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Porozumienie dotyczące utwo-
rzenia sieci rowerów regionalnych
obejmuje pięć samorządów:
Mielno, Koszalin, Kołobrzeg,
Będzino i Ustronie Morskie. 

Włodarze w październiku pod-
pisali list intencyjny dotyczący
utworzenia wspólnego systemu wy-
pożyczalni rowerów.

– To dużo sukces, gdyż od lat
zwracaliśmy uwagę, że Koszalin 
i Mielno powinny być objęte wspól-

nym systemem roweru miejskiego.
Zapisaliśmy to w wielu naszych 
dokumentach strategicznych i co 
więcej mamy też zabezpieczone 
na ten cel środki – puentuje Olga
Roszak-Pezała, burmistrz Mielna.

Jeśli włodarzom uda się zdobyć
finansowanie z ministerialnego
konkursu, to w 2021 roku powinna
już funkcjonować w pasie nadmor-
skim rozbudowana sieć stacji rowe-
rowych.

Sieć rowerowa w naszej gminie i Koszalinie  

chciałabym serdecznie podziękować wszystkim,
którzy oddali na mnie swój głos. Udział w wyborach
2018 to najlepszy przejaw współczesnego patriotyzmu,
dlatego cieszę się, że tak dużo osób pokazało, jak 
ważna jest dla nich Gmina Mielno. 

Jednak nie ma czasu na świętowanie, czy spoczy-
wanie na laurach – przede mną wiele wyzwań, pracy 
i pomysłów jak rozwijać naszą Małą Ojczyznę. Gmina
Mielno to nie tylko siedem sołectw i dwa osiedla. To

przede wszystkim ludzie – mieszkańcy, którzy byli, są 
i będą dla mnie najważniejsi. 

Dziękuję, że daliście mi Państwo szansę na dokoń-
czenie rozpoczętych inwestycji i kontynuację wspól-
nych planów. To wyróżnienie, ale też zobowiązanie. Nie
zawiodę. Jestem zaszczycona Waszym zaufaniem.

Olga Roszak-Pezała, 
burmistrz Mielna

Szanowni Państwo, Mieszkańcy Gminy Mielno 

Wybory
samorzą-
dowe
2018

Radni Rady Miejskiej
Mielna, 

kadencja w latach 
2018 – 2023:

– Iwona Burdzińska

– Krzysztof Chadacz

– Piotr Dobrasiewicz

– Magdalena 

– Gos-Kozłowska

– Tadeusz Jarząbek

– Elżbieta Kopczyńska

– Ryszard Kusyk

– Katarzyna Mróz

– Zygmunt 

– Ramotowski

– Leon Rybka

– Joanna Sosnowska

– Maciej Starnawski

– Bronisław Stypka

– Lilla Szewczyk

– Monika Zabłocka

Zaprzysiężenie nowych rad-
nych i relacja fotograficzna z inau-
guracyjnej sesji RM Mielna przed-
stawimy w grudniowym „Życiu
Gminy”. 

Ostatnia sesja radnych minionej kadencji

15 radnych Rady Miejskiej Mielna – ostatni
raz w takim składzie – wspólnie spotkało się
na październikowej sesji by ustanowić 
miejscowe prawo.

W
ciągu ostatnich czterech lat obra-
dowali na komisjach 54 razy. Pod-
jęli 640 uchwał dla dobra i rozwo-

ju gminy.
I co istotne, w połowie tej kadencji stali

się radnymi miasta Mielna. Podziękowali 
sobie wzajemnie za współpracę, a przewodni-
czący Rady Miejskiej Mielna – Tadeusz Ja-
rząbek – dziękował za cztery lata pracy także
gospodarzowi gminy, urzędnikom, sołtysom,
zarządom osiedli, dyrektorom jednostek orga-
nizacyjnych i zakładowi budżetowemu.

Wszyscy radni mijającej kadencji otrzy-
mali od burmistrza Mielna Olgi Roszak-
-Pezały medal nadania praw miejskich oraz
najnowszą publikację „Mieleńskie opowieści”.
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WydaWca:

Społecznicy i przedstawiciele 
lokalnych stowarzyszeń rozma-
wiali o współpracy, konkursach,
wnioskach.

Wymienili dobre praktyki. Cie-
szy fakt, że środowisko to jest chęt-
ne i zaangażowane w pracę na rzecz
rozwoju swoich małych ojczyzn.
Druga edycja mieleńskiego Forum
NGO stała się zatem pełnowarto-
ściową platformą integracji. 

Projekt „Silne organizacje 
w gminie Mielno” – dofinansowany
ze środków Funduszu Inicjatyw
Obywatelskich 2018 – realizuje
Ekowspólnota LOT. 

Jego kontynuacją będzie bożo-
narodzeniowy festynie NGO. Każda
z organizacji zainteresowana udzia-
łem w przedsięwzięciu będzie miała
także okazję do zaprezentowania

swojej działalność i otrzyma na ten
cel dofinansowanie w wysokości
900 zł. 

Czekamy na zgłoszenia pod
nr tel. 664 886 636.

Forum mieleńskich NGo

Społecznicy silni dzięki współpracy 

Za całokształt pracy na rzecz
oświaty i edukacji nagrody 
burmistrza Mielna otrzymały:

– Ewa Jabłońska – dyrektor SP
w Mielnie

– Monika Rosowska – Kroeb 
– dyrektor SP w Sarbinowie

– Joanna Daniuk– Walach – dy-
rektor Przedszkola w Mielnie

– Kamila Figielska – nauczyciel
SP w Mielnie

– Ewa Jabłońska – nauczyciel
SP w Sarbinowie

Serdecznościom, podziękowa-
niom, wyróżnieniom dla pedago-
gów z okazji ich święta nie było
końca... 

Nagrody dla nauczycieli z okazji ich święta...
Za nauczanie z pasją, za serce
do przedmiotu i uczniów, 
za wyjątkowe powołanie 
do pracy w oświacie nagrodę
specjalną z rąk Olgi 
Roszak-Pezały gospodarza
gminy odebrał (obdarzony 
od lat sympatią młodzieży)
Dariusz Boratyński 
– nauczyciel przyrody i geo-
grafii w SP w Mielnie.

M
łodzież ze Szkoły Podsta-
wowej w Mielnie miała
możliwość jeszcze w mi-

nionym miesiącu poznać osobiście
lokalnego bohatera, który był
uczestnikiem i świadkiem zna-
czących wydarzeń w polskiej histo-
rii. Młodzi ludzie zdążyli podzięko-
wać żołnierzowi walczącemu pod
Lenino za to, co zrobił dla Ojczyzny,
wręczając kotylion z okazji 100.
rocznicy Odzyskania Niepodległo-
ści przez Polskę.

Nasz  bohater pozostawił po
sobie wspomnienia, które spisał w
książce zatytułowanej „Karczowa-
nie”. Tak pułkownik opisuje w niej
swoją wizję dobra Ojczyzyny:

„(...) Nie wolno dopuścić do roz-
mieniania na drobne wspólnego do-
bra, jakim jest Polska. W przeciwnym
przypadku nie będziemy godni milio-
nowych of iar złożonych za nas na
ołtarzu Ojczyzny. W oparciu o nie,
być może, już nigdy więcej w Europie
nie będziemy przedmiotem „karczo-
wania”. Potrzebne jest do tego jedno-
ść i wzajemna miłość narodu”...

MaCiej adaMowiCz

Odszedł bohater walki o niepodległość
5 listopada odbyło się ostatnie pożegnanie śp. płk. Franciszka Kosiorowskiego z Mielenka, Sybiraka i żołnierza, który mimo
sędziwego wieku z serdecznością przyjmował młodzież w swoim domu prowadząc lekcje żywej historii.

Śpieszmy się doceniać 
lokalnych bohaterów, 
tak szybko odchodzą...

„

Olga Roszak-Pezała, 
Burmistrz Mielna osobiście
wręczyła kilka tygodni temu
płk. Franciszkowi Kosiorow-
skiemu Kombatancki Krzyż
Zwycięstwa oraz dyplom 
honorowy Zarządu Głównego
Związku Kombatantów 
Rzeczypospolitej Polskiej 
i byłych więźniów politycz-
nych. Pan Franciszek z powo-
dów zdrowotnych nie mógł
osobiście odebrać wyróżnie-
nia podczas październikowej
sesji Rady Miejskiej Mielna,
stąd wizyta gospodarza 
gminy u naszego bohatera 
w domu.
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Pomysłodawcą tego patriotycz-
nego wieczoru był nauczyciel histo-
rii Maciej Adamowicz. Całość uro-
czystości odbyła się pod honoro-
wym patronatem Olgi Roszak-
-Pezały, burmistrza Mielna. Współ-
organizatorami gminnych obchodów
było  Centrum Kultury w Mielnie
oraz Szkoła Podstawowa w Mielnie. 

Na program tego wyjątkowego
wieczoru złożyło się wiele patrio-
tycznych modułów m. in. wspólne
odśpiewanie hymnu państwowego,

występy uczniów Szkoły Podstawo-
wej w Mielnie oraz Szkoły Podstawo-
wej w Sarbinowie, żywa lekcja histo-
rii z udziałem Elwiry Adamczewskiej
oraz koncert pieśni patriotycznych
w wykonaniu Zespołu Artystycznego
„Ławica”. 

Wieczornica – za sprawą jubi-
leuszowej oprawy i podniosłej 
atmosfery – była dowodem wzorco-
wego patriotycznego wychowania
kilku pokoleń Polaków.

WieczorNicA PATrioTyczNA W mielNie

Drogi do niepodległości
8 listopada, z okazji 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości, w Szkole Podstawowej im. Leonida
Teligi w Mielnie odbyła się wieczornica patriotyczna. 

„Naród, który nie szanuje
swej przeszłości, 

nie zasługuje na szacunek
teraźniejszości i nie ma
prawa do przyszłości”.

JÓZEF PIŁSUDSKI

„

Biało-czerwona 
gmina Mielno

N
arodowe Święto Niepodległości to dla Polaków jedno 
z najważniejszych świąt państwowych. Po 123 latach zaborów 
– niewoli naznaczonej walką, cierpieniem i wysiłkiem wielu
pokoleń Polek i Polaków – nasz kraj odzyskał suwerenność.

Ten rok jest szczególny, świętujemy bowiem setną rocznicę odzyskania przez
Polskę niepodległości. Z tej okazji nasza lokalna społeczność – także uczniowska 
– zorganizowała wiele patriotycznych projektów. Odbyły się biało-czerwone biegi,
wieczornice, akademie, festiwale. Zawsze profesjonalnie przygotowane i co ważne
dopełnione Waszą godną podziwu postawą.

Pokazaliście wszyscy jak mocno bije w Was polskie młode serce.
Jesteście prawdziwym przykładem patriotyzmu. W najpiękniejszym wydaniu. 
Jesteśmy z Was dumni. Niepodległa też!
Wierzymy, że w dalszym już dorosłym życiu – zakorzenione wzorce – będą

godnie powielane.
Wierzmy, że pieśni tu i teraz wyśpiewane, czy wyrecytowane patriotyczne frazy

przekażecie swoim dzieciom, a one następnym pokoleniom.
Szczególne podziękowania składam dzieciom, tym małym i tym większym,

młodzieży, nauczycielom, rodzicom, świadkom i miłośnikom historii oraz wszystkim
społecznikom zaangażowanym w projekt „Biało – czerwona gmina Mielno”

Olga Roszak – Pezała, 
burmistrz Mielna
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K
ażda klasa w podniosłym
tonie wykonała jedną 
pieśń patriotyczną. „Rotę”

na stojąco odśpiewali wszyscy 
– goście, nauczyciele, rodzice, sa-
morządowcy, dzieci i młodzież.
Głośne oklaski zebrali najmłodsi
czyli mieleńskie przedszkolaki.
Nie zabrakło też orkiestry – dzie-
cięcej „Morscy Muzycy” z Sarbi-
nowa, która towarzyszyła mieleń-
skim obchodom.

Szkolne Święto Pieśni Patrio-
tycznej zorganizowane w piątek 
9 listopada miało charakter szcze-
gólnie uroczysty. Gala przygoto-
wana przez Szkołę Podstawową 
w Mielnie oraz Centrum Kultury 
w Mielnie pod patronatem Burmi-
strza Mielna Olgi Roszak-Pezały,
stanowiła dla nas zwieńczenie dzia-
łań zaplanowanych na rocznicę 
100-lecia Odzyskania Niepodległo-
ści. Zaprosiliśmy na nią przedstawi-
cieli władz naszego miasta, zaprzy-
jaźnione placówki oświatowe: Szko-
łę Podstawową w Sarbinowie 
i Przedszkole w Mielnie, reprezen-
tantów mieleńskich instytucji i sto-
warzyszeń, rodziców i wszystkich
mieszkańców Mielna.

Uroczystość rozpoczął wiersz
„Kto Ty jesteś?” symbolicznie dekla-
mowany przez ucznia najmłodszej
klasy i uczennicę klasy najstarszej 
w naszej szkole. Po nim nastąpił Po-

lonez zatańczony przez uczniów
najstarszych klas, przygotowany
przez Elżbietę Koperę. Prezentacje
wokalne zainicjowali wychowanko-

wie Przedszkola w Mielnie, po nich
zaprezentowały się kolejno wszyst-
kie klasy naszej szkoły wykonując
ulubioną pieśń z patriotycznego re-
pertuaru. Na zakończenie zaśpie-
wali gościnnie uczniowie ze Szkoły
Podstawowej w Sarbinowie, którym
akompaniowała orkiestra szkolna
„Morscy Muzycy” pod kierunkiem
Izabeli Wasilewskiej.

Uroczystość była również oka-
zją do rozstrzygnięcia Szkolnego
Konkursu Plastycznego na plakat
pt.: „Alfabet młodego patrioty”. Na-
grody dla przedstawicieli klas
wręczyła Jolanta Stęplewska, opie-
kun biblioteki i organizator kon-
kursu.

Kulminację Szkolnego Święta
stanowiło wyjątkowo uroczyste wyko-
nanie Mazurka Dąbrowskiego. Wszy-
scy obecni, przy akompaniamencie
orkiestry „Morscy Muzycy”, zaśpiewa-
li 4 zwrotki hymnu państwowego 
w ramach zorganizowanej przez Mi-
nisterstwo Edukacji Narodowej akcji
„Rekord dla Niepodległej”, dołączając
tym samym do ponad 24 tysięcy
szkół, przedszkoli i placówek oświa-
towych w całej Polsce. 

kaMila FiGielska

gala na miarę 100-lecia 
Brawurowo zatańczonym polonezem przez uczniów najstarszych klas 
rozpoczęto uroczyste obchody Dnia Niepodległej w Szkole Podstawowej
w Mielnie. 

Zanim nadszedł dla Polski upra-
gniony 11 listopada 1918 roku 
– dzień odzyskania niepodległo-
ści, nasz kraj znajdował się 
123 lata pod zaborami: rosyjskim,
pruskim i austriackim. Choć 
zaborcy próbowali narzucić Po-
lakom swoją kulturę, język, oby-
czaje i religię, nasi rodacy nie
poddawali się i wytrwale wal-
czyli o wolność.
Ducha walki dodawała im pieśń
jako towarzyszka żołnierskiej
doli i niedoli. Jej tekst dokumen-
tował karty historii naszego kra-
ju, ale również opisywał osobiste
przeżycia żołnierzy, tęsknotę za
domem rodzinnym czy ukocha-
ną dziewczyną.
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Lekcje patriotyzmu dla naj-
młodszych mieszkańców gminy 
w mieleńskim przedszkolu trwały
kilka tygodni przed oficjalnymi ob-
chodami Dnia Niepodległości. Sale
ozdobiono biało-czerwonymi mo-
tywami, na korytarzach błyszczały
własnoręcznie wykonane kotyliony,
do perfekcji też maluchy przyswoiły
wiedzę na temat polskich symboli
narodowych. Znały też prawie

wszystkie zwrotki „Mazurka
Dąbrowskiego”.

W ostatnim tygodniu przed
gminnymi uroczystościami goście, 
a wśród nich m.in. dyrektorzy pla-
cówek kultury i oświaty czytali naj-
młodszym opowiadania o począt-
kach państwa polskiego. Historię 
o pierwszej polskiej stolicy zaprezen-
towała przedszkolakom nawet bur-
mistrz Mielna – Olga Roszak-Pezała.

NAjmłoDsi PAmięTAją o ojczyźNie 

Przedszkolaki 
dla Niepodległej

B
yła to wyjątkowa okazja do
uczczenia pamięci o naszych
bohaterach, refleksji nad pol-

skimi dziejami, a przede wszystkim
radosnego świętowania jubileuszu
śpiewem znanych utworów, które
przez lata zajmowały ważne miejsce
w historii, zagrzewając ducha 
i wzmacniając miłość do Ojczyzny.

Celem festiwalu była popularyza-
cja twórczości muzyczno-literackiej 
o tematyce patriotycznej, uaktywnia-
nie szkół w kształtowaniu postaw oby-
watelskich wśród dzieci i młodzieży,
jak też wszechstronna edukacja hi-
storyczna. Ponadto wydarzenie mu-
zyczne stało się platformą integracji 
i promocji uczniów uzdolnionych
muzycznie oraz wszelkich zespołów
działających na terenie gminy Mielno.
To dzięki takim spotkaniom pokoleń
rozbudzona zostaje aktywność kultu-
ralna lokalnego społeczeństwa.

Przygotowania do festiwalu
rozpoczęły się już w marcu 2018
roku warsztatami dla Dziecięcej

Orkiestry Dętej „Morscy Muzycy” 
z Sarbinowa. Ćwiczone przez Or-
kiestrę pieśni m.in. „Rota”, „Wojen-
ko, wojenko”, „Piechota”, „O mój
rozmarynie”, „Rozkwitały pąki bia-
łych róż”, „Mazurek Dąbrowskiego”,
„Przybyli ułani” wymagały od pro-

wadzących zajęcia najwięcej pracy.
Trudne partie trąbki i klarnetu, czy
tuby potrzebowały od młodych mu-
zyków dodatkowych ćwiczeń i in-
dywidualnych spotkań. W rezulta-
cie udało się przygotować siedem
utworów, do których zaśpiewali: ze-

spół Ławica z Mielna, Przepiórki 
z Sarbinowa, Stella Maris – chór pa-
rafialny z Sarbinowa, 16-ty Południk
z Chłopów, chóry dziecięce ze szkół
z Mielna i Sarbinowa, podopieczni
mieleńskiego przedszkola oraz soli-
ści z Centrum Kultury w Mielnie. 

Do organizacji i przeprowadze-
nia festiwalu włączyło się aktywnie
Centrum Kultury w Mielnie na cze-
le z dyrektor Anną Ledochowicz
oraz projektantką zaproszeń, 
dyplomów, plakatów i dekoracji 
– Aleksandrą Kolanek. Podczas
przerwy na słodki poczęstunek in-
struktorzy wybrali najpopularniej-
szy ich zdaniem utwór patriotyczny,
którym okazała się „Piechota”. Na
koniec patriotycznego spotkania
wszystkie zespoły otrzymały pamiąt-
kowe dyplomy oraz wspólnie na
scenie zaśpiewały wybraną pieśń. 

izabela wasilewska 

Festiwal pieśni patriotycznych
W październiku, w ośrodku „Rewita” w Unieściu, odbył się Festiwal Pieśni Patriotycznych pod patronatem burmistrza Mielna
Olgi Roszak-Pezały. Festiwal został zorganizowany jako część gminnych obchodów z okazji 100-lecie odzyskania przez Polskę
Niepodległości.

Pamiątką z festiwalu są nie
tylko miłe wspomnienia 
i zdjęcia, ale także okoliczno-
ściowy „Śpiewnik”, który
można bezpłatnie otrzymać 
w bibliotekach w Mielnie 
i Sarbinowie.



6 świętowaliśmy
www.facebook.com/gminaMielno www.mielno.pl | lisToPAD 2018 | nr 11 (47) |

P
rzy blasku świec, w uroczystej
atmosferze uczniowie, ich ro-
dzice, nauczyciele i pracowni-

cy szkoły spotkali się z licznie przy-
byłymi mieszkańcami Sarbinowa 
i okolic, aby uczcić 100. rocznicę
odzyskania przez Polskę niepodle-
głości. Była to okazja, aby wspólnie
upamiętnić ten wzniosły dla Pola-
ków moment.

Swoją obecnością zaszczycili
sarbinowską wieczornicę m.in. 
ksiądz proboszcz Piotr Kuta, za-
stępca burmistrza Mielna Dominik
Gronet, wiceprezes Związku Sybira-
ków Oddział Koszalin Kazimierz
Krupiński, podpułkownik Paweł So-
bieraj z Centralnego Ośrodka Stra-
ży Granicznej w Koszalinie, przed-
stawiciele Straży Granicznej z Koło-

brzegu, mieleńscy radni – Lilla
Szewczyk, Piotr Garnicki, Leon
Rybka, dyrektorzy oraz przedstawi-
ciele zaprzyjaźnionych instytucji 
– Renata Stojek (Biblioteka Gminy
Mielno filia Sarbinowo), Bogusław
Adamów (MLGR), Zbigniew Ku-
charski (Straż Miejska), Bogdan
Wingert (FS Nasze Gmina) oraz
licznie zgromadzona lokalna spo-
łeczność.

Uroczystość rozpoczął biało-
-czerwony korowód, który przema-
szerował z pochodniami i flagami
do Kościoła, aby tam wraz z wierny-
mi odśpiewać „Boże, coś Polskę...”.
Następnie przed miejscową szkołą
goście i mieszkańcy posadzili Dąb
Pamięci „Ignacy” w hołdzie bohate-
rom Niepodległej.

Część oficjalną w placówce
oświatowej zainaugurowano perfek-
cyjnym wykonaniem czterech zwro-
tek „Mazurka Dąbrowskiego” oraz
wystąpieniem dyrektor Szkoły Pod-
stawowej w Sarbinowie Moniki Ro-
sowskiej-Kroeb. W kolejnej części
programu zgromadzeni goście obej-
rzeli nagrany przez uczniów filmik
„Kocham Cię Polsko”, po nim zapre-
zentowano nagrodzony spektakl
„Pacjentka”. W aktorów wcieli się

uczniowie sarbinowskiej podsta-
wówki. Między występami publicz-
ność śpiewała patriotyczne pieśni
przy akompaniamencie Dziecięcej
Orkiestry Dętej „Morscy Muzycy”.

Spotkanie uświetniła prelekcja
historyczna świadka historii – Kazi-
mierza Krupińskiego. Relacja spe-
cjalnego gościa wieczoru była za-
równo wzruszająca, jak i przeraża-

jąca, jednak nadzwyczaj prawdzi-
wa, gdyż nawiązywała do cierpienia
Polaków na Syberii.

Dziękujemy wszystkim zaan-
gażowanym w przygotowanie ob-
chodów a także obecnym na uro-
czystej wieczornicy „Dla Niepodle-
głej” – spotkania pełnego wspo-
mnień, pieśni, refleksji i zadumy. 

MaCiej adaMowiCz

uroczysTości oDzyskANiA NiePoDleGłości Przez Polskę

100. rocznica w sarbinowie
Patriotycznie i podniośle było w Sarbinowie 9 listopada, kiedy w Szkole Podstawowej im. Straży Granicznej odbyła się 
wieczornica historyczna poświęcona Niepodległej. 

100 uczniów ze Szkoły Podsta-
wowej w Mielnie pobiegło śladami
historii na 100-lecie Niepodle-
głości Polski.

Młodzież ubrana w narodowe
barwy (chociaż ze względu na zim-
ny wiatr przykryte częściowo kurt-
kami) pokonała biegnąc z biało-
czerwoną flagą w ręku trasę od ul.
Kościelnej, obok grodziska i bun-
krów, leśną drogą do plaży, wzdłuż

Bałtyku do pomnika morsa oraz da-
lej ulicą Kościuszki do Urzędu Mia-
sta. Finał biegu dla Niepodległej
znajdował się przy pomniku jelenia,
gdzie biegacze upamiętnili wyda-
rzenie okolicznościową fotografią.
Słowa podziękowania i uznania 
dla mieleńskich uczniów oraz ich
nauczycieli (historii i wychowania
fizycznego) za zorganizowanie 
i udział w akcji.

BIEG Z FLAGĄ

„Sami swoi” 
dla Niepodległej
W teatrze Muza Variete odbyła się fi-
nałowa gala Przeglądu Dziecięcych
Form Teatralnych Niepodległa 2018,
podczas której stuletnią historię 
Polski zaprezentowała grupa „Sami
swoi” ze Szkoły Podstawowej w Sar-
binowie. 
Na zakończenie uroczystości powia-
towej publiczność ujęło brawurowe
wykonanie „Roty” przez Dziecięcą
Orkiestrę Dętą „Morscy Muzycy” 
w Sarbinowie.

„Nie zginie Polska, 
nie zginie! Lecz żyć będzie 
po wieki wieków w potędze 
i chwale. Dla was, dla nas 

i dla całej ludzkości”.

IGNACY JAN PADEREWSKI

„
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– od kiedy działacie jako stowa-
rzyszenie i jaki postawiliście so-
bie podstawowy cel?
– Nasze stowarzyszenie formal-

nie powstało w lutym 2018. Misją
jest szkolenie dzieci i młodzieży 
w grze w brydża. Jednak nauką gry
w karty zaraziliśmy także mieszka-
ńców naszej gminy i studentów mie-
leńskiego Uniwersytetu III Wieku.
Co nas cieszy podwójnie. 

– jednak warto podkreślić, iż
mimo formalnie małego stażu
stowarzyszenie ma swoje duże,
wręcz spektakularne sukcesy.
– Praca społecznikowska jest 

z nami od zawsze. W koszalińskim
Liceum Ogólnokształcącym im.
Wł. Broniewskiego prowadzimy 
w klasach I i II o prof ilu matema-
tycznym dodatkowe zajęcia w bry-
dża. Młodzież z Bronka jest czo-
łówką w lidzie. Grają już w makro-
regionie. I co najważniejsze, są
jedyną drużyną w województwie
zachodniopomorskim do lat 16,
czyli tak młodą. Warto dodać, że je-
steśmy jako Stowarzyszenie współ-
autorami programu wspomagania
nauczania matematyki poprzez
brydża sportowego, który realizo-
wany jest w podstawówkach – klasy
od IV do VIII. To pilotażowy projekt
docelowo dla pięciu roczników, na

bieżąco go modyf ikujemy i dopra-
cowujemy. Jesteśmy prekursorami
tego typu edukacyjnej inicjatywy.
Program to nie są sztywne ramy,
będzie ewaluował i my razem 
z nim. Obecnie wdrażamy go w kla-
sach IV Szkoły Podstawowej w Miel-
nie i Sarbinowie. Mamy mnóstwo
chętnych i zaangażowanych dzie-
ciaków. Staramy się, aby uczniowie
zostali też wcieleni w szeregi nasze-
go Stowarzyszenia i tym samym
stali się pełnoprawnymi członkami
Polskiego Związku Brydża Sporto-
wego, co da im możliwość np. star-
towania w olimpiadach sporto-

wych, czy mistrzostwach regionu, 
a nawet Polski. 

– jak gra w brydża wpływa na
postępy w nauce? Czy istnieje ja-
kaś zależność? Co daje taka dys-
cyplina?
– Naukowo stwierdzono, że jed-

na godzina gry w brydża, to dzienna
dawka leku na chorobę Alzheimera.
Brydż rozwija logiczne myślenie, po-
prawia funkcjonowanie mózgu. Uczy
wyciągania wniosków, analitycznego
myślenia, czy też myślenia negatyw-
nego (wyciąganie wniosków poprzez
skreślanie najgorszych lub niepasu-
jących opcji). Uczniowie – brydżyści,

po ósmej klasie, podnoszą średnią
ocen aż o 20 proc. Myślę, że w tych
potwierdzonych badaniami faktach
zawiera się puenta korzyści wynika-
jących z gry w brydża sportowego.

– a plusy tak na co dzień dla tych
najmłodszych?
– Najważniejsze to, że dzieci

zapominają o telefonach. Oderwali-
śmy je od komórek, smart fonów...
Na naszych zajęciach patrzą na sie-
bie, twarzą w twarz, komunikują się
bezpośrednio ze sobą, nawiązują 
więzi, trwałe znajomości z drugim
człowiekiem. I to jest cenne. Trzeba
wyjaśnić, że nauka jest tak zaplano-
wana, iż najmłodsi na początku po-
znają karty, uczą się liczyć, zdoby-
wać punkty. Dawkujemy im wiedzę,
w zależności od wieku graczy.

– „brydż jako antidotum na plagę
XXi wieku – samotność ludzi po
50. roku życia” to tytuł waszego
projekty, który jest jednym ze
zwycięzców w konkursie na ini-
cjatywy kulturalne ogłoszonym 
w ramach programu „diagnoza
potrzeb i oczekiwań kulturalnych
mieszkańców gminy Mielno”. Co
tkwi w jego sukcesie?
– Tytuł dokładnie odzwierciedla

rzeczywistość. Seniorzy, którzy
uczestniczą w naszym projekcie wy-
szli z domu. I to jest cel przedsięwzię-

cia. Wychodząc z czterech ścian 
pokonali samotność. Na zajęciach
przeszli przez barierę wstydu i nie-
wiedzy. Razem przy stoliku spędzają
mile czas, integrują się z rówieśni-
kami. Tworzą się między graczami
przyjacielskie i serdeczne więzi, są
pomocni wobec siebie i bardzo zaan-
gażowani w projekt. Warto podkre-
ślić, iż grupa seniorów którą uczymy
w ramach zajęć mieleńskiego Uni-
wersytetu III Wieku została już lide-
rami w regionalnych rozgrywkach.
Pokazuje to zatem jak rodzi się pa-
sja. I to jest na największy sukces
tego co robimy.

Brydż – karty szczęścia dla młodych i starszych 
Rozmowa z Piotrem Wilczokiem, wiceprezesem Stowarzyszenia Międzyszkolny Młodzieżowy Klub Brydżowy Szlemik.

Relaks przy szlemiku
Uczestnicy sekcji brydża z Uni-
wersytetu Trzeciego Wieku 
w Mielnie rozegrali w paździer-
niku pierwszy mecz brydża
sportowego w wojewódzkiej li-
dze sportowej. Zagrali z brydży-
stami ze stowarzyszenia Dama
Pik z Białogardu. Pierwszy poje-
dynek zakończył się nieznaczną
porażką CKM Szlemik Mielno
/wynik 12:8/, z kolei rewanż był
już dużą wygraną naszych 
seniorów /wynik 15:5/. 
Obecnie, po kolejnych meczach,
są liderami w regionie.

P
odczas tygodniowej podróży
wciąż podziwialiśmy surowy
Kaukaz lub zielone grzbiety

Suramu. Przemierzyliśmy ten nie-
wielki kraj, cztery razy mniejszy od
Polski, podróżując wzdłuż najwięk-
szej rzeki Mtkwari, podążaliśmy
słynną Gruzińską Drogą Wojenną,
zwiedziliśmy największe miasta.
Stolica kraju Tbilisi aspiruje do no-
woczesnej europejsko-azjatyckiej
metropolii. To główny ośrodek
przemysłowy, kulturalny i naukowy.
Jest ono ciekawie położone w doli-
nie między dwoma masywami gór-
skimi. Na tbiliskiej starówce sąsia-
dują ze sobą cerkwie gruzińskie 
i ormiańskie. Zwiedziliśmy Świąty-
nię Metechi, twierdzę Narikala 
– jedną z najstarszych fortyfikacji 
w Tbilisi, położoną na wzgórzu. Na
trasie napotkaliśmy pomnik Matki
Gruzji, 20-metrowy aluminiowy 
posąg kobiety. Największe wrażenie
stolica Gruzji robi jednak nocą.
Wiele obiektów jest podświetlo-
nych, co potęguje klimat magii tego
miasta, bogatego w teatry, pomniki,
rzeźby, liczne kawiarenki. Tętni ono
życiem, a w wodach rzeki Mtkwari
połyskują i migocą światła miasta. 

Drugim pod względem wielko-
ści miastem jest Kutaisi uważane
jednak za najbrzydsze w Gruzji. Nie
przetrwało w nim praktycznie nic
ze starożytnej i średniowiecznej
przeszłości. Klimat miasta tworzą
szare zaniedbane blokowiska i po-
rzucone fabryki. Kutaisi jest jednak
siedzibą gruzińskiego parlamentu.

Oficjalnie przeniesiono go tutaj 
z Tbilisi, by wyrównać dysproporcje
między największymi miastami 
w kraju. Na naszej turystycznej tra-
sie pojawiło się też Gori – w świado-
mości mieszkańców i turystów po-
strzegane jako miasto Stalina (tam
się urodził). W Gori można zwie-
dzić muzeum Stalina, a w pobli-
skich sklepikach nabyć wiele pa-
miątek z jego podobizną. 

Wspomniana wyżej Gruzińska
Droga Wojenna to starożytny szlak
wykorzystywany od zawsze do
wędrówek ludów i celów handlo-
wych. Nas zawiodła ona do Kazbegi,
a stamtąd do Klasztoru Świętej
Trójcy położonego na wzgórzu, 
z którego rozciąga się wspaniały wi-

dok na szczyt Kazbek (5047 m). Po-
goda spowodowała, że majestatycz-
na góra ukazała się nam w całej oka-
załości. 

Ukształtowanie terenu Gruzji
wykorzystywano w obronie przed
najazdami nieprzyjaciela. Przykła-
dem jest skalne miasto-klasztor
Wardzia, które mogło pomieścić
jednocześnie do 60 tys. osób. Wy-
gląda niesamowicie, na 13 piętrach
funkcjonowały spichlerze, winiar-
nia, szkoła, szpital, oczywiście
klasztor – łącznie wśród labiryntu
znajduje się 3 000 sal. To był samo-
wystarczalny ośrodek miejski. Za-
dziwiają umiejętności budowni-
czych z XII i XIII wieku – wydrążone
wewnątrz zbocza misterne koryta-

rze i pomieszczenia. Na trasie naszej
podróży znalazły się też inne twier-
dze i fortyfikacje obronne: Chertwi-
si i Achalcyche z częścią miasta 
na wzgórzu – Rabati. Architektura
obronna rosła zawsze wokół cerkwi
– budowli, których na terenie Gruzji
jest całe mnóstwo. Są to najczęściej
budowle z X wieku i starsze, powsta-
wały na planie krzyża, dziś znacznie
podniszczone, ale wciąż licznie od-
wiedzane przez wiernych. Dostrzec
w nich można ciemne twarze świę-
tych w przebogatych złotych opra-
wach i liczne ikony. Cerkwie związa-
ne są z główną religią Gruzji, jaką
jest prawosławie. Do dzisiaj najważ-
niejszym miejscem religijnym jest
Mccheta. To jednocześnie jedno 
z najstarszych miast w Gruzji, z za-
bytkami wpisanymi na listę Świato-
wego Dziedzictwa UNESCO. Jest
siedzibą Gruzińskiego Kościoła Pra-
wosławnego. Ale to co nas w Gruzji
urzekło to zróżnicowana i smaczna
kuchnia. Uczestnicząc w gruzińskiej
biesiadzie tzw. suprze poznaliśmy
smaki, zapachy i bogactwo potraw
tej narodowej kuchni. Główne danie
na stole to przede wszystkim chin-
kali – pierogi o kształcie sakiewek
wypełnione rosołem i mięsem. In-
nym charakterystycznym dla Gruzji
przysmakiem są chaczapuri – placki
o różnym kształcie wypełnione sero-
wym farszem, posmakowaliśmy też
tolmy – to gołąbki zawijane w liście
winogron, smakowały nam także
badridżani – bakłażany zapiekane 
z warzywami lub utartymi orzecha-
mi włoskimi. Zup jada się mało, za
to są zawiesiste i gęste przypomina-
jące naszą pikantną gulaszową. 

Kultura biesiadowania w Gruzji
jest niepowtarzalna. Nic przy stole
nie dzieje się przypadkiem. Nad 
całością panuje Tamada. To osoba,
która udziela głosu, pilnuje porząd-
ku biesiadowania, ale przede
wszystkim wznosi kwieciste toasty.
Nam Polakom czasem wydawało
się, że są one zbyt pompatyczne, bo
wygłaszane za wspaniałą Gruzję, za
przodków, za rodzinę, z wdzięczno-

ści za urodzaj, za dostatek, za 
miłość itp. Wszyscy słuchają z nale-
żytą powagą, kończą zaś okrzykiem
„Gaumardżos”. Toasty wznoszone są
oczywiście winem z dojrzewających
w gruzińskim słońcu winogron.
Jego przeróżne smaki poznaliśmy
przy okazji wizyty w regionie Ka-
chetia skąd pochodzą najlepsze
gruzińskie wina. Degustacja zakoń-
czyła się udanymi zakupami wybra-
nych trunków. 

Gruzini są szczerzy i niezwykle
gościnni, a Polaków darzą dużą
bezinteresowną sympatią, o czym
mogliśmy się przekonać przemie-
rzając ten piękny i ciekawy kraj. 
Zadziwiał nas swoją różnorodno-
ścią – pięknem krajobrazu pośród
biednych i zapuszczonych wsi. 

W ciągu kilku dni naszej pod-
róży zaledwie dotknęliśmy przebo-
gatej historii Gruzji, która odcisnęła
swoje piętno na życiu jej mieszkań-
ców. Wciąż odczuwa się skutki
ostatniego, z 2008 roku konfliktu
pomiędzy Gruzją z jednej strony, 
a Rosją, Abchazją i Osetią z drugiej
oraz uzależnienie państwa od Rosji. 

Warto podkreślić wpływ kobiet
na historię państwa: św. Nino apo-
stołka, która sprowadziła chrześci-
jaństwo do Gruzji i dzisiaj jest jej
patronką oraz Królowa Tamar – jed-
na z największych władczyń świata.
Skomplikowaną historię Gruzji oraz
uroki i kulturę kraju przybliżali
nam pilot i przewodnik z biura 
turystycznego FRATER – Piotr 
Stańkowski i Michał Żelazko. Pano-
wie okazali się wyśmienitymi znaw-
cami tego wspaniałego kraju, impo-
nowała nam ich bogata wiedza, 
a liczne anegdoty towarzyszące
opowieściom wprawiały nas w zna-
komity humor. Pokazali nam Gru-
zję jaką sami pokochali. Nie dziwi
miłość do tego niesamowitego kra-
ju. Tu nie odczuwa się pośpiechu
zachodniej cywilizacji, lecz spokój 
i własne tempo życia, dumę miesz-
kańców Gruzji z ich dziedzictwa
oraz kultury.

ewa jabłońska

OBLIcZa gRUZjI
Gruzja stała się ostatnio popularnym kierunkiem dla miłośników podróży.
Nie oparła się również naszym pragnieniom. W październiku 37-osobowa
grupa mieleńskich pielgrzymów, pod duchowym przewodnictwem księdza
Andrzeja Zaniewskiego, za cel swojej kolejnej podróży obrała właśnie ten
malowniczy kraj, w którym praktycznie z każdego miejsca widać góry. 
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Młodzi radni – po uzupełniających
wyborach i zaprzysiężeniu nowych
członków – rozpoczęli kolejny 
rozdział aktywnej pracy na rzecz
lokalnej społeczności.

Na pierwszej sesji wybrali nowe
prezydium: stanowisko przewodni-
czącego MRGM powierzono Amelii

Sobeckiej, zastępcy Patrykowi Wie-
ruszewskiemu, zaś sekretarza Alek-
sandrze Łaszcz.

Gratulujemy i cieszymy się, że
jesteście. Życzymy samych sukce-
sów!

MRGM – oficjalny skład – po-
wołany zarządzeniem burmistrza
Mielna: 

Aleksandra Łaszcz, Maksymi-
lian Bączkowski, Amelia Sobecka.
Weronika Grodzka, Patryk Wieru-
szewski, Natalia Lidak-Hofset, Ewe-
lina Ciesielska, Liwia Chodakowska
– Szkoła Podstawowa im. L. Teligi 
w Mielnie oraz Stanisław Neubauer
– Szkoła Podstawowa im. Straży
Granicznej w Sarbinowie.

Młodzieżowa Rada Gminy 
Mielno w komplecie

Zawody przeprowadzono nad
Zalewem Polanowskim. Po złote
medale pobiegli: Fabian Banaś, 
Jakub Koza, Maksymilian Sobko,
Jan Mierzejewski, Mikołaj Poraj-
-Dobrzelewski (2006 rocznik),
Piotr Swaryczewski, Kasper Ma-
chut, Franciszek Lawrenc, Jakub
Szulczewski (2007) i Adrian Piskor-
ski (2008), a w rezerwie Maksymi-
lian Juchniewicz i Dawid Plonder.
Gratulacje! Brawo złoci chłopcy!

W finale województwa zachod-
niopomorskiego w sztafetowych
biegach przełajowych w Tychowie,
imprezie z wieloletnią tradycją 
organizowaną przez Szkolny Zwią-
zek Sportowy, uczestniczyło 120 ze-
społów, czyli 1200 dziewcząt i chłop-
ców. Reprezentowali oni 89 szkół 
i 21 powiatów. Mieleńscy uczniowie
– jako mistrzowie powiatu koszaliń-

skiego. Pomimo niesprzyjającej
aury dzięki koncentracji i zaanga-
żowaniu naszych biegaczy udało się
wyprzedzić cztery reprezentacje

kończąc na XVII miejscu w woje-
wództwie. Kolejna przygoda ze
sportem i kolejne doświadczenia.
Brawo dla chłopców!

Złota sztafeta z Mielna
Na mistrzostwach powiatu koszalińskiego szkół podstawowych w sztafe-
towych biegach przełajowych na dystansie 10 x 800 metrów, w kategorii
Igrzyska Dzieci – chłopcy (rocznik 2006 i młodsi) złote miejsce wybiegała
reprezentacja ze Szkoły Podstawowej w Mielnie.

Wicemistrzem Mistrz Polski 
Juniorów Młodszych Karate 
Kyokushin (w kategorii wagowej
do 60 kg) został Wojciech 
Formela, zawodnik 
Mieleńskiego Klubu Sztuk 
i Sportów Walki.

W Mistrzostwach Polski z mie-
leńskiego klubu startowały jeszcze
Weronika Sapor i Eliza Wiska (obie
w kategorii: kata i kumie).

Tegoroczne prestiżowa impre-
za karateków odbyła się w Tarnow-
skich Górach uczestniczyło w niej
241 zawodników z 81 klubów.

Wojtkowi – srebrnemu Mi-
strzowi Polski i szkoleniowcowi
mieleńskiego klubu sensei Cezare-
mu Banasiakowi – gratulujemy!

SREBRNy MISTRZ KARATE

Rywalizacja najmłodszych 
Na orliku w Gąskach rywalizowali o tytuł Mistrza Gminy Mielno 
w roku szkolnym 2018/2019 chłopcy z rocznika 2006 i młodsi. 

Rozgrywki zakończyły się wysoką wygraną uczniów SP Mielno
(opiekun Tadeusz Jurek) z rówieśnikami z SP Sarbinowo (opiekun Ewa
Jabłońska). Wynikiem 17:0 piłkarze z Mielna wywalczyli puchar, tytuł
mistrza i prawo gry w wiosennych mistrzostwach powiatu koszaliń-
skiego. 

W składzie zespołu mistrza gminy wystąpili: Maksymilian Juch-
niewicz (kapitan, 5 goli), Jakub Koza (bramkarz), Gracjan Prajs (4 go-
le), Maksymilian Sobko (2 gole), Fabian Banaś (2 gole), Jakub Szul-
czewski (2 gole), Jan Mierzejewski (1 gol), Wiktor Ratkiewicz (1 gol),
Franciszek Lawrenc (bramkarz) oraz Patryk Wieruszewski, Piotr Swa-
ryczewski, Bartosz Baranowski, Kasper Machut i Adrian Piskorski. 

Gratulujemy zawodnikom i życzymy dalszych sukcesów!

Rozgrywki starszych
Na orliku w Gąskach rozegrany został także mecz piłki nożnej
chłopców z rocznika 2003-2005 w ramach Igrzysk Młodzieży
Szkolnej w roku szkolnym 2018/2019.

Puchar Mistrza Gminy trafił do rąk kapitana reprezentacji SP Miel-
na, która w meczu trwającym 2x15 minut pokonała drużynę SP Sar-
binowo wynikiem 5:2. 

Dla Mielna bramki zdobywali: Antoni Twarowski (2 gole), Jakub
Mierzejewski (kapitan i 1 gol), Maksymilian Żyta (1 gol) oraz jedna
bramka samobójcza. Dla Sarbinowa oba gole strzelił Szymon Machaj.
Brawo!

W mistrzowskim zespole zagrali także: Bartosz Sarnes, Wiktor Ma-
linowski, Maksymilian Bączkowski, Ernest Żubryj, Polikarp Kozłowski,
Wiktor Szymczak, Norbert Barcikowski (w bramce) oraz w rezerwie Se-
bastian Durmaj i Kacper Zawada.

Dziękujemy za pomoc przy opiece i organizacji zawodów Arka-
diuszowi Żubryj oraz Julii Ostrowskiej i Mai Dziewiątkowskiej za zdjęcia
i apteczkę, a piłkarzom gratulujemy wygranej i życzymy sukcesów pod-
czas wiosennych mistrzostw powiatu!

gMInne pOtycZkI pIłkaRskIe


