcją budowy elektrowni
jądrowej właśnie w Gąskach – także
z niecierpliwością czeka na dopre-
cyzowanie niewiadomych. 

– Liczyłam na więcej szczegółów
– podsumowała prezentację radna
Ewa Czycz, nie kryjąc rozczarowa-
nia. – Szkoda, że nie padły żadne
kwoty dotyczące finansowania tego
przedsięwzięcia – sygnalizował rad-
ny Krzysztof Chadacz. – Interesuje
nas, mieszkańców, przebieg i ucią-
żliwość gazociągu po wyjściu rury 

z morza – dopytywał radny Piotr
Laskowski z Gąsek.

Jednak dla wielu mieszkańców
nie sam gazociąg jest jednak pro-
blemem. Najbardziej obawiają się
powstania strefy przemysłowej 
i uciążliwych instalacji w centrum
turystycznej miejscowości. Przed-
stawiciele spółki zapowiedzieli ko-
lejne spotkania wraz z szeroką 
i przejrzystą komunikacją społecz-
ną. – Dzisiaj chcieliśmy tylko 
Państwu zaprezentować ogólną 
wizję. Kolejne i szczegółowe etapy
nadejdą – podkreślał Mariusz Wój-
cik, przedstawiciel inwestora.

„Baltic Pipe” w naszej gminie?!
Według rządowych planów do 2022 r. miałby powstać gazociąg łączący Polskę, Danię i Norwegię. Jedną z trzech lo-
kalizacji wyprowadzenia rury na ląd jest miejscowość Gąski w gminie Mielno.

Podobnie jak w ubiegłym
roku pracownicy wszystkich
jednostek organizacyjnych
gminy Mielno będą mieli
okazję przed Świętami 
Bożego Narodzenia wesprzeć
najbardziej potrzebujące
osoby zamieszkałe na na-
szych terenach. 
Pracownicy socjalni MOPS
Mielno wytypowali dwie ro-
dziny, które przeszły pozy-
tywną weryfikację wolonta-
riuszy Szlachetnej Paczki.
Trwa zbiórka...

Pierwsze trzy lokaty co do licz-
by udzielonych noclegów, tak jak
w roku poprzednim, zajęły kolej-
no: Kołobrzeg – gmina miejska
(837,3 tys. noclegów), Gdańsk
(720,4 tys.) oraz Mielno (664,2
tys.) i łącznie koncentrowały one
ponad jedną czwartą (27,0 proc)
wszystkich noclegów udzielonych
w lipcu i sierpniu na obszarze nad-
morskim.

W Polsce jest ogółem 2 478
gmin, spośród których 55 zostało
zaliczonych do obszarów nadmor-
skich. Są one usytuowane nad
Morzem Bałtyckim lub pozostają
w bezpośredniej bliskości morza.
Obejmują obszar 7 891 kilome-
trów kw. Na ich terenie odnotowa-
no 2 514 – 23,5 proc. wszystkich
turystycznych obiektów noclego-
wych objętych sprawozdawczością
w lipcu 2017 r., tj. o 133 (5,6 proc.)
więcej niż w roku poprzednim.

Pod względem liczby oferowa-
nych miejsc noclegowych, przodują
ośrodki wczasowe – 72 048 miejsc

noclegowych (w porównaniu do
2016 r. wzrost o 9,0 proc.), następ-
nie hotele – 30 163 (wzrost o 6,2

proc) i pokoje gościnne – 23 272
(wzrost o 7,9%). Przeciętna liczba
miejsc noclegowych w obiektach

udostępniających pokoje gościnne
wynosi 24, w hotelach – 138, 
a w ośrodkach wczasowych – 137. 

W okresie wakacyjnym (tzn. 
w lipcu i sierpniu) 2017 r. z obiek-
tów znajdujących się na obszarach
nadmorskich skorzystało 1 561,0 tys.
turystów (790,8 tys. – w lipcu i 770,1
tys. – w sierpniu), czyli 20,7 proc.
nocujących w tym okresie w obiek-
tach turystycznych na terenie całe-
go kraju. Były to głównie pobyty
długookresowe, podobnie jak 
w tym samym okresie roku po-
przedniego, z przeciętną liczbą 
5 noclegów, podczas gdy średnia
długość pobytu w Polsce w tym
okresie wynosiła 3 noclegi. 

Stopień wykorzystania miejsc
noclegowych w gminach nadmor-
skich w okresie wakacyjnym br. wy-
niósł – 66,1 proc. w lipcu i 62,6 proc.
w sierpniu.

Korzystającymi z bazy noclego-
wej na terenach nadmorskich w se-
zonie letnim byli głównie turyści
krajowi – 1 266,5 tys. osób.

Turyści chcą wypoczywać u nas 
Które miejsce polskiego wybrzeża jest ulubione przez Polaków?! Mielno mieści się w tej kategorii na podium. W tym 
sezonie (lipiec i sierpień) – według danych Głównego Urzędu Statystycznego wypoczywało u nas 664 tysiące osób.
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Z tej okazji zostali uhonorowani
przez Prezydenta RP Medalem za
Długoletnie Pożycie Małżeńskie 
i specjalnym życzeniami od Burmi-
strza Mielna.

Teresa i Bogdan w 1947 roku
przybyli z rodzicami na Ziemie Od-
zyskane. Jubilat pochodzi z miejsco-
wości nadbużańskiej, zaś jego ma-
łżonka z powiatu częstochowskiego.
Od 34 lat są mieszkańcami Mielna.
Jubilat był trzykrotnie radnym

gminnym. Oboje małżonkowie od
dawna są zaangażowani w działal-
ność na rzecz lokalnej społeczności.
Aktywnie działają w Forum Samo-
rządowym „Nasza Gmina”, współor-
ganizują m.in. różnorodną pomoc
dla naszych mieszkańców, w tym dla
uczniów szkół (stypendia i nagrody
finansowe). Ponadto od wielu lat or-
ganizacyjnie wspierają zespół „Ławi-
ca”. Wychowali dwoje dzieci i docze-
kali się pięcioro wnucząt. 

złOTe GODy 
Teresa i Bogdan Wingert jako małżeństwo spędzili już pół
wieku.

/FELIETON WÓJTA/

Lekcja
patriotyzmu

Jestem pod wielkim
wrażeniem zorganizowanych
w naszej gminne obchodów 

99. rocznicy odzyskania
niepodległości. Narodowe święto
było prezentacją tego co
najcenniejsze – szacunku do
historii, tradycji, języka. Nikt nie
wstydził się bycia Polakiem, 
a wręcz przeciwnie podnosił to
jako powód do dumy. 
Uroczystości połączyły pokolenia
– śpiewem, nastrojem 
i wspomnieniami. Nie będzie
zanadto patetyczne posłużenie
się w tym właśnie przypadku
słowami Jana Zamoyskiego:
„Takie będą Rzeczpospolite, 
jakie ich młodzieży chowanie”. 
W naszych placówkach
oświatowych widać, że biorą
sobie te słowa do serca.  
W mieleńskiej szkole akademia
przerodziła się widowisko
muzyczne pełne biało-
-czerwonych symboli. Cała
społeczność uczniowska 
od pierwszaków do
gimnazjalistów zaprezentowała
wszystkim żywą lekcję
patriotyzmu. Na tle dekoracji 
z ponadczasowym hasłem 
i pocztówką ukazującą Mielno
sprzed lat pojawili się także
wyjątkowi goście – bohaterowie
tamtych dni. Ich słowa zabrzmiały
poruszająco. I te nieskrywane
emocje widać było szczególnie 
na twarzach najmłodszych. 
W Sarbinowie w plasku świec 
i w płonących pochodniach odbi-
jała się zaangażowana postawa
każdego obywatela… bez względu
na wiek. Czułam się wyjątkowo 
i byłam dumna, że stałam się
częścią historii pisanej „tu i teraz”
przez lokalną społeczność. 
Dziękuję.

OLGa rOSzaK-Pezała, 
WóJT GMiNy MieLNO

Marszałek Województwa 
zachodniopomorskiego 
Olgierd Geblewicz nagrodził
Gminę Mielno za współpracę
administracji z organiza-
cjami pozarządowymi 
w 2016 roku.

To już piąta edycja Konkursu dla
jednostek samorządu terytorialne-
go. Co tym razem doceniła Kapitu-
ła?

Mielno jako jedyny w wojewódz-
twie zachodniopomorskim samo-
rząd wprowadził elektroniczny sys-
tem zlecania zadań publicznych.
Ponadto Kapituła konkursu doceni-
ła współpracę z Gminną Rada Dzia-
łalności Pożytku Publicznego oraz
działania podejmowane na rzecz in-
tegrowania i promocji środowiska
pozarządowego, w tym organizację
Mieleńskiego Spotkania Pozarządo-
wego. Pozytywnie oceniono rów-
nież podtrzymywanie tzw. dobrych
praktyk związanych z finansowa-
niem wkładów własnych do projek-
tów realizowanych przez stowarzy-
szenia ze środków zewnętrznych 
i regrantingiem. 

– Oczywiście sukces Mielna nie
byłby możliwy bez aktywnych,
mądrych i odważnych lokalnych or-
ganizacji, stowarzyszeń, klubów. To
dzięki Waszej pracy i zaangażowa-

niu – po raz kolejny – jako samo-
rząd sięgnęliśmy po najwyższe lau-
ry. Dziękujemy! – podsumowała
wyniki Olga Roszak-Pezała, bur-
mistrz Mielna.

W tym roku nagrodzeni otrzy-
mali statuetkę przygotowaną przez
prof. Jerzego Lipczyńskiego – absol-
wenta ASP w Gdańsku, artystę 
i rzeźbiarza.

Mielno – Zachodniopomorski Lider współpracy z NGO

Już po raz trzeci 

I
nwestycja prowadzona była
na odcinku ok. 2400 metrów 
i obejmowała m.in. wzmoc-

nienie konstrukcji jezdni wraz z jej
poszerzeniem do 6 metrów, budo-
wę chodników o łącznej długości
2,9 km (częściowo obustronnych)
oraz ścieżki rowerowej na całym od-
cinku. Droga została wyposażona 
w odpowiednią infrastrukturę, w

tym kanalizację deszczową, przejścia
dla pieszych z azylami, zjazdy do po-
szczególnych posesji, pobocza oraz
oznakowanie pionowe i poziome.

Wartość inwestycji wyniosła
7.246.757,23 złotych. Połowę kosz-
tów inwestycji pokryto z pieniędzy
z Programu Rozwoju Gminnej i Po-
wiatowej Infrastruktury Drogowej
na lata 2016-2019. Pozostałą część

sfinansowały samorządy powiatu
koszalińskiego (1.500.000 zł) oraz
gminy Mielno (2.746.757 zł).

– To największa inwestycja dro-
gowa w gminie Mielno, na którą od
kilku dekad z niecierpliwością cze-
kali mieszkańcy i turyści – mówiła
podczas przecięcia wstęgi, symboli-
zującej zakończenie projektu, Olga
Roszak-Pezała, burmistrz Mielna.

Przekazanie drogi do użytku od-
było się w październiku z udziałem
m. in. starosty koszalińskiego,
władz gminy Mielno, przedstawi-
cieli wykonawcy i mieszkańców.

Do Gąsek nową drogą
Zakończyła się przebudowa drogi powiatowej w Gąskach.
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Z okazji 90. urodzin 
Paniom 
Ludomile Pikulskiej, 
Mariannie Kozubowskiej, 
Anieli Józefowskiej, 
Helenie Niżyńskiej

najserdeczniejsze życzenie zdrowia, 
dobrego samopoczucia i wszelkiej
pomyślności 

składa 
OLGa rOSzaK-Pezała, 

BUrMNiSTrz MieLNa

Karta umożliwia korzystanie, na
preferencyjnych warunkach, z kata-
logu ofert: kultury, edukacji, rekre-
acji, transportu i innych usług ofe-
rowanych przez partnerów Progra-
mu.

O Zachodniopomorską Kartę Se-
niora mogą ubiegać się osoby, które
ukończyły 60 lat. Karty wydawane
są bezpłatnie.

Dodatkowe informacje dostępne
są w Regulaminie wydawania 
i użytkowania Zachodniopomor-
skiej Karty Seniora.

Jak otrzymać Zachodniopomor-
ską Kartę Seniora?

Przyznanie Karty następuje 
na podstawie wniosku złożonego 
w jednostce organizacyjnej Samo-
rządu (Miejski Ośrodek Pomocy
Społecznej w Mielnie). Wnioski
rozpatrywane są w terminie 30 dni

od daty jego złożenia. Odbioru Kar-
ty dokonuje się osobiście w miejscu
złożenia wniosku o wydanie Karty.

Zachodniopomorska Karta Se-

niora jest ważna wraz z dowodem
osobistym.

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

Seniorze – odbierz kartę!
Wsparciem zachodniopomorskiej Karty Seniora objęte są osoby starsze zamieszkałe 
na terenie województwa zachodniopomorskiego.

Karta umożliwia korzystanie, na
preferencyjnych warunkach, z kata-
logu ofert: kultury, edukacji, rekre-
acji, transportu i innych usług ofe-
rowanych przez partnerów Progra-
mu.

O wydanie Zachodniopomor-
skiej Karty Rodziny mogą ubiegać
się:

a) małżonkowie prowadzący
wspólne gospodarstwo domowe 
z minimum dwojgiem dzieci oraz
dzieci (do 18. roku życia lub 26.
roku życia w przypadku kontynu-
owania nauki, dożywotnio w przy-
padku dzieci legitymujących się
orzeczeniem o stopniu niepełno-
sprawności);

b) rodziny zastępcze zamieszka-
łe pod wspólnym adresem;

c) rodzinne domy dziecka.
Karty wydawane są bezpłatnie.

Jak otrzymać 
zachodniopomorską
Kartę rodziny?

Przyznanie Karty następuje 
na podstawie wniosku złożonego 

w jednostce organizacyjnej Samo-
rządu (Miejski Ośrodek Pomocy
Społecznej w Mielnie) właściwego
ze względu na miejsce zamieszka-
nia. Wnioski rozpatrywane są w ter-
minie 30 dni od daty jego złożenia.
Odbioru Karty dokonuje się osobi-
ście w miejscu złożenia wniosku 
o wydanie Karty.

W przypadku rodzica Karta
wydawana jest na czas nieokreślo-

ny. Natomiast dla dzieci Karta wy-
dawana jest na czas określony, 
tj. do osiągnięcia przez dziecko 
18. roku życia. W przypadku dzie-
ci, które po 18. roku życia konty-
nuują naukę, możliwe jest na ich
wniosek wydanie kolejnej Karty
ważnej do ukończenia 26. roku
życia dziecka.

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

Zachodniopomorska
Karta Rodziny
Wsparciem Zachodniopomorskiej Karty Rodziny objęte są rodziny 
z minimum dwojgiem dzieci, z terenu województwa zachodniopo-
morskiego. Program Zachodniopomorskich Kart Rodziny ma na celu
poprawę sytuacji rodzin.

„Starajmy się tak postępować, i tak żyć, 
aby nikomu w naszej Ojczyźnie nie brakło
dachu nad głową i chleba na stole,
by nikt nie czuł się samotny i pozostawiony bez opieki.” 

JAN PAWEŁ II 

Z
okazji Dnia Pracownika Socjalnego pragniemy złożyć wszystkim
Pracownikom serdeczne życzenia i wyrazy uznania za wysiłek 
i zaangażowanie w wypełnianiu ważnej roli społecznej na rzecz
drugiego człowieka. 

W dniu Waszego święta życzymy Wam, aby pomoc drugiemu człowie-
kowi stała się dla Was prawdziwym spełnieniem i przyniosła satysfakcję 
z wykonywanej pracy.

Olga Roszak-Pezała Tadeusz Jarząbek
Burmistrz Mielna Przewodniczący Rady Miejskiej Mielna



W
tym roku uroczystość
była szczególna – przy-
gotowali ją uczniowie 

i nauczyciele ze Szkoły Podstawo-
wej w Mielnie i pracownicy Cen-
trum Kultury w Mielnie, a patronat
objęła burmistrz Mielna – Olga Ro-
szak-Pezała.  Wśród zaproszonych
byli m.in. przedstawiciele Związku
Sybiraków – Oddział w Koszalinie,
Związku Kombatantów i Byłych
Więźniów Politycznych, lokalni
kombatanci oraz członkowie ich 
rodzin, emerytowani nauczyciele
naszej szkoły.

Spotkanie rozpoczęło Szkolne
Święto Pieśni Patriotycznej. Podczas
niezwykłego koncertu zaprezento-

wały się wszystkie klasy naszej szkoły.
Uczniowie z zaangażowaniem wyko-
nali piosenki i pieśni z żołnierskiego 
i legionowego repertuaru. Szczegól-
nie uroczyście wybrzmiała wykonana
na koniec koncertu „Rota” – stając się
wspólnym manifestem patriotyzmu
obecnej wielopokoleniowej społecz-
ności. Ze szczególnym przesłaniem
do dzieci i młodzieży wystąpił prezes
Związku Sybiraków – Oddział w Ko-
szalinie, Anatol Gonczarewicz. Jako
świadek wojennego koszmaru zaape-
lował o pielęgnowanie wolności jako
najwyższej wartości. Szkolne Święto
Pieśni Patriotycznej przygotowała 
i poprowadziła Kamila Figielska, na-
uczyciel muzyki.  

Pierwszą część obchodów
uświetnił gościnny występ orkiestry
dętej „Morscy Muzycy” ze Szkoły
Podstawowej w Sarbinowie pod dy-
rekcją Izabeli Wasilewskiej.

Drugą część uroczystości wy-
pełnił przygotowany przez Cen-
trum Kultury w Mielnie spektakl
teatralny „Podaj dłoń”. Dyrektor
Anna Ledochowicz zaprosiła na
scenę aktorów: Marzannę Graff 
i Aleksandra Mikołajczaka, którzy
w niezwykle wzruszający sposób
przedstawili historię syberyjskich
zesłańców.

Scenariusz spektaklu stał się te-
matem przygotowanego przez na-
uczyciela historii, Macieja Adamo-

„Wolność kocha    
Pod takim hasłem, w piątek, 10 listopada obchodzono w mieleńskiej szkole       
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Mówi się, że dziś nie ma już
patriotów, że patriotyzm się
przeżył i przeszedł do historii.
Kto tak uważa, z pewnością nie
był 8 listopada w Szkole Podsta-
wowej im. Straży Granicznej 
w Sarbinowie. 

Punktualnie o godzinie 16 roz-
brzmiały uroczyste werble. Ulicami
miejscowości ze śpiewem na ustach,
z płonącymi pochodniami i biało-
-czerwonymi f lagami w rękach 
ruszył „Marsz niepodległościowy”.
Uczestnicy najpierw skierowali się
do kościoła, w którym odmówiono
modlitwę w intencji poległych za
Ojczyznę, by później udać się do
szkoły. 

Jako pierwsi zaprezentowali się
uczniowie klas IV i V. Przygotowali

przedstawienie, w którym pokazali,
czym dla młodych ludzi jest patrio-
tyzm. W zrozumiały sposób ukazali
trudną drogę Polski do odzyskania
niepodległości. Następnie na scenie
pojawiła się dziecięca orkiestra dęta
„Morscy muzycy”, którzy swoim 
zapierającym dech w piersiach 
występem nawiązali do Wspólnoty
Europejskiej. Przygaszone światło 
i blask świec wprawiły zebranych 
w niezwykły nastrój. Wspólnie śpie-
wano pieśni patriotyczne, dzięki
którym udało się nieco przybliżyć
klimat wydarzeń z pamiętnego
roku 1918. 

Kolejnym ważnym punktem
tego wieczoru była lekcja historii,
którą poprowadził Rafał Semołonik
– przedstawiciel grupy rekonstruk-

cyjnej „Pochodnia”. Ta część naj-
bardziej przypadła do gustu
uczniom, którzy mieli wyjątkową
okazję, by przymierzyć stroje żoł-
nierskie oraz sprawdzić ciężar bro-
ni, z którą w rękach nasi przodko-
wie wywalczyli wolność. Ostatnim
dopełniającym całości akcentem
był tort z patriotyczną dekoracją
ufundowany przez firmę Świat Lo-
dów.

Serdecznie dziękujemy wszyst-
kim, którzy swą obecnością udo-
wodnili, że w naszym narodzie
wciąż żyje duch patriotyzmu. Bez
burmistrz Mielna – Olgi Roszak-
-Pezały, Dominika Groneta, An-
drzeja Koca, Marka Gila, Tade-
usza Jarząbka, Anny Kobylińskiej,
radnych naszej gminy: Piotra Gar-

MłODzi PaTriOCi z SarBiNOWa

Niepodległość pod żaglami
Młodzi żeglarze z MUKŻ „Bałtyk” w Dzień Niepodległości wystartowali 
w IX Regatach Niepodległości w Kołobrzegu. Podczas uroczystości otwarcia
zawodów nie zabrakło biało-czerwonych akcentów niepodległościowych. Team
z Mielna ścigał się w klasie Optymist, zdobywając dwa złote medale (Patrycja
Chiniewicz i Maksymilan Bączkowski).

/W OBIEKTYWIE/

NieTyPOWe OBChODy W MOrzU 
Z OKaZJI DNIa NIePODLeGłOśCI Na MIeLeńSKIeJ PLażY KąPałO SIę 

KILKaNaśCIe OSób. DeSZCZ, WIaTR I NISKa TeMPeRaTURa 
NIe ZNIeChęCIłY śMIałKóW DO MORSOWaNIa.



 m i rozumiem” 
          e 99. rocznicę odzyskania wolności przez Polskę. 
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nickiego, Leona Rybki, Ewy Ja-
błońskiej, Pani Joanny Daniuk-
-Walach, Danuty Maciejewskiej,
Renaty Stojek, Bogdana Wingerta,
Rafała Rygla, Mirosława Słonim-
skiego oraz rodziców, seniorów 
i przyjaciół szkoły 99. rocznica
odzyskania przez Polskę niepod-
ległości nie byłaby tak podniosła. 

Serdeczne ukłony w stronę
wszystkich, którzy swoją obywa-
telską postawą dają przykład naj-
młodszym. Żywimy nadzieję, że
ten wieczór pozostanie na długo 
w sercach i pamięci nas wszyst-
kich.

aGNieSzKa iGNaCaK
NaUCzyCieL JęzyKa POLSKieGO

SP SarBiNOWO

Najmłodsi patrioci

wicza panelu dyskusyjnego. Roz-
mowy rozpoczął Kazimierz Krupiń-
ski – wiceprezes Związku Sybira-
ków – Oddział w Koszalinie. Jego
świadectwo wojennej historii wy-
wołało wśród uczniów bardzo wie-
le emocji. Trzecia część spotkania
przebiegła pod znakiem rozmów 
i podziękowań. Aktorka Marzanna
Graff opowiedziała o doświadcze-
niach z realizacji spektaklu 
w różnych zakątkach świata. 

Dzisiaj już wiemy, że wojenne
marzenia naszych gości o wolnej
Polsce się spełniły. Doceńmy to 
i pielęgnujmy, aby historia nigdy się
nie powtórzyła.

KaMiLa FiGieLSKa



KULiNarNe WarSzTaTy
SMaCZNIe I ZDROWO – CZYLI WaRSZTaTY ZDROWeGO
ODżYWIaNa DZIeCI W WIeKU SZKOLNYM – PełNe bYłY

SMaCZNYCh PRZeKąSeK I TO SaMODZIeLNIe PRZYGOTO-
WaNYCh PRZeZ UCZNIóW Z POMOCą Pań Z KLUbU 

SeNIORa bURSZTYN. PROJeKT, KTóRY JeDNOCZeśNIe IN-
TeGRUJe POKOLeNIa, UCZY WSPółPRaCY I UROZMaICa-
NIa ZDROWYCh POSIłKóW DOfINaNSOWaNY ZOSTał 

Ze śRODKóW PROGRaMU fUNDUSZU INICJaTYW 
SPOłeCZNYCh. KOLeJNe WaRSZTaTY I TaJNIKI ZDROWe-

GO ODżYWIaNIa NIebaWeM!!
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Polish Fighter Cup to ogólnopol-
ski turniej Kickboxingu organizo-
wany przez klub Alkon Szczecin
pod patronatem Polskiego Związku
Kickboxingu (PZKB). Do wyboru są
trzy formuły: kick light (zawodnicy
nie mogą wykorzystywać pełnej
siły ciosu), full contact (możliwe
uderzanie z pełną siłą, natomiast
nie można zadawać ciosów kolana-
mi), K1 (w tej formule dozwolone
są ciosy z całej siły oraz można ude-
rzać kolanami w cały tułów oraz
głowę).

– Po raz pierwszy udział w tym
turnieju brałem dwa lata temu,
jako debiutant w kickboxingu 
w formule K1. Zająłem wtedy dru-
gie miejsce, przegrywając w finale.
Tym razem również startowałem 
w formule K1, tocząc dwa pojedyn-
ki. Pierwszy pojedynek wygrałem
nokautując przeciwnika, natomiast
drugą walkę zwyciężyłem jedno-
głośną decyzję sędziów stosunkiem
3:0 – relacjonuje przebieg turnieju
zawodnik. 

Przygodę ze sportami walki 
Michał rozpoczął w 12. roku życia,
jednak sam kickboxing pod okiem
trenera – Grzegorza Kowalskiego,
uprawia od czterech lat w klubie
Kickboxing K1 Bałtyk Koszalin. 

Plany?! Jednym z priorytetów

będą Mistrzostwa Polski WKSF or-
ganizowane przez Polską Federację
Kickboxingu. W lutym zawodnik
planuje również wyjazd na między-
narodowy turniej kickboxingu do
Austrii oraz występ na gali K1 w Bo-
bolicach.

Prawdziwy wojownik
Michał Krasnostawski zdobył złoto podczas Polish Fighter Cup 6, który odbył się w Szcze-
cinie.

10 grudnia grupa aktorów amatorów z Mielna i gmi-
ny wystawi na deskach Teatru Variette Muza spektakl
słowno-muzyczny „O ubogim gospodarzu i burszty-
nowych skarbach”. 

Spektakl jest finałem wielotygodniowej pracy aktorów-
amatorów. Grupa inicjatywna postawiła przed sobą ambit-
ne zadanie przygotowania spektaklu. Warsztaty prowadzi 
i udziela cennych wskazówek mieleńskiej społeczności re-
żyser, na co dzień uczący początkujących artystów trudnej
gry aktorskiej. Organizatorem warsztatów teatralnych dla
dzieci, młodzieży oraz dorosłych mieszkańców gminy
Mielno jest Stowarzyszenie Forum Samorządowe „Nasza Gmina”. 

Spektakl został przygotowany w ramach projektu „TEATR LEGEND”, na
którego realizację stowarzyszenie pozyskało środki z Programu Fundusz
Inicjatyw Obywatelskich.

zabawa w teatr

W
iktor gra na fortepia-
nie od 6. roku życia.
Jest uczniem koszaliń-

skiej szkoły muzycznej. Od począt-
ku swojej edukacji muzycznej od-
nosi sukcesy w konkursach piani-
stycznych o zasięgu ogólnopolskim
i międzynarodowym. Do jego jak
na razie najbardziej znaczących
osiągnięć należą:

– I nagroda w  Polsko-Niemiec-
kim Konkursie Pianistycznym Mło-

de Talenty w Szczecinie, którą zdo-
był trzykrotnie;

– III nagroda w Międzynarodo-
wym Festiwalu Młodych Pianistów
w Głubczycach;

– I miejsce w Ogólnopolskim
Turnieju Pianistycznym im. H.
Czerny-Stefańskiej w Żaganiu; 

– III nagroda w Ogólnopolskim
Konkursie Pianistycznym Szkół
Muzycznych I st. MISTRZ KLA-
WIATURY w Warszawie;

– I miejsce w VI Ogólnopolskim
Turnieju Chopinowskim im. Hali-
ny i Ludwika Stefańskich w Krako-
wie;

– III miejsce w Międzynarodo-
wym Konkursie Pianistycznym 
Goerlitz/Zgorzelec w Niemczech;

– w Międzynarodowym Forum
Pianistycznym „Bieszczady bez gra-
nic” otrzymał Nagrodę „Indywidu-
alność Forum 2016” Podkarpackiej
Fundacji Rozwoju Kultury.

Sukces młodego
pianisty 
Mieszkaniec Mielna, 16-letni Wiktor Kazubiński, zajął III miejsce 
w Międzynarodowym Konkursie Muzycznym New York Golden Clas-
sical Music awards w Nowym Jorku i otrzymał zaproszenie do wzięcia
udziału w Koncercie Laureatów, który odbył się 6 listopada tego roku
w Weill Recital hall w Carnegie hall w Nowym Jorku.

/W OBIEKTYWIE/



7reKreaCJaListopad 2017 | nr 11 (35) |  www.mielno.pl     www.facebook.com/GminaMielno

N
a zajęcia do CKM uczęsz-
cza ponad trzydzieścioro
dzieci, a największym po-

wodzeniem cieszy się sekcja form
użytkowych. Dzieci podzielone na
dwie grupy w zależności od wieku
wykonały już samodzielnie ksią-
żeczki z ułożonymi przez siebie
opowiadaniami, zakładki do ksią-
żek czy bransoletki.

Wesoło i głośno jest podczas 
zajęć sekcji wokalnej czy nauki gry
na instrumentach. Oprócz facho-
wej opieki dyplomowanych pedago-
gów, dzieci mają do dyspozycji
nowy instrument muzyczny Yama-
ha Cavinova.

W podwoje Centrum Kultury za-
witał też teatr, na razie w formie za-
jęć teatralnych dla młodzieży, ale
biorąc pod uwagę zapał tych mło-
dych ludzi, to kto wie czym to się
skończy.

W gościnnych progach budynku
znalazło się też miejsce dla dwóch

zespołów ludowych, czyli zespołu
Ławica i Bursztyn. Mają swoje po-
koje i miejsce do prowadzenia prób. 

Dwa razy w miesiącu odbywają
się też spotkania Mieleńskiego Klu-
bu Seniora.

Centrum Kultury wyszło z ini-
cjatywą utworzenia Klubu Kobiet 
i ten pomysł spotkał się z nadzwy-
czajnym oddźwiękiem. Dwa razy
w tygodniu w ramach Klubu Ko-
biet odbywają się zajęcia ruchowe,
a raz w tygodniu zajęcia warsztato-
we. Podczas ostatnich panie uczy-
ły się filcowania wełny, a następnie
wykonywały z niej ozdoby świą-
teczne.

W planach jest uruchomienie
sekcji brydża – zaczynamy przyjmo-
wanie zapisów. Zajęcia odbywać się
będą w każdą środę od godz. 17.00,
a prowadzić je będą dyplomowani
instruktorzy brydża sportowego.

Otwieramy także nabór do sekcji
tanecznej „Taniec ze wstążką”, dla

dzieci w wieku przedszkolnym tzn.
3 – 6 lat. Zajęcia obejmują naukę
kroków tanecznych zaczerpniętych
z różnych technik tańca: nowocze-
sny, dyskotekowy, klasyczny. Dzieci
nauczą się operować przyborami

gimnastycznymi, takimi jak: chusty,
pompony, obręcze i wstążki. 

– Te zajęcia rozwijają tanecznie,
umuzykalniają, a także doskonale
wpływają na poprawę koordynacji
ruchowej. Są atrakcyjne dla dzieci,

ze względu na różnorodność form
przekazu. To świetna zabawa i bar-
dzo efektowna forma wizualna. 
Na zajęciach będą powstawać ukła-
dy taneczne, które dzieci zaprezen-
tują przed rodzicami na zajęciach
otwartych – podsumowuje Anna
Ledochowicz, dyrektor CKM w Miel-
nie.

Zajęcia będą odbywać się w Cen-
trum Kultury w Mielnie jeden raz 
w tygodniu po 45-60 min.

Cieszymy się, że tyle osób udało
nam się „wkręcić w kulturę na całe-
go”.

Centrum Kultury dla mieszkańców
Najmłodsza instytucja samorządowa w gminie Mielno – Centrum Kultury w Mielnie – radzi sobie bardzo dobrze. 
Na przełomie października i listopada zaczęły działać sekcje zainteresowań dla dzieci i młodzieży. 

SYLWeSTeR
W MIeLNIe

JUż PO raz DrUGi MieLNO
OrGaNizUJe hUCzNe 
POWiTaNie NOWeGO rOKU.
Na DePTaKU Przy 
UL. KOŚCiUSzKi W MieLNie
ODBęDzie Się WieLKi KONCerT
SyLWeSTrOWy. 
iMPrezę UŚWieTNią GWiazDy
MUzyKi DiSCO: STaChUrSKy
Oraz zeSPOły „JOCKer” 
i „GeSeK”. 

W programie zaplanowano wiele
atrakcji takich jak wspólna, rozgrze-
wająca uczestników zumba, pokaz
magii, występ DJ-a czy specjalne
dekoracje miejsca imprezy. Punktu-
alnie o północy rozpocznie się
wspaniały pokaz sztucznych ogni.
Impreza rozpocznie się ok. godz.
21.00 a zakończenie imprezy prze-
widziane jest ok. godz. 1.00 w no-
cy.
Zapraszamy również lokalnych
przedsiębiorców do przygotowania
oferty sylwestrowo-noworocznej dla
gości, którzy będą chcieli powitać
Nowy Rok na naszym wybrzeżu.
Koncert będzie promowany w me-
diach społecznościowych, a także
na bilbordach, słupach ogłoszenio-
wych, plakatach w Koszalinie 
i całej gminie Mielno, a także w lo-
kalnych mediach. Wszystkie te
działania mają zachęcić jak najwię-
kszą liczbę osób do udziału w tym
wydarzeniu. 
Gotowe pliki reklamowe możecie
Państwo otrzymać jeśli tylko wyrazi-
cie taka wolę i skontaktujecie się 
z Centrum Kultury w Mielnie.
Wszelkich informacji na temat tego
i innych wydarzeń kulturalno-rozryw-
kowych na terenie Gminy Mielno
udzielą Państwu pracownicy Cen-
trum Kultury w Mielnie tel. 94 315
60 71, e-mail: kontakt@ckm.miel-
no.pl

W Centrum Kultury w Mielnie
zorganizowano pierwszą impre-
zę halloweenową. We wspólnej
zabawie z duchami, wiedźmami,
trollami i różnymi innymi stra-
szydłami wzięło udział kilkana-
ścioro dzieci, a – co z zadowole-
niem odnotowaliśmy – ich rodzi-
ce też bawili się świetnie.

Cały budynek CKM został przy-
strojony w odpowiedni do konwen-
cji sposób. Były ogromne dynie
świecące upiornym światłem, paję-
czyny oplatające wszystko i wszę-
dzie i pająki różnej wielkości pojawia-
jące się znienacka. Gości w drzwiach
witały dwie całkiem sympatyczne
wiedźmy i porywały dzieci albo do
Komnaty Metamorfoz albo do Sza-
lonej Pracowni Oli. W hallu stały
dwie mroczne postacie od czasu do
czasu pobrzękujące łańcuchami 
i straszliwie zawodzące. 

Do Komnaty Metamorfoz wcho-
dziły ładne i grzeczne dzieci, a w ja-
kim stanie wychodziły to widać na
zbiorowym zdjęciu. W Szalonej
Pracowni Oli powstawały dzieła dy-

niowej sztuki, bo to właśnie tu dzie-
ci specjalnymi farbami i pisakami
malowały małe dynie.

Po budynku krążyła czarownica
Brzeskotka, która wraz z małą dia-
bliczką zaciągała dzieciaki w różne
przeraźliwe zakamarki by spraw-
dzić czy są w nich jakieś straszydła.
Czarownica opowiadała też niesa-

mowite historie mrożące krew w ży-
łach, ale jak się okazało dzieci po-
trafiły zrewanżować się równie
straszliwymi opowieściami.

Zabawa była przednia, ale miała
w sobie także element edukacyjny 
– oswajanie dzieci ze strachem. 
W pradawnych czasach w Polsce
obchodzono Dziady, był to przed-

chrześcijański obrzęd zaduszny,
którego istotą było obcowanie ży-
wych z umarłymi, a konkretnie na-
wiązywanie relacji z duszami
przodków (dziadów), okresowo po-
wracającymi do swych dawnych sie-
dzib, za czasów swojego życia. Ce-
lem działań obrzędowych było po-
zyskanie przychylności zmarłych,
których uważano za opiekunów 
w sferze płodności i urodzaju. 

Współcześnie zaadaptowaliśmy
Halloween, święto pochodzące pro-
sto z USA, kojarzące się głównie 
z zawołaniem „cukierek albo psi-
kus” i dyniami. A tak naprawdę to
rzymskie święto na cześć bóstwa
owoców i nasion albo celtyckie 
święto na powitanie zimy. 

Dzisiaj obie te tradycje przepla-
tają się wzajemnie tworząc swego
rodzaju mieszankę kulturową, 
a w zależności od kraju wzbogaconą
lokalnymi obrzędami.

W tym roku zanotowaliśmy
„straszny” sukces halloweenowy 
i już zapraszamy do wspólnego „ba-
nia się” w 2018 roku.

Strach ma WieLKie oczy 

/ZAPRASZAMY/
Zapisy na zajęcia oraz dodatkowe
informacje dotyczące zajęć prowa-
dzonych w Centrum Kultury można
uzyskać pod numerem tel. 94 315
60 71. W niektórych sekcjach są
jeszcze wolne miejsca.
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W rozgrywkach chłopców 
z rocznika 2002-2004. startowały
zespoły klasowe: 7a, 7b SP oraz II a,
II b i III gimnazjum. Po rozegraniu
8 spotkań i strzeleniu 45 bramek
najlepszą okazała się drużyna klasy
trzeciej.  

W składzie mistrzowskiej druży-
ny zagrali: Mateusz Czadrowski (ka-
pitan, strzelec 3 goli i zdobywca ty-
tułu „Najlepszy zawodnik turnieju”),

Filip Szymański (3 gole), Michał Ba-
ranowski, Jakub Tyburski, Norbert
Wojsiat, Wiktor Jarmolenko, Mate-
usz Kaszewski, Karol Smętek oraz
rezerwowy Bartosz Lis. 

Natomiast w turnieju chłopców 
z rocznika 2005 i młodszych uczest-
niczyły reprezentacje pięciu klas: 
IV ab, V a, V b, VI a i VI b. Po roze-
graniu 8 meczów i strzeleniu łącz-
nie 42 goli  mistrzem SP Mielno zo-

stała drużyna klasy V b. W mistrzo-
stwach bardzo dobrze piłkarsko 
zaprezentował się zespół klas
czwartych, a w zaciętym meczu 
finałowym dopiero rzuty karne zde-
cydowały o wygranej V b z VI a wy-
nikiem 3:2. 

W mistrzowskim zespole zagrali:
Maksymilian Juchniewicz (kapitan,
bramkarz oraz strzelec 9 goli), Ja-
kub Koza (8 goli i tytuł „Najlepszy
zawodnik turnieju”), Jan Mierze-
jewski, Maksymilian Sobko, Piotr
Swaryczewski, Filip Wójtowicz, Mi-
kołaj Poraj-Dobrzelewski oraz Ksa-
wery Sosnowski. 

Mistrzostwie piłki nożnej
W listopadzie rozegrano mistrzostwa mieleńskiej szkoły 
w halowej piłce nożnej.

Z
awody pływackie odbyły się
w ośrodku rehabilitacyjno-
wypoczynkowym „Syrena”

w Mielnie. Uczestnicy projektu 
– głównie uczniowie szkoły – przez
16 spotkań doskonalili technikę pły-
wania oraz uczyli się podstaw tańca
synchronicznego w wodzie, na base-
nie w ośrodku „Jawor” w Sarbinowie.

W mini olimpiadzie wzięło
udział 18 osób, które po oficjalnej
defiladzie przy dźwiękach orkiestry
dętej „Morscy Muzycy” rozpoczęło
imprezę. Atrakcją główną było za-
prezentowanie tańca synchronicz-
nego przy muzyce orkiestry, który
trwał około półtorej minuty. Efekt
wywołał wielkie poruszenie wśród
publiczności. W dalszej części
olimpiady rywalizowano w indywi-
dualnych konkurencjach o statuet-
kę „najlepszego pływaka”. Zwycięz-
cą okazał się Miłosz Czadrowski 
(I miejsce), Dawid Tymecki (II
miejsce) oraz Natalia Jarosz (III
miejsce). Wyróżnieni zawodnicy
otrzymali statuetki pływaka oraz
medale. Trud pozostałych uczestni-
ków projektu również został doce-
niony i wszystkim wręczono zasłu-
żone nagrody. Po zakończeniu za-

baw wodnych, widownia i pływacy
wzięli udział w warsztatach z kite-
surfingu prowadzonych przez To-
masza Niechajczyka, który zapre-
zentował sprzęt pływacki oraz opo-
wiedział o swoim hobby. Podczas
olimpiady rozstrzygnięty został
również konkurs fotograficzny
„Pływaj z Kulturą”. Pierwsze miejsce
zdobył Oskar Serocki-Przybysz,
drugie Julia Pawłowska, a trzecie
Dawid Tymecki. Wszystkie zdjęcia
konkursowe zostaną przesłane na
wojewódzki konkurs „Pomorze Za-
chodnie to MY” i powalczą o dalsze
laury. Wszystkim wygranym gratu-
lujemy.

Serdeczne podziękowania należą
się tworzącym i realizującym pro-
jekt: Monice Rosowskiej-Kroeb – dy-
rektorowi szkoły w Sarbinowie oraz
wiceprezesowi Stowarzyszenia „Na-
sze Sarbinowo”, Izabeli Wasilewskiej
– prezesowi Stowarzyszenia „Nasze
Sarbinowo” oraz dyrygentowi orkie-
stry dętej „Morscy Muzycy” oraz
Ewie Jabłońskiej – nauczycielowi w-f
oraz instruktorowi pływania, przy-
gotowującej dzieci do uczestnictwa
w mini olimpiadzie. Szczególne wy-
razy uznania należą się również dy-

rekcji ośrodka „Syrena” w Mielnie,
kierownikowi – Tomaszowi Zawadz-
kiemu za pomoc w przygotowaniu
przedsięwzięcia oraz Tomaszowi
Niechajczykowi za przeprowadzenie
warsztatów z kitesurfingu.

Mini olimpiada nie była defini-
tywnym zakończeniem działań pro-
jektu „Morska Kultura Pływania”.
Przewidziano jeszcze szkolenia 

z żeglarstwa oraz pierwszej pomo-
cy. Ponadto zostanie rozstrzygnięty
konkurs plastyczny na projekt 
tablic informacyjnych, które będą
umieszczone na promenadzie 
w Sarbinowie. Konkurs ogłoszony
został dla społeczności lokalnej, 
a bliższe informacje dostępne są na
facebook'owym profilu stowarzy-
szenia „Nasze Sarbinowo”. Nato-

miast 6 grudnia grupa nieformalna
„Morska Mila” podsumuje całość
projektu i rozda uczestnikom cer-
tyfikaty ukończenia działań oraz
nagrody za konkurs na projekt ta-
blic. 

Projekt realizowany jest w ra-
mach współpracy z Działaj Lokalnie
oraz Miastem i Gminą Mielno. 
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Morska kultura pływania
17 listopada uczniowie Szkoły Podstawowej im. Straży Granicznej zaprezentowali zdobyte umiejętności pływackie 
w ramach realizowanego projektu „Morska Kultura Pływania”. 

Już po raz dziewiąty odbył się 
w Jastrzębie Zdroju cieszący się po-
pularnością i prestiżem w środowi-
sku sportowym Turniej Kumite 
Karate Kyokushin. Prawie czterystu
adeptów tej sztuki walki, reprezen-
tujących 38 klubów z Polski 
i Czech, rywalizowało o medale.
Karatecy z Mieleńskiego Klubu
Sztuk i Sportów Walki zajęli druży-
nowo 11 miejsce zdobywając siedem

krążków w różnych odcieniach. 
W poszczególnych kategoriach
wiekowych i wagowych po laury 
sięgnęli: Wojciech Formela (złoto),
Jakub Koza (srebro), Wiktor Szym-
czak (srebro), Wiktor Kruk (brąz),
Jan Mierzejewski (brąz), Dominik
Józefowski (brąz), Lidwia Choda-
kowska (brąz). 

Gratulacje dla zawodniów i sen-
sei Cezarego Banasiaka.

Karatecy z Mielna 
na medal


