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zycie gminy

P
rzygotowania do 
sezonu zaczynają się 
w momencie jego za-

kończenia – podkreślają pracow-
nicy Mieleńskiego Ośrodka Sportu 
i Rekreacji, na których barkach ciąży
obowiązek przygotowania infra-
struktury turystycznej, sportowej 
i komunalnej tak, aby turysta mógł
powiedzieć, że wypoczywał bez-
piecznie, a otoczenie było czyste 
i estetyczne. Turystyka to koło na-
pędowe mieleńskiego dobrobytu, 
a wymagania turystów rosną z roku
na rok. I trzeba im sprostać oferując
coraz lepszą jakość usług. 

MOSiR opieką obejmie cały 
25-kilometrowy odcinek wybrzeża,
ponieważ gmina – od Gąsek, aż po
Łazy – stała się jedną aglomeracją
wymagającą systematycznego
sprzątania. Goście przyjeżdżający na
wypoczynek są tak mobilni, iż nie

ma już pustych odcinków plaży. 
A tysiące plażowiczów zostawiają 
po sobie tysiące kilogramów śmieci 
– butelki i puszki po napojach, pla-
stykowe torebki, resztki jedzenia.
Dlatego plaża stała się „stołówką” dla
łabędzi i mew, które na domiar złego
często są dokarmiane przez kura-
cjuszy, więc chętnie i licznie tu prze-
bywają. Raczą się przy tym nie tylko
tym, co dla nich przeznaczone. Roz-
dziobują pozostawione opakowania
po jedzeniu, roznosząc je po plaży. 

Wypoczywający często nie korzy-
stają z rozstawionych stelaży na
śmieci. Między kocami leżą zatem
resztki jedzenia, opakowania, 
a nawet brudne pieluchy. Do zanie-
czyszczenia plaży przyczyniają się
również zbieracze puszek. Otwierają
worki, ale już ich nie zamykają.
Wtedy dają pole do popisu mewom,
dla których wybieranie rzeczy ze
śmieci jest wygodne. 

Taki stan rzeczy nie służy komfor-
towemu wypoczynkowi. Dlatego, jak
co roku MOSiR w lipcu i sierpniu za-
trudnia dodatkowych sprzątaczy plaż
i promenady na terenie naszej gminy.

Mają to robić trzy razy w ciągu
dnia: od godziny piątej rano, w go-
dzinach popołudniowych oraz po go-
dzinie 19. Sprzątać będą główne ulice,
plażę oraz promenadę. Łącznie
będzie to 66 osób, które będą miały
do utrzymania w czystości 40 od-
cinków plaż.

W tym sezonie na plażach gminy
Mielno będzie 1200 sztuk stelaży 
z workami na śmieci, które będą wy-
wożone raz dziennie trzema ciągni-
kami z przyczepami rolniczymi.
Dziennie zbiera się około 6 ton śmieci.

Poza zapewnieniem porządku
bardzo ważne jest zadbanie o bezpie-

czeństwo wypoczywających na na-
szych plażach. Niestety, coraz trudniej
jest znaleźć koniecznej liczby ratow-
ników. Aby zachęcić do pracy na pla-
żach gminy Mielno poza zakwatero-
waniem planujemy zapewnić również
posiłki. MOSiR wystąpił z prośbą 
o wsparcie w tej sprawie do ośrodków
wypoczynkowych oraz stołówek na
terenie gminy. Są już pierwsze osoby
chętne do zapewnienia posiłków ra-
townikom na poszczególnych stano-
wiskach. 

Od kilku lat prowadzone są na
plaży pokazy w zakresie ratownictwa
i udzielania pierwszej pomocy.
Cieszą się wielkim powodzeniem 
i jak co roku będą organizowane w
sobotnie popołudnia, po pracy ra-
towników. Te działania prewencyjne
mają na celu przypomnienie tury-

stom o niebezpieczeństwie jakie
czyni żywioł. Pokazy cieszą się dużą
popularnością – turyści chętnie 
przychodzą kibicować zmaganiom
drużyn ratowniczych, do których
często zapraszane są osoby z tłumu
do udziału w pokazach. Ta forma
nauki, jak postępować w sytuacji za-
grożenia jest bardzo popularna. 

Przyzwyczailiśmy się do dostęp-
ności różnorakich usług nie tylko na
promenadach, ale i bezpośrednio na
plaży. Jest to wygodne, ale i nie-
odzowne z punktu widzenia budżetu
gminnego, do któęgo trafiają opłaty
z dzierżawy. W tym roku będzie po-
dobnie. Na plażach gminy funkcjo-
nować będzie sześć wypożyczalni
sprzętu pływającego, dziewięć wy-
pożyczalni sprzętu plażowego i tyleż
samo punktów oferujących

urządzenia sportowo-rekreacyjne.
Na promenadach powstanie dwana-
ście punktów handlowych, czterna-
ście oferujących z wózków hot-dogi 
i kukurydzę, a także siedem miejsc,
gdzie będzie można się zafundować
sobie tatuaż.

Warto także uczulić kierowców,
że po trzech latach funkcjonowania
płatnej strefy parkowania w Mielnie
w tym roku zostanie ona poszerzona
o dwie miejscowości – Sarbinowo 
i Łazy. 

Czekamy na słońce 
Nowe parkingi w Sarbinowie, molo w Chłopach, ale także kalendarz imprez wypełniony po brzegi
– gmina Mielno jest przygotowana do sezonu. – Zrobiliśmy wszystko, aby turyści czas spędzony 
u nas uznali za dobry wypoczynek. Liczymy, że pogoda nas nie zawiedzie – oceniają władze 
samorządowe. 

/ZAPRASZAMY/

Sezon imprez 
16 – 19.06 – III Nadmorski Zlot

Starych Ciągników i Maszyn
Rolniczych

27.06 – 3.07 – ZET GOLD 
w Mielnie

4.07 – koncert organowy 
w Mielnie

8.07 – Jose Torres Salsa Night
8.07 – kino na leżakach 

w Gąskach
12.07 – koncert organowy 

w Sarbinowie
13.07 – kino na leżakach 

w Mielenku
20.07 – koncert organowy 

w Mielnie
22.07 – koncert LEMON
22 – 24.07 – Projekt Plaża
23.07 – kino na leżakach w Sar-

binowie
26.07 – koncert organowy 

w Sarbinowie
26 – 28.07 – Festiwal Indii
30.07 – Zumba Summer Party
2.08 – koncert organowy w Sar-

binowie
5.08 – kino na leżakach w Ła-

zach
5 – 7.08 – Puchar w kiteboar-

dingu
12.08 – koncert finałowy Warsz-

tatów Wokalnych
19.08 – kino na leżakach 

w Unieściu
22.08 – koncert organowy 

w Sarbinowie
22.08 – światełko dla anioła
24.08 – kino na leżakach 

w Mielnie
26.08 – MielNogami (bieg)

/BEZPIECZEŃSTWO/
W siedmiu miejscowościach 
nadmorskich zlokalizowanych 
zostanie 16 stanowisk ratowni-
czych.
Do obsługi ratowniczej na plażach
niezbędne będzie zatrudnienie 
ok. 68 ratowników.
W Gminie Mielno będzie funkcjo-
nować 7 kąpielisk oraz 9 miejsc
wykorzystywanych do kąpieli. Plaże
będą strzeżone od 1.07 do 30.08
w godz. od 9.30 do 17.30. 
Dodatkowo plaża w Mielnie przy 
ul. Kościuszki strzeżona będzie od
24.06 do 15.09. Na promenadzie
uruchomiony zostanie wieczorny
punkt obserwacyjny. 



– Przedsięwzięcie jest zagadnie-
niem kilkuetapowym i wieloletnim,
a jego celem jest minimalizacja
kosztów oczyszczania ścieków i ogra-
niczenie negatywnego wpływu na
środowisko naturalne gminy Mielno
– wyjaśnia Wioletta Dymecka,
prezes zarządu ZWK w Unieściu.
Trzy etapy inwestycji są niezależne
finansowo i operacyjnie. 

Spółka już w 2015 roku ogłosiła
przetarg na przygotowanie studium
wykonalności wraz z wnioskiem apli-
kacyjnym o dofinansowanie projektu
z funduszy unijnych. Wykonawca 
– spółka BDO, filia Eurodirect, prze-
kazała ZWK gotową dokumentację,
dzięki której można było starać się 
o unijne dofinansowanie planowanej
inwestycji.

– Przeszliśmy pomyślnie
pierwszy stopień weryfikacji i prak-
tycznie ukazanie się listy rankin-
gowej jest równoznaczne z dofinan-
sowaniem. Ważne będą oczywiście
w następnym etapie negocjacje
przed podpisaniem umowy, terminy,
kwalifikacja kosztów, ale jesteśmy
dobrej myśli – zapewnia prezes
ZWK. 

Kolejny etap inwestycji to wyga-
szanie działającej oczyszczalni
ścieków w Kiszkowie w gminie

Będzino i przekierowanie ścieków do
oczyszczalni w Unieściu. Da to
oszczędności w budżecie spółki
około miliona złotych rocznie.
Trzecim krokiem będzie likwidacja
oczyszczalni w Kiszkowie. W pla-
nach jest zbudowanie w tym miejscu
farmy fotowoltanicznej, ale wymaga
to jeszcze dodatkowych analiz, po-
nieważ ze względów na jej stosun-
kowo niewielkie rozmiary inwestycja
może być nieopłacalna ze względów
ekonomicznych. 

Prezes Wioletta Dymecka przed-
stawiając sposoby sfinansowania in-
westycji zwróciła uwagę na fakt, że
ze studium wykonalności wynika, iż
spółka wnioskować będzie o 14 611
774,74 złotych, zaś całkowity koszt
inwestycji wg kosztorysu inwestor-
skiego to 21 061 631,77 złotych.
Spółka ma zabezpieczone w swoim
budżecie inwestycyjnym 6 mln zło-
tych, co wraz z dotacją unijną nie-
malże pokrywa koszty. Nie ukrywa,
że liczy, iż po ogłoszeniu przetargu

koszty zmaleją o co najmniej 10 pro-
cent.   

– Jesienią 2018 roku powinniśmy
spotkać się przy ul. Świerczewskiego
44 w Unieściu na otwarciu pięknego
i technologicznie nowoczesnego
obiektu, ostatniego koniecznego do
przebudowy i modernizacji. Będzie
to jednocześnie największa inwe-
stycja w historii naszej Spółki ZWK
Unieście. Ale zapewniam, że nie
ostatnia – podsumowuje prezes
ZWK. 
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/FELIETON WÓJTA/

/ZAGRALI „HEY JOE” JIMMI'EGO HENDRIXA/

Gitarowy 
rekord świata

Uczestnicy III Bałtyckiego Festiwalu
Gitary Elektrycznej w Unieściu (1-3
maja 2016 r.) razem z gitarzystami
we Wrocławiu oraz z wielu innych
miejscowości w Polsce, wzięli
udział w ustanowieniu Gitarowego
Rekordu Świata On line i zagrali
wspólnie utwór z repertuaru 
Jimmi'ego Hendrixa „Hey Joe”.

Przypomnijmy: pomysłodawcą usta-
nowienia rekordu jest Leszek 
Cichoński znany polski gitarzysta 
i wokalista bluesowy, kompozytor 
i aranżer. Wykładowca warsztatów
muzycznych w Bolesławcu, Brod-
nicy i Zakrzewie. Organizator
Thanks Jimi Festival we Wrocławiu
poświęconego Jimiemu Hendrik-
sowi. W tym roku ustanowili nowy
Gitarowy Rekord Guinnessa! 
Zagrało 7356 osób.

„16 Południk” z Chłopów, we
współpracy z mieszkańcami, uzyskał
dotacje na dwa projekty: „Integracja
przez zabawę!” oraz „Zdrowy jak
ryba”. 

Oba projekty Stowarzyszenia Pro-
mocji i Rozwoju Osady Nadmorskiej
zakładają uzupełnienie istniejącego
placu zabaw oraz siłowni plenerowej
w Chłopach o urządzenia pozwala-
jące na integrację poprzez ruch i za-

bawę z uwzględnieniem potrzeb
osób niepełnosprawnych. Dla doro-
słych powstanie urządzenie do ćwi-
czeń „rowerek” oraz „podciąg” oba
dla osób jeżdżących na wózkach in-
walidzkich, zaś dla dzieci elementy
wyposażenia placu zabaw umożli-
wiające zabawę pociechom z dys-
funkcjami fizycznymi. Każde 
z przedsięwzięć uzyskało dofinanso-
wanie w wysokości 5 tys. zł. Brawo!

Unia pomoże 
„16. Południkowi”

JAK NAS
WIDZĄ...
Niestety, polskie powiedzenie: „Jak Cię
widzą, tak Cię piszą...” w odniesieniu
do centrum Mielna nie wystawia nam
najlepszej opinii. Priorytetem działań
było, jest i powinno być dla nas wszyst-
kich uporządkowanie przestrzeni archi-
tektonicznej w centrum Mielna. Jako
samorząd walczymy od lat z tymcza-
sową zabudową, szpetnymi budami
oraz chaosem budowlanym na prywat-
nych posesjach w sercu turystycznej
gminy. 
W 2014 roku radni uchwalili miejscowy
plan zagospodarowania przestrzennego
w obszarze przyległym do ulicy Bole-
sława Chrobrego, który miał wyznaczyć
i narzucić obowiązujące standardy.
Jednak właściciele obiektów próbują
zapisy planu wprowadzić w życie na
swoich zasadach lub szukają w nim
„wygodnych” dla siebie zapisów. I tak
było z zabytkową Willą Milenium, która
niszczała i straszyła przez ostatnie
miesiące, a kilkanaście dni temu zo-
stała zrównana z ziemią. Wiem, że spo-
wodowało to szereg komentarzy, 
a wielu obserwatorów tego wydarzenia
było wręcz zbulwersowanych. 
Jedyną ustawową formą ochrony za-
bytków przez gminę jest ustalenie
ochrony w miejscowym planie zagospo-
darowania przestrzennego. Na tym wła-
śnie terenie obowiązuje plan. I to zo-
stało wykonane. Zapisy zatwierdzonego
planu były szczegółowo konsultowane 
z Wojewódzkim Konserwatorem 
Zabytków w Szczecinie, który dopuścił
możliwość rozbiórki zabytku chronio-
nego ustaleniami planu, ale tylko 
w uzasadnionych przypadkach takich
jak zły stan techniczny potwierdzony
ekspertyzą. Do wniosku o pozwolenie
na rozbiórkę właścicielka Willi Milenium
dołączyła taką właśnie ekspertyzę wraz
z innymi wymaganymi dokumentami. 
Z uwagi na spełnienie wymogów starosta
koszaliński wydał decyzję o pozwoleniu
na rozbiórkę. Inwestor spełnił zatem za-
pisy planu. Nie było też podstaw do wnie-
sienia odwołania przez gminę. 
Przypomnę, że prace nad planem dla
tej części Mielna trwały od 2008 roku,
a jego obecny i obowiązujący kształt
jest wynikiem wielu negocjacji, kompro-
misów i konsultacji z właścicielami po-
szczególnych gruntów.

OLGA ROSZAK-PEZAŁA, 
WÓJT GMINY MIELNO

INWESTYCJE KOMUNALNE 

Modernizacja za miliony 
Oczyszczalnię ścieków komunalnych w Unieściu czeka modernizacja i rozbudowa. Inwestycja 
ma zakończyć się w 2018 roku. Wartość projektu to ponad 21 mln zł.

/OSZCZĘDZAMY
WODĘ/

Na ostatniej sesji Rady Gminy
Mielna gminy prezes ZWK poinfor-
mowała radnych, że spółka zanoto-
wała najniższą od lat stratę wody.
W 2015 roku ubytki wyniosły 8,3
proc., gdy jeszcze niedawno sięgały
niemal jednej czwartej (średnia kra-
jowa wynosi 18 proc.).

/ETAPY MODERNIZACJI/
Etap I – „Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Unieściu”
Etap II – „Kanalizacja sanitarna umożliwiająca skierowanie ścieków z oczysz-
czalni w Kiszkowie na oczyszczalnię w Unieściu”,
Etap II – „Likwidacja oczyszczalni ścieków w Kiszkowie”.

21 061 631,77
TO CAŁKOWITY KOSZT INWESTYCJI
NETTO WEDŁUG KOSZTORYSU
INWESTORSKIEGO

ZŁOTYCH



16
maja w urzędzie
miasta koszalin 
została podpisana

umowa o warunkach i spo-
sobie realizacji strategii
rozwoju lokalnego. Woje-
wództwo Zachodniopomorskie re-
prezentował marszałek Jarosława
Rzepa i członek zarządu Robert
Grzywacz, a Mieleńską Lokalną
Grupą Rybacką reprezentował
prezes Krzysztof Szpakiewicz oraz
wiceprezes Elżbieta Retyk. Podpisa-
na umowa określa prawa i obowiązki
stron w zakresie warunków i spo-
sobu realizacji Lokalnej Strategii
Rozwoju (LSR), która przewiduje fi-
nansowanie w ramach Programu
Operacyjnego „Rybactwo i Morze”
na lata 2014-2020, ze środków Euro-
pejskiego Funduszu Morskiego i Ry-
backiego.

Kwota jaką otrzyma MLGR to
ponad 14 mln zł, z czego prawie 
12 mln przeznaczone zostanie na
wsparcie projektów beneficjentów.
Stowarzyszenie będzie realizowało
już drugą strategię, dzięki poprzed-
niej (na lata 2007 – 2013) zrealizo-
wano na terenie MLGR tj. 8 gmin
(Mielna, Dygowa, Będzina, Biesie-
kierza, Karlina, gminy Białogard,
Tychowa oraz Połczyna Zdroju)
ponad 150 projektów, o łącznej war-
tości ok. 50 mln zł, z czego dofi-
nansowanie unijne wyniosło ponad
24 mln zł! 

Zgodnie z wymogami programu
„Rybactwo i Morze” na lata 2014 –
2020, ponad 50 proc. budżetu musi
być przeznaczone na operacje przy-
czyniające się do tworzenia lub
utrzymania miejsc pracy. 

Wsparcie będą otrzymywać pro-
jekty, które będą przyczyniały się do
rozwoju przedsiębiorczości w re-
gionie, rozwoju lokalnego przetwór-

stwa, zachowania dziedzictwa kul-
turowego, polegające na dywersyfi-
kacji zatrudnienia osób mających
prace związaną z sektorem rybactwa
w drodze tworzenia lub utrzymania
miejsc pracy (niezwiązanych z pod-
stawową działalnością rybacką),
wspierające przedsiębiorczość lub
innowację młodych ludzi w łań-
cuchu dostaw produktów sektora ry-
bołówstwa, rybactwa śródlądowego
i akwakultury oraz ochrony i bu-
dowy infrastruktury turystycznej 
i rekreacyjnej. 

Po dofinansowanie będą mogli 

sięgać przedsiębiorcy, stowarzy-
szenia, gminy oraz mieszkańcy ob-
szaru objętego strategią. 

Na całe województwo zachodnio-
pomorskie przypadło 180 mln zł,
które zostaną przeznaczone na
rozwój wsi i obszarów zależnych od
rybactwa. 

Przedstawiciele Województwa Za-
chodniopomorskiego podpisali tego
dnia drugą umowę ze Stowarzysze-
niem Środkowopomorska Grupa
Działania, którego gmina Mielno jest
również członkiem. Umowa opiewa
na kwotę 15 mln zł. Ta pula środków

zostanie przeznaczona na wsparcie
rozwoju gospodarczego, wzmoc-
nienie atrakcyjności obszaru i akty-
wizację mieszkańców oraz wzmoc-
nienie kapitału społecznego na
obszarze SŚGD. 

Centrum Kultury w Mielnie
zakwalifikowało się do
udziału w projekcie Naro-
dowego Centrum Kultury
„Zaproś nas do siebie”.
Jako jedno z 9 miejsc 
w Polsce będzie gospoda-
rzem szkoleń organizowa-
nych przez Narodowe Cen-
trum Kultury. W Mielnie
zostaną przeprowadzone trzy szko-

lenia, skierowane między
innymi do działających na
terenie Gminy Mielno orga-
nizacji pozarządowych. 
Wsparcie Narodowego
Centrum Kultury pomoże
nawiązać współpracę
nowo powstałego Centrum
Kultury w Mielnie 
z już działającymi organiza-

cjami pozarządowymi.
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/GALA ŻAGLI 2016/
Jamno pełne regatowych żagli 

/KRÓTKO/
„Zaproś nas do siebie” w ... Mielnie

Polskie Stowarzyszenie
Klasy Cadet organizuje 
w czerwcu Galę Żagli 2016,
czyli Mistrzostwa 
Polskiego Stowarzyszenia
Klasy Cadet, będące jedno-
cześnie 
eliminacjami do Mistrzostw
Świata i Mistrzostw Europy. 
Regaty odbędą się od 10
do 12 czerwca w Mielnie 
i Unieściu. 
Patronat nad regatami objęła wójt
Gminy Mielno i prezes Zachodnio-
pomorskiego Okręgowego Związku
Żeglarskiego.
W regatach mogą uczestniczyć za-
wodnicy posiadający uprawnienia
potwierdzone dokumentami okre-
ślonymi w § 5 Zasad organizacji
żeglarskich imprez sportowych 
i sportowo-rekreacyjnych.

System rozgrywania regat 
to wyścigi flotylli klasowych, 
czyli wspólne wyścigi zawodników
wszystkich kategorii wiekowych 
w poszczególnych klasach
jachtów.
Planowane jest rozegranie 
8 wyścigów w klasach Cadet.
Wyścigi rozgrywane będą na tra-
sach stosowanych w regatach 
międzynarodowych.

Targi to wyjątkowe pod każdym
względem – różnorodności wystaw-
ców, zainteresowania społeczeństwa
i idealnej pogody! Przez dwa dni na
Placu Ratuszowym w Jeleniej Górze
można było zapoznać się z cało-
roczną, bogatą i kolorową ofertą tu-
rystyczną firm, miast, gmin i po-
wiatów, biur podróży, organizacji 

i przedsiębiorstw z Polski, Czech,
Holandii i Niemiec.

Różnorodne, z ciekawym wy-
strojem stoiska blisko stu wystawców
cieszyły się niesłabnącym zaintereso-
waniem mieszkańców i licznych gości.

Gmina Mielno również zaprezen-
towała swoją bogatą ofertę nocle-
gową i rekreacyjną z całego regionu.

Interesująca aranżacja oraz oferta
przyciągnęły mieszkańców Jeleniej
Góry oraz turystów przybyłych z in-
nych gmin. Pozytywne komentarze,
które odwiedzający wyrażają na
temat gminy pozwalają wierzyć, że
mieszkańcy Dolnego Śląska za-
chęceni bogatą ofertą z pewnością
zawitają do gościnnej Gminy Mielno. 

Turystyczne targowanie za nami!
6 i 7 maja prezentowaliśmy
naszą ofertę turystyczną na 
w Jeleniej Górze na Międzynaro-
dowych Targach TOURTEC'2016.
Stoisko Gminy Mielno cieszyło
się dużym zainteresowaniem.
Targi odwiedziło ponad 15 tys.
osób.

MLGR otrzyma miliony 
14 milionów złotych otrzyma Mieleńska Lokalna Grupa Rybacka. Przedstawiciele stowarzyszenia podpisali umowę. 

/FAKTY/
W latach 2007 – 2013 na terenie
MLGR zrealizowano ponad 150
projektów o łącznej wartości ok.
50 mln zł, z czego dofinansowanie
unijne wyniosło ponad 24 mln zł!

Kwota jaką otrzyma
MLGR to ponad 14
mln zł, z czego prawie
12 mln przeznaczone
zostanie na wsparcie
projektów benefi-
cjentów.
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Mielno, Nowy Sącz, Sopot,
Nowe Warpno i Warszawa 
– to laureaci pierwszego 
w Polsce rankingu gmin 
o największej aktywności
społecznej.  

Do sporządzenia rankingu po-
służył system punktowy. Każda 
z gmin mogła uzyskać maksymalnie
100 punktów, po 35 w kategoriach:
frekwencja wyborcza i sektor poza-
rządowy, po 15 w kategoriach: wspie-
rający samorząd i oddolne inicjatywy. 

Ranking miał wskazać gminy,

które najlepiej współpracują z orga-
nizacjami pozarządowymi, a także
te, gdzie lokalna społeczność najbar-
dziej aktywnie bierze udział w wy-
borach samorządowych, parlamen-
tarnych i prezydenckich. O miejscu 
w rankingu decydowała także liczba
fundacji i stowarzyszeń działających
na danym terenie, a także liczba zor-
ganizowanych zbiórek publicznych.  

Uzyskane dane stanowiły pod-
stawę systemu punktowego, który po-
zwolił wyłonić zwycięzców w pięciu
kategoriach samorządów (od dużych
miast do gmin wiejskich).

Tytuł najbardziej aktywnej spo-
łecznie gminy w Polsce otrzymało
Mielno. Gmina zdobyła łącznie 
64 na 100 punktów. Jej największym
atutem okazał się silny sektor poza-
rządowy – 3. miejsce i 26 na 35
punktów. Tyle samo punktów gmina
dostała za frekwencję wyborczą, 
co usytuowało ją na 57. miejscu. 
W kategorii wspierający samorząd
Mielno z punktacją 4 na 15 punktów
zajęło 18. pozycję. W ostatniej kate-
gorii – oddolnych inicjatyw – zdo-
było 8 na 15 punktów, co dało 15.
miejsce.

MIELNO – społeczna gmina

Ranking aktywności samorządów
według „Wspólnoty”

/ROZMOWA/

/W OBIEKTYWIE/

STOWARZYSZENIE EKOLOGICZNE NASZE SARBINOWO OTRZYMAŁO 
DOFINANSOWANIE UNIJNE NA ZAKUP INSTRUMENTÓW MUZYCZNYCH

ANTYATOMOWA MAJOWKA – WSPÓŁORGANIZATOR STOWARZYSZENIE 
ROZWOJU MIEJSCOWOŚCI GĄSKI

KARNAWAŁOWY BAL CHARYTATYWNY – MIELNO – ORGANIZATOR 
FS NASZA GMINA

GALA SPORTU 2014

– Ranking pisma „Wspólnota”
uznał Wasz samorząd za najbardziej
aktywny społecznie w kraju. Miłe
zaskoczenie?

– Na terenie gminy Mielno działa
21 organizacji pozarządowych, w tym
stowarzyszenia posiadające osobo-
wość prawną, dwie lokalne organi-
zacje turystyczne, kluby sportowe 
i koło wędkarskie. Z rejestru starosty
koszalińskiego można dodać do tego
jeszcze 12 innych podmiotów, które
mają osobowość prawną, ale są to
prawdopodobnie podmioty niedzia-
łające. Widać zatem wyraźnie, ze
mieszkańcy chcą działać, a my ze
swej strony ich wspieramy w ramach
prawa. Czy było to zaskoczeniem?
Nie do końca, bo przecież wiemy co
robimy, ale przyznam szczerze, że
taka ocena w skali kraju, to dla nas
nie tylko wyróżnienie, ale i zobowią-
zanie. Aby poprawić jakość kon-
taktów z organizacjami pozarządo-
wymi powołaliśmy do życia m.in.
Gminną Rada Sportu, w której skład
wchodzą przedstawiciele lokalnych
klubów sportowych oraz Gminna
Radę Pożytku Publicznego.

– Jakie są największe lokalne 
organizacje?

– Nasze lokalne organizacje dzia-
łają na terenie gminy, więc trudno
mówić o tym, które są największe
pod względem obszaru działania.
Można niektóre z nich wyróżnić jako
organizacje, w których widać zaan-
gażowanie większej liczny członków
tj. poza zarządem. Do takich organi-
zacji należy Stowarzyszenie Promocji
i Rozwoju Osady Nadmorskiej
Chłopy „16 Południk”. Jest to organi-
zacja prężnie promująca miejscowość
Chłopy i jej mieszkańców – jako
osadę rybacką i ludność utrzymującą
się z rybactwa od pokoleń. Spośród
klubów sportowych niewątpliwie naj-
większym – pod względem zaanga-
żowanych członków – jest Mieleński
Klub Sztuk i Sportów Walki skupia-
jący ponad setkę członków.

– W jaki sposób NGO współpra-
cują z gminą?

– Organizacje otrzymują środki
finansowe na działania, które orga-

nizują w ciągu roku. Współpraca po-
zafinansowa często ma charakter an-
gażowania się poszczególnych pod-
miotów w inicjatywy realizowane
przez gminę np. w ramach Miele-
ńskiego Lata Artystycznego, cyklu
imprez organizowanych w sezonie
letnim dla turystów, czy całorocz-
nych przedsięwzięć (pikniki, festyny,
biesiady) integracyjnych dla miesz-
kańców gminy. Te formy współpracy
zostały już docenione na szczeblu
wojewódzkim, gdyż uzyskaliśmy
tytuł „Samorządowego Lidera
Współpracy z NGO 2014” w kategorii
gmina wiejska. Doceniono i nagro-
dzono gminną promocję oraz wspie-
ranie współpracy finansowej i poza-
finansowej z organizacjami poza-
rządowymi. Jesteśmy też partnerem
w projekcie Instytutu Rozwoju Re-
gionalnego ze Szczecina pn. „Doj-
rzałe partnerstwo. Model współpracy
kluczem do sukcesu we współpracy
gmin i organizacji pozarządowych 
w gminach wiejskich Euroregionu
Pomerania”.

– Jakie są dokonania NGO i czy
można je jakoś zilustrować? 

– Forum Samorządowe „Nasza
Gmina” jest jedną z najdłużej działa-
jących organizacji i najbardziej
wszechstronnie działającym pod-
miotem. Stowarzyszenie prowadzi
fundusz stypendialny wspierający
uczniów z ubogich rodzin oraz dzieci
i młodzież szczególnie uzdolnioną.
Stowarzyszenie aktywnie angażuje
się również w dystrybucję i zbiórkę

żywności oraz prowadzi ognisko mu-
zyczne i zespół śpiewaczy. Nasze
małe organizacje nie boją się rów-
nież korzystać ze środków unijnych
m. in. na przedsięwzięcia inwesty-
cyjne: Stowarzyszenie Promocji 
i Rozwoju Osady Nadmorskiej
Chłopy „16. Południk” ze środków
unijnych przy wsparciu samorządu
Gminy Mielno wybudowało siłownię
zewnętrzną w miejscowości Chłopy,
zaś „Ekowspólnota” Lokalna Orga-
nizacja Turystyczna postawiła plac
zabaw dla dzieci w Sarbinowie. Sto-
warzyszenia chętnie sięgają również
po środki zewnętrzne na tzw. pro-
jekty „miękkie”. Warto podkreślić, iż
Stowarzyszenie Ekologiczne „Nasze
Sarbinowo” zorganizowało pierwszą
na Pomorzu dziecięca orkiestrę dętą
„Morscy Muzycy”. Natomiast Stowa-
rzyszenie Promocji i Rozwoju Osady
Nadmorskiej w Chłopach zorganizo-
wało cykl imprez dla turystów 
i mieszkańców pod hasłem: „Ry-
backie Lato z 16-tym Południkiem”.

– Ile gmina wydaje na dotacje 
dla NGO?

– Co roku gmina Mielno prze-
znacza około 500 tysięcy zł na do-
tacje. W 2016 r. zaplanowano 516 000
zł.

– W jaki sposób przydzielane 
są dotacje?

– Dotacje celowe przekazywane
są na podstawie ustawy z dnia 24
kwietnia 2003 r. o działalności po-
żytku publicznego i o wolontariacie
w trybie otwartych konkursów ofert
i w trybie pozakonkursowym. Do-
tacje na wspieranie sportu udzielane
są klubom sportowym w trybie
uchwały nr XXXII/348/12 Rady
Gminy z dnia 29 listopada 2012 r. 
w sprawie określenia warunków 
i trybu finansowania rozwoju sportu
na obszarze Gminy Mielno. Stworzy-
liśmy jedyny w województwie program
współpracy z NGO o charakterze fi-
nansowym. Polega on na dofinanso-
waniu wkładu własnego organizacji
ubiegającej się o pozyskanie środków
zewnętrznych na realizację zadań pu-
blicznych na rzecz zaspokajania po-
trzeb lokalnej społeczności. 

Jesteśmy aktywni społecznie
Rozmowa z Olgą Roszak-Pezałą, wójtem gminy Mielno
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Gmina Mielno została wyty-
powana do grona wyróżnio-
nych w konkursie Super 
Samorząd. Kto wygra, 
dowiemy się podczas gali
30 maja na Zamku Królew-
skim w Warszawie.

Przez cały rok uczestnicy akcji
„Masz Głos, Masz Wybór” działali na
rzecz swojego otoczenia, tworzyli
budżety obywatelskie, współpraco-
wali z radnymi. 30 maja podczas uro-

czystej gali w Zamku Królewskim 
w stolicy okaże się, kto otrzyma na-
grodę Super Samorząd 2016. 

– Sama nominacja to już ogromne
wyróżnienie i prestiż. Aktywnie
współpracujemy z mieszkańcami, jak
i z organizacjami pozarządowymi.
Organizujemy konsultacje w kwe-
stiach kluczowych dla gminy, zasię-
gamy opinii, wsłuchujemysię w po-
trzeby, tworzymy rady, będące ciałem
doradczym wójta. Od lat dbamy 
o partnerski dialog z lokalną spo-

łecznością. Cieszę się, iż to doce-
niono – komentuje Olga Roszak-Pe-
załą, wójt Gminy Mielno. 

Akcja prowadzona jest od 2002
roku. W każdej edycji osoby, grupy 
i organizacje z całej Polski starają
się ulepszać otoczenie, w którym
żyją. W tym roku w akcji udział
wzięło ponad 350 grup. Pracowały
nad wprowadzeniem budżetów oby-
watelskich, przekonywały władze
gmin do przyjęcia uchwał o inicja-
tywie lokalnej, usprawniały kontakt

radnych z mieszkańcami, ulepszały
instytucje oraz dbały o przestrzeń
publiczną. 

Wsparciem dla uczestników akcji
byli specjaliści ze współpracujących
organizacji: Stowarzyszenia Aktyw-
ności Obywatelskiej Bona Fides,
Centrum Promocji i Rozwoju Ini-
cjatyw Obywatelskich OPUS, Pra-
cowni Zrównoważonego Rozwoju
oraz Pracowni Badań i Innowacji
Społecznych „Stocznia”. 

Organizatorzy podkreślają, że

wielu uczestnikom udało się wpro-
wadzić w swoich gminach pozy-
tywne zmiany. Z tego grona, jak co
roku, jury wybierze samorządy, 
w których założone cele udało się
osiągnąć przy najbliższej, mode-
lowej współpracy mieszkańców 
i władz samorządowych. Otrzymają
nagrodę Super Samorząd, której
nazwa przypomina, że samorząd to
nie tylko władze lokalne, lecz
wspólnota wszystkich mieszkań-
ców.

Współpraca z mieszkańcami to podstawa 

A
rtysta o pseudonimie
cukin – uśmiechnięty,
życzliwy i oddany

swojej pasji – podczas dłu-
giego majowego weekendu
stworzył w mielnie mural. 

Koło pomnika morsa trzy dni ma-
lował sprayem motywy morskie 
i jednocześnie z entuzjazmem opo-
wiadał tłumnie zgromadzonym ob-
serwatorom o swojej sztuce. Wyja-
śniał jak mieszać kolory, jak nakładać
szablony i widać było, że z tych mini
wykładów czerpie siłę do kilkugo-
dzinnego malowania. 

Podczas pierwszego spotkania, na

etapie organizacyjnych ustaleń,
stwierdził rozbrajająco, że od dawna
marzył, aby móc pomalować to
miejsce. 

– To „okno na świat” – mówił. 
– Nie wiedziałem tylko jak to zała-
twić i proszę, udało się... – dodał 
z satysfakcją.

Projekt, pokazany na monitorze
komputera już zachwycał. Jednak 
– co artysta podkreślał – na etapie
tworzenia pewne elementy ulegają
naturalnej metamorfozie. I tak też

się stało. Oryginał na ścianach – za-
chwycił jeszcze bardziej.

Projekt „Majówka z Cukinem”
przyciągnął na mieleńską prome-
nadę tłumy. Fascynacjom nad pro-
fesjonalizmem nie było końca.
Atrakcją przedsięwzięcia były
także warsztaty z koszalińskim 
Mistrzem street artu, który roz-
dawał autografy, robił zdjęcia,
spray’em dekorował chętnym
nawet buty, a dzieciakom na
rękach malował ryby.

PROJEKT „MAJÓWKA Z CUKINEM”

Mieleńskie oceanarium 
Zdjęcie na tle mieleńskiego murala to będzie świetna pamiątka. Powstał w długi majowy weekend. Twórcę i tworzywo
można było obserwować przy głównym wejściu na plażę.

/ROZMOWA/

– Pierwsze dzieło...
– Ciężko powiedzieć. Mam 27 lat, a maluję prak-

tycznie od urodzenia. Możliwe, że swoich pierwszych
dzieł nie pamiętam 

– Twój wzór, autorytet, ideał artystyczny... 
– Staram się nie wzorować na nikim, bo „idąc 

czyimiś śladami, zawsze jest się o krok do tyłu”.

– Tworzenie jest dla Ciebie...
– Wyciąganiem z głowy obrazów, których nie da-

łoby się opisać słowami.

– Marzysz, aby namalować...
– Do tej pory moim marzeniem było pomalowanie

mostku w Mielnie. Na pewno mam do zaliczenia
jeszcze elewację bloku mieszkalnego i to byłoby coś
przełomowego.

– Co Cię denerwuje w życiu, w sztuce, w ludziach...
– Kicz.

– Projekt – przygoda z Mielnem to...
– Spełnienie moich dotychczasowych marzeń.

Najbardziej cieszy mnie jednak to, że odmieniłem
miejsce, które było szare i niezauważalne. Prze-
strzeń nabrała charakteru, a ludzie robią sobie
zdjęcia na tle malunków. Czuję się jakbym posadził
drzewo, z którego każdy może zerwać sobie ja-
błko.

Czuję się jakbym posadził
drzewo…
Rozmowa z Cukinem, czyli Tomaszem Żukiem:

/STREET ART /
(sztuka uliczna) to dziedzina
sztuki, w której artyści tworzą na
ścianach budynków, w przestrzeni
miejskiej. Termin pochodzi z 1985
roku. Zawiera w sobie elementy
graffiti. Street art nie posiada
ściśle określonych reguł działania,
struktur dzieła, ani innych wyznacz-
ników. Ostatnie lata to dalszy
rozwój tego gatunku sztuki. Pojawia
się wiele nowych technik i rozwiązań.
Są różnego typu instalacje – z cera-
miki, włóczki, świecących diod, in-
nych tworzyw, czy obrazy projekto-
wane na budynkach z rzutników
wideo czy laserów. 



Grupy spinningistów z regio-
nu uczestniczyły w majo-
wych zawodach eliminacyj-
nych do Grand Prix Polski na
2017 rok, które odbyły się
na rzece Nogat w Malborku. 

Okręg PZW Koszalin reprezento-
wało 5 uczestników – 2 drużyny dwu-
osobowe i jeden indywidualnie. Zwy-
cięzcą zawodów po dwudniowych
zmaganiach został jurek gancarz 
z unieścia. 

W zawodach startowało 79 za-
wodników. 

Para zawodników Jurek Gancarz 
i Marcin Tyburski – jako drużyna
WKS DORADO „Okręg Koszalin” 
I – zwyciężyła również w klasyfikacji
drużynowej. 

P
restiżową konkuren-
cją spinningową będzie
V mieleńska belonada

oraz i otwarte mistrzo-
stwa koszalińskiego okrę-
gu pzw w wędkarstwie
morskim z brzegu tzw. surF-
casting.

Terenem zawodów spinningo-
wych będą plaże leżące w granicach
administracyjnych Gminy Mielno
(od Łaz do Gąsek). 

Zawody surfcastingowe odbędą
się na plaży po wschodniej stronie
kanału Jamneńskiego. 

Dodatkowymi konkurencjami
będą zawody spławikowe i gruntowe
na przesmyku jamneńskim (od mostu
drogowego w kierunku jeziora). 

Mieleński festyn wędkarski to je-
dyna taka impreza nad Bałtykiem,
gdzie równocześnie rozgrywane są
cztery konkurencje wędkarskie,
będące kwintesencją różnych metod

amatorskiego połowu ryb.
W zawodach ma wziąć udział

blisko 70 zawodników. 
Wójt Gminy Mielno objęła patro-

natem Festyn.
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adolfa i kazimierz kulińscy w
kwietniu obchodzili Żelazne Gody,
czyli 65. rocznicę ślubu. 

Małżonkowie mieszkają w Unie-
ściu od 1951 roku, gdy Jubilat został
powołany w te strony do odbycia
czynnej służby wojskowej. Potem zo-

stał żołnierzem zawodowym. Sza-
cowni Jubilaci na Pomorze przyje-
chali z Włocławka, skąd pochodzi
pani Adolfa. 

Wspólnie doczekali się czwórki
dzieci, ośmioro wnuków i siedmioro
prawnucząt. 

Razem od 65 lat
/JUBILEUSZE/

10 kwietnia 2016 roku jubileusz
95. urodzin obchodziła zofia zach,
mieszkanka Unieścia. Wójt gminy
Mielno Olga Roszak-Pezała osobi-
ście złożyła Szacownej Jubilatce ser-
deczne życzenia.

Uroczystość jubileuszowa odbyła
się w Gminnym Ośrodku Pomocy
Społecznej w Unieściu, gdyż Jubi-
latka jest najstarszą członkinią Koła
Seniorów w Unieściu. 

Od ponad 70 lat jest mieszkanką
Unieścia. Przyjechała z mężem 
i dziećmi z miejscowości Zelów koło
Piotrkowa Trybunalskiego. Mąż był
rybakiem i cała rodzina związana
była z rybołówstwem. Pani Zofia pły-
wała na kutrze razem z mężem.
Obecnie mieszka sama ale wszystkie
dzieci zamieszkują po sąsiedzku.

Jubilatka wychowała sześcioro
dzieci: 2 synów i 4 córki. Doczekała
się 11 wnucząt, 23 prawnucząt i 5 pra-
prawnucząt. 

Pani Zofia w towarzystwie córki 
i członkiń Koła Seniorów wspomi-
nała swoje przybycie na mieleńską
ziemię. Jubilatkę humor i optymizm
nie opuszcza mimo tak dostojnego
wieku.

*     *     *

16 lutego jubileusz 90. urodzin
obchodził Franciszek zmitrowicz,
mieszkaniec Mielenka.

Z tej okazji wójt gminy Mielno 
życzyła wielu lat życia w zdrowiu,
dobrym samopoczuciu i pogodzie
ducha.

Uroczystość jubileuszowa odbyła
się w świetlicy środowiskowej w Mie-
lenku, w towarzystwie członków
Koła Seniorów. Jubilat wspominał
swoje przybycie na mieleńską ziemię,
gdzie w 1946 roku przyjechał jako 
repatriant. Tu poznał żonę. Pracował
w GS w Będzinie. Był organizatorem
Ochotniczej Straży Pożarnej w Mie-
lenku.

Wychował dwoje dzieci: syna 
i córkę. Doczekał się 3 wnucząt 
i 5 prawnucząt. Najbliżsi mieszkają 
w Kanadzie, ale z okazji jubileuszu
przyjechali do Mielenka.

Obojgu Jubilatom życzymy dal-
szych długich lat w dobrym zdrowiu
i szczęściu rodzinnym, w poczuciu
zadowolenia z owoców pracowitego
życia oraz serdecznej opieki osób
najbliższych.

Życzymy STU LAT! 

W Bibliotece Publicznej
Gminy Mielno odbyły się 
eliminacje gminne Turnieju
Recytatorskiego „Ptaki,
ptaszki i ptaszęta polne”.
W konkursie uczestniczyły
31 dzieci ze Szkoły Podsta-
wowej w Sarbinowie i Ze-
społu Szkół w Mielnie. 

Komisja (Aneta Wiśniewska 
– przewodnicząca z Koszalińskiej 
Biblioteki Publicznej, Lidia Sztyma 
– Urząd Gminy w Mielnie, Łukasz
Molski – Centrum Promocji i Infor-
macji Turystycznej) wyłoniła 6 lau-
reatów, którzy pojadą na eliminacje
powiatowe. W kategorii „Ptaszęta”
jest to: Zofia Owczarek, Hanna Ra-
tajczak, Oskar Obst; w kategorii
„Ptaszki”: Maja Dziewiątkowska,
Martyna Pastwa, Amelia Sobecka.
Kilku recytatorów zostało wyróżnio-
nych: Martyna Mrzewa, Michalina

Szuszkiewicz, Anna Puława, Nikola
Guzińska, Zuzanna Adamów, Mar-
tyna Kaczmarek. 

Pozostali uczestnicy otrzymali dy-

plomy i książek, a dla wszystkich
przybyłych przygotowano słodki po-
częstunek. Finał konkursu zaplano-
wano na 6 czerwca. 

Śpiewająco recytowali

DOJRZAŁE DECYZJE MŁODYCH RADNYCH
ODBYŁA SIĘ PIERWSZA SESJA MŁODZIE-

ŻOWEJ RADY GMINY MIELNO. MŁODZI RADNI
PORUSZYLI WIELE TEMATÓW. PRIORYTETEM

BYŁ PROJEKT „OD PRZEDSZKOLAKA 
DO STARSZAKA” DOTYCZĄCY WSPÓŁPRACY
Z MIELEŃSKIM PRZEDSZKOLEM I DOMEM
POMOCY SPOŁECZNEJ. PRZEDSIĘWZIĘCIE

MA NA CELU INTEGRACJĘ POKOLEŃ. 
– ZAPRASZAMY DO POMOCY GIMNAZJALI-
STÓW, ABY JAKO WOLONTARIUSZE WSPO-
MOGLI NASZĄ WIELOPOKOLENIOWĄ INICJA-
TYWĘ – PODSUMOWUJE KACPER TELENGA,

PRZEWODNICZĄCY MRGM.

/W OBIEKTYWIE/

Festyn nad morzem 
5 czerwca na plażach od Łaz do Gąsek pojawią się wędkarze – uczest-
nicy zawopdów organizowanych przez Mieleński Wędkarski Klub Spor-
towy „JURMEN”.

Sukces wędkarza z Unieścia 
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14 maja w Limanowej odbył się
Międzynarodowy Turnieju Karate
Kyokushin Dzieci i Młodzieży „One
World One Kyokushin”. Startowało
450 zawodników z Polski oraz ekipy
z Czech,Węgier, Białorusi, Rosji, Es-
tonii, Wielkiej Brytanii i Litwy.

Mieleńscy karatecy zdobyli 5 me-
dali: 3 złote,1 srebro i 1 brąz. 

Medaliści:
III miejsce
Jakub Koza – kategoria wiekowa
10 – 11 lat do 40 kg
II miejsce
Wojtek Formela – kategoria wie-
kowa 12 – 13 lat do 45 kg
I miejsce
Mateusz Kaszewski – kategoria
wiekowa 14 – 15 młodzik do 65 kg
I miejsce
Klaudia Rajwerska – kategoria wie-
kowa 16 – 17 lat do 65 kg
I miejsce
Aleksandra Oryszewska – kate-
goria wiekowa 16 – 17 lat + 65kg.

Skład reprezentacji 
naszego klubu:
Miłosz Lewandowski, Wojtek For-
mela, Liwia Chodakowska, Wero-
nika Sapor, Jan Mierzejewski,
Jakub Koza, Mateusz Kaszewski,
Martyna Pastwa, Jakub Mierze-
jewski, Klaudia Rajwerska, Piotr
Formela, Juliusz Polikarp-Kozłowski
i Aleksandra Oryszewska.

sędziami w czasie tur-
nieju byli: sensei Cezary Banasiak
III Dan i sensei Marcin Nowak I Dan.

MKSiSW bardzo dziękuje ro-
dzicom którzy pomogli duchowo 
i organizacyjnie towarzysząc zawod-

nikom podczas wyjazdu – wielki
ukłon dla Anny Mierzejewskiej,
Aleksandry Smuszowicz, Katarzyny
Sapor, Iwony Pastwy, Iwony Formeli,
Ryszarda Kozy oraz Dariusza Duszy
(z Karate Kyokushin Resko).

Deszcz medali 

*    *    *

Zawodnicy Mieleńskiego Klubu
Sztuk i Sportów Walki zdobyli złoto
i dwa brązy w Ogólnopolskim Tur-
nieju Karate Kyokushin w Lipnie.

Na podium stanęli:
I miejsce
Jakub Mierzejewski /złoty medal/
– kategoria wiekowa 12 – 13 lat 
+ 65 kg
III miejsce
Wojtek Formela /brązowy meda l/
– kategoria wiekowa 12 – 13 lat
do 50 kg
III miejsce
Piotr Formela /brązowy medal/ 
– kategoria wiekowa 16 – 17 lat 
+ 60 kg

O
rganizatorem zawo-
dów już poraz jede-
nasty był zespół szkół

nr 11, ale pierwszy raz od-
były się w parku wodnym ko-
szalin. Do zawodów zgłosiła się re-
kordowa ilość 216 osób. 13 maja
startowały reprezentacje 13 szkół, 
a wśród nich 13 zawodników z Mielna. 

Po medale dla SP Mielno, dy-
plomy i indywidualne nagrody, po-
płynęli: Maksymilian Żyta – srebro
na dystansie 25 metrów stylem do-
wolnym oraz Ernest Żubryj – brąz
st. dow. i jeszcze raz brąz w st. kla-
sycznym, w którym Igor Ożga zdobył
dyplom za IV m (wszyscy rocz.
2004). Brawo! Poza nimi naszą szkołę
reprezentowali: Lea Karbowiak i Mi-
kołaj Dobrzelewski (2006), Jakub Ba-
ranowski, Kacper Dziechciowski 
i Adrian Kuźmicki (2005), Aleksandra
Jankowska, Maja Dziewiątkowska,
Franka Karbowiak i Hubert Serewis
(2004) oraz Jakub Styrenczak (2003). 

TADEUSZ JUREK

Młodzi pływacy z Mielna przywieźli sporo nagród z 11. Amatorskich Międzyszkolnych Zawodów Pływackich „Umiem
Pływać” Uczniów Szkół Podstawowych.

Srebrne UKS Opty
W Świdwinie zakończył się ogólnopolski turniej piłki ręcznej 

z udziałem 7 drużyn z Polski i jednej z Francji. Duży sukces 
odniosła drużyna UKS Opty, zajmując drugie miejsce. W finale uległa ze-
społowi CSA Kremlin Bicentre. Gratulujemy!

POPŁYNĘLI
po medale
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