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zycie gminy

M
arEK
SuBOcz,
wicewoje-

woda zachodniopo-
morski, wręczył gospo-
darzowi Mielna
uroczysty akt nadania
praw miejskich miej-
scowości podpisany
przez Prezesa Rady
Ministrów. Burmistrz
zaś wręczyła przedsta-
wicielowi administracji
rządowej w wojewódz-
twie okolicznościowy
medal, upamiętniający
datę dołączenia 
Mielna do listy miast
polskich. 

Wszyscy goście 
i radni wpisali się do
księgi pamiątkowej
rozpoczynając tym
symbolicznym gestem
nową kartę w historii
gminy.

Historyczna sesja
Pierwsza sesja w historii miasta rozpoczęła się od przywitania gości i podziękowań złożonych
przez burmistrz Mielna na ręce radnych, mieszkańców oraz włodarzy województwa. 

Mielno – nowe miasto na mapie
Polski, ma dwa nowe osiedla. Taki
status administracyjny w wyniku
tych zmian ma Unieście, jak i Miel-
no. Od 1 stycznia noszą one nazwy:
osiedle Unieście i osiedle Centrum.
W związku z tym dotychczasowe
rady sołeckie przestały istnieć. Ich
funkcje przejęły Zarządy Osiedli.
Sołtysi automatycznie zostali prze-
wodniczącymi Zarządów nowych
jednostek pomocniczych. Pozostały
tj. uzupełniający skład wybrali sami
mieszkańcy. Ich kadencja potrwa do
2019 roku.

Osiedle Centrum
Przewodniczący Zarządu Osiedla

Centrum – Ryszard Firadza
Zastępca Przewodniczącego 

– Wojciech Adamczewski
Sekretarz – Łukasz Kwiatkowski
Członkowie Zarządu: 
1. Roman Mas
2. Aldona Prusinowska

Osiedle Unieście
Przewodnicząca Zarządu Osiedla

Unieście – Iwona Pietrzak
Zastępca Przewodniczącej 

– Edward Wituszyński 
Sekretarz – Mariola Matusewicz
Członkowie Zarządu: 

1. Leszek Hormański
2. Filip Mierzejewski

Mieszkańcy wybrali władze osiedli

Pieniądze 
na inicjatywy
społeczne 
w gminie
Mielno
Ponad 135 tysięcy
złotych wsparcia
otrzymały organizacje
pozarządowe 
z Mielna w konkursie
Funduszu Inicjatyw
Obywatelskich. 
Oferty naszych trzech
Stowarzyszeń poko-
nały 1457 wniosków
i znalazły się wśród
336 projektów, które
otrzymały dofinanso-
wanie.

Ekowspólnota Lokalna Orga-
nizacja Turystyczna otrzyma
85.870,00 zł na realizację „Programu
kompleksowego wsparcia dla orga-
nizacji pozarządowych w gminie
Mielno” w ramach którego powstanie
m.in. Centrum Organizacji Poza-
rządowych w Mielnie (w KIS). Przed-
sięwzięcie zakłada organizację
kompleksowego wsparcia dorad-
czego, szkoleniowego oraz infra-
strukturalnego dla NGO i społecz-
ników z terenu naszej gminy. 

Forum Samorządowe Nasza
Gmina otrzyma 37.720.00 zł 
na projekt pn. „Teatr Legend” 
czyli międzypokoleniowe warsztaty
teatralne. Działania toczyć się będą
wokół koncepcji przygotowania
przez uczestników spektaklu słow-
no-muzycznego ze scenografią,
kostiumami i szeroką promocją
spektaklu. Finał – premiera na
deskach profesjonalnego Teatru
MUZA w Koszalinie.

Klub Seniora Bursztyn otrzy-
ma 12.350,00 zł na realizację warsz-
tatów kulinarnych „SMACZNIE 
I ZDROWO”. Projekt zakłada orga-
nizację zajęć edukacyjnych na
temat. zdrowego odżywiania. Będą
to warsztaty dla dzieci (uczniów 
I-III SP) prowadzone pod egidą
seniorów. Dodatkowo przygotowa-
ne zostaną tablice edukacyjne
propagujące zasady zdrowego
żywienia z przeznaczeniem do
ekspozycji na terenie mieleńskiej
placówki oświatowej. Podsumowa-
niem projektu będzie apel ogól-
noszkolny z okazji Światowego
Dnia Zdrowia oraz gminny pikinik
edukacyjny.

Łączny koszty tych trzech
projektów wyniesie ok. 160 tys.
zł. Brakującą kwotę NGO uzyska-
ją m.in. z dotacji gminnej (tzn. 
z programu na wkład własny dla
organizacji pozyskujących środ-
ki zewnętrzne).
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rejeStracja:

� miejsce rejestracji: gabinet nr 2 – ZOZ „Med-CaRe” S.C. L. kosiński, 
w. kosiński (parter) w Ośrodku Zdrowia w Mielnie przy ulicy bolesława Chrobre-
go 9,

� termin rejestracji: od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00–17.00,
� telefoniczna rejestracja: 094 316-65-15,

Szczepienia zostaną przeprowadzone po uprzedniej rejestracji w Ośrodku
Zdrowia w Mielnie przy ulicy bolesława Chrobrego 9 w gabinecie lekarskim ZOZ
„Med-CaRe” S.C. L. kosiński, w. kosiński w terminie od 1 marca 2017 r. do 31

maja 2017 r. (bez sobót i niedziel) w godzinach 9.00-13.00. najpóźniej w dniu
szczepienia pierwszej dawki należy dostarczyć do Ośrodka Zdrowia w Mielnie
podpisaną przez rodzica (prawnego opiekuna) zgodę na wykonanie szczepienia.
wzór zgody można pobrać z biuletynu informacji Publicznej Urzędu Miejskiego 
w Mielnie (www.mielno.pl – biP – Poradnik interesanta – Ochrona zdrowia – Zgody
rodziców na przeprowadzenie szczepienia). nie obowiązuje wcześniejszy wybór
lekarza rodzinnego.

wymagane dokumenty: dowód osobisty rodzica. ilość szczepień ograniczona.
wykonawca wyłoniony w drodze konkursu ofert realizujący program: ZOZ 
„Med–CaRe” S.C. L. kosiński, w. kosiński, ul. Saperów 34, 75-647 koszalin.

Serdecznie zapraszamy mieszkańców gminy
do skorzystania z bezpłatnych szczepień finansowanych 

z budżetu gminy Mielno w 2017 r.:

SZCZePienia dZieCi PRZeCiwkO PneUMOkOkOM (dZieCi 4-Letnie).

8 lutego na terenie gminy Miel-
no odbyła się konferencja podsu-
mowująca wyniki osiągnięte przez
biblioteki gminne i miejsko-gmin-
ne powiatu koszalińskiego w 2016
roku. 

Na zaproszenie gospodarza spot-

kania – Biblioteki Publicznej Gminy
Mielno i Koszalińskiej Biblioteki
Publicznej – przybyli przedstawicie-
le władz Urzędu Miejskiego w Miel-
nie i bibliotekarze z terenu powiatu
koszalińskiego.

Podczas konferencji zajmowano

się analizą czytelnictwa, prezentacją
bibliotek Mielna i Będzina oraz
dyskutowano na temat zadań czeka-
jących biblioteki w przyszłości.
Spotkanie zakończyła wizyta w filii
Biblioteki Publicznej Gminy Mielno
w Sarbinowie.

Mieleńskie spotkanie
bibliotekarzy

Otwarcie kolejnych świetlic gminnych
Słoneczko i rybka zapraszają

/W OBIEKTYWIE/

Urząd nagrodzony
URZąd MiejSki w MieLnie nagROdZOny w kOnkURSie „ZdROwy 

SUkCeS PRaCOdawCy” – ORganiZaCja OdPOwiedZiaLna 
SPOłeCZnie.ZOStaLiśMy LaUReataMi w kategORii: „inStytUCje 

PUbLiCZne, PańStwOwe, ORganiZaCje” Za bUdOwanie wiZeRUnkU
PRaCOdawCy SPOłeCZnie OdPOwiedZiaLnegO M. in. POPRZeZ 
PROMOwanie dZiałań MająCyCh wPływ Za ZdROwie SwOiCh 

PRaCOwników /PROgRaMy i PROfiLaktyka ZdROwOtna, 
eRgOnOMia PRaCy/.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mielnie otworzył kolejne świe-
tlice gminne tj. „Słoneczko” w Mielenku i „Rybkę” w Chłopach. Obie
placówki wsparcia dziennego działają jako filie mieleńskiej świetlicy
„Rybacówka”. Zapraszamy do Mielenka przy ul. Lipowej 48 – w każdy
poniedziałek w godzinach od 15.00 do 17.00, i do Chłopów przy 
ul. Portowej 4 – w każdy wtorek w godzinach od 15.00 do 17.00.
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Spotkanie radości…
Spotkanie Noworoczne 60+ to już mieleńska tradycja. Kolejne za nami.
Jak było? Atmosfery nie oddadzą żadne słowa, ale zdjęcia rozradowanych
uczestników mogą nam co nieco o wydarzeniu powiedzieć. I... do zoba-
czenia za rok.

B
yła wyjątkowa, po-
nieważ przybyło
wielu zaproszonych

gości, m.in. Tadeusz Jarząbek 
– przewodniczący Rady Miejskiej
Mielna, Grzegorz Kubiak – sekretarz
Gminy, Danuta Maciejewska – dyrek-
tor Biblioteki Publicznej w Mielnie,
Ewa Jabłońska – dyrektor Zespołu
Szkół w Mielnie, Lidia Sztyma 
– inspektor ds. organizacji poza-
rządowych, Ewa Czycz – radna,
Monika Zabłocka – radna,
Ewa Włodyka – radna
oraz opiekun mery-
toryczny Młodzie-
żowej Rady oraz
A l e k s a n d r a
Mrożek – opie-
kun szkolny
Młodzieżowej
Rady. 

Młodzi radni
p o d s u m o w a l i
działania w minio-
nej kadencji. Przed-
stawiono to w formie
ciekawej prezentacji multime-
dialnej. Radne – Ola Wójtowicz 
i Natalia Trąbka, z pomocą Aleksan-
dry Mrożek, założyły i uaktualniły
Kronikę MRGM, do której wszyscy
obecni na sesji, mogli się wpisać.
Przewodniczący podsumował rok, 
a także poinformował kto odchodzi 
z Młodzieżowej Rady i nie może 
startować w następnych wyborach,
ponieważ w czerwcu tego roku,
kończy edukację w mieleńskim
Gimnazjum. MRGM opuszczą:
Patrycja Mośko, Kaliksta Bucholc,
Mateusz Żyta, Kacper Telenga oraz
Mikołaj Holak. W związku z tym na
sesji młodzi radni podjęli uchwały 
w sprawie powołania komisji wybor-
czej w składzie: Karol Smętek, Maria
Gil oraz Kacper Telenga – przewod-
niczący komisji, ogłoszenia kampanii
wyborczej w terminie 1-9 lutego,
uchwalenia terminu wyborów
uzupełniających do drugiej kadencji
Młodzieżowej Rady Gminy Mielno
na 10 lutego oraz uchwalenie graficz-
nego logo Młodzieżowej Rady. Powy-
ższe uchwały przegłosowano jedno-
głośnie, wszyscy radni byli „za”. 

Na koniec Przewodniczący podzię-
kował wszystkim za udział w ostat-
niej sesji i zamknął obrady.

W piątek, 10 lutego, odbyły się
wybory uzupełniające do Młodzie-
żowej Rady Gminy Mielno, w których
mandat uzyskali: Amelia Sobecka,
Weronika Grodzka, Aleksandra
Łaszcz, Franka Karbowiak i Maks
Bączkowski.

Kacper Telenga

Ostatnia sesja
młodych radnych 
31 stycznia w sali konferencyjnej Urzędu Miasta, odbyła się ostatnia 
w tej kadencji sesja Młodzieżowej Rady Gminy Mielno. 

/OBECNY SKŁAD
MRGM/

Amelia Sobecka 
Weronika Grodzka
Aleksandra Łaszcz
Franka Karbowiak
Maks Bączkowski
Natalia Trąbka
Aleksandra Wójtowicz
Karol Smętek
Maria Gil
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Z
lot rozpoczął się 
10 lutego. Do stolicy
polskiego morsowania,

przyjechali miłośnicy kąpieli w lodo-
watej wodzie z całego kraju i z zagra-
nicy. W tym roku w Zlocie wzięła
udział rekordowa liczba uczestników
– 2480 osób. Gościliśmy morsy 
i foczki z całego kraju, z Niemiec,
Szwecji i Ukrainy. Kulminacyjnym
wydarzeniem trzydniowego XIV
Międzynarodowego Zlotu Morsów 
w Mielnie, który w tym roku odbywał
się pod hasłem „Wielkie Morsowe
Wesele”, była niedzielna parada
Morsów oraz  wspólna kąpiel 
w Bałtyku. 

W programie trzydniowej impre-
zy przewidziane były różne atrakcje.
Tradycyjnie już był Morsowy Pałac
Ślubów, w którym odnawiano jak

najbardziej prawdziwe przysięgi
małżeńskie, ale też składano takie,
które ważne były wyłącznie w Miel-
nie i wyłącznie do końca trwania
Zlotu. Niezmiennym powodzeniem
cieszyły się kąpiele w baliach 
z gorącą wodą na świeżym powie-
trzu oraz 5-kilometrowy bieg po
plaży, w którym uczestniczyło ponad
120 osób. W sobotnie południe, tuż
obok pomnika Morsa, morsy i focz-
ki zatańczyły przeciwko przemocy 
w One Billion Rising. 

Po raz pierwszy w tym roku 
w Mielnie
Mieście

Morsów pojawiła się wikingowa
wioska morsowa. Jak wiadomo
wikingowie też byli miłośnikami
morskich kąpieli. Można było spraw-
dzić swoje umiejętności w posługi-
waniu się łukiem czy rzucaniu topor-
kiem, a także wysłuchać opowieści 
o życiu w czasach wikingów. Nad
wioską cały czas unosił się zapach
wędzonego mięsiwa, a kto chciał
mógł skosztować tradycyjnie „po
wikingowemu” wędzonych szyne-
czek czy kiełbas.

W wiosce rozegrany był Turniej
Wikingowy o Puchar Burmistrza
Mielna w rzucaniu toporkiem do
celu. Turniej wygrał Wojciech Izydo-

rek.
Nowością tegorocznego Zlotu

było spotkanie z kapitanem
żeglugi jachtowej Zbyszkiem

Mielno – stolica morsów po raz 14!

Wielkie Morsow  
12 lutego, w samo południe z plaży w Mielnie do zi      
To był punkt kulminacyjny XIV Międzynarodowego     
– największej tego typu imprezy w kraju. 



5ZloT MorsóWLuty 2017 | nr 2 (26) |  www.mielno.pl     www.facebook.com/GminaMielno

Bobińskim, który na jachcie „Woje-
woda Koszaliński” przepłynął Atlan-
tyk z okazji 200-lecia Stanów Zjed-
noczonych Ameryki Północnej.

Pan kapitan, mieszkający w Miel-
nie, opowiedział o tym niezwykle
pasjonującym rejsie, a opowieści
bogato zilustrowane były fotografia-
mi i przeźroczami.

Tradycyjnie też podczas niedziel-
nej parady wybierany był najorygi-
nalniejszy klub morsów.

I tradycyjnie też pierwsze miejsce
zdobył klub Wrocławskie Morsy, który
w tym razem wystąpił w przebraniu
mieszkańców San Escobar. Klub został
nagrodzony statuetką morsa, którą
wręczyła Burmistrz Mielna.

Podczas tegorocznego Zlotu po
raz pierwszy wręczony został puchar
dla morsa z najodleglejszego zakątka.

Wyróżnienie to otrzymali panowie
Przemysław i Ireneusz Neryng z miej-
scowości Nienstaedt w Niemczech.  

Patronaty honorowe nad tego-
rocznym  Zlotem Morsów objęli:
Marszałek Województwa Zachod-
niopomorskiego, Starosta Powiatu
Koszalińskiego oraz Burmistrz Miel-
na.

Nad bezpieczeństwem wszyst-
kich uczestników XIV Międzynaro-
dowego Zlotu Morsów w Mielnie
czuwało ponad 100 osób. Straż Miej-
ska, straż pożarna, policja, WOPR,
służby medyczne i firma ochroniar-
ska. Zabezpieczenie Zlotu prowa-
dzone było zarówno z lądu, jak 
i z wody. Wszystkim służbom bardzo
dziękujemy za profesjonalizm 
i pomoc w przeprowadzeniu tej
ogromnej imprezy.

     

 we Wesele
          imnego Bałtyku weszło 2350 osób. 
     o Zlotu Morsów w Mielnie 

       

/MIELEŃSKIE 
REKORDY/

W Mielnie, podczas Międzynarodo-
wych Zlotów Morsów, dwukrotnie
bity był rekord Guinnessa w gru-
powym zanurzeniu w zimnej wodzie
w jednym miejscu. Po raz pierwszy
w lutym 2010 roku, kiedy to do
wody weszło 1054 morsów, a po
raz drugi w lutym 2015 roku, kiedy
w wodzie zanurzyły się 1799
osoby. Mielno brało także udział 
w biciu rekordu w największej ilości
równocześnie kąpiących się
morsów w wielu miejscach 
w grudniu 2015 r. W Księdze 
Rekordów Guinnessa zapisanych
jest pięć rekordów w kategorii mor-
sowania. Dwa z nich ustanowiono
podczas Międzynarodowych Zlotów
Morsów w Mielnie. To także rekord
bowiem żadne inne miasto na
świecie nie może pochwalić się
takim wynikiem.

/CIEKAWE/
Morsowanie uznawane jest za
jeden z bardziej ekstremalnych
sportów. Jednocześnie jest to sport
najbardziej bezpieczny. Można go
uprawiać bez względu na wiek.
Kąpiele w lodowatej wodzie wyko-
rzystywane są zarówno w leczeniu
jak i profilaktyce wielu schorzeń.
Ich dobroczynny wpływ na duszę 
i ciało został zauważony już bardzo
dawno. Morsy to ludzie zdrowi,
pełni wigoru i humoru. Morsowanie
to świetna zabawa ale przede
wszystkim propagowanie zdrowego
trybu życia. O dobrodziejstwach pły-
nących z morsowania może za-
świadczyć chociażby to, że przez
trzy dni nad Mielnem unosił się
ogromny obłok endorfin czyli hor-
monów szczęścia.
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T
a cykliczna impreza
kulturalna odbywa
się pod patronatem

wójta gminy mielno (kolej-
ne edycje wesprze juŻ
burmistrz), a organizuje 
ją stowarzyszenie pomost
w unieściu.

Zainteresowanie jak co roku było
spore. Bo też idea przyświecająca
imprezie jest zacna: popularyzacja
śpiewania, gry na instrumentach
muzycznych oraz tańca, promowanie

dziecięcej i młodzieżowej twórczo-
ści, wyszukiwanie i promocja
młodych talentów. A młodzież mamy
uzdolnioną i chcącą doskonalić
warsztat artystyczny i konfrontować
się w rywalizacji na scenie. 

I jak co roku jedni święcili tryum-
fy, a drugim pozostała fachowa ocena
i perspektywa roku, aby poprawić
pewne niedostatki warsztatowe.
Uczestnicy zostali podzieleni na
dwie grupy wiekowe (6-11 i 12-16 lat)
oraz rodzaj twórczości. 

� W pierwszej grupie wiekowej
jury uznało, że najlepsi w byli: 

Wykonanie wokalne 
zuzanna płoszaj (Placówka

Wsparcia Dziennego – Świetlica
,,Rybacówka” w Unieściu, op.
Zbigniew Komorowski)

julianna legieć (CK 105, op.
Dorota Helbik – Słobodzian)

Solowa gra 
na instrumencie

michał wieruszewski (zgłosze-
nie indywidualne)

norbert banaśkiewicz (Stowa-
rzyszenie Ekologiczne NASZE
SARBINOWO, op. Izabela Wasilew-
ska)

Zespół 
instrumentalny 

szymon kępa, szymon puława,
ania puława, adrian piotrowski,
norbert banaśkiewicz (Stowarzy-
szenie Ekologiczne NASZE SARBI-
NOWO, op. Izabela Wasilewska)

Taniec solowy 
marcel mianowski (Top Toys)

Zespół instrumentalno-
-wokalny 

„zuziXmania” w składzie:
zuzia płoszaj, julia legieć, inka
koza, dawid dziechciowski,
adrian kuźmicki, julia różańska
(Stowarzyszenie POMOST w Unie-
ściu, op. Zbigniew Komorowski)

„abrakadabra” w składzie:
liwia chodakowska, oliwia
durlej, kuba ignacak, natalia
adamczyk, patryk wieruszewski
(Stowarzyszenie Rozwoju Miejsco-
wości Gąski, op. Zbigniew Komo-
rowski)

� W kategorii wiekowej 12-16 lat
najlepsi byli: 

Solowa gra 
na instrumencie 

I miejsce: damian andrzejew-
ski (Stowarzyszenie Ekologiczne
NASZE SARBINOWO, op. Izabela
Wasilewska)

II miejsce: polikarp kozłowski
(op. Zygmunt Wybraniec) 

Zespół 
instrumentalny 

I miejsce zespół  w składzie: kaja
wasilewska, paulina wyka,  ewa
szewczyk, oliwia jabłońska,
damian andrzejewski, maciej
szczeparski, aleksander wasi-
lewska, Fabian dziaduch, jakub
dąbrowski, szymon machaj,
radosław machaj (Stowarzyszenie
Ekologiczne NASZE SARBINOWO,
op. Izabela Wasilewska)

II miejsce duet: kaja wasilew-
ska i paulina wyka (Stowarzysze-
nie Ekologiczne NASZE SARBINO-
WO, op. Izabela Wasilewska)

Zespół instrumentalno-
-wokalny

I miejsce ,,to nie istotne”:
marlena rzeszut, klaudia pili-
chowska, julia różańska, piotr
krzak, dorian chodakowski
(Stowarzyszenie Rozwoju Miejsco-
wości Gąski, op. Zbigniew Komo-
rowski)

Festiwal mieleńskich talentów 
Taniec, śpiew, popisy gry na instrumentach, a także występy zespołów muzycznych mogli podziwiać uczestnicy 
i widzowie IV edycji Mieleńskiego Festiwalu Młodych Talentów.
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9 lutego w Mielnie odbyły się
Mistrzostwa Powiatu Koszalińskie-
go w piłce ręcznej chłopców szkół
gimnazjalnych w ramach GIMNA-
ZJADY 2016/2017. 

Tytuł Mistrza Powiatu wywalczy-
ła drużyna Gimnazjum Mielno (opie-
kun Tadeusz Jurek) pokonując 
w meczu finałowym zespół z Gimna-
zjum Sianów (6:3). Miejsce trzecie
zdobyło Gimnazjum Polanów wygry-
wając z zespołem Gimnazjum
Dąbrowa (8:2). Miejsce V dla druży-

ny Gimnazjum Mścice. Gratulacje za
czystą grę i zaangażowanie! Życzymy
dalszych sukcesów!

Mistrzowie Powiatu wystąpili 
w składzie: Jakub Gawlik (kapitan
zespołu), Andrzej Słota (bramkarz),
Kacper Cyzman, Michał Okupski,
Mateusz Żyta, Marcin Nowak, Filip
Szymański, Bartosz Świt, Adrian
Pakulski, Marcin Kozłowski, Jakub
Mierzejewski i Bartosz Weresiński. 

Gratulacje dla Zespołu i życzymy
powodzenia w Regionie! 

Mistrzowie Powiatu

Uczniowie szkoły podstawowej
w Mielnie zdobyli tytuł Mistrza
powiatu koszalińskiego w mini
piłce ręcznej chłopców w ramach
igrzysk Młodzieży szkolnej na
rok szkolny 2016/2017. 

W pierwszym meczu podopiecz-
ni nauczyciela wychowania fizycz-

nego Tadeusza Jurka pokonali zespół
SP 2 Sianów 5:2, a w drugim drużynę
z Mścic 11:2. Dzięki tym zwycię-
stwom zdobyli tytuł Mistrza Powia-
tu i zapewnili sobie prawo gry 
w Mistrzostwach Regionu. Gratulacje! 

Złote medale zdobyli: Maksymi-
lian Żyta (kapitan zespołu), Kacper

Snoch (bramkarz), Jakub Koza, Igor
Ożga, Antoni Twarowski, Fabian
Stepek, Maksymilian Juchniewicz,
Ernest Żubryj, Polikarp Kozłowski,
Jakub Snoch, Patryk Wieruszewski 
i Wiktor Szymczak. 

Życzymy powodzenia w dalszych
rozgrywkach IMS!

Mielno górą!

U
czestnicy wykony-
wali słodkie nie-
spodzianki z okazji

walentynek, pomagali bezdom-
nym zwierzętom zbierając karmę 
dla Schroniska „Leśny Zakątek”, po
czym dary zawieźli podopiecznym
placówki, poznali trudną sztukę kali-
grafii podczas lekcji z koszalińskim
Muzeum Okręgowym.

Nie zabrakło także sportowej
rywalizacji podczas gry w kręgle
oraz wesołej zabawy w kompleksie
basenowo-rekreacyjny w Białogar-
dzie. Ferie zakończono również
wyjątkowo, bo dniem integracji
międzypokoleniowej i kulinarnymi
zmaganiami rodzinnymi, a okazja
ku temu była wyśmienita... „Tłusty
Czwartek”.

W mieleńskim Zespole Szkół
przez całe ferie, wspólnie z nauczy-
cielem wychowania fizycznego
Taduszem Jurkiem, dzieci i młodzież
aktywnie spędzali zimowy wypoczy-
nek grając w szczypiorniaka i piłkę
nożną. 

Ferie w gminie: sport i zabawa 
Program ferii zimowych w gminnych placówkach wsparcia dziennego pełen był atrakcji, wyjazdów i aktywności sportowej. 
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Utytułowani wojownicy
Censei Cezary
Banasiak (3 dan)

Zajęcia w mieleńskim Klubie
prowadzi od 1999 roku. Zapytany 
o sportowe „początki” wymienia
judo w ramach zajęć wychowania
fizycznego trenowane do siódmej
klasy szkoły podstawowej, a potem
(od 1980 roku) zainteresowania
skierował w stronę karate kyoku-
shin. I to zainteresowanie stało się

pasją, którą z powodzeniem zaraża
innych – swoich zawodników.  

W plebiscycie „Głosu Koszaliń-
skiego” Najpopularniejszy Trener
Roku 2015, a w ubiegłym roku
stanął wyżej – na drugim miejscu.

Zapytany o najważniejszego
mistrza i przyjaciela szybko odpo-
wiada: „moja rodzina i przyjaciel
shihan Javier Lezkano – Hiszpan”

Jako największe swoje osiągnie-
cie wymienia brązowy medal
Mistrzostw Europy w 2011 roku
Vrana/Bułgaria w grupie master +
35 lat – open; zaś Klubu –  III miej-
sce drużynowo w Mistrzostwach
Polski Juniorów w Wieliczce w 2015
roku na aż 35 klubów z Polski.

Celem sensei Cezarego jest „jak
największa popularyzacja karate
jako sposobu na życie, idei, sztuki,
filozofii…”. U swoich zawodników
(senpai) najbardziej ceni: „syste-
matyczność oraz pamięć o klubie,
bo smutno kiedy zapominają, jak
już idą swoją drogą”.

Sukcesy w 2016 roku 
Mieleńscy karatecy uczestniczyli w wielu zawodach rangi regionalnej wojewódz-
kiej, ogólnopolskiej oraz międzynarodowej. Łącznie zdobyli 63 medale w tym: 
21 złotych, 12 srebrnych oraz 30 brązowych.

Mieleński Klub Sztuk i Sportów Walki istnieje od 1999
roku i w ostatnich latach święci tryumfy na skalę między-
narodową. Wystarczy wspomnieć, że w ubiegłym roku
zawodnicy łącznie zdobyli 63 medale: 21 złotych, 12 srebr-
nych oraz 30 brązowych.

Klub posiada licencję Polskiego Związku Karate i obecnie
zrzesza około 120 osób w przedziale wiekowym od 3 do 65 lat.
Klub prowadzi od samego początku sensei Cezary Banasiak. 

Na przestrzeni 18 lat jego zawodnicy zdobyli liczne laury
drużynowo i indywidualnie. Stawali na podium m.in. w konku-
rencjach: walka z cieniem (najmłodsi), kumie lekki kontakt,

kumie semi-kontakt, kumite full-kontakt, kata – zawsze
dumnie reprezentując swój klub.

Każdy zakończony rok to dla instruktorów i senpai (uczni-
ów) okres wytyczania nowych celów, to ciągłe podnoszenie
porzeczki, a ta osiąga już szczyty.

Od 2015 Klub – cieszący się rosnącą rzeszą sympatyków 
– uruchomił dodatkową sekcje w Sarbinowie, którą kieruje
sensei Marcin Nowak. 

Wszyscy zawodnicy – od najmłodszych, do najstarszych 
– mają charyzmę, zapytani o to jak traktują „dojo” (miejsce
treningów) zgodnie opowiadają: „to nasz dom”.

Roześmiani i głośni przed zajęciami, cichną i poprawiają
kimona, gdy w drzwiach staje ich szkoleniowiec czyli sensei
Cezary Banasiak. To dla nich mistrz i autorytet. Rodzice
zawodników mówią o nim „człowiek – orkiestra”. To pod jego
czujnym okiem narodziły się sportowe diamenty, które w
świecie promują Polskę, ale też i Mielno.

Kilku z nich zapytaliśmy o to co cenią w uprawianym
sporcie. Płynie z nich nie tylko sportowa mądrość dojrzałej
młodzieży. To ich sposób życia, myślenia, bycia. To dowód na
to jak sport uprawiany konsekwentnie od najmłodszych lat
kształtuje charaktery. 

Jakub 
Mierzejewski 

Uczeń mieleńskiego gimnazjum, skromny,
wojownik z charakterem, sztuki karate uczy
się już siedem lat i to z wielkimi sukcesami;
zdobył w Holandii tytuł Mistrza Europy 2016
roku w Karate Kyokushin w kategorii wiekowej
12-13 lat / kumite + 60 kg/.

1) Karate nauczyło mnie... ciężkiej pracy
i szacunku dla osób szczególnie starszych oraz
tego, że „wszystko jest możliwe”.

2) Mój trener... jest dla mnie wzorem.
Wiele mu zawdzięczam i dziękuję za to, że
miał do mnie cierpliwość.

3) W sporcie, który uprawiam… zmie-
rzam do tego by być spełnionym i choć nie
wiem ile to potrwa, ale ciągle do tego dążę. 

4) Najbardziej pamiętam... ubiegłoroczne
zawody w Holandii, na których udało mi się zająć
pierwsze miejsce – dokonałem niemożliwego.

6) Mój cel... robienie tego co sprawia 
mi przyjemność, ale wszystko zmierza do
osiągnięcia czarnego pasa. (w karate stopień
mistrzowski – dop. red.)

Mateusz 
Szcześniak 

Brązowy medalista Pucharu Polski 2016
Karate Kyokushin w Ciechanowie /w kategorii
junior do 75 kg/ oraz wicemistrz Europy 2016
roku – ten tytuł zdobył podczas 30. Mistrzostw
Europy w Holandii w kategorii wiekowej 16 – 17
lat /kumie do 70 kg/.

1) Karate nauczyło mnie… dyscypliny 
i przezwyciężania własnych słabości.

2) Mój trener i mój klub jest dla mnie…
jak rodzina.

3) W sporcie, który uprawiam zmierzam
do… osiągnięcia zamierzonych celów.

4) Najbardziej pamiętam... zwycięstwo
na Mistrzostwach Europy w 2016 roku.

5) Trenuję od… 5. roku życia.
6) Mój cel... ciągle doskonalenie swoich

umiejętności oraz zdobycie kolejnych tytułów
na arenie międzynarodowej.

Aleksandra
Oryszewska 

W ubiegłym roku zdobyła najwyższe laury
czyli Puchar Polski w Ciechanowie oraz brązo-
wy medal Mistrzostw Europy Karate Kyoku-
shin w Holandii w kategorii wiekowej 16 – 17 lat
/kumite + 60 kg/.

1) Karate nauczyło mnie... samodyscypli-
ny oraz wytrwałości w dążeniu do celu. 

2) Mój trener i mój klub jest dla mnie…
jak rodzina, spędzamy razem masę czasu 
i wspieramy się na treningach. Zawsze może-
my na siebie liczyć.

3) W sporcie, który uprawiam… zmie-
rzam do opanowania tej sztuki w jak najwięk-
szym stopniu oraz zdobycia – kiedyś – stopnia
mistrzowskiego.

4) Najbardziej pamiętam... moją pierwszą
wygraną w Makroregionie w Mielnie, zdobycie
Pucharu Polski oraz mój pierwszy obóz.

5) Trenuję… od kiedy skończyłam 5 lat.
6) Mój cel… wytrwanie w trenowaniu kara-

te przez całe życie oraz możliwość przekazania
mojej wiedzy innym.

Piotr 
Formela 

Z dumą reprezentował biało-czerwone
barwy i klub podczas 30. Mistrzostw Europy 
w Holandii, gdzie uplasował się tuż za podium,
zajmując 5 miejsce w kategorii juniorów 
16-17 lat /kumie – 70 kg/.

1) Karate nauczyło mnie... pokory, ciężkiej
pracy w dążeniu do celu i nie poddawania się 
w żadnej nawet najgorszej sytuacji. 

2) Mój klub jest dla mnie... jak rodzina,
wspieramy się wzajemnie, pomagamy sobie na
treningach i zawodach.

3) W sporcie, który uprawiam zmierzam
do... szczytu swoich możliwości.

4) Najbardziej pamiętam... pierwsze zawo-
dy na, których wspiąłem się na najwyższe podium.
To była dla mnie bardzo ważna i piękna chwila.

5) Trenuję, od kiedy... skończyłem 12 lat,
zawsze lubiłem uprawiać sport i próbowałem
różnych dyscyplin, ale dopiero w karate…
„zakochałem się”.

6) Mój cel... to osiągnięcie 1 dana (stopień
mistrzowski – dop. red.), a jeżeli uda mi się go
zrealizować, to wyznaczę sobie kolejny.
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