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Od 1 stycznia 2019 roku mieszkań-
cy gminy Mielno, którzy segregują
odpady zapłacą za nie mniej. To wy-
nik podjętej 5 października 2018 roku
uchwały Rady Miejskiej Mielna
zmniejszającej stawkę opłaty za od-
pady zbierane selektywnie od
1 metra sześciennego zużytej wody.

Aktualna stawka obowiązująca
do końca 2018 roku to 3,30 złotego
od 1 metra zużytej wody. Jest to
stawka, która obowiązuje od 1 lipca
2013 roku, czyli od dnia wejścia 
w życie tzw. ustawy śmieciowej.

Od nowego roku stawka za od-

pady selektywne zostaje zmniejszo-
na i będzie wynosić 3,00 złote. War-
to w tym miejscu wskazać, że gmina
Mielno jest na tle innych gmin wy-
jątkiem. Większość gmin w regio-
nie, jak i w całej Polsce, podnosi
stawki opłat za odpady, zaś gmina
Mielno te stawki obniża. 

Urząd Miejski w Mielnie przy-
pomina o obowiązku złożenia no-
wej deklaracji śmieciowej na 2019
rok w ciągu 14 dni od dnia otrzyma-
nia ze Spółki „Ekoprzedsiębiorstwo”
informacji o ilości zużytej wody za
2018 rok.

TańSze ŚMieci Sztab WOŚP 
w Mielnie

Udało się! Po raz pierwszy
Sztab WOŚP będzie też w Mielnie 
– Szkoła Podstawowa w Mielnie jest
zarejestrowanym Sztabem 27. Fina-
łu Wielkiej Orkiestry Świątecznej
Pomocy /Fundacja WOŚP/, który
odbędzie się 13 stycznia 2019r. 

Szefem Sztabu jest Kamila Fi-
gielska. 

Współorganizatorami jest Urząd
Miejski w Mielnie i Centrum Kultu-
ry w Mielnie. 

(więcej na str.4-5)

R
adni VIII kadencji na lat 2018
– 2023 Rady Miejskiej Mielna
na inauguracyjnej sesji w li-

stopadzie złożyli uroczyste ślubo-
wanie. Zaprzysiężono również bur-
mistrza Mielna Olgę Roszak-Peza-
łę. Wybrano także prezydium 
– przewodniczącym Rady Miejskiej
Mielna został Tadeusz Jarząbek, zaś
dwoma wiceprzewodniczącymi: 
Ryszard Kusyk i Maciej Starnawski.
Wybrano również składy poszcze-
gólnych komisji. 

(szczegóły na str. 2)

Inauguracyjna sesja rady 

Zapraszamy 
na stronę
http://rada.gmina.mielno.pl/
Sesje z sali obrad – na żywo, 
terminy komisji, głosowanie 
nad uchwałami, interpelacje 
czyli Rada Miejska w Mielnie 
w pigułce

Mieszkańcom Gminy Mielno
udanych, zdrowych, spokojnych Świąt Bożego Narodzenia, 
aby ten czas wypełnił Was spokojem, radością i miłością 

wśród rodziny, bliskich, znajomych i bliźnich. 
Oby czas, jaki spędzicie razem był czasem dobrej nowiny, 

a po świętach, abyście z radością przygotowali się 
do przejścia ze starego w nowy 2019 rok

życzą:

Olga Roszak-Pezała Tadeusz Jarząbek
Burmistrz Mielna Przewodniczący Rady Miejskiej 

Mielna
oraz

pracownicy Radni 
Urzędu Miejskiego w Mielnie Rady Miejskiej Mielna 



rada Miejska Mielna – kto, gdzie?!
W listopadzie ukonstytuowała się Rada VIII kadencji na lata 2018 – 2023. Wybrano jej władze, a radni zdecydowali 

w jakich komisjach będą przez najbliższe lata pracować. 
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Tadeusz Jarząbek 
– przewodniczący Rady Miej-
skiej Mielna (KWW WSPÓLNO-
TA DLA GMINY), zdobyte głosy
w wyborach – 97

Ryszard Kusyk 
– wiceprzewodniczący Rady
Miejskiej Mielna (WW WSPÓL-
NOTA DLA GMINY), zdobyte
głosy w wyborach – 108, czło-
nek Komisji Komunalnej i Bez-
pieczeństwa Publicznego

Maciej Starnawski 
– wiceprzewodniczący Rady
Miejskiej Mielna (KWW
WSPÓLNOTA DLA GMINY),
zdobyte głosy w wyborach – 63,
członek Komisji Budżetu i Finan-
sów

Iwona Burdzińska 
(KWW STAWIAMY NA TURY-
STYKĘ), zdobyte głosy w wybo-
rach – 55, członek Komisji Spraw
Społecznych

Krzysztof Chadacz 
(KWW STAWIAMY NA TURY-
STYKĘ), zdobyte głosy w wybo-
rach – 93, członek Komisji 
Budżetu i Finansów, członek
Komisji Rewizyjnej

Piotr Dobrasiewicz 
(KWW WSPÓLNOTA DLA GMI-
NY), zdobyte głosy w wyborach
– 54, przewodniczący Komisji
Skarg, Wniosków i Petycji

Magdalena 
Gos-Kozłowska
(KWW WSPÓLNOTA DLA GMI-
NY), zdobyte głosy w wyborach
– 95, członek Komisji Spraw
Społecznych 

Elżbieta Kopczyńska 
(KWW WSPÓLNOTA DLA GMI-
NY), zdobyte głosy w wyborach
– 73, przewodnicząca Komisji
Budżetu i Finansów, Komisja
Skarg, Wniosków i Petycji

Katarzyna Mróz 
(KWW WSPÓLNOTA DLA GMI-
NY), zdobyte głosy w wyborach
– 88, przewodnicząca Komisji
Rewizyjnej, członek Komisji 
Budżetu i Finansów

Zygmunt Ramotowski 
(KWW STAWIAMY NA TURY-
STYKĘ), zdobyte głosy w wybo-
rach – 61, członek  Komisji 
Komunalnej i Bezpieczeństwa
Publicznego

Lilla Szewczyk 
(KWW STAWIAMY NA TURY-
STYKĘ), zdobyte głosy w wybo-
rach – 97, członek Komisji 
Budżetu i Finansów

Monika Zabłocka 
(KWW WSPÓLNOTA DLA GMI-
NY), zdobyte głosy w wyborach
–  85, przewodnicząca Komisji
Spraw Społecznych 

Leon Rybka 
(KWW WSPÓLNOTA DLA GMI-
NY), zdobyte głosy w wyborach
– 93, przewodniczący Komisji
Komunalna i Bezpieczeństwa
Publicznego, członek Komisji
Rewizyjnej;

Joanna Sosnowska 
(KWW WSPÓLNOTA DLA GMI-
NY), zdobyte głosy w wyborach
– 57, członek Komisji Komunal-
nej i Bezpieczeństwa Publiczne-
go, członek Komisji Spraw Spo-
łecznych 

Bronisław Stypka 
(KWW STAWIAMY NA TURY-
STYKĘ), zdobyte głosy w wybo-
rach – 56, członek Komisji 
Komunalnej i Bezpieczeństwa
Publicznego, członek Komisji
Skarg, Wniosków i Petycji

PrezydiuM:

radni:

WYDAWCA: 
Urząd Miejski w Mielnie

ug@gmina.mielno.pl
www.mielno.pl
94 345 98 46

Rzecznik Prasowy 
94 345 98 31 
– sekretariat

REDAGUJE: 
Beso-Media

Rzecznik Prasowy UM w Mielnie
WSPÓŁPRACA: 

pracownicy referatów UM oraz CKM 

Redakcja zastrzega sobie prawo skracania 
nadesłanych materiałów, redagowania 

i opatrywania własnymi tytułami.
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w swoje imieniny, mimo
ogromu pracy, Święty Mikołaj
nie zapomniał o dzieciach z na-
szej gminy. w te wyjątkowe po-
południe Centrum kultury
zmieniło się w prawdziwą Świą-
teczną Chatkę. najmłodsi mieli
okazję napisać list z życzeniami 
i osobiście go wręczyć Mikołajo-
wi. Nie byłoby również dobrej za-
bawy bez pyszności i słodkości. Po-
nadto znalazło się też cudowne
urządzenie, które spodobało się ło-
buzującym – maszyna kasująca złe
uczynki. Wystarczyło wypisać swo-
je całoroczne przewinienia i wrzu-
cić do maszyny, aby w mig się ska-
sowały!

Jak zwykle towarzyszył temu
spotkaniu pozytywny dreszczyk
emocji, ponieważ głównym celem tej

magicznej imprezy była zbiórka na
leczenie chorego na białaczkę Patry-
ka Kozłowskiego – ucznia Szkoły
Podstawowej w Mielnie. Chętnych
do wsparcia tej wyjątkowej akcji nie
brakowało. Liczne świąteczne ozdo-
by oraz przysmaki własnoręcznie
wykonane przez Studentów Uniwer-
sytetu Trzeciego Wieku znikały, 
a w Centrum Kultury gościom towa-
rzyszył coraz większy uśmiech na
twarzach. Najodważniejsi mogli zro-
bić sobie zdjęcie z Mikołajem. Dzieci
bawiły się doskonale, a ich rodzice
chyba nawet jeszcze lepiej.

Mikołajki trwały zaledwie 2 go-
dziny, a udało się zachęcić mieszkań-
ców do świętowania razem z Cen-
trum Kultury w Mielnie. Jesteśmy
wdzięczni i dumni, że wspólnie mo-
żemy pomóc.

Kulturalny Mikołaj

P
rojekty kierowane były do
różnych grup wiekowych:
dzieci i młodzieży, osób 

aktywnych zawodowo oraz senio-
rów. Założenia przyjęte przez po-
mysłodawców projektów oraz Cen-
trum Kultury w Mielnie udało się 
z sukcesem osiągnąć, a najlepszym
dowodem na to była uroczystość
podsumowująca kilkumiesięczna
pracę twórców, realizatorów 
i uczestników projektów.

Po raz pierwszy można było
obejrzeć premierowy spektakl pn.
„Mielno z muzyki słynie, tradycja 
w nim nie zginie”, zrealizowany 
w ramach projektu „Międzypokole-
niowe spotkania z lokalnym folklo-
rem”, którego inicjatorkami są Alina
Szybowska, Teresa Jagodzińska 
i Halina Szelest. Wszystkie teksty
do spektaklu napisała Alina Szy-
bowska zaś muzykę skomponował
Henryk Zajączkowski. W spektaklu
wykorzystano autentyczne opowieści
najstarszych mieszkańców gminy 
o przeszłości i najważniejszych wy-
darzeniach z historii Mielna. Na
scenie pojawili się aktorzy-amato-
rzy, którzy wspaniale zatańczyli 
i zaśpiewali za co zostali nagrodze-
ni owacją na stojąco. Byliśmy świad-

kami przedsięwzięcia, które auten-
tycznie łączy i buduje poczucie
wspólnoty wśród mieszkańców na-
szej gminy, zaś owacje publiczności
były tego najlepszym dowodem.

Efektami swojej kilkumiesięcz-
nej pracy pochwaliły się także ma-
larki-amatorki czyli uczestniczki
warsztatów w ramach inicjatywy
„Klub twórczości dojrzałej”, której
pomysłodawczynią była Grażyna
Posadzy. Klub skupił wokół siebie
osoby w wieku 40+, które mogły
swoje pasje i umiejętności wesprzeć
fachową wiedzą i doświadczeniem
artystów malarzy prowadzących
warsztaty. Grupa powstała w trakcie
realizacji projektu przyjęła tę samą
nazwę co projekt a obrazy namalo-
wane podczas warsztatów można
było oglądać na wystawie w OW 

Rewita. Każdy obraz to inna histo-
ria, inna wrażliwość artystyczna ale
wszystkie łączy jedno – ogromna
pasja.

W ramach „Diagnozy potrzeb 
i oczekiwań kulturalnych gminy
Mielno” zrealizowany został także
projekt pn. „Mielno w obiektywie”,
pomysłodawczynią którego jest 
Sylwia Legiec. Projekt objął grupę
pasjonatów fotografów skupionych
wokół portalu społecznościowego 
o tej samej nazwie. Umiejętności 
i wiedzę zdobytą podczas profesjo-
nalnych warsztatów fotograficz-
nych można było zobaczyć w eks-
ponowanych fotografiach. Dzięki
projektowi powstało wiele pięknych
zdjęć ukazujących gminę Mielno 
w ciekawych, nieoczywistych ka-
drach, urokliwe zakątki i niebywałe

walory przyrodnicze. Uczestnicy
uchwycili wszystko to, co pokazuje
niezwykłość tego miejsca. Grupa
„Mielno w obiektywie” będzie dalej
rozwijać swoje pasje związane z fo-
tografią m.in. pokazując Mielno 
z nowej perspektywy, ukazującej
walory tego regionu. 

Do najmłodszych mieszkań-
ców gminy adresowany był ostatni
projekt „Brydż jako antidotum na
plagę XXI wieku jako forma uciecz-
ki od komputera”. Nauka gry w bry-
dża, poznawanie tajników tej gry
oraz ciekawostek związanych z jej
historią zaowocowała powstaniem
grupy młodych brydżystów, którzy
zostali członkami Stowarzyszenia
Brydża Sportowego i w przyszłym

roku po raz pierwszy wezmą udział
w wojewódzkich rozgrywkach bry-
dżowych. Dodatkowym efektem
okazało się niecodzienne wsparcie
nauki matematyki poprzez grę 
w brydża sportowego. Projekt zgło-
szony został przez Piotra Wilczoka
występującego w imieniu Między-
szkolnego Młodzieżowego Klubu
Brydżowego Szlemik z siedzibą 
w Mielnie.

Wszystkim twórcom, pomysłodawcom,
realizatorom oraz uczestnikom inicjatyw
kulturalnych serdecznie dziękujemy 
i życzymy aby zawsze mieli tyle zapału 
i pomysłów i pamiętali o towarzyszącym
im haśle „Tworzy MY Kulturę”.

URocZystE poDsUmowanIE DIaGnoZy 
potRZEb kUltURalnych

TworzyMy kulturę
16 listopada, w OW Rewita, oficjalnie i uroczyście zakończono projekt
„Diagnoza potrzeb i oczekiwań kulturalnych gminy Mielno”. Celem pro-
jektu była realizacja czterech inicjatyw kulturalnych wyłonionych w wy-
niku diagnozy potrzeb kulturalnych, aktywizacja i integracja społeczności
lokalnej oraz wzmocnienie rozwoju kultury w gminie Mielno.

Olga Roszak-Pezała, burmistrza Mielna:
Realizacja czterech projektów autentycznie zaktywizowała mieszkańców do
większego angażowania się w proces tworzenia i rozwoju kultury w gminie.
Ludzie zobaczyli, że mają wpływ na kształtowanie działań kulturalnych a ich
pomysły są dobre, mądre i zasługują na realizację. Udało się odkryć nieznane
wcześniej talenty np. pisarskie, malarskie czy taneczne. Mieszkańcy spojrzeli na
siebie zupełnie z nowej perspektywy i przekonali się, że warto pracować
razem. Powstały nowe więzi społeczne, które umożliwią kontynuację wszyst-
kich czterech projektów.



4 27 finał WOŚP
www.facebook.com/gminaMielno www.mielno.pl | GRUDZIEŃ 2018 | nr 12 (48) |

S
zkoła Podstawowa w Mielnie
zarejestrowała go we współpra-
cy z mieleńskimi instytucjami:

Urzędem Miasta oraz Centrum Kul-
tury. Akcję prowadzą Kamila Figiel-
ska i Beata Koszykowska. Otrzyma-
liśmy deklarację wspólnego działa-
nia od Szkoły Podstawowej 
w Sarbinowie, Computer College 
w Koszalinie, mieleńskiego przed-
szkola, obu gminnych bibliotek,

Miejskiego Ośrodka Pomocy Spo-
łecznej w Mielnie, Spółki „Eko-
przedsiębiorstwo” oraz 20 przedsię-
biorców naszej gminy.  

Ale podstawą naszej akcji jest
entuzjastyczne zaangażowanie
uczniów, wśród których aż 67 zade-
klarowało chęć bycia wolontariu-
szem. Ambasadorem Sztabu 
w Mielnie jest nasza uczennica 
z klasy 7B, natalka lidak-Hofset,

która zawdzięcza swoje życie i zdro-
wie sprzętowi zakupionemu przez
WOŚP i od wielu lat konsekwentnie
bierze bardzo aktywny udział 
w przygotowaniach finałów z Jur-
kiem Owsiakiem. 

Wiadomo dziś, że na niedzie-
lę 13 stycznia możemy zapropono-
wać bardzo ciekawy program Finału
na deptaku przy ul. Kościuszki 
w Mielnie. Aby wszystko się udało,
potrzebujemy Waszego życzliwego
wsparcia i pomocy organizacyjnej
dotyczącej:

1. kiermaszu (wszystkie możliwe
w y r o b y  g a s t r o n o m i c z n e ) 
w godz. 12.00 – 16.00, 

2. przekazania naszemu Sztabowi
gadżetów jako podziękowań dla
darczyńców oraz na aukcję

3. aktywnego udziału razem z dzieć-
mi w międzypokoleniowym bie-
gu na plaży z pochodniami „Po-
biegnij z Orkiestrą” o godz. 16.30,

4. pomocy opiekuńczej podczas
zbiórki uczniów – wolontariuszy.

Wielka Orkiestra Świątecznej
Pomocy gra już po raz 27., tym ra-
zem fundusze przekazane będą na
zakup specjalistycznego sprzętu na
leczenie małych dzieci. Wszyscy
chcemy pomóc, dlatego serdecznie
zapraszamy na spotkanie w śro-
dę 19 grudnia o godz. 16.00 do
świetlicy szkolnej, aby ustalić szcze-
góły udziału Państwa i Państwa
dzieci. 

serdecznie zapraszamy!
szTab woŚp w Mielnie

MaMy SWój SzTab 
Tradycja udziału uczniów naszej szkoły w akcji Wielkiej Orkiestry 
Świątecznej Pomocy ma już 18-letnią tradycję. Jednak tegoroczny 

finał będzie wyjątkowy, ponieważ po raz pierwszy zagramy 
mając swój własny sztab. 

Oto ramowy program przygo-
towany przez Sztab WOŚP w Miel-
nie.

– fantastyczny kiermasz m.in.
słodkości, ciasta domowego i wielu
atrakcyjnych przedmiotów ofiaro-
wanych przez darczyńców. 

Wszystko co uda nam się
sprzedać na kiermaszu zasili nasze
orkiestrowe puszki 

– od godz. 12:00 morsy z Klu-
bów Eskimos i Posejdon przyłączą
się akcji „Bałtyckie Morsy grają
dla Orkiestry” zapraszając do
wspólnej kąpieli każdego kto ma
na to odwagę i chce zostać mor-
sem właśnie podczas 27 Finału
WOŚP. Taką samą akcję dla Or-
kiestry Jurka Owsiaka organizują
morsy w Kołobrzegu oraz w wielu
innych miejscach nad polskim 
Bałtykiem. 

– w ciągu niedzielnego Finału
będziemy rozgrzewać się wspólnie 
z Centrum Rekreacji Forma i niesa-
mowitymi instruktorami którzy za-
praszać będą wszystkich do tańca,
zumby, czy innych aktywności na
plaży 

– jedną z największych atrakcji
tego dnia będą wspaniałe i zabytko-
we samochody które będzie można
podziwiać na deptaku w Mielnie,
gdyż do naszego projektu przyłącza
się Automobilklub Koszaliński 

– przez cały dzień wszystkie
serduszka będzie można przyklejać
do starego traktora z Traktoriady,
który stanie na mieleńskiej prome-
nadzie. Liczymy że do wieczornego
Światełka do Nieba cały pojazd
będzie ozdobiony serduszkami Or-
kiestry. 

– ok. 16:30 rozpoczniemy 
międzypokoleniowy bieg z pochod-
niami po plaży. Liczymy że każdy 
z Was „Pobiegnie z Orkiestrą”. 

– w godz. 18:00 – 20:00 zagra 
z nami dla WOŚP zespół RBB oraz
Sax and Decks

– punktualnie o godz. 20:00
Światełko do Nieba czyli fire show
przy pomniku morsa

W planie mamy także ciepłą
grochówkę dla wszystkich gra-
jących z nami oraz animacje dla
dzieci.

zagrajcie z naMi 
liczymy na Waszą obecność 13.01.2019 na Promenadzie Przyjaźni 

w Mielnie
CZEKAMY NA WAS. 

– Czym jest dla Ciebie praca dla
woŚp? 
– Jest zawsze miło. Nie jest to cięż-

ka praca, wręcz przeciwnie, jest bardzo
przyjemna. Często jeśli mam jakieś po-
mysły, to wówczas siadamy z Jurkiem
Owsiakiem i decydujemy jak to zrobić,
po czym wspólnie działamy. 

– od kiedy trwa Twoja współpraca 
z orkiestrą?
– Zaczęłam wykonywać własne

serduszka zaraz po mojej chorobie. Na
większą skalę uruchomiłam „produk-
cję” na 23. Finał WOŚP. Wtedy zdoby-
łam bezpośredni kontakt z Jurkiem
Owsiakiem. Po 23 finale po raz pierw-
szy była u mnie telewizja. 

– Co było początkiem przygody 
z woŚp?
– Jak leżałam w szpitalu, to zoba-

czyłam serduszko WOŚP. Pomyślałam:
„jak oni mają serduszka, to ja też
mogę”. Jurek mówi, że każda złotówka
się liczy więc pomyślałam, że każde
serduszko też się liczy. Wówczas za-
częłam robić serduszka i sprzedawać je
za symboliczną złotówkę. Na początek
nie miały tego samego kształtu i każde
było inne. Ale po jakimś czasie znala-
złam dobry system i wszystko zaczęło
ładnie oraz sprawnie wychodzić. 

– Dzięki czemu ciągle trwa kontynu-
acja przygody z Jurkiem owsiakiem? 
– Jurek zawsze motywuje mnie do

działania. Jak mam jakiś pomysł to za-
wsze go popiera i pomaga mi go zreali-
zować. Tak samo jak moi rodzice. Po-
nadto jest mnóstwo innych osób, które
chcą że mną chętnie współpracować
przy realizacji rozmaitych projektów.
To mnie jeszcze bardziej pozytywnie
nakręca. Cieszy mnie to, że tacy sławni
ludzie jak Zespół ENEJ, Krzysztof So-
kołowski z zespołu Nocny Kochanek,
zespół Farben Lehre, Rafał Sonik, Ski-
ba, PPNOU I chcą mi pomóc, by wspól-
nie działać na rzecz WOŚP. Ponadto są
też ludzie z bardzo daleka np. Marcin
Bubell ze Sztabu Orkiestry w Nowym
Yorku który prowadzi tam polskie ra-
dio i działa z WOŚP od wielu lat. Popie-

ra on również moje działania. Mamy że
sobą dobry kontakt i on też zawsze
mnie wspiera. 

– Jak postrzegasz Jurka owsiaka? 
– Jest on osobą bardzo miłą. Trosz-

czy się o wszystkich wokół siebie i nie
tylko wokół siebie. Ma duże poczucie
humoru. Jak mieliśmy podpisać
zdjęcia, na którym jest on i ja nie mógł
się powstrzymać i dorysował nam fla-
mastrem wąsy na jednym zdjęciu. Ma
mnóstwo energii. Co ważnie – Jurek
nigdy nie traktuje mnie jak dziecka tyl-
ko jak osobę, która chce i umie pomóc. 

– Jaki jest od „kuchni”, na co dzień
szef woŚp? 
– Jest jak każdy inny człowiek 

– ludzki, ale trochę się wyróżnia, bo
ma charyzmą. Jest przyjemny, pomy-
słowy i bardzo kreatywny, bo na każdy
problem ma wesołe rozwiązanie. Jest
taki sam przed kamerą jaki i bez blasku
fleszy. 

– Jacy są ludzie z którymi on pracuje? 
– Tacy jak on. W siedzibie Funda-

cji w Warszawie ludzie, którzy tam pra-
cują są mili dla siebie i dla wszystkich.
Co istotne zawsze się uśmiechają. Tam
w ogóle jest wesoło. Zawsze jak wcho-
dzę do Fundacji to od razu wszyscy się
pytają czy może podać mi wody, czy
herbaty. Są tam też ludzie trochę wylu-

     
    

       
    

    
 

      
 

       
     

   
   

    
     

        
    

      
      

       
     
     

     
     

     
       
      
      
      

    
      
   

     
     

  
   

     
      

    
       

       
     

    
      

    
      
      

 
    

       
        

     
    

     
      

      
       

    
    
     

    
       

     
       

     
      

      
       

      
    

      
     

      
      

     
      
     
     

      
   

    
       

    
   

     
       

   
    

LIczy sIę każd  
rozmawiamy z NaTalIą lIDaK-HOfseT, uczennic       

od lat aktywnie związaną z akcją Jurka Owsiaka       

Kamila FigielsKa – szeF sztabu WOŚP W mielnie
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zowani i pozytywne zakręceni np. 
w siedzibie głównej niektórzy chodzą
bez butów. Jednak gdy trzeba to są 
bardzo ogarnięci i zdyscyplinowani. Na
wszystkie problemy mają gotowe roz-
wiązanie. 

– Jak wygląda główny sztab od środ-
ka? 
– W sztabie w stolicy na raz dzieje

się mnóstwo rzeczy. Ludzie, którzy tam
pracują wszystko umieją perfekcyjnie
opanować. Czasem słychać śmiech,
czasem jedynie kliknięcia myszki od
komputera, czasem jest tam tłum lu-
dzi, że nie da się przejść, bo np. przy-
niesiono ogrom fantów na licytacje.
Moim zdaniem jest tam zawsze ciepła 
i serdeczna atmosfera. Nikt się nie spie-
ra i nie kłóci, każdy każdemu pomaga. 

– Jak tworzysz swoje serca? 
– Jest to tak naprawdę dziecinnie

proste. Do pracy wystarczą mi tylko
klej, nożyczki, papier i trochę czasu.
Sprawia mi to wielką przyjemność. 
A jak już mogę komuś pomóc taką pra-
cą to radość podwójna. Nie zajmuje mi
to wiele czasu. Cieszę się, że wpadłam
na taki pomysł. Działania dzielą się na
kilka etapów. Najpierw liczę wszystkie
kartki po 20 sztuk po czym obrysowuje
kształt serduszek, następnie wycinam,
splatam, przyklejam ogonek i pakuje. 

– Jak pozyskujesz autografy i fanty
na licytacje? 
– Najwięcej kontaktów uzyskuje

na festiwalu Pol'and'Rock i na finale
WOŚP. Jak mam już jakiś namiar na

sławnego człowieka, to przez messen-
ger lub przez mail podaje mi on swój
ulubiony cytat, zaś ja robię z niego ob-
razek dodaje swoje serducho i wkładam
do ramki. Niekiedy pozyskanie auto-
grafu zajmuje wiele czasu bo na przy-
kład trzeba podesłać serduszka do
USA, a czasem zaledwie kilka dni. 

– ile już serduszek zrobiłaś dla orkie-
stry? 
– Zrobiłam ich mnóstwo. Dokład-

nie nie da się policzyć. Ale myślę, że
około 100 tys. Na 26 i 27 finał WOŚP
przesłałam 35 tysięcy na cały świat.
Sama też sprzedaję moje serduszka.
Pomagam, bo sprawia mi to wielką
przyjemność i cieszę się, że to pomaga-
nie ma ludzki i rzeczywisty wymiar. 

– Czy jest coś co Ci przeszkadza, co
utrudnia Twoją współpracę z woŚp?
– Najtrudniejsze dla mnie jest

umieć poradzić sobie z ludźmi, którzy
nie są sprzymierzeńcami WOŚP 
i którzy właśnie z tego powodu są dla
mnie niemili. Źle oceniają moje koszul-
ki z logo Orkiestry i uważają, że moje
działania nikomu nie pomogą. Ja jed-
nak mocno wierzę, że moje praca roz-
winie się jeszcze bardziej. Wierzę, że Ci
ludzie którzy teraz nie są z WOŚP 
w końcu docenią to, co Orkiestra robi.
Wierzę, że ludzie przestaną krytyko-
wać Jurka Owsiaka. Marzę o tym, że
kiedyś w przyszłości będę pracować 
w Fundacji i że moje działania będą
trwać… do końca świata i jeden dzień
dłużej.

– Gdzie spędzisz 27. Finał woŚp?
– W Warszawie w Sztabie z Jur-

kiem Owsiakiem. Ale myślami i ser-
cem… na promenadzie w moim Miel-
nie, z moim Sztabem, którego też je-
stem częścią. Bardzo chciałabym
podziękować Nikoli Guzińskiej i Patry-
cji Mośko za pomoc w liczeniu kartek 
i pakowaniu serduszek. Specjalne po-
dziękowania przesyłam tym wszystkim
ludziom o wielkim sercu, którzy mają
kiosk czy sklep, za to że pomagali mi
sprzedawać serduszka, co przyniosło
kolejne pieniądze na szczytny cel.

  de serduszko
    cą szkoły Podstawowej w Mielnie, wolontariuszką 

       a czyli z Wielką Orkiestrą Świątecznej Pomocy. 

U
dział w Orkiestrze Jurka
Owsiaka wpisał się w kalen-
darz pracy wolontariatu tuż

po reformie oświatowej, w wyniku
której powstały gimnazja. Patro-
nem gimnazjum, które miało sie-
dzibę najpierw w Unieściu a później
w Mielnie, został Marek Kotański.
Uczniowie z wielkim zapałem za-
częli wcielać jego idee w życie. Na-
wiązaliśmy współpracę z Hospi-
cjum im. M. Kolbego w Koszalinie. 
I tak rozpoczął się nasz udział w li-
stopadowej akcji „Dar serca”. 
W kwietniu naszych wolontariuszy
można corocznie spotkać na uli-
cach Mielna w ramach akcji „Pola
Nadziei”. Uczniowie od lat wspiera-
ją lokalne stowarzyszenia oraz Cari-
tas w świątecznych zbiórkach żyw-
ności. Innym obszarem pracy 
wolontariuszy są spotkania z miesz-
kańcami Domu Pomocy Społecznej
w Mielnie. To tylko nieliczne dzia-
łania.

Akcją, która od lat cieszy się
nieustannym powodzeniem, jest
udział w WOŚP. Po raz pierwszy
zagraliśmy w 2002 roku, w czasie
9 finału. Z sentymentem wspomi-
nam drobiazgowe przygotowania.
Wszystko musiało być dopięte na
ostatni guzik zgodnie z instruk-
cją: zgłoszenia wolontariuszy,
zgody rodziców, wysyłanie zdjęć,
kolejki w koszalińskim sztabie po
odbiór puszek, identyfikatorów
oraz serduszek. A potem to już
wielkie granie… i satysfakcja 
z uzbieranych pieniędzy. Rokrocz-
nie do Sztabu w Koszalinie prze-
kazywaliśmy coraz większe kwoty.
Było to możliwe dzięki wielkiej
przychylności i hojności mieszka-
ńców gminy Mielno. Pogoda nie
raz płatała figla, ale to nikogo nie
zrażało. Bywały piękne dni,ale tez
i siarczysty mróz dawał się we
znaki. Wtedy wolontariusze
częstowani byli ciepłą herbatą,
ciasteczkami.

W archiwalnym numerze
szkolnej gazetki SZUM (ze stycznia
2004 r.) znalazłam tekst uczennicz
Lidii Puszkiel, która tak pisała: „Już
od dwóch lat kwestuję na ulicach
Mielna jako wolontariuszka WOŚP.
Pomaganie potrzebującym sprawia
mi wielką przyjemność i przynosi
satysfakcję, że czynię dobro. Cieszę
się, że choć jedna śrubka z tak dro-
giego sprzętu jest właśnie ode mnie.
Moim zdaniem, WOŚP to piękna 
i szczytna akcja. Tak myślę nie tylko
ja, ale i moje koleżanki i koledzy,

którzy kwestowali zarówno na uli-
cach Mielna, jak i Sarbinowa, Unie-
ścia, Gąsek. Jurek Owsiak uczy nas
dzielić się i pomagać, potwierdza

prawdę zawartą w słowach ks. Jana
Twardowskiego „Tyle jesteś wart, ile
możesz pomóc drugiemu człowie-
kowi”.

Słowa te zawierają całą prawdę
o idei wolontariatu. Udział 
w różnych akcjach na rzecz potrze-
bujących uczy wolontariuszy odpo-

wiedzialności i uczestnictwa w ży-
ciu społecznym. Uczniowie wiedzą
co to wzajemne zaufanie, podział
obowiązków, odpowiedzialność.
Praca w wolontariacie daje satysfak-
cję z dobrze wykonanego zadania.
Ponadto pomagając innym każdy
zaspakaja swoją potrzebę bycia po-
trzebnym. Jest to więc obopólna ko-
rzyść…

Opiekę nad szkolnym wolonta-
riatem sprawowałam do roku 2017.
Obecnie jestem już na emeryturze,
niemniej całym sercem wspieram
akcje podejmowane przez uczniów
Szkoły Podstawowej w Mielnie. Je-
stem dumna z ich postawy, życzli-
wości i otwartości na potrzeby in-
nych.

liDia wiŚniewska

uczMy Się POMagać 

Hotel SENATOR, Dźwirzyno, ul. Wyzwolenia 35
Urząd Miasta w Mielnie, Mielno, ul. Chrobrego 10/1
Przedszkole w Mielnie, Mielno, ul. Szkolna 1
MOPS Mielno, Mielno, ul. 6-go Marca 35
Biblioteka Mielno, Mielno, ul. Chrobrego 13
Biblioteka Sarbinowo, Sarbinowo, ul. Nadmorska 27A
Hotel LIDIA, Darłowo, ul. Dorszowa 1
Hotel UNITRAL, Mielno, ul. Piastów 6
Restauracja DUNE, Mielno, ul. Pionierów 18
Apartamentowiec DUNE, Mielno, ul. Pionierów 20
Sklep Kaczmarek, Mielno, ul. Żeromskiego 2
Sklep Pod lipami, Mielno, ul. Bałtycka 2A
SP Mielno, Mielno, ul. Lechitów 19

Ekoprzedsiebiorstwo, Mielno, ul. Gen. St. Maczka 44
Sofra, Mielno, ul. Chełmońskiego 2
Bar MORS, Mielno, ul. Kościuszki 10 A
Restauracja POD WYDMĄ, Mielno, ul. Wydmowa 2
Bar ATOL, Mielno, ul. Kościuszki 10 B
CAFFE 888, Mielno, ul. Kościuszki 15/4
CAFFE GALERIA, Mielno, ul. Nadbrzeżna 4
BIAŁA DAMA, Mielno, ul. Chrobrego 26 A/1
BLUE MARINE, Mielno, ul. Gen St. Maczka 32
Royal Park, Mielno, ul. Wakacyjna 6
MEDUZA, Mielno, ul. Nadbrzeżna 2/1
CKM, Mielno, Chrobrego 45

Sztabowe puszki stacjonarne 
Do akcji WOŚP przyłączyli się nasi lokalni przedsiębiorcy

i gminne instytucje. 
Oto lista lokalizacji Stacjonarnych Puszek Sztabowych, które pojawią się w tych punktach od 14.12.2018 r. 

do dnia Wielkiego Finału WOŚP czyli 13.01.2019

„Serduszka Natalii śmigają już
od kilku lat na naszych aukcjach.
Natalia wytrwale robi kolejne,
za każdym razem przygotowuje
także projekt specjalny. 
Ta dziewczyna wykonała już 
kilkadziesiąt, o ile nie kilkaset 
tysięcy takich serduszek. Robi to
z niesamowitym uporem, ale 
także z wielką radością” 
– Jurek Owsiak

Pani Lidia Wiśniewska
– ze względu na ogrom wiedzy 
i doświadczenia – zaszczyciła nas
w tym roku i chętnie dołączyła
do Sztabu WOŚP w Mielnie.
Brawa!!!
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Trwają zaawansowane prace
twórcze na drugą częścią „Mieleń-
skich opowieści”. 

Serdecznie zapraszamy wszyst-
kich Państwa do dostarczenia nam
ciekawych materiałów history-
cznych dotyczących ludzi, miejsc,
zdarzeń związanych z miejscowo-
ściami w naszej gminie. 

O t r z y m a n e d o k u m e n t y,
zdjęcia, foldery, pamiątki, mapy itp.
zostaną utrwalone na nowocze-
snych nośnikach i oddane właści-
cielom.

Tak zatrzymany historię i nie
pozwolimy jej przeminąć.

Utrwalimy to co cenne! Planu-
jąc drugą publikację związaną z na-
szą Małą Ojczyzną zapraszamy
wszystkich, mieszkańców, miłośni-
ków i sympatyków naszej gminy, 
historyków, fotografów, artystów
profesjonalistów i amatorów do
współpracy przy jej powstawaniu.

Kontakt:
k.snoch@gmina.mielno.pl 
tel. 94 345 98 61

W 2017 roku przed urzędem
Miejskim w Mielnie został 
ustawiony pilotażowy pojemnik 
na elektroodpady „Miejski Punkt
elektroodpadów”. 

Pojemnik zdobył wśród miesz-
kańców uznanie, a drobne elektro-
śmieci trafiają do niego regularnie.
W związku z tak dużym zaintere-
sowaniem oraz chęcią korzystania

przez mieszkańców – z jednak tak
potrzebnego urządzenia – Urząd
Miejski podjął decyzje o ustawie-
niu kolejnych MPE w innych miej-
scowościach. Kolejne cztery po-
jemniki MPE zostały ustawione 
w Łazach przy przystanku autobu-
sowym na ulicy Morskiej, w Miel-
nie (os. Unieście) przy placu rekre-
acyjnym w sąsiedztwie MOPS’u, 
w Mielenku na parkingu przy pla-

cu rekreacyjnym na ulicy Plażowej
oraz w Chłopach przy placu rekre-
acyjnym okok Skarbnicy Wioski
Rybackiej.

Kolejne dwa pojemniki MPE
zostaną ustawione w I kwartale
2019 r. w Sarbinowie przy Bibliotece
Publicznej na ulicy Nadmorskiej
oraz w Gąskach przy nowych blo-
kach komunalnych.

nOWe MiejSca W gMinie 
na eleKTrOOdPady

Kolejne mieleńskie opowieści

T
egoroczny projekt to oddolna
inicjatywa mieszkańców, spo-
łeczników, gminnych stowa-

rzyszeń które niesione klimatem
magicznych świąt Bożego Narodze-
nia zaprezentowały to co w nich
najlepsze, integrując i łącząc poko-
lenia. Na deptaku w Mielnie wspól-
nie kolędowali duzi i mali, ubierali

choinkę, biegali z Mikołajem... i też
morsowali. Były pierniki, rozmaite
ciasta i smakołyki, a także piękne
rękodzieła. Był to podwójnie ważny
projekt, gdyż po pierwsze ukazał
siłę i kreatywność naszych NGO, po
drugie dedykowany był chłopcu 
z naszej podstawówki – Patrykowi
Kozłowskiemu, który dzielnie toczy

najważniejszą walkę i marzy by
szybko powrócić do uczniowskiej
społeczności. 

Jarmark był częścią przedsięw-
zięcia Stowarzyszenia „EKOWSPÓL-
NOTA” LOT pn. „Silne organizacje 
w gminie Mielno”, dofinansowanego
ze środków Programu Fundusz Ini-
cjatyw Obywatelskich 2018. 

Tradycja – jarmark
bożonarodzeniowy
Jedno jest pewne – mieleńskie stowarzyszenia zapoczątkowały tradycję...
jarmarku bożonarodzeniowego.
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6 grudnia rozegrano turniej, 
gdzie dzieci kibicowały rodzicom
podczas zmagań sportowych. 

Mieleńska Akademia Rozwoju
Społecznego zorganizowała Miko-
łajki dla młodych piłkarzy i turniej
piłkarski dla ich rodziców.

Ideą turnieju była zamiana ro-
lami rodziców z dziećmi, rodzice

wcielili się w rolę piłkarzy, nato-
miast dzieci w rolę kibiców. 

Turniej rozpoczął się wspólną
rozgrzewką rodziców oraz dzieci
poprowadzoną w rytm muzyki
przez instruktora fitness Małgorza-
tę Kamińską.

W turnieju udział wzięły repre-
zentacje rodziców z sekcji: ŻAK,
ORLIK i MŁODZIK. Drużyny po-

dzielone były na panie (mama) i pa-
nowie (tata). Na zakończenie mło-
dzi piłkarze otrzymali upominki
mikołajkowe z rąk radnego powiatu
koszalińskiego Bartłomieja Wilka,
który też sędziował mecze turniejo-
we.

Muzyczne tło zapewnił Piotr
Wojcieszek.

Mikołajkowy Turniej Piłkarski rodziców

8 grudnia, w hali sportowej 
w Mielnie, rozegrano turniej 
piłkarski w ramach ligi bałtyckiej
Orlik 2012 – Powiat ziemski 
Koszalin.

Turniej został rozegrany 
w dwóch grupach, w których poza
reprezentantami Mielna były dru-
żyny z Sianowa i Dąbrowy. Mecze 
w grupie rozgrywano systemem 
każdy z każdym po 10 minut. Pro-
wadzenie turnieju oraz oprawa 
muzyczna Piotr Wojcieszek, sędzia
Łukasz Bielski, w 12 meczach padło

40 bramek. Podziękowania dla Ewy
Juchniewicz oraz Magdy Gos-Ko-
złowskiej.

Wyniki Akademii 
Piłkarskiej Mielno:
Grupa I 
AP I Mielno zwyciężyła grupę,

bez porażki, stosunek bramek 11:1
Grupa II 
AP II Mielno zwyciężyła grupę,

bez porażki, stosunek bramek 15:0
AP III Mielno 
– debiut (zawodnicy z sekcji

bambinis).

zwycięskie żaki 

Zakończyły się Mistrzostwa
Szkoły Podstawowej w Mielnie, 
w halowej piłce nożnej chłopców 
w roku szkolnym 2018/19. Rozegra-
no łącznie 20 meczów (2 x 12 minut)
i strzelono 122 gole, czyli co 4 minu-
ty padała bramka!

W kategorii rocz. 2006 i młodsi
puchar i tytuł mistrza wywalczyła

klasa VI b (w składzie – Jakub Koza,
Maksymilian Juchniewicz, Maksy-
milian Sobko, Jan Mierzejewski,
Mikołaj Poraj-Dobrzelewski, Ksa-
wery Sosnowski, Piotr Swaryczew-
ski, Filip Wójtowicz). Miejsca dru-
gie V b, a trzecie IV b.

W kategorii rocz. 2003-05 wy-
grała III B gimnazjum (w składzie

– Maksymilian Bączkowski, Seba-
stian Durmaj, Krzysztof Gajda, Kac-
per Kowalczyk, Wiktor Malinow-
ski). Miejsca drugie zajęła VIII b, 
a trzecie III A. 

Najlepszymi strzelcami okazali
się Gracjan Prajs (13 goli) i Jakub
Mierzejewski (11 goli).

MiSTrzOWie bOiSKa 

N
a basenie „Helios” w Ustro-
niu Morskim – już po raz
ósmy – odbyły się mikołaj-

kowe zawody pływackie dla uczni-
ów szkół podstawowych. O medale
walczyli reprezentanci placówek
oświatowych z Ustronia Morskie-
go, Tymienia, Koszalina i Mielna.
Zespół naszej szkoły składał się 
z 9 dziewcząt i aż 13 chłopców.
Wszyscy pięknie popłynęli zdoby-
wając indywidualne rekordy w po-
szczególnych kategoriach wieko-
wych.

Po złoty medal stylem klasycz-
nym i srebrny medal stylem dowol-
nym popłynął Ernest Żubryj, zaś
srebrny krążek w stylu klasycznym
trafił do Polikarpa Kozłowskiego
(obaj w kategorii wiekowej 2003-
2005). W grupie młodszych pływa-
ków brązowy medal stylem grzbie-
towym wywalczył Adrian Piskorski
(kategoria 2008-2009). Brawo! 

Dziękuję za pomoc podczas za-
wodów Elżbiecie Kopera i Joannie
Sosnowskiej oraz Arkadiuszowi Żu-
bryj. 

TaDeusz Jurek

cztery medale pływaków
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W
ciągu dwóch tygodni, 
dzięki ofiarności wszyst-
kich pracowników insty-

tucji, udało się zebrać m.in. pro-
dukty żywnościowe o długim termi-
nie spożycia, materiały higieniczne,
pościel, kołdry dla potrzebujących
rodzin zamieszkałych na terenie
gminy. Planowana akcja koncentro-
wała się na pomocy jednej rodzinie,
jednak po ilości zebranych produk-

tów, zdecydowano podzielić się aż 
z pięcioma rodzinami. Rodziny te,
to osoby starsze utrzymujące się 
z niewielkich emerytur wytypowa-
ne przez Miejski Ośrodek Pomocy
Społecznej w Mielnie. 

Po raz kolejny, akcja charyta-
tywna osiągnęła ogromny sukces.
Wszystkim darczyńcom ogromne
podziękowania. 

Do następnego roku.

gmina Mielno
pomaga
Burmistrz Mielna, po raz kolejny zainicjowała
akcję charytatywną pod nazwą „Gmina Mielno
Pomaga”. Do akcji tej chętnie przystąpiły
wszystkie jednostki organizacyjne gminy. 

SOŁECTWO 
MIELENKO

nazwa GranTu: Kuchenne
reWOlucje na ŚWietlicy 
W mielenKu 

SOŁECTWO
CHŁOPY

nazwa GranTu: „chłOPy 
histOryczne: PrzystaneK
chłOPy – zOstań naszym 
gOŚciem – Wysiądź!”

SOŁECTWO
GĄSKI-OSIEDLE

nazwa GranTu: „utWO-
rzenie streFy reKreacji W sO-
łectWie gąsKi-Osiedle”

W
Mielenku, w świetlicy
wiejskiej powstała nowo-
czesna i wyposażona

k u c h n i a  d l a  m i e s z k a ń ców,  
w Gąskach przed świetlicą utworzo-
no strefę rekreacji, tj. zamontowano
urządzenia siłowni zewnętrznej, zaś

w Chłopach wyremontowano i od-
malowano przystanek. 

Przypomnijmy: maksymalna
pomoc finansowa na realizację pro-
jektu dla jednego sołectwa wynosiła
do 10 tys. zł. Pieniądze od marszał-
ka stanowiły tylko część (i to tą fi-

nansową) oddolnej inicjatywy. Pod-
stawowe założenie konkursu było
takie, że w ramach grantu sołectwa
kupują materiały do wykonania ja-
kiejś inwestycji, ale wykonać ją mu-
szą sami mieszkańcy.

spisali się na medal
W październiku wszystkie nasze trzy sołectwa zakończyły realizację
grantów, które wygrały w konkursie marszałka Województwa Zachodnio-
pomorskiego. 


