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Nagrody I stopnia za wybitne
osiągnięcia sportowe w 2018 roku
otrzymali zawodnicy mieleńskiego
klubu karate kyokushin. 

Gospodarz gminy Olga Roszak-
-Pezała doceniła uczestnictwo i wy-
sokie miejsca na podium w wielu
prestiżowych turniejach i przedsię-
wzięciach sportowych. To właśnie ci
sportowcy: Jan Mierzejewski, Jakub
Koza, Weronika Sapor, Wojciech
Formela, Krzysztof Stanek – stano-
wili część kadry Polski podczas 
32. Mistrzostw Europy w Kaliningra-
dzie. Ponadto nagrodę II stopnia

otrzymała Patrycja Banasiak za brą-
zowe miejsce na podium w Pucharze
Polski Seniorów. 

Burmistrz Mielna wyróżniła
także pracę trenerską Mariusza Go-
sławskiego, prowadzącego Akade-
mię Piłkarską, m. in. za mistrzostwo
powiatu koszalińskiego w Bałtyckiej
Lidze Orlików wywalczone przez
drużynę AP Mielno. 

Gratulujemy wszystkim nagro-
dzonym zawodnikom. Gratulacje
składamy również instruktorom 
i trenerom, którzy w znacznym
stopniu przyczynili się do tych suk-
cesów. 

Karatecy z nagrodami burmistrza 

Whali sportowej spot-
kała się cała społecz-
ność szkolna – nau-

czyciele, radni, samorządowcy, ro-
dzice, absolwenci, sympatycy mieleń-
skiej oświaty. Apel był wyjątkowy nie
tylko ze względu na liczbę gości,
ilość szczerych podziękowań, czy
morze ciepłych słów pod adresem
Dyrektor Ewy Jabłońskiej. Był wyjąt-
kowy bo pokazał jak ważne są po-
nadczasowe wartości zaszczepione
za młodu w uczniach przez pedago-
ga z powołania. Tym wartościom po-
święcona była cała uroczystość. 

Rozpoczęło się od brawurowo
zatańczonego poloneza przez ósmo-
klasistów, po czym głos zabrali go-
ście m. in. burmistrz Mielna, radni,
przedstawiciele Rady Rodziców, re-
prezentanci lokalnych stowarzyszeń
współpracujących ze szkołą, dyrek-
torzy jednostek organizacyjnych
gminy i przyjaciele. Wyjątkowo 
w tym dniu zabrzmiały słowa samej
Ewy Jabłońskiej, wzruszonej i zasko-
czonej aurą spotkania, jak i doboro-
wym repertuarem apelu. 

Dyrektorka dziękowała wszyst-
kim za wspaniałą uroczystość, za wie-
loletnią współpracę w tworzeniu
dobrego wizerunku szkoły, za małe 
i duże sukcesy oraz wszelką motywa-
cję i serdeczność w codziennej pracy.
Program artystyczny gali pożegnalnej
organizatorzy perfekcyjnie dobrali do
zainteresowań i nawet samego tem-
peramentu honorowego gościa. 

Za wieloletnie i pełne profesjo-
nalizmu pełnienie funkcji szefa
szkoły muzycznie podziękowali
uczniowie: „Gołębim songiem” – Ju-
lia Rybka, utworem „Między słowa-
mi” – Julia Legieć oraz piosenką „Nie
chcę być dorosła” – Zuzia Adamów. 

Szkolni aktorzy, zrzeszeni 
w Kole Teatralnym prowadzonym
przez Monikę Dobrzelewską-Napie-
raj, zaprezentowali dowcipną insce-
nizację, pełną zabawnych odniesień
i aluzji do tajemniczej, ale także po-
żądanej emerytury. Po czym naj-
młodsi uczniowie, poprowadzeni
przez Aleksandrę Balcer, tanecznym
krokiem i w nowoczesnym stylu wy-
tańczyli swoje podziękowania – swo-
jemu dyrektorowi.

Był też wspomnień czar, bo oto
1991 roku mieleńską podstawówkę

ukończyła klasa, w której funkcję
wychowawcy pełniła – jedyny raz 
w swojej karierze zawodowej – właś-
nie Ewa Jabłońska. I nagle zrobiło
sentymentalnie, bo oto stanęli przed
swoim wychowawcą dorośli już ab-
solwenci. Przyszli wzruszeni z kwia-
tami i dużym workiem barwnych
wspomnień, dodatkowo utrwalo-
nych na zdjęciach, które zaprezento-
wali podczas pokazu slajdów. Po-
dziękowanie z ich ust zabrzmiało
wyjątkowo, bo docenili właśnie to,
co w młodym uczniu w ubiegłym
wieku zaszczepił ich nauczyciel. 

Atmosferę wspomnień wzmoc-
niło zdolne trio – Julia Rybka, Julia
Legieć, Zuzia Adamów – piosenką
„Nie liczę godzin i lat”. 

Na zakończenie grono pedago-
giczne i wszyscy pracownicy szkoły
niczym rockowy „Perfekt” wyśpie-
wali parafrazę znanego hitu „Nie
płacz Ewka”. Wyjątkowość wykona-
nia pokreślili popisem gitarowym
nauczyciele: Agnieszka Kuś i Da-
riusz Boratyński.

I Ewka… do końca nie płakała,
ale wzruszenie sięgnęło zenitu.

(szerzej na str. 4-5)

Uroczyste zakończenie pracy zawodowej ewy jabłońskiej 

Nie płacz Ewka…
Szpaler wzruszonych uczniów w galowych strojach, dzierżących w dłoni czerwone róże powitał hono-
rowego gościa – Ewę Jabłońską, dyrektora Szkoły Podstawowej w Mielnie, podczas uroczystego apelu
z okazji zakończenia pracy zawodowej przez szefa placówki. 
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Leśna Pętla Przygód i Tajemnic w Mielnie jest już prawie na ukoń-
czeniu. Są już tarasy widokowe, olbrzymie ławki i szyszki, trwa 
zagospodarowanie bunkrów. Wszystkie atrakcje ścieżki przyrodni-
czej naniesione są na mapie widniejącej na początku lasu, zaś 
na drzewach znaki pozwalają nie zgubić się wśród tajemnic Pętli. 
A tych jest mnóstwo... 
Jest to na pewno oryginalny i całoroczny produkt turystyczny,
mocno związany z lokalnymi zasobami przyrodniczymi i kulturo-
wymi.

Tajemnicze miejsce 

Ekoprzedsiębiorstwo sp. z o.o. 
w Mielnie zostało uhonorowane
ŻUBREM TECHNOLOGII 2018 
będącym wyrazem uznania 
za przeprowadzone inwestycje.

Do tego wydarzenia doszło 
w marcu, w Białowieży, gdzie odbyła
się XVII Regionalna Konferencja
Wodociągowa. W jej trakcie zostały
wręczone nagrody i wyróżnienia za
działalność w branży wodociągowo-
-kanalizacyjnej, ufundowane przez
Stowarzyszenie Wodociągi Podla-
skie oraz Regionalne Stowarzyszenie
Wodociągowe z siedzibą w Olszty-
nie.

Nagroda dla spółki 

Trwa przetarg na realizację
przebudowa ulicy Słonecznej w Ła-
zach. W ramach tego projektu zosta-
nie przebudowany ponad kilometr
drogi w Łazach, powstanie parking 
i miejsca postojowe. Projekt uzyskał
dofinansowanie ze środków Unii 
Europejskiej związanych z realizacją
operacji „Budowa lub modernizacja
dróg lokalnych” w ramach Progra-
mu Rozwoju Obszarów Wiejskich 
na lata 2014-2020. Całość inwestycji
pochłonie: 2 738 542,88 zł, z czego
unijne wsparcie wyniosło: 1 715
928,00 zł. 

Zakończenie prac planowane
jest na grudzień 2019 r.

SłoNEczNa z DofiNaNSowaNiEM UNijNyM

Wramach tego przed-
sięwzięcia powstaną
dwa budynki z 17

mieszkaniami socjalnymi i 1 miesz-
kaniem chronionym. Łączna po-
wierzchna użytkowa wyniesie ponad
750 m². Gmina na realizację tego 
zadania otrzymała dofinansowanie
w wysokości 1.807.239,37 zł z Banku
Gospodarstwa Krajowego „Fundusz
Dopłat”. Całkowity koszt zamknie się
kwotą prawie 5 mln zł.

Prace są już mocno zaawanso-
wane W pierwszym budynku prze-
widziano adaptację pomieszczeń by-
łego Domu Pomocy Społecznej wraz
ze zmianą sposobu ich użytkowania,
aby wyodrębnić 8 lokali socjalnych

oraz mieszkania chronionego na 
I piętrze. W tym budynku znajdzie
się także m.in.: świetlica wsparcia
dziennego z salami dydaktycznymi,
aneksem kuchennym i zapleczem
oraz klub młodzieżowy z kawiarnią
internetową i pomieszczeniem fit-
ness. Lokale użyteczności publicz-
nej zlokalizowane będą na parterze,
a do mieszkania chronionego dostęp
nawet osobom niepełnosprawnym
zapewni platforma z podnośnikiem. 

W drugim budynku, po pracach
adaptacyjnych, znajdzie się 9 lokali
socjalnych o średniej powierzchni
użytkowej ok. 42 m². Zakończenie
inwestycji planowane jest na drugą
połowę 2019 roku.

Budynki DPS zamienią
na mieszkania 
Trwa przebudowa i adaptacja budynku byłego DPS w Gąskach na mieszkania.

1.807.239,37 zł otrzymała
gmina z Banku Gospodarstwa
Krajowego „Fundusz Dopłat”.
Całkowity koszt inwestycji
zamknie się kwotą prawie 
5 mln zł.
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Bal Charytatywny to 19-let-
nia tradycja, którą zapo-
czątkowaliśmy wspólnie

w gminie Mielno. Od trzech lat 
organizację przedsięwzięcia aktyw-
nie wspiera Olga Roszak-Pezała,
Burmistrz Mielna.

Prawie dwie dekady kontynuacji
balu to zasługa pracy sztabu spo-
łeczników zrzeszonych w Forum 
Samorządowym „Nasza Gmina”,
sponsorów, darczyńców, przedsię-
biorców i samorządowców. Przez ten
czas przedsięwzięcie ulegało natu-
ralnym modyfikacjom, by sprostać
oczekiwaniom, jak też gustom gości. 

Jednak cel od lat pozostał nie-
zmienny – wsparcie finansowe dzie-
ci i młodzieży z naszej gminy. Sty-
pendia od lat otrzymują uzdolnieni 
i wyróżniający się osiągnięciami
uczniowie gminnych placówek
oświatowych. Jesteśmy dumni, że
nasza lokalna inicjatywa przyciąga
ludzi o wielkich sercach, którzy po-
trafią dzielić się dobrem.

Szczególne ukłony należą się
osobom, które już od samego po-
czątku wspierają ten projekt m.in.
przekazując swoje obrazy na licyta-
cje. Od początku są z nami artyści 
– Katarzyna Chudobińska i Krzysz-
tof Urbanowicz. Dziękujemy także
Zakładowi Futrzarskiemu „BAFI” 
z Krakowa i wszystkim darczyńcom,
którzy także w tym roku ofiarowali
rzeczy w tak szczytnym celu. 

Dziękujemy przedsiębiorcom
m.in. piekarni Bajgiel, firmie Coca

Cola, Aka, Sokołów, Agrol, Centrum
Wina, Distribev, Serwet.

Bale organizowane są od lat 
w pięknej oprawie w hotelu Medical
SPA UNITRAL w Mielnie. W tym

roku zabawę poprowadzili aktorzy 
– Izabela Bujniewicz oraz Michał
Czernecki. Na balu gościliśmy m.in.
wicemarszałka województwa za-
chodniopomorskiego – Tomasza 

Sobieraja oraz senatora RP – Piotra
Zientarskiego. Do tańca tego wie-
czoru przygrywał zespół „Osada
Bend” z Koszalina. 

Dochód z tegorocznego balu,

który wesprze naszych uczniów 
wyniósł – 19.500 zł. Brawo! 

Do zobaczenia w 2020 roku
na jubileuszowym – XX Balu Cha-
rytatywnym w Mielnie!!!

Bal „Naszej Gminy” po raz 19!
Od 19 lat bal jest organizowany w jednym celu – aby pomóc uzdolnionym i wyróżniającym się uczniom. W tym roku zebraliśmy
prawie 20 tys. zł.

19,5 
TyS. ZŁ WyNIóSŁ
DOChóD 
Z TEGOROCZNEGO
BALU
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Ewa Jabłońska – wymagają-
ca szefowa, pedagog 
i nauczyciel wielu poko-

leń absolwentów mieleńskiej szkoły,
wyśmienity partner w trudnych dys-
kusjach z rodzicami o kształcie
oświaty, dyrektor posiadający (co 
w dzisiejszych czasach niezwykle
cenne) autorytet wśród uczniów.
Taki autorytet, który łączy społecz-
ność szkolną, wyzwala inspiracje,
stymuluje wyobraźnię i intelekt.

Jako pierwsza uzyskała w tej
szkole stopień nauczyciela dyplomo-
wanego i tym samym dała przykład
innym do zdobywania wyższych
stopni awansu zawodowego. Zachę-
cała i mobilizowała swoich nauczy-
cieli do podnoszenia kwalifikacji, co
zapewniło szkole pełną obsadę wy-
kwalifikowanej kadry. Dzięki swoim

Dziękuj     
wspóln    

Dziś jesteśmy tu, aby móc naj           
tryby, a nawet czasy. Ewa Jab           
entuzjazmu, profesjonalistka w         

Jolanta GraBowska,
sekretarz sP Mielno:
– Autorytet i doskonały facho-

wiec w swojej dziedzinie. Ta kobieta
jest światowa, atrakcyjna, przebojo-
wa.

Beata szyMańska, 
pedagog szkolny:
– Osoba stworzona do sterów,

charyzmatyczna, z pazurkiem, ale
również wrażliwa. Twardzielka.

MaGDalena 
Gos-kozłowska, 
absolwent, obecnie nauczy-
ciel klas I – III sP Mielno:
– Autorytet. Klasa sama w sobie.

Kobieta z żelaza. Kiedyś wychowaw-
ca, dziś szef. Jedna z ważniejszych
osób w moim życiu i ogromny motor
do wszelkich działań.

DarIusz BoratyńskI,
nauczyciel przyrody 
i geografii sP Mielno:
– Osoba umiejąca z każdym

rozmawiać, wyrozumiała i taktowna,
potrafi pięknie i mądrze przemawiać
na uroczystościach szkolnych.

Współpraca z Nią była dla mnie
przyjemnością i przez 25 lat układała
się bardzo dobrze. 

STARSI UCZNIOWIE 
I GIMNAZJALIśCI 
O SWOJEJ DyREKTORCE

zuzanna adamów i amelia
ledochowicz (uczennice 
kl. VIII SP Mielno):
– Nasz autorytet, ponieważ wie

jak postępować w rozmaitych sytu-
acjach, nawet tych bardzo trudnych.
Wspaniała osoba. Zasze starała się
pomóc.

kacper wojciechowski 
(absolwent, honorowy członek
Młodzieżowej Rady Gminy
Mielno):
– Wzór do naśladowania. Oso-

ba, która potrafi pokonywać prze-
szkody i trudności. Jednak przede
wszystkim to przykład otwartości 
i zrozumienia dla drugiego człowie-
ka.

wiktor Malinowski
(uczeń kl. III gimnazjum):

– Bardzo dobra i wspaniała nau-
czycielka. Bardzo dużo zrobiła dla
naszej szkoły i na pewno wszyscy to
zapamiętamy.

NAJMŁODSI
UCZNIOWIE KLAS I 
i II SP MIELNO 
O DyREKTOR…

– rządzi szkołą
– piękna jest
– ma takie białe włosy
– jest wysoka i ładna
– ma takie ładne buty zawsze na

obcasie i piękne złote bransoletki
– umie rządzić… a to trudne rzą-

dzić tymi dziećmi wszystkimi
– wygląda jak królowa
– no bo jest takim królem szkoły
Na czym polega praca dyrekto-

ra? Najmłodsi odpowiedzieli:
– ciągle coś podpisuje – uwagi,

wszystkie oceny
– mówi: „ty masz teraz polski, 

a ty masz matematykę”
– ma przycisk do dzwonka na

przerwę...

Dyrektor Ewa Jabłońska to dla mnie…
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drodzy uczniowie, absolwenci,
rodzicie, nauczyciele i wszyscy sym-
patycy mieleńskiej szkoły czuję się
dzisiaj zaszczycona i wyróżniona, że
z tego miejsca jest mi dane złożyć
szczególne podziękowania wyjątko-
wej osobie. 

Osobie, która przez lata była
nauczycielem z pasją, wychowawcą 
z powołania, dyrektorem z charakte-
rem, szefem z charyzmą. 

Dyrektor Ewa Jabłońska to przy-
kład jak można łączyć pasję z pracą
zawodową, jak można uczyć, by sło-
wo nauczanie nie było kojarzone 
z nudą w szkole, czy reformą oświaty
i wreszcie – co najistotniejsze – jak
można wymagać i kształcić zawsze
pozostawiając szacunek.

Dziś wszyscy chcemy przede
wszystkim wyrazić naszą wdzięcz-
ność Pani Dyrektor, która przez wiele
lat swojej pracy zawsze służyła in-
nym ludziom, ale także sprzyjała
szczytnym celom. To dzięki Niej
wszyscy doznaliśmy prawdziwego
dobra i zwykłego ludzkiego zrozu-
mienia. Nigdy nie starała się mieć
monopolu na wiedzę, zawsze chętna
do merytorycznej dyskusji i perfek-
cyjnie do niej przygotowana. Jednak
we wszystkich swoich dążeniach,
programach miała nadrzędną misję
aby w natłoku wymagań, obowiąz-
ków i miejsc w oświatowych rankin-
gach zawsze pamiętać o dobru dziec-
ka, o wrażliwości ucznia, o pragnie-
niach młodego człowieka.

To wyjątkowy dar tak pojmować
i tak kierować oświatą. 

Zakończenie pracy zawodowej
jest szczególnym momentem w życiu
każdego człowieka, gdyż mocniej 
i intensywniej skłania się do refleksji

i wspomnień. W związku z przej-
ściem na emeryturę pragniemy
wszyscy złożyć Pani Dyrektor wyra-
zy uznania za trud, a przede wszyst-
kim za ogromne serce włożone w roz-
wój szkolnictwa w Gminie Mielno, za
wieloletnią pracę dla dobra środowis-
ka oświatowego oraz kilku pokoleń
młodych Polaków. 

Jesteśmy wdzięczni, że było nam
dane obserwować Panią w działaniu 
i móc współpracować z takim profes-
jonalistą. Miniony czas niech pozo-
stanie dla Pani powodem do satys-
fakcji i dumy. 

Pani Dyrektor ja osobiście dzię-
kuję za ogromną życzliwość, za po-
godny uśmiech i optymizm w podej-
mowaniu wspólnych jakże trudnych
decyzji. To dzięki Pani wiedzy i do-
świadczeniu powstały projekty oraz
rozwiązania, które do dziś są z powo-
dzeniem realizowane.

Olga Roszak-Pezała
Burmistrz Mielna

Szanowni Państwo, 

jemy za 30 lat 
ego życia i pracy!

     piękniej i całym sercem podziękować. Słowo to będziemy odmieniać przez liczby,
     łońska – nasz Dyrektor od roku 1990. Kompetentna, pracowita, życzliwa, pełna

  w każdej dziedzinie. Jednym słowem – klasa sama w sobie.

cechom stworzyła szkołę przyjazną
nie tylko uczniom, ale nauczycielom
i rodzicom. Atmosfera w placówce
zawsze sprzyjała twórczej pracy 
i służyła podejmowaniu wielu wspól-
nych przedsięwzięć. Warto wspom-
nieć, że w trakcie swoich 29 lat pracy
na stanowisku dyrektora Ewa 
Jabłońska zorganizowała trzy jubi-
leusze naszej szkoły: 50, 60 i 70-lecie
placówki. Były to przedsięwzięcia na
wysokim poziomie, utrwalające silną
i znaczącą pozycję szkoły w środo-
wisku. 

Można jeszcze długo wymieniać
zalety i osiągnięcia zawodowe Pani
Dyrektor. Jednak puenta jest jedna:
dobry i wrażliwy człowiek. Dla wielu
– ikona mieleńskiej szkoły i oświaty.

Dowodem na to jest Wasza dziś
tu obecność i wzruszenie, które wy-

czuwalne jest w każdym słowie i ge-
ście. I jestem pewna, że każdy z Was,
Szanowni Państwo, drodzy ucznio-
wie, rodzice, absolwenci i nauczycie-
le ma w sobie własne wspomnienie
współpracy z Panią Ewą. Wiem, że są
one ciepłe i wyjątkowe, bo taka jest
Ewa Jabłońska… na co dzień. Wiem,
też że zawsze chętnie będziecie wra-
cać to tych wspomnień i nie jedna łza
wzruszenia spłynie po policzku. I to
jest, Szanowni Państwo, największa
wartość jaką może pozostawić po so-
bie nauczyciel, pedagog, dyrektor. To
dowód na perfekcyjnie wykonaną
misję zawodową – misję z powołania.

„Nauczyciel to ktoś bardzo 
wyjątkowy, kto potrafi wykorzystać
swoją pomysłowość, dobroć i docie-
kliwy umysł do wypracowania rzad-
kiej umiejętności zachęcania innych

do myślenia, marzenia, poznawania 
i działania” – i takim nauczycielem 
– była, jest i zawsze będzie pani Ewa
Jabłońska.

A teraz… Pani Dyrektor proszę
pamiętać: „Przyszłość ma wiele
imion. Dla słabych ma imię niemożli-
we, dla nieśmiałych – nieznane, my-
ślący i walczący nazywa ją ideałem”.
Słowami Wiktora hugo pragnę za-
kończyć to przesłanie.

Dziękuję w imieniu całej spo-
łeczności szkolnej i życzę, by spełni-
ły się wszystkie piękne życzenia, 
a przyszłość została zapisana w ko-
lejnej księdze Pani bogatego życia.

Dziękujemy
Barbara Ożga 

wicedyrektor SP Mielno
wraz z nauczycielami, uczniami 

i pracownikami szkoły             
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Coroczna impreza cieszy
się coraz większym po-
wodzeniem, frekwencja

dopisała. Podczas zabawy pracownik
Miejskiego Ośrodka Pomocy Spo-
łecznej prowadził zapisy na Kartę
Seniora, a pracownicy Centrum Kul-
tury w Mielnie zachęcali do rozsze-
rzonej oferty Uniwersytetu Trzecie-
go Wieku. Obie instytucje wzbudzi-
ły zainteresowanie. 

Bal rozpoczął wyjątkowy spek-
takl słowno-muzyczny zespołu Kot-

wica Mieleńska pod tytułem „Ro-
mantyczny wieczór w kawiarni”, na-
wiązujący do minionych wydarzeń,
kiedy to grupa młodych, zaprzyjaź-
nionych dziewczyn spotykała się na
imieninach jednej z nich. Charakter
przedstawienia, o zabarwieniu we-
sołym i żartobliwym, przywołał
wspomnienia minionych lat młodo-
ści. 

Oprócz tego imprezę uświetnił
pokaz tańca w wykonaniu studen-
tów UTW z sekcji tańca towarzy-

skiego pod przewodnictwem Jacka
Stróża – prowadzącego zajęcia. Wy-
stąpili również profesjonalni tance-
rze ze szkoły tańca Pasja z Koszalina.
Po występach na scenie zagościł ze-
spół „Marianna i jej Cyganie”, który
bawił uczestników balu do późnego
wieczoru. 

Impreza zyskała uznanie i odbi-
ła się pozytywnym echem w gminie.
Uczestnicy i organizatorzy nie mieli
wątpliwości, że kolejne imprezy
będą równie udane!

Bal na sto par 
Coroczne spotkanie seniorów z burmistrzem Mielna na stałe wpisało się 
w kalendarz gminnych imprez. Bal Seniora odbył się 1 marca w hali sportowej. 
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„Dziś pączusie wypełnią nasze
brzusie” – takie hasło towarzyszyło
kiermaszowi słodkości zorganizo-
wanemu w Tłusty Czwartek 
w Szkole Podstawowej w Mielnie.

Organizatorzy akcji – klasa Va
wraz z rodzicami i wychowawcą Ewą

Kazułą – stworzyli w „Dniu Pączka”
prawdziwą ucztę dla podniebienia.
Efekt – w godzinę sprzedali ponad
400 sztuk pączków, nie licząc domo-
wych wypieków, zaś spóźnialscy mu-
sieli obejść się smakiem. „Dzień
Pączka” wpisał się na stałe w tradycję
cyklicznych szkolnych imprez i od

lat cieszy się ogromnym zaintereso-
waniem nie tylko uczniów, ale także 
i rodziców, lokalnych przedsiębior-
ców oraz samorządowców. I w tym
roku wszyscy stali po pączki... w ko-
lejce. Kiermaszowi towarzyszył także
konkurs dla najmłodszych klas na
plastyczną wizję smacznego pączka.

Czwartek na tłusto

trzecia już edycja targów 
zawodoznawczych – w mieleń-
skiej hali sportowej – zgromadzi-
ła oprócz zainteresowanej mło-
dzieży także bogatą ofertę pla-
cówek oświatowych m.in. z kosza-
lina, Darłowa, Bonina, Białego
Boru, tychowa, słupska, karlina,
kołobrzegu. 

Nasi uczniowie mieli okazję
poznać profile, system kształcenia 
i zasady rekrutacji do szkół średnich
w regionie koszalińskim.

O przyjęcie do liceów, techni-
ków i szkół branżowych na rok

szkolny 2019/2020 będą ubiegali się
absolwenci ośmioletnich szkół pod-
stawowych oraz trzecich klas gim-
nazjów („wygaszanych”). 

Uczniowie, którzy w czerwcu
ukończą naukę w szkole podstawo-
wej, mogą zostać przyjęci do cztero-
letniego liceum ogólnokształcącego,
pięcioletniego technikum lub trzy-
letniej branżowej szkoły I stopnia. 

Z kolei absolwenci gimnazjów
będą ubiegać się o przyjęcie do trzy-
letniego liceum, czteroletniego tech-
nikum lub trzyletniej branżowej
szkoły I stopnia.

Gimnazjalisto, 
ósmoklasisto – co dalej?

Przygodę z chemią rozpo-
częto od innowacyjnych
zajęć lekcyjnych – pod

okiem nauczyciela przedmiotu 
– o działaniu alkoholu etylowego na
organizm ludzki. Eksperymenty 
z białkiem jaja kurzego pozwoliły

obrazowo zrozumieć ósmoklasistom
jaką trucizną jest alkohol i jakie bio-
logiczne spustoszenie powoduje.

Natomiast entuzjazm wśród
szkolnej społeczności wzbudziły
dwudniowe, tematyczne pokazy
naukowe zaprezentowane przez pra-
cowników Centrum Nauki Koper-
nik. Ciekawe doświadczenia były
uzupełnione sporą dawką wiedzy

naukowej i okraszone poczuciem
humoru animatorów zapraszających
młodzież do aktywnego uczestnict-
wa w prezentacjach. Chętnych nie
brakowało. Pokaz z muzyki połączył
nie tylko miłośników dźwięków, ale
także ciekawskich fizyków i artystów
amatorów, którzy w finale utworzyli
orkiestrę i wspólnie odegrali melo-
dię. W drugi dzień goście ze stolicy

opowiadali ile waży powietrze, które
jest nad nami lub co wspólnego ma
atmosfera ze skórką jabłka i dlaczego
w górach łatwiej jest o zadyszkę.

Uczniowie zadziwili aktywno-
ścią i pomysłowością odpowiedzi na
temat ciśnienia.

Duże zainteresowanie chemią 
– wykraczające już poza szkole progi
– wykazały uczennice klasy VIIIb

(Maja Dziewiątkowska i Weronika
Sapor), które przygotowały profesjo-
nalny pokaz chemiczny dla grupy
sześciolatków z mieleńskiego przed-
szkola. W przyjazny i innowacyjny
sposób zaprezentowały maluchom
zachodzące zjawiska chemiczne.

Brawo za pomysły, za inicjaty-
wę, za współpracę i wspólną (nawet
jednodniową) miłość do chemii.

Nauka może być przyjemna 
Czy nauka chemii może być także przyjemnością…? Udowodnili, że tak i to zarówno uczniowie klas ósmych, jak i animatorzy 
z Centrum Nauki Kopernik w Warszawie podczas zorganizowanych w mieleńskiej placówce „Dni Nauki”. 
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W mieleńskiej hali sportowej odbył
się Regionalny Finał Igrzysk 
Młodzieży Szkolnej w piłce ręcznej
dziewcząt. Nasze zawodniczki nie
zawiodły.

Naszą szkołę i gminę reprezen-
towały szczypiornistki z SP w Miel-
nie, które były najmłodszym dziew-
częcym zespołem sportowych 
rozgrywek. Rewelacyjna walka ze
starszymi o dwa lata zawodniczkami

zaowocowała... drugim miejscem 
i tym samym awansem do półfinału
wojewódzkiego. 

Mielno reprezentowały: Mary-
sia Lawrenc, Zuzia Strach, Natalia
Lidak-hofset, Ewelina Ciesielska,
Aleksandra Kurowska, Aleksandra
Kaczyńska, Oktawia Krause, Korne-
lia Szymczak, Nikola Guzińska, Mar-
celina Kędzierska, Julianna Legieć.

Gratulujemy szczypiornistkom 
i trenerce – Elżbiecie Koperze. 

Awans dziewcząt
W marcu w Resku odbyły się

Mistrzostwa Makroregionu Zachod-
niego i Międzywojewódzkie Mist-
rzostwa Młodzików Karate Kyokus-
hin. Są to trzecie co do ważności za-
wody w Polsce, organizowane pod
patronatem Polskiego Związku Ka-

rate. W sportowej rywalizacji
uczestniczyło ponad 230 zawodni-
ków z 31 ośrodków. Karatecy starto-
wali w kategoriach: kata, kumite 
i kumite w systemie WKF (czyli
olimpijskim). 

Mieleński Klub Karate Kyokus-

hin reprezentowało 14 zawodników.
Grupa wróciła z 12 medalami, dzięki
którym nasz klub drużynowo upla-
sował się na 4 miejscu. Gratulujemy
zawodnikom, zawodniczkom i szko-
leniowcom. Brawo Mielno!

Młodzi karatecy na medal

IV Turniej Piłkarski Sołectw 
i Osiedli Powiatu Koszalińskiego
odbył się w hali sportowej 
w Mielnie. Gospodarze zajęli drugie
miejsce.

O puchar starosty powiatu ko-
szalińskiego walczyło osiem drużyn.
Gospodarzami turnieju było nasze
Osiedle Centrum – zwycięzca ubieg-
łorocznej edycji imprezy. 

W tym roku miejsca na podium
zdobyli: 

1 – Polanów (sołectwo Sowin-
ko), 

2 – Mielno (osiedle Centrum
Mielno), 

3 – Sianów (sołectwo Osieki Ko-
szalińskie)

Gratulujemy wszystkim druży-
nom walki.

Poszczególne gminy reprezen-
towane były przez zespoły: sołectwo
Dobiesławiec (gmina Będzino), so-
łectwo Biesiekierz (gmina Biesie-
kierz), sołectwo Chmielno (gmina
Bobolice), osiedle Bonin (gmina 
Manowo), osiedle Centrum Mielno
(gmina Mielno), sołectwo Sowinko
(gmina Polanów), sołectwo Osieki
Koszalińskie (gmina Sianów) i So-
łectwo Strzekęcino (gmina świeszy-
no).

Wykopali puchar

Pomysłodawcą akcji jest
Mariusz Malec z Klubu
Morsów „Miedwianie” ze

Stargardu. Biegaczowi cały czas to-
warzyszyło dwóch cyklistów: Ryszard
Wieczorkiewicz i Ireneusz Mania.
Dotarli oni 16 marca do Łaz, gdzie
zostali powitani przez przedstawicie-
li Gminy Mielno, organizatorów Mię-
dzynarodowych Zlotów Morsów oraz
morsy z klubów Eskimos z Mielna,
Posejdon i Okeanos z Koszalina. 

W każdej z miejscowości na tra-
sie biegu do dzielnej trójki dołączali
inni biegacze i rowerzyści, a także
chodziarze nordic walking, aby
wspólnie przemierzyć przynajmniej
kilka kilometrów. Podobnie było 
u nas. W dalszą drogę z Łaz do Miel-
na razem z Mariuszem, Ireneuszem 
i Ryszardem ruszyły morsy mieleń-
skie i koszalińskie razem z biegacza-

mi i rowerzystami z Koszalina. Ko-
lumnę prowadził cabriolet z maskot-
ką morsa na pokładzie. 

W Mielnie – jak na morsy przy-
stało – wszyscy wykąpali się w zim-
nym Bałtyku. Następnego dnia „Bieg
brzegiem serca” wystartował w kie-
runku Kołobrzegu.

Uczestnicy akcji każdego dnia
udowadniali, że przez uprawianie
sportu można pomagać i uwrażliwiać.
Ogromny szacunek dla wielkich 
i szlachetnych serc wszystkich osób,
które przyłączyły się do akcji, a Milen-
ce i Kornelii życzymy dużo zdrowia 
i jak najwięcej takich przyjaciół.

Liderzy „Biegu brzegiem serca”
otrzymali upominki od Centrum Kul-
tury w Mielnie, vouchery termy SPA 
w klimacie morza martwego ufundo-
wane przez hotel Unitral a od Klubu
Morsów Eskimos czek na 500 zł. 

charytatywna akcja „wybiegajMy dziecioM UśMiech” 

wolontariusze dotarli do Mielna
8 marca z Piasków wystartował charytatywny „Bieg brzegiem serca”, podczas którego zbierano pieniądze na rehabilitację dwóch
dziewczynek: 3-letniej Kornelki z Żarowa pod Stargardem i 9-letniej Milenki z Wierzbna pod Pyrzycami. 

Niesamowite!

Trasa od Piasków do Świnoujścia
wynosi ok. 550 km. Dziennie uczest-
nicy akcji pokonywali ok. 42 km, 
czyli prawie maraton.


