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zycie gminy

Dostojna 
jubilatka 
czyli...
70-lecie Szkoły 
w Mielnie
Szanowni nauczyciele, rodzicie,
uczniowi, absolwenci i sympatycy
placówki pragniemy poinformo-
wać, że 28 października w siedzi-
bie szkoły obędą się uroczyste ob-
chody Jubileuszy Szkoły.

Program uroczystości:
� Msza Święta – godz. 8.30 – ko-
ściół p.w. Przemienienia Pańskiego
w Mielnie

� oficjalna gala z udziałem władz
gminy, przedstawicieli kuratorium
oświaty, zaproszonych gości, by-
łych pracowników, absolwentów 
i obecnej społeczności szkolnej 
– godz. 10.30 – hala sportowa ZS
w Mielnie

� wystawy dotyczące szkoły i jej
dorobku
�

spotkania z koleżankami i nauczy-
cielami w klasach
Po części oficjalnej szkoła będzie
otwarta dla wszystkich absolwen-
tów i sympatyków.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY...

Rada Gminy mielno
– biorąc po uwagę opinie
mieszkańców wyrażone 

w konsultacjach społecznych – 13
głosami „za” uchwaliła statuty osie-
dli, które będą miały swój organ
wykonawczy czyli Zarząd Osiedla.
Zarząd złożony z 3 do 5 osób będzie
wybierany przez Ogólne Zebranie
Mieszkańców na czteroletnią
kadencję.  

Ponadto radni pozytywnie
zaopiniowali projekt statutu
Gminy Mielno. Zgodnie z jego
zapisami od Nowego Roku będzie
funkcjonować Rada Miejska Miel-
na, gospodarzem gminy wiejsko-
miejskiej będzie Burmistrz Miel-
na, urzędujący w Urzędzie
Miejskim w Mielnie.

– Zaakceptowałam nazwę
Centrum dla Mielna zaproponowaną
w konsultacjach, chociaż w projekcie
uchwały widniało Śródmieście –
informuje Olga Roszak-Pezała, wójt
gminy Mielno. – Zachowaliśmy także
na wniosek mieszkańców nazwę
Unieście dla nowo powstałego osie-
dla, kontynuując tradycję tej miej-
scowości.

Miasto tuż, tuż...
Od 1 stycznia 2017 roku Miasto Mielno będzie miało dwa osiedla: Centrum (obecne sołectwo Mielno) i Unieście
(obecne sołectwo Unieście). Taką decyzję podczas październikowej sesji podjęli mieleńscy radni.
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– Tak dobrego i bogatego roku
obfitującego w liczne laury oraz
nagrody w rozmaitych dziedzi-
nach Gmina Mielno jeszcze nie
miała. iii miejsce w ogólnopol-
skim rankingu najlepszych 
samorządów „rzeczpospolitej”
2016, i miejsce w konkursie mar-
szałka województwa zachodnio-
pomorskiego „samorządowy
lider współpracy z nGo”, 
iX miejsce w rankingu pisma sa-
morządu terytorialnego „wspól-
nota” za wydatki inwestycyjne 
w latach 2013-2015. Ponadto
Błękitna Flaga powiewa na
kąpielisku w sąsiedztwie morsa.
To pokazuje zarówno kondycję
gminy, jak i zarządzanie jed-
nostką. Jak Pani to ocenia od
środka?

– Nagrody potwierdzają, że obra-
liśmy dobry kurs, i że na statku
płynie profesjonalna załoga z wizją.
Wyróżnienia i laury cieszą, ale
przede wszystkim zobowiązują. To
ciągłe podnoszenie poprzeczki, 
a przecież czasami działają na nas,
czyli na samorządców „siły” na które
nie mamy żadnego wpływu. Za tymi
nagrodami stoją konkretni ludzie 
i ogrom dobrze wykonanej 
przez nich pracy. To nie jest zasługa
jednej osoby. Cieszę się, że zostali
docenieni społecznicy, organizacje
pozarządowe, urzędnicy i inwesto-
rzy.

– Jakie są zdaniem gospodarza
gminy najważniejsze inwestycje
lat 2014 – 2016?

– Łącznie na inwestycje w tym
okresie wydaliśmy ponad 13 mln zł.

Moim zdaniem sztandarowe
inwestycje i kluczowe projekty 
w tym okresie to na pewno: budowa
szatni piłkarskiej dla sportowców 
w Gąskach (ponad 600 tys. zł), rewi-
talizacja grodziska słowiańskiego
(ok. 330 tys. zł), rekultywacja wysy-
piska śmieci w Mielnie (ok. 1 mln
800 tys. zł), czy też budowa mieleń-
skiego stadionu wraz z budynkiem
zaplecza (ponad 2 mln 300 tys. zł).
Nie można pominąć kosztownej
(ponad 5 mln zł) przebudowy ulicy
Południowej w Sarbinowie, czy też
przebudowy i adaptacji pomieszczeń
socjalnych przy ul. B. Chrobrego 
w Mielnie (ok 730 tys. zł). Na wspo-
mniane projekty pozyskaliśmy środ-
ki zewnętrzne m. in. ze „schetynów-
ki”, Programu Rozwoju Obszarów
Wiejskich, Ministerstwa Turystyki 
i Sportu, Związku Miast i Gmin
Dorzecza Parsęty, Zachodniopomor-
skiego Urzędu Wojewódzkiego.

Jak widać stawiamy na zrówno-
ważony rozwój całej gminy. Inwestu-
jemy w drogi, ale także w sport,
kulturę i szeroko rozumiane projek-
ty proekologiczne. 

Wzorcowym przykładem tych
ostatnich jest już rozpoczęta prze-
budowa i rozbudowa oczyszczalni
ścieków w Unieściu.

– które z sukcesów ostatnich lat
zadecydują o kierunku rozwoju
gminy, czy też wpłyną na jej po-
strzeganie na zewnątrz? 

– Najważniejsze są dwa. Pierwszy

to najcenniejsza obywatelska inicja-
tywa ostatnich lat czyli samoistne
powstanie lokalnego ruchu społecz-
nego walczącego z odgórnie narzu-
conym pomysłem lokalizacji 
w gminie elektrowni atomowej.
Połączenie sił obywateli w referen-
dum, protestów lokalnego samo-
rządu oraz międzygminnych „anty-
atomowych” porozumień zaowoco-
wało oficjalną rezygnacją inwestora 
z lokalizacji elektrowni atomowej 
w Gąskach. Jest to wielki nasz wspól-
ny sukces. 

Drugi to wpisanie Mielna na listę
miast polskich. 1 stycznia 2017 roku
otworzy się nowy rozdział w historii
naszej Małej Ojczyzny i Mielno
połączone z Unieściem otrzyma
prawa miejskie. Mam nadzieję, iż
zmiana statusu gminy wiejskiej na
miejsko-wiejską będzie szansą na
nowe inwestycje, które podniosą
standard i poziom życia mieszka-
ńców, co finalnie przełoży się prze-
cież na prężny rozwój całego regio-
nu. 

– Mielno doczekało się w końcu
samodzielnej instytucji kultury
czyli CkM. Jaki jest pomysł 
na funkcjonowanie placówki? 

– Od 1 kwietnia br. rozpoczęło
działalność Centrum Kultury w Miel-
nie. 

Zakupiliśmy zabytkowy budynek
w centralnym miejscu gminy. Jest
merytoryczne zaplecze czyli przygo-
towana kadra, wreszcie jest też
koncepcja oraz pomysł jak to miejsce
ożywić i wpasować w lokalny krajo-

braz. Jednak przede wszystkim istot-
ne dla nas jest aby Centrum stało się
łącznikiem pomiędzy organizacjami
pozarządowymi, instytucjami samo-
rządowymi i mieszkańcami. Będzie-
my przede wszystkim dążyć do celu,
którym jest inspirowanie szerokiego
grona odbiorców – i to nie tylko 
w sezonie letnim – do aktywnego
uczestnictwa w kulturze oraz
współtworzenia jej wartości. Dodam,
iż powołanie do życia tego typu
placówki to efekt szeroko konsulto-
wanej „Strategii rozwoju gminy Miel-
no na lata 2014-2022”. 

– najbliższe plany…?
– Gmina Mielno ciągle wzmacnia

swoją pozycję, jako terenu atrakcyj-
nego zarówno dla inwestorów, jak 
i turystów. Zasób gminnych nieru-
chomości jest bardzo ograniczony,
zatem działania nasze w coraz więk-
szym zakresie mają charakter
pośredni i skupiają się na budowie
dróg, chodników, przejść na plażę,
zagospodarowaniu terenów publicz-

nych itp. Staramy się także dostoso-
wywać zapisy w planach zagospoda-
rowania przestrzennego do oczeki-
wań inwestorów, co pozwoli
pozyskać tereny inwestycyjne np. na
obrzeżach. Warto podkreślić, iż
uchwalaniem planów zagospodaro-
wania przestrzennego dla poszcze-
gólnych części gminy staramy się
wyeliminować sezonową działalność
w obiektach tymczasowych (namio-
tach i drewnianych budach) oraz
uporządkować przestrzeń architek-
toniczną. Wizerunek naszej Małej
Ojczyzny – od kilku lat – ulega
dywersyfikacji. Stawiamy na aktyw-
ność, bezpieczeństwo, ekologię,
wysoką jakość usług. I efekty są
namacalne, co potwierdza rosnąca 
z każdym rokiem liczba odwiedza-
jących gminę Mielno turystów. I co
cieszy „wracają” do nas rodziny 
z dziećmi, a także goście szukający
właśnie aktywnych form wypoczyn-
ku. Dzisiaj marka miejsca budowana
od lat, broni się sama.

ludzie są bogactwem naszej
Małej ojczyzny
Rozmowa z olGą roszak-Pezałą, wójtem gminy Mielno

Gmina mielno
zajęła 9. miejsce 
w kategorii gmina
wiejska w rankingu
pisma „Wspólnota”
za wydatki inwe-
stycyjne w latach
2013 – 2015.

W tym roku orga-
nizatorzy zmienili
zasady. Do tej pory
skupiali się na inwe-
stycjach w infra-
strukturę techniczną
(transport, gospo-
darka mieszkaniowa,
gospodarka komu-
nalna). Tym razem
wzięli pod uwagę
całość wydatków
majątkowych. Skąd
ta zmiana? Organi-
zatorzy wyjaśniają,
że kiedy wiele lat
temu ustalali zasady
rankingu uważali 
(w ślad za dominu-
jącym nurtem teorii
rozwoju regionalnego i lokalnego),
że to inwestycje infrastrukturalne
mają decydujące znaczenie dla stwa-
rzania warunków rozwoju gospodar-
czego. Było to istotne zwłaszcza ze
względu na wieloletnie zaniedbania.
Sytuacja jednak się zmieniła. Luka
infrastrukturalna nie jest już tak
dotkliwa, a o powodzeniu strategii

rozwoju częściej decydują inwestycje
w infrastrukturę związaną z usługa-
mi społecznymi.

Wysoko w kraju
W czwartek, 22 września, wice-

marszałek województwa Jarosław
Rzepa wręczył przedstawicielom
samorządów, które najefektyw-
niej wspierały organizacje poza-
rządowe w roku 2015 lidera.
Uroczystość obyła się w Koło-
brzegu podczas X Zachodniopo-
morskiego Forum Pełnomocni-
ków ds. nGo.

Konkurs promuje i wspiera spraw-
dzone rozwiązania w zakresie finan-
sowej i pozafinansowej współpracy
jednostek samorządu terytorialnego
z NGO w naszym województwie. 

– „Samorządowi Liderzy Współ-
pracy” pokazują jak powinna
wyglądać dobra współpraca admini-
stracji publicznej i organizacji poza-

rządowych. Docenione samorządy
najefektywniej wspierały organiza-
cje pozarządowe w roku 2015. Gratu-
luję zwycięzcom i wyróżnionym
dotychczasowych działań. Państwa
praca będzie inspiracją i motywacją
dla innych samorządów w regionie 
– powiedział wicemarszałek woje-
wództwa zachodniopomorskiego
Jarosław Rzepa. 

Z puli zgłoszonych przez organi-
zacje pozarządowe samorządów
przyznano dwie nagrody główne 
– Gminie Gryfino (kategoria gm.
miejskie i miejsko-wiejskie) oraz
Gminie Mielno (kategoria gm. wiej-
skie). Wyróżniono także Gminę
Sianów (kategoria gm. miejskie 
i miejsko-wiejskie).

Gmina Mielno wypadła najlepiej
dzięki m.in. wprowadzeniu proce-
dury regrantingu, a także w udziela-
nia w ramach otwartego konkursu
ofert dotacji na wkłady własne orga-
nizacjom pozyskującym dofinanso-
wanie na realizację swoich działań 
z zewnętrznych źródeł. W nagro-
dzonej gminie NGO mogą także
pozyskać środki na zapewnienie
wkładu własnego ze specjalnie utwo-
rzonego na ten cel funduszu pożycz-
kowego. W Mielnie działa także
Gminna Rada Działalności Pożytku
Publicznego. 

Statuetkę odebrali zastępca wójta
Dominik Gronet oraz Lidia Sztyma
inspektor ds. organizacji pozarządo-
wych w Urzędzie Gminy w Mielnie.

Mielno nagrodzone 

1563 
JEST W POLSCE
GMIN



W gminie prowadzone były
konsultacje z mieszkańcami doty-
czące statutu osiedla Śródmieście
i osiedla Unieście. okazało się, że
najwięcej uwag dotyczyło ilości
członków zarządu osiedli (nowo
powstałe jednostki pomocnicze
Gminy mielno) oraz nazwy osie-
dli. 

Konsultacje społeczne podsumo-

wano 11 października. Komisja 
w składzie: Grzegorz Kubiak – sekre-
tarz gminy, Małgorzata Andruk 
– gł. specjalista ds. organizacyjnych,
Krzysztof Szpakiewicz – inspektor
ds. społecznych, odpowiedzialna za
ich przeprowadzenie, w podsumo-
waniu stwierdziła złożono 99 ankiet
(uprawnionych do głosowania jest
4093 osób – dop. red.), co oznacza, iż

wzięło w nich udział 2,42% wybor-
ców.

W toku konsultacji wyłoniły się
dwie główne kwestie: ilości człon-
ków zarządu osiedli (nowo powstałe
jednostki pomocnicze Gminy Miel-
no) oraz nazwy osiedli. 

Ponad połowa (57 osób) nie
kwestionowała zaproponowanej 
w statucie ilości 3 członków zarządu
osiedli. Natomiast po 21 osób propo-
nowało szerszy skład: od 3 do 5 
lub 5 osób. 

61 osób nie kwestionowało
zaproponowanych w projekcie
statutu nazw osiedli: Śródmieście
(dla Mielna) oraz Unieście. W 38
ankietach znalazły się nowe propo-
zycje nazewnictwa, z czego 21 osób
proponowało zmianę nazwy osie-
dla Śródmieście na „Mielno –
Centrum”, 5 z kolei proponowało
nazwę „Mielno – Śródmieście”.
Pojawiło się również 12 propozycji
pojedynczych nazw, m.in. „Przy-
morze Wielkie” dla Śródmieścia,
„Przymorze Małe” dla Unieście,
„Osiedle Morskie” dla Śródmieścia,

„Pod Wydmą” dla Śródmieścia,
„Osiedle Bałtyckie” dla Śródmie-
ścia, „Osiedle Morsów” dla Śród-
mieścia, „Mielno – Śródmieście” dla
Śródmieścia, „Mielno – Osada” dla
Śródmieścia, „Mielno – Dzielnica”
dla Śródmieścia.

W ankietach znalazły się także
uwagi dotyczące uwzględnienia 
w statucie obywatelskich funduszy

Zarządu Osiedla czy potrzeby stwo-
rzenia funduszy Zarządu Osiedla.

Konsultacje zostały przeprowa-
dzone zgodnie z zapisami uchwały
Rady Gminy Mielno. 

Zgodnie z jej zapisami wynik
konsultacji społecznych nie jest
wiążący dla organów Gminy Mielno
podejmujących rozstrzygnięcie 
w sprawie objętej konsultacjami.

Powstaną nowe osiedla 
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/W OBIEKTYWIE/

naGrodzeni za ProFilakTykę 
We WRześniU W SejMie RzeCzyPOSPOliTej

POlSkiej W WaRSzaWie Odbyła Się 
Viii dOROCzna debaTa FlU FORUM,

POdCzaS kTóRej SPOTkali Się PRzed-
STaWiCiele inSTyTUCji zdROWia

PUbliCznegO, aUTORyTeTy Me-
dyCzne, PRaCOWniCy OChRO-
ny zdROWia, Władze SaMO-
RządOWe, PRaCOdaWCy
ORaz Media. POdCzaS
WydaRzenia ekSPeRCi

OgólnOPOlSkiegO PRO-
gRaMU zWalCzania gRyPy
nagROdzili 22 SaMORządy,
kTóRe RealizUją PROgRaMy
zdROWOTne z zakReSU PROFi-
lakTyki gRyPy. WśRód nagRO-
dzOnyCh znalazła Się gMina

MielnO OTRzyMUjąC laUR za „Walkę”
z gRyPą.

mielno – jako jedno z dziewię-
ciu miejsc w Polsce – jest gospo-
darzem szkoleń organizowanych
przez narodowe centrum Kultury. 

W ramach projektu „Zaproś nas
do siebie” realizowanego przez
Centrum Kultury w Mielnie zostały
już przeprowadzone dwa szkolenia,
skierowane do działających na tere-
nie naszej gminy organizacji poza-
rządowych. Uczestnicy dowiedzieli
się w jaki sposób nawiązać lokalną
współpracę i tworzyć partnerstwo na
rzecz rozwoju kultury. Nauczyli się
diagnozować zasoby partnerstwa
oraz tworzyć zasady oraz plan dzia-
łania. Uczestników projektu czeka
jeszcze listopadowe szkolenie, na
którym nauczą się projektowania
wydarzeń kulturalnych.

Zaproś nas do siebie! 

UZysKanie PRaW mieJsKich
Jest to nieZWyKle Podnio-
sły moment W histoRii

Gminy i JeJ miesZKańcóW. Rolą
władz samorządowych jest dbałość o jako-
ść życia mieszkańców. Uzyskanie praw
miejskich tym bardziej mobilizuje władze
do działania na rzecz lokalnej społeczno-
ści, stanowi również nobilitację dla miesz-
kańców nie tylko danej miejscowości, ale
także całej gminy. 

Niezwykle ważnym jest, aby w świa-
domości mieszkańców zapisało się, że to
właśnie do kompetencji Rady Ministrów
należy decyzja o nadaniu praw miejskich. 

„Mając na uwadze otwartość rządu 
i dobrą współpracę z samorządem lokal-
nym liczymy na przychylność i wyrażamy
nadzieję, że ta doniosła chwila nabierze
wysokiej rangi poprzez udział przedsta-
wiciela rządu, który przekaże akt nadania
statusu miasta.” – czytamy w liście podpi-
sanym przez czterech włodarzy samo-
rządów, które staną się od Nowego Roku
miastami. 

sojusz nowo powstałych miast
1 stycznia 2017 do listy miast polskich dołączy Mielno. Tego dnia status miasta uzyska również Morawica, Opatówek 
i Rejowiec. Samorządowcy tych gmin wspólnie podpisali i wystosowali list do Premiera RP z prośbą o włączenie się 
w uroczyste obchody nadania praw miejskich.
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Uczniowie Zespołu szkół 
w mielnie odwiedzili przebywa-
jących na turnusie rehabilitacyj-
nym w Unieściu kombatantów,
żołnierzy armii Krajowej. 

Spotkanie było wyjątkowe, gdyż
nie co dzień zdarza się spotkać 
z stuosobową grupą Żołnierzy
Niezłomnych z różnych stron Polski
i Europy. Mieleńska młodzież przy-
gotowała kartki z podziękowaniami
dla kombatantów za poświęcenie 
dla naszej Ojczyzny, które osobiście
wręczyli bohaterom z AK i Kresów
Wschodnich.

Po podziękowaniach, uczniowie
zasiedli z kombatantami przy stole,

by kontynuować przywoływanie
wspomnień i wsłuchiwać się w histo-
rie wojenne.

Była to doskonała okazja do zacie-
śnienia więzi międzypokoleniowych
oraz budowania postaw patriotycz-
nych.

Młodzież zapewniała, że młode
pokolenie nie zapomni o bohater-
skich czynach świadków historii.
Spotkanie z bohaterami było możli-
we dzięki projektowi „Losy Kreso-
wych Powstańców”. Organizatorem
projektu było Stowarzyszenie Odra-
Niemen.

MaCieJ adaMowiCz

Patriotyczne spotkanie pokoleń

Z okazji dnia nauczyciela 
w mieleńskim gimnazjum, poza
of icjalnymi uroczystościami,
odbył się także finał wyjątkowego
konkursu.

Młodzież w tajnym głosowaniu
przyznawała „Noble” w różnorod-
nych dziedzinach, a wyniki i pamią-
tkowe dyplomy przekazano laure-
atom 13 października, na apelu szkol-
nym. 

Nagrodę „Nobla” w dziedzinie
fizyki – dla nauczyciela, który najle-
piej rozumie jak ciężka jest praca
ucznia – otrzymał michał sowiński.

Nagrodę „Nobla” w dziedzinie
chemii – dla nauczyciela, który rozpo-
znaje każdą podejrzaną substancję
otrzymała Wanda Kwiatkowska.

Nagrodę „Nobla” w dziedzinie
fizjologii – dla nauczyciela, który
najlepiej pojmuje granice wytrzyma-
łościowe organizmu ucznia otrzymał
tadeusz Jurek.

Nagrodę „Nobla” w dziedzinie
medycyny – dla nauczyciela, który
najbardziej przejmuje się zdrowiem
(psychicznym/fizycznym) ucznia
otrzymała elżbieta Kopera.

Nagrodę „Nobla” w dziedzinie
literatury – dla nauczyciela, który
zobaczy każdy błąd i każdy podro-
biony podpis otrzymała lidia
Wiśniewska.

Nagrodę „Nobla” w dziedzinie
ekonomii – dla nauczyciela, który 
jest najaktywniejszym organizatorem
wycieczek oraz wszelkich „dni
wolnych” otrzymała Katarzyna hinc.

Pokojową nagroda „Nobla” – dla
nauczyciela, który jest najbardziej
ugodowym człowiekiem w całej szko-
le otrzymał dariusz boratyński.

Noblowego oscara – dla nauczy-
ciela, który najczęściej włącza na
lekcjach filmy w ramach edukacji
uczniów otrzymał maciej adamo-
wicz.

nauczycielskie „noble” rozdane 

EWa JabłońsKa ma Za
sobą Ponad 30 lat PRacy
jako pedagog, z czego blisko

połowę na stanowisku dyrektora 
– najpierw mieleńskiej podstawówki,
a od 2008 roku Zespołu Szkół w Miel-
nie, w skład którego wchodzi Szkoła
Podstawowa im. Leonida Teligi 
w Mielnie oraz Gimnazjum im. Marka
Kotańskiego w Mielnie. To dzięki jej
wysiłkom Szkoła Podstawowa już 
w 1996 trafiła do elitarnego Towarzy-
stwa Szkół Twórczych, a od 2004 roku
należy do Stowarzyszenia Szkół Inno-
wacyjnych Regionu Koszalińskiego.
W ramach tej współpracy nauczycie-
le oraz uczniowie kierowanej placów-
ki korzystają z najnowszych osiągnięć
i najlepszych wzorców w dziedzinie
edukacji w kraju, a najzdolniejsze
dzieci rozwijają swoje talenty. 

Szkoła nie ogranicza się jedynie
do funkcji dydaktycznych, ale
również współpracuje z lokalnymi
organizacjami pozarządowymi.
Dyrektor popiera podejmowane
przez uczniów inicjatywy dotyczące
ich własnego rozwoju i rozwoju szko-
ły. Ważnym elementem aktywności
uczniowskiej jest udział w działal-
ności charytatywnej i wolontariac-
kiej. Uczniowie są inicjatorami
różnych akcji na rzecz środowiska.  

Dbając o wszechstronny rozwój

wychowanków dyrektorka ZS zabie-
ga o funkcjonowanie zajęć pozalek-
cyjnych atrakcyjnych dla uczniów,
które w dużej mierze finansowane
czy współfinansowane są m.in. ze
środków zewnętrznych. Od 2016 r.
na terenie gminy działa Młodzieżowa
Rada Gminy Mielno, w skład której
wchodzą uczniowie Zespołu Szkół 
w Mielnie. Młodzi stażem samo-
rządowcy objęci są opieką również
dyrektora szkoły.

Dyrekcja szkoły kładzie duży
nacisk na zapewnienie bezpieczeń-
stwa młodzieży, dlatego zamonto-
wano w placówce monitoring wizyj-
ny (16 kamer, 2 urządzenia rejestru-
jące, monitory). 

Systematycznie rośnie średnia
ocen uczniów i współczynnik
rozwiązywania testów egzamina-
cyjnych. Uczniowie szkoły podsta-
wowej osiągają od 2010 roku ze
sprawdzianu wynik wyższy niż 
w kraju. Podobnie jest z wynikami
młodzieży gimnazjalnej. 

– Sukcesy są możliwe dzięki zaan-
gażowaniu samych uczniów, ale
także – a może przede wszystkim 
– dzięki bardzo dobrej pracy nauczy-
cieli kierowanych przez panią Ewę
Jabłońską – podkreśla Olga Roszak-
-Pezała, wójt gminy Mielno, której
podlega placówka. 

nagroda za dobrą pracę
Minister edukacji narodowej uhonorował wieloletnią pracę ewy jabłońskiej, dyrektor zespołu Szkół w Mielnie. 
Ministerialną nagrodę odebrała z rąk Roberta Stępnia, zachodniopomorskiego wicekuratora oświaty. 



10 października ks. bp Krzysz-
tof Włodarczyk odwiedził miele-
ńską szkołę w ramach kanonicz-
nej wizytacji parafii. 

Ks. bp spotkał się z uczniami 
i nauczycielami. Podczas spotka-
nia podziękował wszystkim
nauczycielom i pracownikom za
trud oraz poświęcenie, jakie wkła-
dają w wychowanie młodego poko-
lenia.

Dzieci i młodzież w świetlicy
szkolnej obdarowały kapłana pamią-
tkowymi pracami. Usłyszały od

niego słowa zachęty do życia z Ewan-
gelią na co dzień oraz niegasnącego
entuzjazmu w poznawaniu siebie 
i Boga.

W spotkaniu wzięła udział
również dyrektor Ewa Jabłońska 
i proboszcz naszej parafii ks. Tade-
usz Piasecki. 

– To ważne wydarzenie w życiu
naszej szkoły pozwoliło dostrzec, że
wśród wartości, które wprowadza 
w życie dziecka szkoła, są też warto-
ści chrześcijańskie i patriotyczne 
– oceniają nauczyciele.

Wizyta biskupa
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Gimnazjaliści z Mielna
zaszczepieni przeciw nudzie

Wtym RoKU sZcZeGól-
nie dUżo cZasU
UcZnioWie PoŚWię-

cili na PoZnaWanie oKolicZ-
noŚci ZWiąZanych Z WybU-
chem ii WoJny ŚWiatoWeJ
oRaZ PoWstaniem WaRsZaW-
sKim.

Uczniowie kl. V przygotowywali
referaty na temat obrony Wester-
platte oraz ataku na Wieluń, zaś
uczniowie kl. VI zgłębiali temat
Powstania Warszawskiego, co zako-
ńczyło się prezentacją na ich prac
plastycznych zainspirowanych 63
bohaterskimi dniami.

Wszyscy uczniowie klas starszych

mieli także szansę na bardziej osobi-
sty kontakt z żyjącymi weteranami
Powstania Warszawskiego dzięki
akcji „Kartka dla powstańca”, zorga-
nizowanej przez fundację Sensoria.
W ramach projektu powstała strona
internetowa: BohaterOn.Włącz
historię.

A tak o samej akcji piszą organi-
zatorzy: „BohaterON to projekt
mający na celu upamiętnienie 
i uhonorowanie uczestników Powsta-
nia Warszawskiego. BohaterON ma
edukować społeczeństwo, bazując na
tysiącach historii Powstańców. Ma
pokazywać nie tylko tło historyczne,
ale także sukcesy, dramaty i emocje

każdego z nich. Z jednej strony jest
to promocja patriotycznych postaw,
tożsamości narodowej i edukowanie
społeczeństwa. Z drugiej natomiast 
– hołd złożony wszystkim, którzy
walczyli o wolną Polskę.”

Zadaniem uczniów było wyszu-
kanie i wybranie na tej stronie jedne-
go z żyjących ciągle powstańców 
i wysłanie mu specjalnie przygoto-
wanej kartki pocztowej. Była to dla
nich prawdziwa lekcja historii, nie 
z podręcznika lecz samego życia.

Także uczniowie klas młodszych
uczestniczyli w projekcie wysyła-
jąc wspólne pocztówki do powstań-
ców. 

Patriotyczny
miesiąc 
w Sarbinowie
Wrzesień to dla uczniów SP im. Straży granicznej w Sarbinowie czas
poznawania i wspominania ważnych wydarzeń z historii naszego
kraju.

trzecioklasiści z sP w mielnie
przyjęli swoich młodszych 
kolegów i koleżanki do uczniow-
skiej społeczności. 

Po zdanym teście, będącym

częścią przedstawienia i złożeniu
ślubowania na sztandar, pierwszo-
klasiści zostali „decyzją” dyrektora
szkoły podstawowej częścią braci
uczniowskiej.

Pasowanie 
pierwszoklasistów

„szczepienie przeciwko nu-
dzie” to kampania promująca
wolontariat młodzieżowy. 

Koordynatorem projektu „Polska
Fabryką Dobra”, do którego przy-
łączyła się gmina Mielno, jest Fabry-

ka Aktywności Młodych FAM 
z siedzibą w Gorzowie. Goszczący 
w naszej szkole animatorzy zaprosi-
li gimnazjalistów do wspólnej pracy
i zabawy. Najpierw odbyły się zajęcia
warsztatowe, a następnie wolonta-

riusze pracowali nad kilkumetro-
wym plakatem. Podczas długiej prze-
rwy wszyscy uczniowie zostali zapro-
szeni na wspólny happening. Każdy
mógł umieścić swój podpis na plaka-
cie lub odcisnąć swoją dłoni.
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kolekcja narodowa 
zimowitów
Od ponad dwóch lat na terenie naszej gminy znajduje się jedna 
z dwudziestu polskich Kolekcji Narodowych roślin. 
We wrześniu 2014 r. trzyosobowa komisja delegowana przez Sekcję
Ogrodów Botanicznych Polskiego Towarzystwa Dendrologicznego
dokonała weryfikacji kolekcji zimowitów Pawła Kaźmierskiego i uzyskał
on status posiadacza Kolekcji Narodowej Rodzaju Colchicum. 
Kontrola polegała na weryfikacji dokumentacji i oględzin roślin 
w ogrodzie. W chwili uzyskania statusu Kolekcji Narodowej w zbiorach
było 81 taksonów. Natomiast w październiku 2016 r. już 
112 taksonów. Jej twórca nadal chce ją rozwijać. 
Paweł Kaźmierski jest zawodowym ogrodnikiem, kolekcjonerem roślin
ozdobnych i użytkowych.

KaRty stanoWią element
RealiZacJi WoJeWódZ-
KieGo PRoGRamU WsPie-

Rania RodZiny i systemU
PiecZy ZastęPcZeJ na lata 2014 
– 2020 „Region dla Rodziny” i zmie-
rzają do wspierania działań odbudo-
wy wartości Rodziny jako naturalne-
go środowiska kształtowania
wzorców, stanowiącego podstawę
rozwoju emocjonalnego i intelektu-
alnego każdego człowieka.

Zachodniopomorską Kartę Senio-
ra mogą otrzymać wszyscy, którzy
ukończyli 60 lat, zaś Zachodniopo-
morską Kartę Rodziny małżonkowie
prowadzący wspólne gospodarstwo
domowe z minimum dwojgiem dzie-
ci (do 18. roku życia lub 26. roku
życia w przypadku kontynuowania
nauki, dożywotnio w przypadku
dzieci legitymujących się orzecze-
niem o stopniu niepełnosprawności),
rodziny zastępcze zamieszkałe pod
wspólnym adresem, rodzinne domy
dziecka. 

Podmioty chcące zaoferować ulgi
dla posiadaczy ww Kart zawierają
porozumienia partnerskie z Woje-
wództwem Zachodniopomorskim, 
w ramach których uczestniczą
w działaniach promocyjnych obje-
tych programem „Region dla Rodzi-
ny”. Szczegółowe informacje 
o programie można uzyskać 
w Urzędzie Marszałkowskim Woje-
wództwa Zachodniopomorskiego 
w Szczecinie pod numerem telefonu:
601 090 171, e-mail: rodzina@wzp.pl
(http://rodzina.wzp.pl)

Gmina Mielno ze swojej strony
zapewnia dodatkową promocję firmy
poprzez umieszczanie informacji 

o udzielonych rabatach na swojej
stronie internetowej w ramach dzia-
łań promujących program „Region
dla Rodziny”, ale równierz przy
wykorzystaniu innych narzędzi
marketingowych podczas własnych
akcji promocyjnych.

dla rodziny 
i seniorów
gmina Mielno wdraża „zachodniopomorską kartę Rodziny” 
oraz „zachodniopomorską kartę Seniora”. 

/UWAGA/
Informacji udziela Gminny Ośrodek
Pomocy Społecznej, ul. 6-go Marca
35, 76-032 Mielno-Unieście, 
tel. 94 3166 258.

Medaliści 
z Mielna
Mieleńscy karatecy
szkoleni przez 
Cezarego banasiaka
stanęli na podium
podczas Mistrzostw
Polski karate 
kyokushin Seniorów 
i juniorów Młodszych
w Olsztynie. 

Medale i tytuły 
zdobyli: 

– wicemistrz Polski Karate Kyoku-
shin kategoria + 60 kg – aleksandra
oryszewska

– brązowy medalista Mistrzostw
Polski Karate Kyokushin kategoria
do 75 kg – mateusz szcześniak

Do 1/8 Mistrzostw Polski Junio-
rów Karate Kyokushin doszli Klau-
dia Rejwerska i Piotr Formela
– zawodnicy Mieleńskiego Klubu
Sztuk i Sportów Walki. 

Gratulujemy całej ekipie!

COlChiCUM 'lySyMaChUS' (1.09.2014)

COlChiCUM 'SPaRTaCUS' (10.09.2015)

COlChiCUM janiS RUkSanS (20.09.2016)
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WKonKURsie moGą
WZiąĆ UdZiał oRGa-
niZacJe PoZaRZądo-

We, stoWaRZysZenia, GRUPy
inicJatyWne oRaZ indyWi-
dUalni miesZKańcy Z Gminy
mielno. nie staWiamy
żadnych oGRanicZeń
WieKoWych.

Liczymy na Waszą kreatywność 
i proponujemy naszą pomoc w przy-
gotowaniu prezentacji Waszych
pomysłów. Mogą to być pikniki,
warsztaty, koncerty, spektakle 
– forma dowolna. Ważne, żeby
mogło w nich wziąć udział jak naj-
więcej osób.

Wyboru pomysłu, który zosta-
nie zrealizowany w ramach
konkursu „Przystań Kultura” doko-
nają mieszkańcy gminy Mielno. 
W połowie listopada w budynku
CKM w Mielnie przy ul. B. Chro-

brego 45 wspólnie zorganizujemy
prezentację wszystkich zgłoszo-
nych projektów, a mieszkańcy
zagłosują na te, które ich zdaniem
są najfajniejsze. Projekt, który
zdobędzie największą liczbę głosów
zostanie zrealizowany do połowy
grudnia br.

Wszystkie zgłoszone projekty
dadzą początek „Kulturalnemu
Kubrykowi”, czyli bazie pomysłów
kulturalnych.

konkursowe wydarzenie kulturalne

wygraj
dotację
Ogłaszamy konkurs na wydarzenie kulturalne,
które zostanie zrealizowane w gminie Mielno.
nie stawiamy żadnych ograniczeń dotyczących
pomysłów. Poza jednym – na realizację 
możemy przeznaczyć do 3 tysięcy zł.

/UWAGA/
Ogłoszenie wyników głosowania 
odbędzie się 21 listopada 
po zliczeniu oddanych głosów 
przez Komisję, w skład której wejdą
przedstawiciele: CKM, Urzędu
Gminy w Mielnie

Wydawca: 
Urząd Gminy w Mielnie 
ug@gmina.mielno.pl

www.mielno.pl

94 345 98 46
– sekcja organizacji i nadzoru 

94 345 98 31 
– sekretariat
Redaguje: 
Beso-Media

Rzecznik Prasowy UG w Mielnie
Współpraca: 

pracownicy sekcji UG 

Redakcja zastrzega sobie prawo skracania 
nadesłanych materiałów, redagowania 

i opatrywania własnymi tytułami.

30 września szkoła Podstawo-
wa im. straży Granicznej w sarbi-
nowie była gospodarzem i między-
szkolnych rozgrywek w „Zbijaka”
w kategorii klas iii. 

Do zawodów zgłosiły się dziesię-
cioosobowe drużyny z Mścic 
i Łękna. Przy sprzyjającej słonecznej

pogodzie młodzież zaciekle rywali-
zowała o miejsca na podium. Po
blisko godzinnej grze i trzech roze-
granych meczach ostatecznie
wygrała drużyna z Sarbinowa, na
drugim miejscu uplasowała się
drużyna z Mścic, a na trzecim 
z Łękna.

Organizatorzy podkreślają, że
rywalizacja upłynęła w atmosferze
fair play. Zwycięska drużyna otrzy-
mała puchar, pozostali zawodnicy
dyplomy i słodki poczęstunek. Świet-
na zabawa uczniów zrodziła pomysł,
aby imprezę wpisać na stałe do
harmonogramu pracy szkoły.

Uczniowie z Sarbinowa
najlepsi w „zbijaku”

Zakład Wodociągowo-Kanali-
zacyjny sp. z o.o. w Unieściu infor-
muje, że w miesiącu listopadzie
2016 r. na terenie Gminy mielno
odbędzie się zbiórka odpadów
wielkogabarytowych, elektrycz-
nych, elektronicznych i złomu wg
następującego harmonogramu:

Odbiór odpadów elektrycznych,
elektronicznych i złomu:

7.11.2016 r. – odbiór na terenie
całej gminy zużytego sprzętu
elektrycznego, elektronicznego
i złomu na telefoniczne zgło-
szenie do dnia 5.11.2016 r.

Rodzaje odpadów elektrycznych,
elektronicznych i złomu odbiera-
nych podczas zbiórek:

� Zużyty sprzęt RTV – telewizo-
ry, radia, magnetofony, odtwarzacze
CD i DVD, wzmacniacze, kolumny,
kamery, instrumenty muzyczne, itp.

� Zużyty sprzęt AGD – lodówki,
zamrażalki, pralki, zmywarki, kuchen-
ki gazowe i elektryczne, mikrofalówki,
piece elektryczne i inne,

� Złom żelazny i nieżelazny,
akumulatory.

UWaGa!!! ZUżyty sPRZęt
eleKtRycZny i eleKtRonicZ-
ny mUsi byĆ oddany W cało-
Ści, beZ WymontoWaneJ
eleKtRoniKi!

Za całość sprzętu odpowiada
właściciel posesji. Sprzęt rozmonto-
wany nie będzie odbierany.

Odbiór odpadów wielkogabary-
towych:

15.11.2016 r. – miejscowości:
Sarbinowo, Chłopy, Niegoszcz,
Radzichowo, Komorniki, Gąski,
Pękalin, Paprotno.

16.11.2016 r. – miejscowości: Miel-
no, Mielenko.

17.11.2016 r. – miejscowości:
Unieście, Łazy.

Rodzaje odpadów wielkogabary-
towych odbieranych podczas zbiórek:

� Meble i elementy stolarki –
szafy, półki, stoły krzesła, itp.

� Dywany i wykładziny nieklejone.
� Odzież, tekstylia,
� Zużyte opony

W czasie zbiórki odpadów
wielkogabarytowych nie będą
odbierane odpady elektryczne 
i elektroniczne.

Zbiórka odbędzie się w formie
„wystawki”, tzn. odpady należy
wystawić przed posesję. Odpady
będą odbierane nieodpłatnie przez
pracowników firmy ZWK Unieście
Sp. z o.o.

Odpady w wyznaczonym termi-
nie zgodnie z powyższym harmono-
gramem należy wystawić przed
posesją po godzinie 7.00, w dniu
wystawki w miejscu dostępnym,
umożliwiającym załadunek.

Ponadto przypominamy
mieszkańcom, że odpady budow-
lane, remontowe i rozbiórkowe
nie podlegają odbiorowi w
ramach „wystawki”.

Zbiórka dotyczy tylko mieszka-
ńców, którzy złożyli deklarację w
Urzędzie Gminy Mielno.

Ponadto informujemy, że przez
cały czas w.w. odpady można przy-
wozić indywidualnie do PSZOK-ów
w Unieściu i Kiszkowie.

wielkie gabaryty, 
elektronika, elektryka...

/Wykaz rozmieszczenia pojemników na terenach publicznych na popiół 
i żużel przy nieruchomościach:/

Łazy:
1 szt. – ul. Wczasowa (przy przepom-
powni)
Unieście:
1 szt. – ul. Pogodna 1
1 szt. – ul. Róży Wiatrów 44
1 szt. – WAM (Wspólnota – pod-
wórko)
Mielno:
1 szt. – ul. Lechitów 15 (wspólnota
„Pod Dębem” od ulicy Północnej)
1 szt. – skrzyżowanie ul. Sosnowej 
z ul. Leśną

1 szt. – ul. Orła Białego 1A (przepom-
pownia ZWK)
1 szt. – ul Żeromskiego 2 (przepom-
pownia ZWK)
1 szt. – ul. Norwida 18
1 szt. – ul. Kościelna 17
1 szt. – ul. Kościelna 31
Mielenko:
1 szt. – Skrzyżowanie ul. Lipowej 18
z ul. Plażową
1 szt. – ul. Lipowa 66 (Pętla)
Chłopy:
1 szt. – ul. Kapitańska 40 (Wjazd do

przystani rybackiej)
1 szt. – ul. Bosmańska 2 (Przystanek
autobusowy)
Sarbinowo:
1 szt. – ul Nadmorska 30 (Przystanek
autobusowy)
1 szt. – ul Nadmorska 59 (Pętla auto-
busowa)
Gąski:
1 szt. – POHZ (W podwórku obok
świetlicy)
1 szt. – Skrzyżowanie ul. Nadbrzeżnej
z ul. Wczasową
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w szkole

Pod koniec września w Zespo-
le szkół w mielnie odbyła się
wyjątkowa lekcja historii. Uczest-
niczył w niej kombatant, żołnierz
armii Krajowej i powstaniec
warszawski Jerzy leonowicz.

W spotkanie na świetlicy szkolnej
wzięli udział uczniowie wszystkich
klas gimnazjum.

„Żywa lekcja historii” dotyczyła
kampanii wrześniowej 1939 roku 
i losów Polskiego Państwa Podziem-
nego.

Jerzy Leonowicz opowiedział 
o swoich przeżyciach w młodości 
i jak wyglądały walki o Warszawę 
w 1944 roku.

Ciekawa opowieść sprowokowała
uczniów do zadawania pytań, 
a doniosłości tej lekcji dodały recy-
tacje wierszy patriotycznych przez
uczniów naszej szkoły.

Po spotkaniu, nadszedł czas
podziękowań i wspólnego uwiecz-
nienia wyjątkowej chwili na
zdjęciach.

Wyjątkowa lekcja historii pozo-
stanie na długo w pamięci uczniów.

– Musimy pamiętać o wydarze-
niach II wojny światowej, aby były
one dla nas przestrogą i drogowska-
zem na dalsze lata – podkreśla
Maciej Adamowicz, organizator
spotkania.

lekcja historii 
na żywo

SPotKanie PolsKo-
-niemiecKie młodZieży
ZoRGaniZoWane Zosta-

ło PRZeZ KataRZynę hinc.
Uczestniczyły w nim dwie szkoły
polskie z Mielna i Drawska Pomor-
skiego oraz dwie szkoły niemieckie 
z Finowfurtu i Kroschenbroich. 

Po przybyciu do celu uczniowie
zostali zakwaterowani w Natur-
freundehaus (Űdersee). Po powita-
niu przez Sandrę Wohlert, koordy-
natorkę projektu, uczniowie poznali
szczegółowy program pobytu, który
zawierał wiele atrakcji, m.in. wieczo-
rek zapoznawczy z zabawami inte-
gracyjnymi zorganizowany przez
Lenę Baginski, warsztaty w pałacyku

Lichterfelde, wyjazd do parku lino-
wego, pobyt w leśnym zoo (był to
dzień edukacji przyrodniczej w Groβ
Schönebeck).

Niezapomnianych emocji dostar-
czył pobyt w parku linowym.
Niektórzy odważyli się nawet spraw-
dzić swoją sprawność fizyczną. Inni
zdecydowali się na bieg z przeszko-
dami w parku linowym lub bieg prze-
łajowy w leśnym zoo. Oprócz wycie-
czek był również czas na zabawę, 
a raczej naukę przez zabawę. Uczest-
nikom spotkania udostępniono salę
w pałacyku w Lichterfelde, gdzie
mieli okazję uczestniczyć w różnego
rodzaju warsztatach: tanecznych,
beatowych, rapu, fotograficznych.

Nauka w takiej formie pozwoliła
w łatwiejszy sposób przyswoić
wiadomości z wielu dziedzin. Na
koniec dnia odbyła się dyskoteka
Naturfreundehaus (Űdersee).

Uczestnicy spotkania przekonali
się, że odpoczywając i bawiąc się
również można zdobyć wiedzę.

Polsko-niemieckie spotkanie młodzieży w Schorfheide

Przyjaźń ponad granicami 
Od 22 do 25 września młodzież ze szkoły w Mielnie i drawsku Pomorskim przebywała w niemczech. 

/PODZIĘKOWANIE/
Serdecznie dziękujemy za organi-
zację spotkania polsko-niemiec-
kiego w Schorfheide oraz opiekę
Katarzynie Hinc oraz Iwonie Jurek.

/W OBIEKTYWIE/

Piłkarze dzielnie walCzyli 

24 Października, w BoBoliCaCh, rozeGrano
na szCzeBlU PowiaTU Pierwszy eTaP Piłkar-
skieGo TUrnieJU „z Podwórka na sTadiony

o PUChar TyMBarkU”. naSza dRUżyna 
SP MielnO W kaTegORii U-12 PO PRzegRanyM
PieRWSzyM MeCzU z SP2 SianóW 0:2, WygRała

7:0 z zeSPOłeM SP dąbROWa i W MeCzU O TRzeCie
MiejSCe POkOnała W RzUTaCh kaRnyCh 

śWieMinO 4:3. 
iii MiejSCe W POWieCie, W kaTegORii U-12, WyWal-

Czyli: POlikaRP kOzłOWSki (kaPiTan), nORbeRT
baRCikOWSki (bRaMkaRz), MakSyMilian jUChnie-
WiCz (4 gOle), anTOni TWaROWSki (3 gOle), jakUb
kOza (2 gOle), Fabian banaś (1 gOl), jan MieRze-
jeWSki (1 gOl), WikTOR SzyMCzak, PaTRyk WieRU-

SzeWSki i jakUb baRanOWSki. 
gRaTUlUjeMy STRzelOnyCh bRaMek i aMbiTnej

gRy!
TadeUsz JUrek


