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Burmistrz Mielna – z okazji Dnia
Edukacji Narodowej – przyznała
nagrody za osiągnięcia edukacyjne
w roku szkolnym 2018/2019. 

Wśród wyróżnionych pedago-
gów znaleźli się:

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

– Monika Rosowska-Kroeb – dy-
rektor Szkoły Podstawowej im. Straży
Granicznej w Sarbinowie,

– Izabela Wasilewska – zastępca
dyrektora Szkoły Podstawowej im.
Straży Granicznej w Sarbinowie,

– Barbara Ożga – dyrektor Szko-
ły Podstawowej im. Leonida Teligi 
w Mielnie,

– Maria Molska – nauczycielka
Przedszkola w Mielnie,

– Maciej Adamowicz – nauczy-
ciel Szkoły Podstawowej im. Leonida
Teligi w Mielnie.

Burmistrz Mielna przyznała
także specjalną nagrodę – PRA-
COWNIK ROKU – Halinie Sołowiej.
Nauczycielom i pracownikom admi-
nistracji oraz obsługi gratulujemy.

(relacje z obchodów na str.3)

Samorząd – nauczycielom Konsultacje 
społeczne 
rozpoczęte

Burmistrz Mielna informuje 

o ogłoszeniu konsultacji w sprawie

projektu uchwały „Program współ-

pracy Gminy Mielno z organizacja-

mi pozarządowymi i innymi pod-

miotami prowadzącymi działalność

pożytku publicznego na rok 2020.”

Projekt dostępny jest na stronie 

internetowej Urzędu Miejskiego 

w Mielnie, w Biuletynie Informacji

Publicznej, w zakładce poświęconej

organizacjom pozarządowym (kon-

sultacje)

http://www.mielno.bip.net.

Na spotkanie konsultacyjne 

zapraszamy 30 października, 

o godz. 16, na salę konferencyjną 

w budynku na stadionie przy 

ul. Olimpijskiej 11 w Mielnie.

Uwagi do projektu uchwały

można zgłaszać do 7 listopada 

na formularzu dostępnym 

w Biuletynie Informacji Publicznej,

w zakładce poświęconej konsulta-

cjom lub w Urzędzie Miejskim 

w pokoju 302.

Z myślą 
o mieszkańcach 

W październiku oddano 

klucze do nowych mieszkań socjal-

nych mieszkańcom naszej gminy

oraz otworzono nową siedzibę 

Placówki Wsparcia Dziennego 

w Gąskach.

(szerzej na str. 2)

W skrócie

n
agrody zostały rozdane
podczas XVII Samorzą-
dowego Forum Kapitału

i Finansów w Katowicach, które od
lat łączy najbardziej wpływowych
przedstawicieli administracji samo-
rządowej i publicznej ze świata biz-
nesu i finansów.

Twórcy rankingu pod uwagę
wzięli całość wydatków majątko-
wych poniesionych w ciągu ostat-
nich trzech lat (w tym przypadku
2016–2018). W ten sposób organiza-
torzy chcieli uniknąć dużych, chwi-

lowych wahań wskaźnika będącego
podstawą rankingu. Wydatki inwe-
stycyjne, zwłaszcza z mniejszych
jednostkach, cechują się znaczną cy-
klicznością. W poszczególnych la-
tach mogą być bardzo wysokie, co
wiąże się z realizacją ważnej inwe-
stycji, by potem okresowo spadać do
znacznie niższego poziomu. 

Poza wydatkami zapisanymi 
w budżecie starano się uwzględniać
także wydatki ponoszone ze środ-
ków własnych przez spółki komu-
nalne. 

Stawiamy na inweStycje
Mielno zajęło VII pozycję w kategorii małe miasta
w rankingu pisma samorządowego „Wspólnota”
dotyczącego wydatków inwestycyjnych samo-
rządów w latach 2016–2018. Prestiżowy ranking
opracowany został na podstawie obiektywnych
danych z GUS.

Szanowni Dyrektorzy, grono pedagogiczne oraz pracownicy administracji i obsługi placówek oświatowych. 
Z okazji Dnia Edukacji Narodowej pragnę złożyć Państwu szczególne ciepłe podziękowania 

za wytężoną i kreatywną pracę na rzecz oświaty w gminie Mielno.
Życzę wszystkim Państwu aby każdego dnia towarzyszyła Wam pogoda ducha i twórcza pasja przekazywania wiedzy. 

Życzę aby trudna misja nauczyciela, pedagoga, wychowawcy przynosiła zadawalające efekty, satysfakcję i radość. 
Ale przede wszystkim życzę ciągłej i nieustającej wiary w siłę oraz w możliwości dorastającego 

– na Waszych oczach – młodego człowieka. 
Praca nauczyciela i dobre funkcjonowanie szkoły byłoby niemożliwe, gdyby nie oddana praca administracji 

i obsługi placówek. To mocne fundamenty edukacji. Jestem dumna, że są takie w naszej gminie.
I za to wszystkim w imieniu władz samorządowych bardzo dziękuję.

Olga Roszak-Pezała 
Burmistrz Mielna
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własnymi tytułami.

11 listopada w Mielnie włącz się
we wspólne świętowanie. Pokażmy,
że w kolejną rocznicę odzyskania
niepodległości jesteśmy jedną,
biało-czerwoną rodziną. 
Zademonstrujmy to w najbliższy
sercom Polaków sposób czyli 
poprzez wspólne odśpiewanie 
Mazurka Dąbrowskiego.

„Niepodległa do hymnu” to je-
dyne w swoim rodzaju wydarzenie,
zapoczątkowane rok temu na setną
rocznicę odzyskania przez Polskę
niepodległości. Chcemy przenieść tę
nową tradycję na kolejne stulecie 
i dać wszystkim możliwość zaśpie-
wania hymnu wspólnie z bliskimi,

przyjaciółmi, sąsiadami. Uczcijmy
najważniejsze święto i wyślijmy 
w świat sygnał, że potrafimy zjedno-
czyć się w tak wyjątkowym dniu dla
naszej Ojczyzny!

Hymn zostanie wykonany 11 lis-
topada podczas oficjalnych uroczys-
tości państwowych i podczas nie-
wielkich uroczystości lokalnych 
w kraju i za granicą. Mazurka wy-
emitują stacje radiowe i zagrają or-
kiestry straży pożarnej, wojska, poli-
cji. zespoły polskich teatrów, oper,
filharmonii również planują zapro-
szenie lokalnych społeczności do
wspólnego świętowania.

Ty też przyłącz się do akcji 
i wspólnie z nami zaśpiewaj hymn!

zapraszamy 11.11.2019 – Mielno!

Bierzemy udział w akcji 

„Niepodległa 
do hymnu”

– Cieszę się iż tak długo oczeki-
wana przez lokalną społeczność in-
westycja została zrealizowana – mó-
wiła podczas otwarcia Olga Roszak-
-Pezała, burmistrz Mielna. – To dla
nas samorządowców było od kilku lat
priorytetowe przedsięwzięcie. Mamy
nadzieję, że lokale dziś oddawane
będą prawdziwym azylem dla najbar-
dziej potrzebujących mieszkańców.

Przypomnijmy: przebudowa
dwóch budynków po byłym Domu
Opieki Społecznej w Gąskach ruszy-
ła w styczniu 2018 r. 

Wartość inwestycji wyniosła
prawie 5 mln złotych, z czego 1,8 mln
stanowiło dofinansowanie z fundu-
szu Banku Gospodarstwa Krajowego.

Mieszkania wykonano w stan-
dardzie – gotowe pod klucz. łącznie
zamieszka w nich 76 osób. W obu
budynkach znajduje się 19 lokali; 
w tym 17 mieszkań, jeden lokal chro-
niony oraz placówka wsparcia dzien-
nego (PWD), funkcjonująca w struk-
turach MOSP w Mielnie. 

Nowa siedziba PWD – o łącznej

powierzchni prawie 150 mkw. 
– składa się z 4 nowoczesnych sal
edukacyjnych wyposażonych m. in. 
w sprzęt RTV, komputery, meble, za-
bawki, pomoce edukacyjne, magicz-
ny dywan. Jest aneks kuchenny ze
sprzętem AGD oraz trzy łazienki, 
i wszystko to do dyspozycji pod-
opiecznych z Gąsek. 

Placówkę i mieszkania dostoso-
wano do potrzeb osób niepełnos-
prawnych. zagospodarowano także
teren przed poprzez budowę parkin-
gu, placu zabaw oraz siłowni ze-
wnętrznej. Oba budynki posiadają
wewnętrzny system monitoringu.

Z myślą 
o naszych
mieszkańcach
W październiku oddaliśmy klucze do nowych
mieszkań socjalnych naszym mieszkańcom oraz
otworzyliśmy nową siedzibę Placówki Wsparcia
Dziennego w Gąskach. 

5,5 mln zł

KOSzTOWAłA
INWeSTyCJA 
W GąSKACH, z CzeGO
1,8 MLN zł TO
DOFINANSOWANIe 
z BGK
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n
ie zabrakło też kwiatów 
i mnóstwa uśmiechów
skierowanych w stronę

nauczycieli m. in. przez samych
uczniów, jak też przyjaciół mieleń-
skiej placówki czyli Forum Samorzą-
dowego „Nasza Gmina”. Uroczystość
wesołym akcentem podsumował
szkolny Samorząd Uczniowski ogło-
szeniem wyników ankiety, w której
młodzież typowała swoich faworytów
w siedmiu barwnie nazwanych kate-
goriach. 

Finał rozbawił wszystkich. A z nazw

kreatywnych kategorii cieszyli się
najbardziej sami... nauczyciele. 

Oto głosy mieleńskiej społecz-
ności szkolnej: 

„Niekończąca się opowieść...” 
– Aleksandra Mrożek, Monika Hutek,
Maciej Adamowicz;

„Nauczyciel niespodzianka” 
– Piotr Mazurek, ewa Kazuła, Dariusz
Boratyński;

„Nauczyciel pozytywnie zakrę-
cony” – ewa Kazuła, Michał Szcza-
wiński, Dariusz Boratyński;

„Ryba piła” – Małgorzata Wysoc-

ka, Piotr Mazurek, Jadwiga Rokita;
„Serce na dłoni” – ewa Kazuła,

Michał Szczawiński, ewa Kaczmarek;
„Siła spokoju” – Michał Szcza-

wiński, ewa Kaczmarek, Monika
Lewandowska;

„Swój ziom” – Michał Szczawiń-
ski, Filip Filus, ewa Kazuła;

Gratulujemy belfrom – zwycięz-
com. Warto dodać, iż nic tak nie cieszy
jak uznanie w oczach własnych
uczniów, bo przecież będąc rybą piłą
można ciepło zapisać się we wspom-
nieniach... absolwentów podstawówki.

UcZniowie naUcZycielom 
czyli obchody dnia nauczyciela
Piosenka, trochę historii Polski z czasów powstania KEN, prezentacja i multimedialne życzenia składanie nauczycielom przez 
wychowanków – to punkty kulminacyjne tegorocznych obchodów Dnia Edukacji Narodowej w mieleńskiej szkole.

SarBiNowScy
ucZNiowiE 
NaucZyciEloM

„zapomnijcie o wybrykach i wy-
skokach, o tym, co my zepsuliśmy 
w mgnieniu oka” – między innymi ta-
kie prośby kierowali do swoich nau-
czycieli uczniowie z SP w Sarbinowie
podczas apelu z okazji Dnia edukacji
Narodowej. W spektaklu, przygoto-
wanym z tej wyjątkowej okazji, za-
prezentowali zabawne scenki z życia
placówki przeplatane muzyką i tań-
cem. Nie zabrakło również życzeń,
kartek i słodkiej niespodzianki od
Rady Rodziców. Wszystkim pracow-
nikom oświaty życzono mnóstwa sa-
tysfakcji z wykonywanej pracy.
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od 18 do 20 października już 
po raz czwarty w PtaK EXPo 
w Nadarzynie odbyły się targi
world travel Show 2019 – jedno 
z ważniejszych wydarzeń turystycz-
nych w Polsce. 

Jest to trzydniowe święto dla
wszystkich fanów turystyki i wypo-
czynku. To także okazja dla tych,
którzy szukają inspiracji i motywacji
do podróżowania. W ramach impre-
zy odbywa się World Travel Show,
Warszawski Salon Jachtowy,
Camper Caravan Show oraz Ski &
Outdoor Show.

Ważną częścią targów są spot-
kania z podróżnikami, którzy przy-
gotowują ciekawe prelekcje i wykła-
dy. Dzięki temu World Travel Show
odwiedza tysiące poszukiwaczy po-
dróżniczych przygód i inspiracji. 
W tym roku byli to m.in. Martyna
Wojciechowska, Beata Pawlikowska,
Marcin Kossakowski, Aleksander
Doba, Wojciech Cejrowski. 

Po raz drugi wśród wystawców
pojawiło się Pomorze zachodnie. 
W tym roku nasze województwo re-

prezentowali przedstawiciele Urzę-
du Marszałkowskiego, gminy Gole-
niów i gminy Mielno. 

Prezentację gminy Mielno przy-
gotowała „ekowspólnota” Lokalna
Organizacja Turystyczna. Udostęp-
niane były materiały promocyjne 
w postaci map, przewodników, ulo-
tek – mapa szlaków turystycznych
gminy Mielno, mapa atrakcji Powia-
tu Koszalińskiego, mapa szlaków ro-
werowych, oferta Skarbnicy Wioski
Rybackiej w Chłopach, oferty wybra-
nych obiektów noclegowych /ośrod-
ki, camping, hotele/, przewodnik tu-
rystyczny, dwujęzyczny opisujący
poszczególne miejscowości naszej
gminy oraz propozycje wycieczek sa-
mochodowych, rowerowych i pie-
szych. 

Rozmowy z odwiedzającymi
stoisko Pomorza zachodniego, 
w tym Mielna potwierdzają dobrą
lub bardzo dobrą znajomość naszej
gminy, rozpoznawalność obiektów
noclegowych, atrakcji turystycznych. 

Jak podkreśla Sylwia Mytnik
Dyrektor Biura „ekowspólnoty” LOT
– z uwagi na charakter imprez 

– podczas targów wiele osób poszu-
kiwało ofert i materiałów promocyj-
nych dotyczących obiektów campin-
gowych oraz turystyki wodnej. Pyta-
no także o turystykę rowerową 
i oferty krótkoterminowe. 

Udział w targach to dla wystaw-
ców możliwość wymiany doświad-
czeń promocyjnych, rozmowy 
z przedstawicielami firm wydawni-
czych, agencji reklamowych, możli-
wość udziału w szkoleniach i prelek-
cjach dotyczących trendów w mar-
ketingu czy turystyce rowerowej lub
wiejskiej. 

Uczestnictwo w targach było
jednym z elementów realizacji przez
„ekowspólnotę”, zadania publiczne-
go finansowanego ze środków Gmi-
ny Mielno w zakresie informacji tu-
rystycznej i promocji gminy. 

MiElNo PoDcZaS targów Na MaZowSZu 

d
ni stają się coraz zim-
niejsze, a noce coraz
dłuższe. zwiastuje to na-

dejście zimy, a to natomiast zapo-
wiedź tego, że Mielno na kilka dni
zamieni się niebawem w najmroź-
niejszą, lecz niezwykle kolorową
Światową Stolice Morsów.

– Od samego początku zlot 
w Mielnie przyciągał każdego roku
więcej morsów niż rok wcześniej, jed-
nak w ostatnich latach liczba nowych
uczestników jest zaskakująca nawet
dla nas! – mówi Anna Ledochowicz,
dyrektor Centrum Kultury w Mielnie
– Właśnie z tego powodu w tym roku
przygotowania do wydarzenie rozpo-
częliśmy już w czasie wakacji.

Przypominamy, że w XVI edycji
zlotu wzięło udział ponad 5 tysięcy
osób. Uczestnicy w czasie 3 dni im-
prezy mogli wziąć udział w anima-
cjach na plaży, zabawach integracyj-
nych (specjalnie dla uczestników
wystąpił Kabaret Hrabi), kąpielach
w baliach i saunach oraz dwóch ba-
lach: Balu w Krokusie oraz Wielkim
Balu Morsów dla 1500 osób. Dyrek-
tor Centrum Kultury zapewnia, że 

i w tym roku nie zabraknie niespo-
dzianek dla uczestników zlotu.

– Dużą niespodzianką będzie
temat XVII edycji wydarzenia. został
on wybrany zgodnie z podpowie-
dziami samych morsów, które wska-
zywały tę propozycję w czasie prze-
prowadzonego w tym roku badania
satysfakcji uczestników zlotu. Wo-
kół tematu zbudujemy masę atrak-
cji. Nie możemy jeszcze zdradzić
szczegółów, jednak zachęcam do ob-
serwowania naszego fanpage’a na fa-
cebooku, gdzie wkrótce ujawnimy
temat oraz program.

Morsy i foczki (tak wszyscy
zwracają się do zlotowiczów) na
pewno ucieszy fakt, że czas trwania
wydarzenia został oficjalnie wydłu-
żony. Do tej pory zlot rozpoczynał
się w piątek, a kończył w niedzielę.
W związku z liczbą uczestników,
którzy przyjeżdżali do Mielna
wcześniej, organizatorzy postanowi-
li rozpocząć zabawę już w czwartek.
To właśnie wtedy zostanie otwarta
strefa balii i saun, a wieczorem bę-
dzie można wziąć udział w zabawie
integracyjnej na plaży.

Ważnym i nietypowym elemen-
tem tegorocznego zlotu będzie na
pewno… ślub na plaży. Przypomina-
my, że w czasie poprzedniej edycji
imprezy jeden z uczestników
oświadczył się swojej partnerce.
Szczęśliwa para zdecydowała, że
chcą powiedzieć sobie „tak” na ślub-
nym kobiercu również w Mielnie.
Największego morsowego ślubu
udzieli w sobotę burmistrz Mielna, 
a świadkiem tego niecodziennego
wydarzenia może zostać każdy, kto
będzie w tym czasie na plaży.

Najdłużej oczekiwaną częścią
każdego zlotu jest jednak niedziela,
gdy do wody wchodzi wspólnie kilka
tysięcy osób. Wielka kąpiel, poprze-
dzona kolorową paradą ulicami
Mielna, przyciąga nie tylko doświad-
czonych morsów, ale i amatorów,
którzy chcą wykąpać się w zimnym
Bałtyku po raz pierwszy. Może w tym
roku i Ty dołączysz do tej grupy i sta-
niesz się częścią tego niezwykłego
wydarzenia?

WIELKA KĄPIEL W BAŁTYKU PO RAZ 17!
Centrum Kultury rozpoczęło przygotowania do kolejnej edycji największej na świecie imprezy dla miłośników mroźnych kąpieli.
Tysięcy morsów w Mielnie mieszkańcy mogą się spodziewać od 6 do 9 lutego 2020 roku. 

ZGŁOŚ SWÓJ OBIEKT NOCLEGOWY, A WSPÓLNIE 
OBUDZIMY MIELNO Z ZIMOWEGO SNU!
Jak co roku Centrum Kultury w Mielnie udostępnia oferty noclegowe dla uczest-
ników Międzynarodowego Zlotu Morsów w Mielnie na oficjalnej stronie wyda-
rzenia (http://www.zlotmorsow.mielno.pl). Przypominamy, że w poprzedniej
edycji Zlotu gościliśmy w Mielnie ponad 5000 morsów i foczek, więc warto
przesłać organizatorom swoją reklamę – wspólnie obudzimy nasze miasto z zi-
mowego snu!
Następna edycja Zlotu odbędzie się w terminie 6-9.02.2020 r., jednak w ofer-
tach prosimy uwzględnić, że pierwsi goście pojawiają się kilka dni przed impre-
zą, aby w pełni skorzystać z uroków zimnych kąpieli. Z informacji, które otrzy-
mujemy od kwaterodawców, Morsy korzystają zarówno z hoteli, jak i z mniej-
szych pensjonatów i ośrodków. Oferty, zawierające nazwę obiektu, dane
kontaktowe oraz ceny i udogodnienia dostępne w obiekcie, można przesłać na
adres biuro@zlotmorsow.mielno.pl. W ciągu kilku dni pojawią się one na stronie
internetowej (oczywiście bezpłatnie). W przypadku jakichkolwiek pytań prosi-
my o wiadomość e-mail.
PrZyKładOWa Oferta:

„1. Hotel Kultura
ul. Bolesława Chrobrego 45
Mielno, 76-032
tel.: 94 315 60 71
e-mail: kontakt@ckm.mielno.pl

Hotel Kultura zaprasza morsy i foczki do skorzystania z gościnności swoich gos-
podarzy! Na hasło „Morsy 2020” specjalna cena za 2-osobowy pokój – jedynie
150 zł/doba. Każdy pokój posiada prywatną łazienkę, balkon, telewizor LCd 32''
oraz dostęp do Wifi. Możliwość dopłaty za śniadania w formie bufetu szwedz-
kiego w cenie 15 zł/os. dla gości, którzy zostaną z nami minimum 2 doby hotelo-
we, możliwość późnego wymeldowania po niedzielnej kąpieli (maks. o godz.
14:00, prosimy o wcześniejsze zgłoszenie).”

Chcesz dołączyć do wydarzenia? Zapisy rozpoczynają się już 22 listo-
pada na: www.rejestracja.zlotmorsow.mielno.pl



5edukacja
PaŹdzierNik 2019 | nr 10 (58) | www.mielno.pl www.facebook.com/gminamielno

S
pecjalny wykład, będący
pochwałą kształcenia i roz-
wijania własnych umiejęt-

ności niezależnie od wieku, wygłosi-
ła Danuta Banaszewska – trener roz-
woju osobistego.

– z ogromnym zadowoleniem 
i radością witam słuchaczy UTW 
– powiedziała burmistrz Mielna
Olga Roszak-Pezała, dodając, że po-
mysł utworzenia tego rodzaju uni-
wersytetu w naszej gminie okazał się
dużym sukcesem, a zajęcia zyskują
coraz większe zainteresowanie no-
wych studentów.

Cieszy aktywny udział samorzą-
du studenckiego w tworzeniu coraz
to atrakcyjniejszej oferty programo-
wej. W tym roku akademickim poja-

wiły się w związku z tym nowe zaję-
cia takie jak język angielski i nie-
miecki dla początkujących, warszta-
ty rysunku i malarstwa oraz warszta-
ty stylu i wizażu.

Dyrektorka Centrum Kultury 
w Mielnie Anna Ledochowicz, odpo-
wiadająca za działalność UTW zapo-
wiedziała ponadto, że trwają stara-
nia o pozyskanie środków zewnętrz-
nych dzięki którym będzie można
organizować wycieczki tematyczne,
w tym również zagraniczne dla stu-
dentów, czy wyjazdy do teatrów lub
filharmonii.

Wszystkich zainteresowanych
uczestniczeniem w zajęciach UTW
zapraszamy do Centrum Kultury 
w Mielnie.

gaudeamus 
w mielnie
30 września zainaugurowany został drugi rok dzia-
łalności Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Mielnie. 

w 75. rocznicę upadku Powstania
warszawskiego mieleńską szkołę
odwiedził aleksander Kaczorowski
– uczestnik tych historycznych 
wydarzeń. wziął udział w uroczy-
stym apelu zorganizowanym z tej
okazji. 

Apel rozpoczął się przywita-
niem Bohatera gromkimi brawami
oraz uroczystym odśpiewaniem
hymnu państwowego.

Minęło już 75 lat od tamtych
wydarzeń, a żyją jeszcze uczestnicy
Powstania, którzy wtedy przelewali
krew za ojczyznę. Jednym z nich jest
żołnierz Armii Krajowej, Aleksander
Kaczorowski, który wraz z małżonką
Teresą Gruz-Kaczorowską przybył
na zaproszenie Barbary Ożgi – dy-

rektora Szkoły Podstawowej im.
Leonida Teligi w Mielnie, aby wziąć
udział w patriotycznej uroczystości
szkolnej.

W części oficjalnej głos zabrał
Dominik Gronet, zastępca burmist-
rza Gminy Mielno, który zwrócił się
do społeczności szkolnej, podkreśla-
jąc zasługi młodych ludzi w czasie
walk o Warszawę w 1944 roku. 

W części artystycznej apelu
uczniowie zaprezentowali krótką
scenkę teatralną związaną z powsta-
niem oraz zaśpiewali wzruszającą
piosenkę pt. „Kolęda Warszawska”,
autorstwa Stanisława Balińskiego.

W drugiej części apelu gość ho-
norowy dzielił się relacją z powsta-
nia i odpowiadał na liczne pytania
młodzieży, która przygotowała z tej
okazji okolicznościowe kartki z ży-

czeniami oraz podziękowaniami.
zwieńczeniem niecodziennego spot-
kania pokoleń było wspólne odśpie-
wanie piosenki Stanisława Grzesiuka
„Siekiera Motyka”, znanej już 
w okresie okupacji oraz uwiecznie-
nie wyjątkowej chwili pamiątkowym
zdjęciem.

Maciej Adamowicz

nauczyciel historii SP Mielno

OBchOdy 75. rOczNicy POwsTaNia warszawskiegO

Żywa lekcja historii mieleńskich uczniów

2 października 1944 r. 
– po 63 dniach heroicznego 
i samotnego boju prowadzone-
go przez Polaków z wojskami
niemieckimi – upadło Powstanie
Warszawskie. Był to największy
zryw militarny w okupowanej
przez Niemców europie.
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To wyjątkowe podniosłe święto
w kalendarzu każdej szkoły. zawsze
w październiku czuć podczas tego
apelu wielkie emocje – zarówno
wśród samych uczniów, jak i ich
nauczycieli, czy opiekunów. Tak było
i w tym roku w SP w Mielnie podczas
ślubowania pierwszoklasistów. Nie
zabrakło pięknych układów tanecz-
nych, wierszy, piosenek i też łez
wzruszenia... rodziców. Podczas ce-
remonii dzieci złożyły przysięgę na

sztandar szkoły i zostały pasowane
ogromnym ołówkiem przez dyrekto-
ra szkoły na pełnoprawnych uczniów
mieleńskiej podstawówki.

Życzymy wszystkim pierwszo-
klasistom, by każdy dzień w szkole
dostarczał im wspaniałych przygód 
z nauką i radosnych chwil w towa-
rzystwie kolegów, koleżanek, nau-
czycieli i pracowników szkoły. 

POWODzeNIA!

ŚluBOwaNie mieleńskich 
PierwszOklasisTów 

Są już uczniami 

Są młodzi, ambitni 
i chętni do społecznej
pracy na rzecz swojej
„Małej Ojczyzny”. 
Na pewno poznajecie te
twarze, bo są też zwią-
zane ze szkolnym samo-
rządem uczniowskim,
wolontariatem i wszel-
kimi projektami na
rzecz gminy.

m
łodzieżowa Rada Gmi-
ny Mielno – po uzu-
pełniających wyborach

– spotkała się na pierwszej sesji 
w Urzędzie Miejskim. Nowi człon-
kowie złożyli ślubowanie, po czym 
w tajnych wyborach młodzież wyty-
powała swoich liderów. 

Przewodniczącą MRGM została
Maria Lawrenc, jej zastępcą Natalia
Lidak – Hofset, a sekretarzem Liwia
Chodakowska. Całe Prezydium to
uczennice SP Mielno.

W skład Rady weszli – zarzą-
dzeniem burmistrza Mielna – także:

– ewelina Ciesielska – SP Mielno
– Stanisław Neubauer – SP Sar-

binowo
– Hanna Wieczorek – SP Mielno
– Patryk Wieruszewski – SP

Mielno
– Maja Wilk – SP Sarbinowo
– Filip Wójtowicz – SP Mielno
– Maja ziółkowska – SP Mielno
Młodszych kolegów wspierają

starsi wiekiem (i bogatsi w do-
świadczenie w pracy na rzecz Mło-
dzieżowej Rady) mieleńscy absol-
wenci z podstawówki, a teraz
uczniowie koszalińskich szkół śred-
nich: Amelia Sobecka, Kacper Woj-
ciechowski, Maksymilian Bączkow-
ski. Ta trójka oficjalnie i jednogłoś-
nie przyjętą uchwałą została
powołana na honorowych członków
MRGM.

Opiekunami MRGM – z ramie-
nia szkoły – są: Magdalena Gos-
-Kozłowska oraz Aleksandra Mro-
żek.

Najbliższe plany młodych rad-
nych to uczestnictwo w ogólnopol-
skiej akcji „Niepodległa do hymnu”

(11 listopada), bożonarodzeniowe
spotkanie z podopiecznymi Domu
Pomocy Społecznej w Mielnie, czy
wolontariat na rzecz 28. Finału
WOŚP. 

Wszystkim uczniom i ich opie-
kunom życzymy powodzenia i trzy-
mamy kciuki za realizację pomysłów
młodych samorządowców.

nauka demokracji i samorządności

Celem działania – powołanej w
2015 roku – Młodzieżowej rady
Gminy Mielno jest kreowanie
postaw obywatelskich wśród
młodych ludzi, koordynowanie
ich działalności samorządowej,
pośredniczenie w kontaktach
między uczniami, a władzami
Gminy Mielno. Obecnie MrGM
działa w oparciu o uczniów na-
szych szkół podstawowych, co
jest ewenementem, gdyż tego
typu rady w Polsce działają na
podbudowie młodzieży szkół
średnich.
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Szkoła Podstawowa w Mielnie
wygrała w konkursie #OSeWyzwa-
nie mobilną pracownię multimedial-
ną. zestaw składa się z 16 laptopów,
dzięki którym będzie można prowa-
dzić cyfrowe lekcje, a uczniowie

będą mieli szansę skorzystać z inter-
netowych zasobów edukacyjnych.

Dodajmy, że w w konkursie
#OSeWyzwanie wzięło udział 1606
szkół z całej Polski, z miejscowości
do 50 tys.mieszkańców.

MaMy to!
Laura łącz, aktorka teatralna, fil-

mowa i pisarka, gościła w mieleńskiej
podstawówce. zachwyciła uczniów
recytacją, pięknym czytaniem a nawet
śpiewaniem wierszy dedykowanych
najmłodszym. Dzieci z zachwytem
słuchały opowieści gościa o swoim
dzieciństwie, rodzinie, jak też rolach
życia odegranych na deskach Teatru
Polskiego w Warszawie. Wszyscy na
zakończenie autorskiego spotkania 
w długiej kolejce ustawili się po auto-
grafy i dedykacje książkowe.

Laura łącz jest autorką książek
dla dzieci m.in. „Sekret czarnego ła-
będzia”, „Spełnione marzenia” oraz
„Bajki i wiersze na cztery pory roku”.

gwiazda teatralna w szkole

W Sarbinowie powstała koloro-
wa i kreatywna morska ścieżka zdro-
wia, tym cenniejsza iż jest przykła-
dem integracji mieszkańców oraz
zaangażowania uczniów, rodziców 
i nauczycieli z miejscowej szkoły
podstawowej. Ścieżka pełna jest ele-
mentów związanych z nadmorską
miejscowością – są więc muszle, róża
wiatrów, liny żeglarskie. Można ją
przejść skacząc, licząc, biegnąc, 
a nawet tańcząc.

Wielkiemu malowaniu na placu
towarzyszył także konkurs pn. „Sar-
binowo okiem dziecka” i owe oko

stworzyło piękne krajobrazy swojej
Małej Ojczyzny.

Gratulujemy pomysłu na zagos-
podarowanie przestrzeni wokół
szkoły. Duże uznanie dla plastycz-
nych zdolności małych i dużych
twórców projektu, którym przygry-
wała w finale orkiestra dziecięca
„Morscy muzycy”.

Przedsięwzięcie jest zasługą
Stowarzyszenia „Nasze Sarbinowo”
oraz Rady Rodziców przy SP w Sar-
binowie. Społecznicy pozyskali też
środki finansowe z budżetu gminy
Mielno.

Malowali co popadnie... i finał jest wspaniały!

B
yły dowcipy, prezentacja
multimedialna, mini syg-
nalizacja świetlna, pokaz

elementów odblaskowych i prak-
tyczne porady dotyczące m. in. ko-
nieczności noszenia kasków, zasad
udzielania pierwszej pomocy, bez-
piecznego przechodzenia przez
przejście dla pieszych, poruszania
się drogą bez pobocza o zmierzchu.

Dzieciom pracownicy zORD prosty-
mi komunikatami przekazali mnó-
stwo praktycznej wiedzy. Warto do-
dać, iż nasi najmłodsi mieszkańcy
doskonale znali na pamięć numery
alarmowe do wszystkich podstawo-
wych służb ratunkowych i wiedzieli
w jakich sytuacjach należy wzywać
pomocy.

Brawo za edukację!

UcZą 
BeZPiecZeńStwa
Bawiąc
najmłodSZych
Zachodniopomorski Ośrodek Ruchu Drogowego
w Koszalinie zorganizował dla mieleńskich przed-
szkolaków warsztaty związane z zasadami bez-
piecznego poruszania się po drogach. 
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Zwiedzanie dla osób indywidualnych: 
wtorek, niedziela godz.: 11, 12.30, 14.

Bilety wstępu: 8 zł – normalny, 6 zł – ulgowy.

Z
awodnicy swoje pierwsze
w tym sezonie starty zali-
czyli w Sieradzu. To właś-

nie tam odbył się XXI Międzynaro-
dowy Puchar Prezydenta Miasta Sie-
radz. Mieleński klub reprezentowała
trójka zawodników: Liwia Choda-

kowska, Weronika Sapor oraz Woj-
ciech Formela. Karatecy z Mielna
mierzyli się nie tylko z polskimi re-
prezentantami, ale także zawodni-
kami z Czech, Francji, Holandii czy
z Irlandii. Po zaciętych walkach tytuł
mistrza swojej kategorii wywalczył

Wojciech Formela. Natomiast z brą-
zowym medalem wróciła do domu
Liwia Chodakowska. 

Kolejne starty czekały mieleń-
skich zawodników w Szczecinie. 
W stolicy naszego województwa We-
ronika Sapor i Patrycja Banasiak re-
prezentowały barwy klubowe pod-
czas Mistrzostw Polski Juniorów oraz
Mistrzostw Polski Seniorów Open.
W konkurencji kumite (walki) We-
ronika wygrała dwa pojedynki. Nie-
stety, w walce o podium wygrała jej
przeciwniczka. Druga reprezentan-
tka klubu, Patrycja, po zaciętej do-
grywce z zawodniczką z Tymienia
także przegrała walkę. Tym razem
dziewczyny do domu wróciły bez
medali, jednak z bagażem doświad-
czeń. Stoczone walki, nieważne czy
wygrane czy przegrane, zawsze uczą
i wzmacniają zawodników. Tego typu
lekcje przydały się szczególnie dwój-

ce mieleńskich zawodników – Wero-
nice Sapor i Wojciechowi Formeli,
którzy zaprezentowali się na arenie
międzynarodowej podczas 33. Mist-
rzostw europy w Portugalii. Po in-
tensywnym okresie przygotowaw-
czym zawodnicy wystartowali 

w swoich kategoriach wagowych. 
I tak: Weronika reprezentowała
Mielno w kategorii Junior Młodszy 
-50 kg, natomiast Wojtek zmierzył
się z rywalami w kategorii Junior
Młodszy -75 kg. zawodnicy pokazali
światu wielkie serce i umiejętności.

Zawojowali Portugalię
W Mieleńskim Klubie Karate Kyokushin rozpoczął się sezon startowy i nasi
zawodnicz idą za ciosem. Litry potu wylane na treningach, setki przejecha-
nych kilometrów i godziny spędzone w dojo owocują. Ostatnim sukcesem
jest srebro Wojciecha Formeli na Mistrzostwach Europy w Portugalii. 

Z ostatniej chwili
Wojciech Formela wywalczył drugie miejsce w kon-
kurencji kumite i został wicemistrzem Europy 
w swojej kategorii. Niestety, Weronika Sapor po zaciętej
dogrywce przegrała walkę z Hiszpanką. Mimo przegranej
gratulujemy Weronice dobrych walk. Ciężka i sumienna
praca na treningach przełożyła się na wielki sukces. 
Z całego serca gratulujemy Weronice i Wojtkowi. dzię-
kujemy, że z dumą reprezentujecie barwy klubowe.
dziękujemy za poświęcenie, litry potu wylane na trenin-
gach i za zaangażowanie włożone w treningi, nawet kie-
dy sił już brakowało. Gratulacje składamy również szko-
leniowcom, bo to także Wasza zasługa. Mielno jest 
z Was dumne.


