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zycie gminy

Tegoroczny budżet gminy Mielno
jest bardzo ambitny i rekordowy.
Dochody wyniosą: 48.288.000,00 zł,
zaś wydatki aż 63.758.000,00 zł. Aż
23 mln zł pochłoną inwestycje; w tym
są aż 4 duże projekty, na które gmina
otrzymała dof inansowanie z Unii
Europejskiej – informuje Olga
Roszak-Pezała, burmistrz Mielna.

Szczegóły na str. 2

Burmistrz
Mielna
zaprasza na 
SPoTkANIE 
NowoRoCZNE
Spotkanie z seniorami 
– mieszkańcami gminy
Mielno – odbędzie się 
2 lutego, w piątek, w hali
sportowej Szkoły 
Podstawowej w Mielnie.

Początek uroczystego spotkania

zaplanowano na godz. 16. Goście

rozjadą się o godz. 20. Samorząd

zapewnił wszystkim uczestnikom

bezpłatny transport. 

Podczas wydarzenia prowadzone

będą zapisy seniorów 

do Mieleńskiego Uniwersytetu

Trzeciego Wieku, który rozpocznie

swoją działalność w marcu przy

Centrum Kultury w Mielnie.

Studenci trzeciego wieku będą brać

udział w ciekawych wykładach i za-

jęciach, m.in. wokalnych, plastycz-

nych, lektoratach języków obcych,

warsztatach komputerowych, ale

także w zajęciach sportowo-rekre-

acyjnych. 

Budżet
2018

Umowa na „Leśną Pętlę Przygód i Tajemnic 
w Mielnie” podpisana. Pierwsi goście będą
się tu bawić już latem tego roku.

Burmistrz Olga Roszak-Pezała podpisała umowę 
z wicemarszałkiem województwa zachodniopomorskie-
go Tomaszem Sobierajem na dof inansowanie kwotą 

531 186,60 zł projektu „Leśna Pętla Przygód i Tajemnic 
w Mielnie” (całkowita wartość projektu to 1 167 061,33 zł).
Otwarcie „leśnej pętli” nastąpi już latem 2018 r. 

To wielki sukces samorządu, ponieważ żadna inna
gmina w województwie nie złożyła tylu projektów 
w ramach RPO WZ 2014-2020. Suma pozyskanych
środków z tego konkursu to 3 023 931,07 zł.

Pętla przygód i tajemnic

w Nowy Rok weszliśmy 
w rytm piosenki „To ja typ
niepokorny” w wykonaniu
Stachursky’ego. Rok 2018 
powitaliśmy jako mieszczanie 
z rocznym stażem. Od ubiegłego
roku każdy Sylwester w Mielnie
będzie jednocześnie świętowany
jako urodziny miasta. 
Punktualnie o północy Burmistrz
złożyła wszystkim mieszkańcom
życzenia noworoczne, a towa-
rzyszył im widowiskowy pokaz
sztucznych ogni. Gwiazdą 
wieczoru był Stachursky, który
dał wspaniały koncert przypo-
minając swoje największe prze-
boje.
Rozgrzewkę przed jego 
występem zapewnili Gesek 
i Jocker – zespoły znane z wy-
stępów w klubach discopolo-
wych oraz dziewczyny z grupy
tanecznej Kolejorz Girls. 
Mimo padającego deszczu 
było gorąco, wstrzałowo, 
szampańsko i bardzo wesoło. 
A ci, którzy byli na koncercie
dostali dodatkowo fajną 
pamiątkę.

Nowy Rok 
w nowym mieście



2 Nasze sprawy

15 grudnia 2017 r. przy-
padła niezwykle doniosła 
i jubileuszowa 100. rocznica
urodzin mieszkanki mielna
marii maszkowskiej.

Uroczystość setnych urodzin to
przypadek wyjątkowy. Z tej okazji
przedstawiciele Urzędu Miejskiego
w Mielnie odwiedzili Szacowną Ju-
bilatkę w Domu Pomocy Społecznej
w Mielnie. Burmistrz Mielna Olga
Roszak-Pezała złożyła serdeczne 
życzenia i przekazała pozdrowienia
przysłane przez Prezesa Rady Mini-
strów. Składając gratulacje dostoj-
nej Jubilatce, życzyła dalszych dłu-
gich lat w jak najlepszym zdrowiu 
w poczuciu zadowolenia z owoców
długiego i jakże pracowitego życia

oraz serdecznej opieki osób najbliż-
szych. 

Pani Maria urodziła się we Lwo-
wie. Przez wiele lat mieszkała w Lu-
baniu na Dolnym Śląsku. Mąż był
bankowcem i z tego powodu rodzi-
na przeniosła się do Szczecinka
(gdzie powstał oddział Narodowego
Banku Polskiego). Jubilatka praco-
wała w Szczecineckiej Spółdzielni
Fryzjerów i tamtejszym Zespole 
Adwokackim. Wiele lat była rów-
nież księgową. 

W 1990 roku przybyła do Kosza-
lina i mieszkała tam do 2009 r., 
kiedy to została mieszkanką DPS 
w Mielnie.

Wychowała 2 synów. Doczekała
2 wnucząt i 3 prawnucząt.

życzymy... 
200 lat!
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Rzecznik Prasowy UM w Mielnie
WSPÓŁPRACA: 

pracownicy referatów UM oraz CKM 

Redakcja zastrzega sobie prawo skracania 
nadesłanych materiałów, redagowania 

i opatrywania własnymi tytułami.

Śladem publikacji
W grudniowych „Życiu gminy”, 

w artykule „Ławica śpiewa 10 lat!”
treść „25 listopada 2017 r. członkowie
zespołu spotkali się na uroczystości
związanej z obchodami 70. rocznicy
powstania szkoły w Mielnie”, powin-
na brzmieć następująco: „25 listopa-
da 2017 r. spotkaliśmy się na uroczy-
stości związanej z jubileuszem ze-
społu w Mielnie”. Za błąd przeprasza-
my.

P
ołożony został nacisk na
zachowanie bezpiecznej
równowagi między potrze-

bami rozwojowymi gminy, a możli-
wościami budżetu z uwzględnie-
niem możliwości pozyskania
wsparcia stanowiącego bezzwrotną
pomoc f inansową w formie dotacji
z budżetu UE.

W wieloletniej prognozie f inan-
sowej oraz w budżecie 2018 r. ujęto
zadania termomodernizacji, które 
– jako nowy sposób f inansowania 
– mają zostać zrealizowane w ra-
mach partnerstwa publiczno-pry-
watnego wraz z dof inansowaniem 
z budżetu środków europejskich.

Planuje się, że łączna roczna

wartość wydatków majątkowych 
w 2018 r. osiągnie rekordową warto-
ść i wyniesie blisko 23,4 mln zł, co
oznacza poziom wyższy do wydat-
ków planowanych do wykonania 
w ubiegłym roku, aż o 57,8 proc. Na
tak wysoki wzrost mają wpływ pla-
nowane do realizacji w 2018 r. 4 za-
dania z dof inansowaniem z budże-
tu UE. 

W związku z tak intensywną po-
lityką inwestycyjną zakładaną na
2018 r. niezbędne będzie wsparcie
budżetu środkami z tytuł emisji
obligacji w wysokości 5.300.000,00
złotych.

Wzrost wartości zadłużenie nie
wpłynie jednak na naruszenie zasad

wynikających z art. 243 ustawy o f i-
nansach publicznych na przestrzeni
lat 2018 do 2030,czyli w okresie ob-
sługi długu.

Najważniejsze źródło docho-
dów własnych gminy stanowią po-
datki i opłaty lokalne, a w szcze-
gólności podatek od nieruchomo-
ści, który stanowi w strukturze
planowanych na 2018 r. dochodów
bieżących aż 36,4 proc., co daje
kwotę 14.807.000,00 złotych.

Drugim pod względem wielko-
ści wpływem z tytułu podatków 
i opłat lokalnych są wpływy z tytułu
opłaty targowej i opłaty miejscowej
w planowanej łącznej wysokości
4.500.000,00 złotych.

ambitny rekord 
wydatków na inwestycje
Rada Miejska ustaliła dochody budżetu mieleńskiego samorządu 
na 48.288.000,00 zł. Natomiast wydatki budżetu zamkną się w kwocie
63.758.000,00 zł. Planowany deficyt w kwocie 15.470.000,00 zł, 
zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków 
(w wysokości 10.170.000,00 zł) i emisji obligacji w wysokości
(5.300.000,00 zł)

Budżet gminy mielno w 2018 roku

opiNia:
Olga Roszak-Pezała, 
burmistrz Mielna:

Tegoroczny budżet gminy Mielno jest bardzo ambitny i rekor-
dowy. Dochody wyniosą: 48.288.000,00 zł, zaś wydatki aż
63.758.000,00 zł. Aż 23 mln zł pochłoną inwestycje; w tym są aż
4 duże projekty, na które gmina otrzymała dofinansowanie z Unii
Europejskiej. 
Innowacją jest projekt, który chcemy zrealizować w ramach PPP
(partnerstwa publiczno-prywatnego) dotyczący termomoderni-
zacji budynków komunalnych i budynków użyteczności publicznej 
w naszej gminie. W priorytetach są także inwestycje drogowe 
np. przebudowa ul. Spokojnej i ul. Spacerowej w Sarbinowie 
(1,6 mln zł), czy ul. Brzozowej w Mielenku wraz z zejściem na
plażę (1,1 mln zł). Warto zaznaczyć, iż z myślą o najbardziej po-
trzebujących mieszkańcach naszej gminy będziemy przebudo-
wywać i adaptować budynek po byłym Domu Pomocy Społecznej
w Gąskach na mieszkania socjalne (2,5 mln zł).

NajważNiejsze iNwestycje gmiNy mielNo w 2018 roku:
Na drogi publiczne gminne samorząd przeznaczył 9.825.699 zł, m.in. na:
– 4.300.000 zł – budowa promenady od ul. W. Polskiego do ul. Pogodnej 
w Mielnie; etap od ul. Orła Białego do ul. Mickiewicza 
– 1.890.301 zł – budowa centrum przesiadkowego w Mielnie
– 1.600.000 zł – przebudowa ul. Spokojnej i Spacerowej w Sarbinowie
– 1.100.000 zł – przebudowa ul. Brzozowej w Mielenku wraz z zejściem 
na plażę
– 810.000 zł – przebudowa ul. Prądno w Mielnie (oś. Unieście)
– 620.000 zł – budowa przejścia na plażę przy WDW w Mielnie (oś. Unieście)
– 380.388 zł – budowa dróg rowerowych w Gminie Mielno – dotacja dla WZD
– 350.000 zł – przebudowa ul. Jaracza w Mielnie
– 269.300 zł – przebudowa drogi w Niegoszczy

w gospodarce mieszkaNiowej i komuNalNej 
Na szczególNą uwagę zasługuje:
– przebudowa i adaptacja budynku byłego DPS w Gąskach na mieszkania
2.501.500 zł
– termomodernizacja budynków komunalnych i budynków użyteczności pu-
blicznej na terenie Gminy Mielno 836.000 zł
– przebudowa głównego dojścia do plaży i tarasu widokowego w Łazach
600.000 zł
– budowa ogólnodostępnej infrastruktury rekreacyjnej w Mielenku 340.000 zł
– budowa fontanny miejskiej w Mielnie 287.000 zł
– Budowa placu rekreacyjnego w Łazach 250.000 zł
– budowa placu rekreacyjnego za pętlą autobusową w Sarbinowie 228.000 zł

w dziale ochroNa zdrowia uwzględNioNo m.iN.: 
– adaptację pomieszczeń szkolnych na ośrodek zdrowia w Sarbinowie
200.000 zł

gmiNa iNwestuje także w kulturę i upowszechNiaNie
turystyki. tu Na uwagę zasługuje m.iN. :
– budowa Skarbnicy Wioski Rybackiej w Chłopach 2.057.500 zł
– budowa Gminnego Centrum Kultury 650.000,00
– Leśna pętla przygód i tajemnic w Mielnie 1.200.000,00

NAJWAŻNIEJSZE INWESTYCJE
GMINY MIELNO W 2018 ROKU:
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N
ajliczniejszą grupę będą
stanowić morsy z Polski.
Jeśli popatrzeć na to wy-

darzenie z pozycji liczb to: cała gmi-
na Mielno liczy niecałe 5 tys. miesz-
kańców. Do Mielna i okolicznych
miejscowości zawita 3,5 tys. mor-
sów – lub więcej – co może ozna-
czać, że na każdego dorosłego
mieszkańca gminy przypada jeden
mors albo foczka.

W rankingach popularności
miejscowości turystycznych to HIT!

Całe Mielno szykuje się na powi-
tanie zlotowiczów. Miejsca noclego-
we w obiektach turystycznych pro-
wadzących działalność całoroczną
już są praktycznie zajęte, a restaura-
cje i bary szykują specjalne oferty.

Zlot of icjalnie zaczyna się 9 lute-
go, w piątek. Ale coraz częściej mor-
sy przyjeżdżają do nas już tydzień
wcześniej. Centralnym punktem
skupiającym dużą część atrakcji
będzie ogromna hala namiotowa

ustawiona na parkingu przy Polo
Markecie. W niej odbędzie się kon-
kurs karaoke oraz kulinarne show
dla morsów, konferencja naukowa
„Morsować czy nie morsować? 
– Co dowodzą badania naukowe” 
z udziałem profesorów z Akademii
Wychowania Fizycznego w Krako-
wie oraz Pomorskiego Uniwersyte-
tu Medycznego w Szczecinie, panel
dyskusyjny „Morsy to My”, 
w którym uczestnicy Zlotu pochwa-
lą się osiągnięciami sportowymi.
Ale przede wszystkim odbędzie się
tu sobotni Wielki Bal Morsowy,
który poprowadzi Zygmunt Chajzer
a wystąpi zespół „Szafa Gra”.

Tradycyjnie na morsy i foczki
czekać będą sauna i balie z gorąca
wodą zlokalizowane przy pomniku
morsa a na zbiegu ulic Kościuszki 
i B. Chrobrego, na promenadzie sta-
nie sferyczny namiot z Morsowym
Pałacem Ślubów. Wszystko w kon-
wencji bajkowej.

Niedziela i ostatni dzień Zlotu
zawsze jest pełen emocji i dobrej
energii. Morsy przemaszerują 
w wielobarwnym korowodzie przez
ulice Mielna od Polo Marketu do
plaży głównej. Korowód poprowa-
dzi Młodzieżowa Orkiestra Dęta
„Red Swing Low Gryf ice” nagrodzo-
na srebrnymi medalami na Mi-
strzostwach Świata Orkiestr Dętych
w Kalifornii. W paradzie jak zwykle
będzie można podziwiać przebra-
nia, w których wystąpią kluby mor-
sów a wiemy, że pomysłowości im
nie brakuje. 

Punktualnie w samo południe,
na znak burmistrza Mielna, w lodo-
watych wodach Bałtyku zanurzy się
od trzech do nawet pięciu tysięcy
morsów. Takie są przewidywania. 
I ahoj przygodo... do następnego
Zlotu Morsów Mielno 2019.

Życzymy wszystkim miłej zaba-
wy.

Szacujemy, że na jubileuszowym
XV Międzynarodowym Zlocie
Morsów będzie ponad 3,5 tys.

morsów i foczek z całej Europy. 

XV MIĘDZYNARODOWY ZLOT
MORSÓW MIELNO 2018

PROGRAM IMPREZY

Czwartek, 8.02

12.00-18.00 – Kąpiele w baliach i saunach (okolice pomnika
morsa)

Piątek, 9.02

11.00-19.00 – Kąpiele w baliach i saunach (okolice pomnika
morsa)

11.00-18.00 – Pałac morsowych ślubów (namiot sferyczny – róg
ul. Kościuszki i ul. B. Chrobrego)

12.00-15.00 – Rozgrzewające animacje na plaży głównej  
• Od godz. 14.00 pasowanie na morsa czyli Mój pierwszy raz 

w Bałtyku, 
• 12.00-15.00 gry i zawody sportowe

15.00-17.30 – Turniej mrozoodpornych (plaża główna). W programie
m.in. 

• 15.00-17.00 gry i zawody sportowe 
• 17.00-17.30 Klubowy Bieg Morsów – 2,5 km 
• 17.30 – Fire show

18.00-24.00 – Wieczór integracyjny dla morsów w tym kulinarne
show w wykonaniu Roberta Bochenko, konkurs karaoke, animacje i za-
bawy. Prowadzenie Robert Bochenko i Sylvia DJ-vocal (namiot główny
przy Polo Markecie)

sobota, 10.02

10.00-18.00 – Kąpiele w baliach i saunach (okolice pomnika morsa)

11.00-18.00 – Pałac morsowych ślubów (namiot sferyczny – róg 
ul. Kościuszki i ul. B. Chrobrego)

11.00-16.00 – Rozgrzewające animacje na plaży głównej. W pro-
gramie m.in.: 

• 11:00 Śniadaniowy Bieg Morsa o Puchar Burmistrz Mielna 
– 5 km

• 11.00-16.00 gry i zawody sportowe
• 12.00 – taniec przeciwko przemocy One Billion Rising, ok. 12:30 

wspólna kąpiel, pasowanie na morsa czyli Mój pierwszy raz…
w Bałtyku 

• Od godz. 13.00 – pasowanie  na morsa czyli Mój pierwszy raz
w Bałtyku

11.00-12.30 – konferencja „Morsować czy nie morsować?” – co do-
wodzą badania naukowe, prowadzący: prof. dr hab. Zbigniew
Dąbrowski AWF Kraków, prof. nadzw. PUM Anna Lubkowska PUM
Szczecin, dr n. med. Aneta Teległów AWF Kraków (namiot główny przy
Polo Markecie)

12.30-14.30 – „Morsy to My” czyli jubileuszowy panel dyskusyjny, pre-
zentacja osiągnięć klubów morsów z całego kraju oraz wspomnienia
ze Zlotów Morsów (namiot główny przy Polo Markecie)

18.00-2.00 Wielki Bal Morsów – prowadzenie Zygmunt Chajzer, wy-
stąpią Zespół Szafa Gra, Krzysztof Czapla a w roli DJ’a Marek Sierocki.
Podczas balu tradycyjnie zostaną wybrani król i królowa balu (namiot
główny przy Polo Markecie)

Niedziela, 11.02

11.00-11.45 – Wielka Parada Morsów ulicami Mielna. Paradę na plażę
główną poprowadzi Młodzieżowa Orkiestra Dęta „Red Swing Low
Gryfice”, która w grudniu ubiegłego roku zdobyła trzy srebrne medale
na Mistrzostwach Świata Orkiestr Dętych w Kalifornii

12.00 – XV Jubileuszowa Wspólna Kąpiel w Bałtyku

13.30 – oficjalne zakończenie XV Międzynarodowego Zlotu Morsów
w Mielnie

Morsy 
po raz 15!
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/W OBIEKTYWIE/

MikOłaJkOwa Mata
Mikołajkowy Turniej Karate Kyokushin 2017 zgromadził zawodników 

z pięciu ośrodków, rodziców, trenerów i sympatyków sztuk walki. 
Sportowej rywalizacji dużych i małych karateków przyglądał się... Mikołaj.
Po zakończeniu rywalizacji przybysz w czerownym kimonie rozdał paczki 

i chętnie pozował do zdjęć. Brawo dla organizatorów – Mieleńskiego Klubu
Sztuk I Sportów Walki. Brawo dla wszystkich sensei i semapi za integrację 

i sportową rywalizację.

Do młodych radnych dołączyli
uczniowie ze Szkoły Podstawowej 
im. Straży Granicznej w Sarbino-
wie.

Teraz młodzież ze szkół gminy
Mielno tworzą jedność, by móc

m.in. pracować nad rzecz lokalnej
społeczności i kreować postawy
obywatelskie wśród rówieśników. 

MRGM w nowym (poszerzonym
składzie) liczy teraz 10 członków.
Pod koniec ubiegłego roku mło-

dzież wybierała swoich przedstawi-
cieli – prezydium.

Przewodniczącą została Natalia
Trąbka, na wiceprzewodniczącą
wybrano Amelię Sobecką, a na se-
kretarza Aleksandrę Wójtowicz.

Młodzieżowa Rada Gminy Mielno powiększona 

w Mielnie w przeddzień 
sylwestra spotkały się 
drużyny orlików starszych
(rocznik 2007) – liderzy 
dziewięciu grup powiatowych
9. edycji Ligi Bałtyckiej 
Orlika 2012.

Organizację tej konfrontacji
KOZPN w Koszalinie powierzył
Akademii Piłkarskiej Mielno, zaś

burmistrz Mielna objęła patrona-
tem i wsparciem rywalizację mło-
dych orlików. 

W 36 meczach zagrali: UKS Unia
Białogard, Akademia Piłkarska
Drawsko Pomorskie, UKS Chrobry
Drzonowo, KKPN Bałtyk Koszalin,
Akademia Piłkarska Mielno, UKS
Żukowo, UKS Akademia Piłkarska
Reissa Szczecinek, KS Pogoń Połczyn
Zdrój, MUKS Orzeł 2010 Wałcz.

Dwie drużyny awansowały do f i-
nałów wojewódzkich, które odbyły
się 13 stycznia w Płotach – z pierw-
szego miejsca drużyna AP Bałtyk
Koszalin, a z drugiego MUKS Orzeł
2010 Wałcz.

Gratulujemy sportowej rywaliza-
cji orlikom, zaś organizatorom pro-
fesjonalnego przygotowania turnie-
ju.

sylwestrowo w piłkę nożną

N
asza drużyna nie zanoto-
wała żadnej porażki, 
a we wszystkich meczach

strzeliła łącznie 26 goli, zaś bram-
karz zachował czyste konto. 

Teraz przed zawodnikami SP
Mielno, w drodze po f inał na Sta-

dionie Narodowym, eliminacje wo-
jewódzkie, które odbędą się w mar-
cu.

Brawa dla drużyny, brawa dla 
nauczyciela wychowania f izyczne-
go p. Tadeusza Jurka. 

W skład mieleńskiej reprezenta-

cji weszli: Maksymilian Juchniewicz
(kapitan), Jakub Koza (bramkarz),
Jan Mierzejewski, Patryk Wieru-
szewski, Maksymilian Sobko, Piotr
Swaryczewski, Fabian Banaś, Jakub
Szulczewski, Franciszek Lawrenc,
Gracjan Prajs.

Mielno zdobyło
Puchar tymbarku
Chłopcy ze Szkoły Podstawowej w Mielnie zajęli pierwsze miejsce 
w powiecie koszalińskim w kategorii U12 w XVIII edycji ogólnopolskiego
turnieju piłki nożnej „Z podwórka na stadion o Puchar Tymbarku”.

Jest taki dzień…
„Jest taki dzień bardzo ciepły choć grudniowy, dzień, zwykły dzień, 

w którym gasną wszystkie spory” – w Szkole Podstawowej im. Straży Gra-
nicznej w Sarbinowie był to 21 grudnia. 

Przygotowania do tego wydarzenia trwały już od listopada. Efekt?!
Mnóstwo gości i przepiękna sceneria do jasełek, które przygotowały dzieci
pod kierunkiem nauczycieli Izabeli Wasilewskiej i Agnieszki Orzechowskiej. 
Gości przywitała dyrektor Monika Rosowska-Kroeb. Następnie uczniowie 

z kl. I, III, IV i V przedstawili jasełka. Widownia przerywała występy 
gromkimi brawami, a my dowiedzieliśmy się, że postacie z bajek też chcą

być blisko Jezusa.
Po jasełkach wystąpił chór parafialny Stella Maris z Sarbinowa z koncertem
kolęd, a po nich wystąpili młodzi muzycy orkiestry dętej Morscy Muzycy.

Nasi uczniowie zagrali kolędy, a oglądający przyłączyli się do nich śpiewem. 
Po występach poszczególne klasy pochwaliły się przepięknymi ozdobami 
i stroikami. Można je było kupić za niewielką kwotę, która zasiliła konta

klasowe.

agnieszka OrzechOwska
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T
o wspaniała i cieka-
wa wyspa – najwięk-
sza na Morzu

Śródziemnym, otoczona Mo-
rzem Jońskim i Tyrreńskim.
Symbolem Sycylii jest Trina-
cria – meduza z głową kobie-
ty, do której dołączone zostały
trzy nogi zgięte w kolanach.
Na głowie postaci można do-
strzec namiastkę włosów,
które wyglądają jak zaplątane
pomiędzy sobą węże, a spo-
śród nich wystają trzy łany
zboża oraz skrzydła. Symbol
ten widnieje na fladze Sycylii 
i oznacza jej starożytną 
nazwę. Symbol wyspy pod-
czas całej podróży towarzy-
szył nam m.in. na wyrobach
ceramicznych, tkaninach 
i różnorodnych pamiątkach.

Wspaniały klimat, przebo-
gata roślinność – agawy, owo-
cujące opuncje, bugenwille
obrzucone kwiatem, ale też
drzewa oliwkowe i pinie – za-
chwycały nas swoim pięknem.
W ciągu kilku dni, przemie-
rzając wyspę wzdłuż i wszerz,
poznaliśmy jej przebogatą hi-
storię. Sycylia była pod pano-
waniem Greków, Fenicjan,
Rzymian, Bizantyjczyków,
Normanów, Francuzów i Hisz-
panów. Kultury tych wszyst-
kich ludów pozostawiły liczne
ślady. Ta różnorodność wi-
doczna była na każdym kroku.
Poznawanie wyspy rozpoczęli-
śmy od wycieczki na Etnę. To
wciąż największy aktywny 
i niebezpieczny wulkan w Eu-
ropie, który oprócz głównego
krateru ma jeszcze 280 mniej-
szych, dymiących i wyrzuca-
jących lawę. Zwane są one syl-
westrami, bo wybuchły w Syl-

westra 1983 roku zalewając
lawą okoliczne miejscowości.
Wyspę nawiedzają też liczne
trzęsienia ziemi. Wulkanicz-
ny, nieco kosmiczny krajobraz
obnażał ogrom zniszczeń 
i zrobił na nas duże wrażenie. 

Katania – miasto położone
u stóp wulkanu nosi liczne
ślady wulkanicznego pyłu, 
a kamienice pobudowane są 
z ciemnych wulkanicznych
skał. Zachwyciła nas katedra
w Katanii zbudowana w XI
wieku, obecnie w barokowym

stylu. W jej wnętrzu obejrzeli-
śmy kaplicę św. Agaty – pa-
tronki Katanii. Dwukrotnie
podczas naszej wycieczki
przemierzaliśmy drogę wodą
morską. Pierwszy raz pro-
mem dotarliśmy do Włoch 
– do miasta Regio di Calabria,
skąd roztacza się wspaniały
widok na Sycylię i dymiącą
Etnę. Odbyliśmy spacer pięk-
ną promenadą Lungomare
Falcomata, która powstała 
z inicjatywy burmistrza Reg-
gio – Italo Falcomata. Wzdłuż

drogi spacerowej posadzone
zostały palmy i mające prawie
dwa wieki f ikusy. Kolejna wy-
prawa promowa zawiodła nas
na Wyspy Liparyjskie (Eol-
skie) – Lipari i Vulcano. Na tej
pierwszej zwiedziliśmy impo-
nującą katedrę św. Bartolo-
meusza, na drugiej zaskoczył
nas zapach siarki wydobywa-
jącej się z licznych rozpadlin
w ziemi i mającej terapeu-
tyczne właściwości. Skorzy-
staliśmy więc z kąpieli siarko-
wej w kąpielisku błotnym, 
licząc na jej zdrowotne działa-
nie i antidotum na wszelkie
nasze dolegliwości.

Piękna pogoda towarzyszy-
ła nam podczas zwiedzania
jednego z najstarszych miast
Sycylii – Syrakuz. Jego histo-
ryczne centrum to maleńka
wyspa Ortiga, oddzielona od
miasta wąskim kanałem. Duże
wrażenie zrobił na nas jasny,
niezwykle okazały Plac Kate-
dralny z Katedrą Narodzenia
Matki Bożej (w środku reli-
kwie św. Łucji – patronki Syra-
kuz), następnie Fontanna Ar-
temidy. Na każdym kroku wi-
doczne były różnorodne style
architektoniczne. Uwagę przy-
kuwały niezliczone restaura-
cyjki, bary, pizzerie, w wąskich
i malowniczych uliczkach. 

Syrakuzy to także liczne
ślady kultury antycznej zacho-
wane w parku archeologicz-
nym z teatrem antycznym,
nimfeum i kamieniołomami.
Te ślady panowania Greków
podziwialiśmy także w Agri-
gento. Odbyliśmy tu niezwy-
kły spacer Doliną Świątyń 
– miejscem najlepiej zachowa-
nych świątyń greckich, które
mimo trzęsień ziemi prze-
trwały w dobrym stanie. Naj-
starsza pochodzi z V w. p.n.e.
Wznoszą się one pośród
drzew oliwnych i migdałow-
ców. Teren ten w całości został
wpisany na listę dziedzictwa
kulturowego UNESCO. 

Na trasie naszej wycieczki
pojawiło się także Erice,
przepiękne średniowieczne
miasteczko położone 751 m
na zatoką Trapani, założone
przez syna Wenus i Butasa 
– Eryksa i poświęcone jego

matce. Zostało zbudowane
na trudno dostępnej wyso-
kiej skale, na którą wjazd po-
woduje przyspieszone bicie
serca z uwagi na stromość 
i krętość drogi, ale także 
z uwagi na przepiękne zapie-
rające dech w piersiach wido-
ki. Na samej górze, niestety,
nie dane nam było oglądać pa-
noramy miasta i morza w dole,
bo wzgórze spowiło się popo-
łudniową ciężką mgłą. Spacer
kamiennymi nieco wyślizga-
nymi uliczkami miasteczka
był jednak dla nas kolejnym
ciekawym doświadczeniem. 

Podobno najpiękniejszym
miejscem na wyspie jest Taor-
mina, miasto zwane też pereł-
ką Sycylii. Modne i bogate

miasto jest niezwykle zatło-
czone przez turystów w sezo-
nie. My mieliśmy szczęście
być tam w październiku, więc
swobodnie mogliśmy podzi-
wiać architekturę tego ładne-
go malowniczego miasteczka
bogatego w XIX wieczne ho-
teliki, restauracje i renesanso-
we budowle. Spacer główną
ulicą Corso Umberto zapro-
wadził nas na Plac Pięknego
Widoku – dosłownie! Nie-
opodal Taorminy znajduje się
słynny wąwóz Alcantara. To
nazwa rzeki, która bierze swój
początek na stokach Etny.
Wąwóz Alcantara jest jedną 
z najpiękniejszych atrakcji geo-
logicznych Sycylii. Wytworzyła
go lawa Etny. Ten bazaltowy
kanion w niektórych miejscach
sięga wysokości 50 m. 

Będąc na Sycylii nie spo-
sób pominąć jej stolicę Paler-
mo – miasto wielu kontra-
stów. Obok pięknych archi-
tektonicznie dzielnic można
dostrzec też zaniedbane,
brudne zakamarki miasta. 
W sercu stolicy znajduje się
charakterystyczne skrzyżowa-
nie Quatro Canti tzw. cztery
rogi. W każdym wzniesiono
barokowy pałac, a najwyższe
fasady ozdobione są rzeźbami
patronek czterech najstar-
szych dzielnic miasta. Nieopo-
dal znajduje się tzw. Fontanna
Wstydu – otaczają ją nagie po-
sągi kobiet i mężczyzn.

Na uwagę zasługuje też
przepiękna katedra charakte-
ryzująca się obecnością różno-
rodnych stylów z licznymi in-
spiracjami sztuki Wschodu.
Zwiedzając Palermo nie spo-
sób nie zajrzeć na jeden z bar-
dzo wielu bazarów i targo-
wisk. Można tam dostać świe-
że owoce, ryby, przyprawy.
Zachwyca różnorodność i eg-
zotyka proponowanych arty-
kułów. My także zaopatrzyli-
śmy się w niektóre z nich. 

Smaczna sycylijska kuch-
nia cieszyła się naszym nie-
słabnącym zainteresowaniem
nie mniej niż historia i zabytki
wyspy. Mieliśmy okazję jeść
przepysznie przygotowane
makarony z sosami ze świe-
żych pomidorów i aromatycz-
nych przypraw, owoce morza,
arancino – ryżowe smażone
kule nadziewane mięsem, 
serem, grzybami czy szpina-
kiem, a także słodki specjał 
z wyspy – cannoli – rurki z cia-
sta wypełnione kremem z ri-
cottą. Wśród słodyczy domi-
nowały także marcepanowe
cudeńka, które nigdzie nie
smakują tak wspaniale jak 
w Erice. Różnorodność sma-
ków to jedna z charaktery-
stycznych cech Sycylii. Do
głównych posiłków często za-
mawialiśmy sycylijskie wino,
które na świecie zdobywa co-
raz więcej zwolenników. Ob-
serwowaliśmy też z zaintere-
sowaniem mieszkańców wy-
spy, którzy nigdzie się nie
spieszą, potraf ią godzinami
delektować się śródziemno-
morską kuchnią w trakcie dłu-
gich gromadnych rodzinnych
spotkań. Rodzina to świętość. 

Sycylijczycy nie czują się
Włochami. Denerwują się, gdy
ktoś ich tak nazywa. Mają swój
odrębny język, swoją historię,
swoją kuchnię, swoje zwyczaje.
Sycylia to ich tożsamość. Za-
pewne na ich pogodne usposo-
bienie uzdrawiający wpływ ma
słońce. I tego im zazdrościmy.
Z żalem opuszczaliśmy tę nie-
zwykłą wyspę bogatsi o kolejne
doświadczenia i niezapomnia-
ne wrażenia. Zawdzięczamy to
przemiłej pani przewodnik 
Halinie Kabzińskiej, która za-
imponowała nam przeogrom-
ną wiedzą, znajomością języ-
ków obcych, umiejętnością
sprawnego prowadzenia tak
różnorodnej grupy (podróżo-
waliśmy z kilkunastoosobową
pielgrzymką z Bydgoszczy) 
i zadowolenia wszystkich nie-
zależnie od oczekiwań. 

Przez kolejne długie mie-
siące będziemy przeglądać
zdjęcia, wspominać przecud-
ne chwile i marzyć o kolejnej
wyprawie.

ewa jabłońSKa

SycylijSKi jubileuSz
na dziesiątą wyprawę z bydgoskim biurem turystyczno-pielgrzymkowym,
mieleńska grupa zapalonych turystów wybrała Sycylię. 

Kto nie widział
Sycylii, ten nie

rozumie włoch. 
tu bowiem jeSt

Klucz 
do wSzyStKiego

johann wolfgang
goethe

„

„
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Segreguj
z głową...
Miejski Punkt Elektroodpadów
(MPE) stanął przy Urzędzie
Miejskim w Mielnie.

MPE to edukacja społeczeństwa w zakresie se-
gregacji odpadów niebezpiecznych. Punkt to wi-
doczne i skuteczne narzędzie do informowania,
propagowania i uświadamiania, że elektroodpady
są odpadami niebezpiecznymi. MPE posiada
funkcję gromadzenia posortowanych elektrood-
padów, ponieważ posiada 7 tub o pojemności 33
litry każda. 

Do poszczególnych pojemników można wrzu-
cać odpady takie jak: żarówki, baterie, telefony,
ładowarki, płyty cd, tonery, żarówki.

Ważne!
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