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ET 2023 N  TR NE CZ SY

no on  i m i n    
Mieleńscy radni jednogłośnie i zgodnie uchwali budżet gminy Mielno na 2023 rok. ochody wyniosą prawie 0 mln zł, a wydat
ki ponad  mln zł.

Defi cyt w wysokości ponad 1  mln 
zł zostanie pokryty emisją obligacji ko-
munalnych oraz nadwyżką wolnych 
środków. 

Tegoroczne inwestycje pochłoną po-
nad 30 mln zł. 

Będzie ich łącznie 24. Z czego naj-
większe, najdroższe i priorytetowe:

-  remont głównej ulicy w Mielnie - 
ul. B. Chrobrego - etap II (fi nał do waka-
cji) i III (rozpoczęcie po sezonie) - ponad 
15,6 ml zł

-  przebudowa budynku Centrum 
Kultury w Mielnie - 4,2 mln zł

-  budowa centrum przesiadkowe-
go w Mielnie - 3,4 mln zł

- rewitalizacja sieci dróg w Gą-
skach - przebudowa ul. Bałtyckiej - 500 
tys. zł

- budowa ul. Storczyków w Sarbi-
nowie - 500 tys. zł

- przebudowa dróg powiatowych 
w Gminie Mielno - dofi nansowanie do 
projektu powiatu koszalińskiego - 1,5 
mln zł

Radni podjęli także uchwałę 
w sprawie zasad i trybu przeprowadze-
nia Budżetu Obywatelskiego. 

DEKADY MORSOWANIA 
Przed nami wyj kowy Międzynarodowy Zlo  Mor
sów w Mielnie. yj kowy  bo rodzinowy. mpreza 
odbędzie się j ż po raz .

Z roku na rok mieleński projekt stawał się rozpozna-
walną na świecie wizytówką spotkań miłośników mor-
sowania. To dzięki morsom i foczkom osiągnął potężne 

rozmiary frekwencyjne, podbijając serca i to nie tylko 
amatorów zimowych kąpieli, i co istotne ciągle pozysku-
jąc nowych fanów. To w Mielnie w czasie dwóch dekad 
zawiązały się trwałe przyja nie. To tutaj tętni w lutym 
życie na plaży i słychać w morzu bijące gorąco sera ludzi 
z pasją. 

(więcej na str. 4- )

lg  o   e  mi  Mieln
zięk ję za za anie  dzięk ję za wybór 

priory e ów  dzięk ję za jednomy lno  
podczas g osowania. Pod żamy w s sz
nym kier nk  chociaż wieje silny wia r 
w oczy samorz dowcom. 
Zmagali my się z minionym rok  z ogrom
nymi problemami  dw cy row  in  acj  
wojn  w Ukrainie  zmianami w sys emie 
poda kowym  walk  o azy. 
To spowolni o nasze plany i spowodowa o  
że ma a  rys yczna gmina m sia a zmie
rzy  się z wielkimi wyzwaniami. d po

dwójnie dzięk ję za zgodno  i solidarno .  
Uchwalony b dże  na  o wielkie 
wyzwanie. le wierzę  że z akimi radnymi  
i z akimi mieszkańcami  da się nam zre
alizowa  ambi ne plany.  inwes ycje na 
ponad  mln z   za em jes  co robi .

czywi cie zawsze można więcej  jednak 
nie s a  nas na wszys ko  m simy realnie 
oceni  możliwo ci i mierzy  si y na za
miary .
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Gmina Mielno już ma Eco Harmonogram
Zachęcamy do pobrania Śmieci Apka 
Eco harmonogram to aplikacja pozwalająca na pobieranie harmono-
gramu odbiorów odpadów komunalnych dla twojego adresu zamiesz-
kania w gminach, które przystąpiły do programu Eco Harmonogram. 

Aplikacja pobierze harmonogram dla Twojego adresu zamieszkania
dzięki czemu nie musisz wyszukiwać swojego harmonogramu na stro-
nach gminy lub firm odbierających odpady.

Eco harmonogram automatycznie pobierze również nowe harmo-
nogramy jak i na bieżąco będzie aktualizować wszelkie zmiany harmo-
nogramu dla Twojego adresu zamieszkania. 

Aplikacja automatycznie powiadomi cię o nadchodzącym terminie
wywozu odpadów. 

Aplikacja pozwala na ściągnie harmonogramu tylko dla gmin, które
przystąpiły do programu Eco Harmonogram. 

Sprawdź dostępność twojego harmonogramu w aplikacji, gminie
lub na http://www.ecoharmonogram.pl

Gmina sprzedaje węgiel
Trwa sprzedaż węgla dla mieszkańców gminy Mielno.

        19  0

      0 1      3 
   

         
    0  1 101  200  2000 02 3 003

ST RT E Y Z ETE  Y TE S

W spó lnie zmieniamy  
gminę Mielno
W 2023 r. rozpocznie się pierwsza w historii Gminy Mielno edycja budżetu obywatelskiego (Budżet Obywatelski 2024). To 
doskonałe narzędzie, które przekazuje część kompetencji organów samorządu terytorialnego wprost w ręce mieszkańców.

Budżet obywatelski jest szansą 
dla każdego, kto ma ciekawy pomysł 
do zrealizowania w zgodzie z kryte-
riami budżetu obywatelskiego – aby 
przygotować projekt, a następnie 
przekonać innych mieszkańców do 
jego poparcia.

PODZIAŁ ŚRODKÓW NA 
DWA OBSZARY

Gmina miejsko-wiejska, jaką jest 
Gmina Mielno, charakteryzuje się wy-
stępowaniem na swoim terenie obsza-
ru wiejskiego oraz miejskiego. Z tego 
powodu zdecydowana większość gmin 
tego typu decyduje się na podział środ-
ków przeznaczonych na budżet oby-
watelski właśnie w taki sposób, czyli na 
obszar wiejski i miejski. Również nasz 
budżet obywatelski (BO) będzie wy-
glądał w ten sam sposób, tzn. połowa 
środków z BO trafi  do obszaru miej-
skiego, a druga połowa do wiejskiego. 
Informacja o konkretnej kwocie prze-
znaczonej z budżetu Gminy Mielno na 
BO będzie pojawiać się każdorazowo 
na początku roku. W pierwszej edycji 
przedsięwzięcia o kwocie dowiemy się 
najpewniej w lutym i wtedy też pozna-
my harmonogram, czyli dowiemy się, 
kiedy będzie można zgłosić projekty, 
kiedy nastąpi ich ocena, a także fi nal-
ne głosowanie.

ZGŁASZANIE PROJEKTÓW
Konsekwencją podziału środków 

na dwa obszary będzie też aspekt zgła-
szania projektów: mieszkańcy obszaru 
wiejskiego będą mogli zgłaszać inicjaty-
wy dotyczące obszaru wiejskiego. Z kolei 
mieszkańcy obszaru miejskiego zgłoszą 
inicjatywy dotyczące wyłącznie miasta. 
Co istotne, nie będzie żadnego limitu 
ilości zgłaszanych projektów – każdy 

będzie mógł zgłosić tyle pomysłów, ile 
zechce. Oczywiście trzeba pamiętać, że 
projekt może dotyczyć tylko obszaru, 
na którym mieszkamy oraz być zgod-
ny z założeniami. Każdorazowo trzeba 
będzie też zastosować pojedynczą pro-
cedurę zgłaszania projektu – zebrać na 
nowo 10 podpisów i wypełnić wniosek. 
W kwestii technicznej warto wspo-
mnieć, że procedura zgłoszeniowa bę-
dzie możliwa w dwóch wariantach, tj. 
tradycyjnym (papierowym), oraz elek-
tronicznym. Ta druga będzie szczegól-
nie wygodna, ponieważ wszystko uda 
się zrobić zdalnie bez potrzeby wizyty 
w Urzędzie. Każdy projekt będzie musiał 
mieścić się w przeznaczonym budżecie, 
ale także w kwocie minimalnej i maksy-
malnej. Te informacje pojawią się rów-
nież najpewniej w lutym. Projekt będzie 
musiał spełniać wymagania:

• zgodny z kryterium ogólnodo-
stępności;

• realizowany na nieruchomości 
stanowiącej mienie gminy;

• wykonany w ciągu 1 roku budże-

towego (w pierwszej edycji BO 2024 pro-
jekty będą realizowane w 2024 r.);

• na obszarze wiejskim musi doty-
czyć tylko 1 miejscowości;

• inwestycja, remont, modernizacja, 
adaptacja, budowa nowego obiektu lub 
zakup wyposażenia.

OCENA PROJEKTÓW
Projekty oceniane będą pod wzglę-

dem formalnym i merytorycznym. Je-
żeli przejdą przez ten etap, trafią pod 
głosowanie mieszkańców. W przypad-
ku oceny formalnej będzie możliwość 
jednorazowego uzupełniania informacji 
na wezwanie, bo zawsze może przytrafi ć 
się np. jakiś błąd w trakcie wypełniania 
formularza. Po procedurze oceny pojawi 
się lista projektów dopuszczonych i nie-
dopuszczonych do głosowania. W tym 
momencie wnioskodawca będzie mógł 
odwołać się od negatywnej oceny doty-
czącej jego inicjatywy. Wszystkim zależy 
na tym, aby zgłaszane projekty były jak 
najlepsze i nie musiały być odrzucone, 
dlatego w odpowiednim czasie udostęp-

nione zostaną wszelkie informacje, które 
pomogą wnioskodawcom w opracowa-
niu jak najlepszych projektów.

GŁOSOWANIE
Głosowanie trwać będzie min. 14 

dni. Mieszkaniec obszaru wiejskiego 
będzie mógł głosować na projekty do-
tyczącego obszaru wiejskiego, a miesz-
kaniec obszaru miejskiego na projekty 
miejskie. Mieszkaniec będzie mógł 
wybrać max. 3 projekty i przyznać każ-
demu z nich 1, 2 lub 3 punkty (każdy 
projekt otrzyma jedną z trzech liczb od 
1 do 3). Oczywiście można też wybrać 
tylko jeden projekt i dać mu 1, 2 lub 3 
punkty; można też wybrać dwa projek-
ty i przyznać im konkretną punktację. 
Głosowanie, podobnie jak zgłaszanie 
projektów, odbywać będzie się trady-
cyjnie oraz elektronicznie za pośred-
nictwem urządzenia z dostępem do In-
ternetu. W drugim wariancie konieczne 
jest potwierdzenie tożsamości poprzez 
wpisaniu kodu przesłanego w darmo-
wej wiadomości SMS.

USTALANIE WYNIKÓW
Wygrywają projekty z najwięk-

szą liczbą punktów aż do wyczerpania 
środków. Jeśli projekt nie mieści się 
w pozostałym budżecie, na jego miej-
sce wchodzi kolejny, o ile zmieści się 
w wolnej kwocie. Dzieje się tak aż do 
wyczerpania środków lub wyczerpania 
liczby projektów. W przypadku obszaru 
miejskiego wyniki głosowania ustalać 
się będzie poprzez zsumowanie punk-
tów otrzymanych przez dany projekt. 
Z kolei w przypadku obszaru wiejskiego 
wyglądać to będzie nieco inaczej, ponie-
waż każda miejscowość ma różną liczbę 
mieszkańców. Aby projekt zgłoszony 
np. w liczącej kilkadziesiąt mieszkań-
ców Niegoszczy miał takie same szanse 
na zwycięstwo, co projekt w liczącym 
ponad 500 mieszkańców Sarbinowie, 
należy zrównać głos wszystkich miesz-
kańców. W tym celu posłużono się 
indywidualnym współczynnikiem, 
który daje gwarancje, że każdy głos jest 
równy (większe miejscowości nie będą 
faworyzowane, natomiast ważne bę-
dzie zaangażowanie społeczne). Dzięki 
współczynnikowi wystarczy oszacować 
iloczyn sumy punktów danego projektu 
ze współczynnikiem przypadającym do 
miejscowości, w której projekt ma być 
zrealizowany. 

Najpewniej już w lutym urucho-
miony zostanie portal poświęcony 
budżetowi obywatelskiemu w Gmi-
nie Mielno i tam znajdą się wszelkie 
niezbędne informacje dotyczące całej 
inicjatywy. Planowane są też spotka-
nia z mieszkańcami, na których będzie 
można posłuchać szczegółów odnośnie 
zgłaszania projektów itd. Również w lu-
tym pojawić ma się informacja o kwo-
tach BO, terminie zgłaszania projektów, 
a także głosowania.

Uwaga! Przypominamy!
Przypominamy o konieczności złożenia deklaracji o wysokości opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi na bieżący rok w oparciu o uzyskaną 
informację o zużyciu wody za rok 2022 oraz uaktualnienia Identyfi katora punktu 
wywozowego.

Zbieramy choinki 
Ekoprzedsiębiorstwo sp. z o.o. 

w Mielnie uruchomiło zbiórkę poświą-
tecznych żywych choinek z nierucho-
mości objętych gminnym wywozem 
odpadów komunalnych. 

Przypominamy, że przed odda-
niem choinki należy odpowiednio ją 
przygotować usunąć stojak i wszystkie 
elementy dekoracyjne, czyli bombki, 
światełka, łańcuchy. 

Choinkę należy wystawić przed 
posesję w dwóch ustalonych terminach:

30 stycznia i 13 lutego 2023 r.
Usługa odbioru choinek jest 

świadczona bezpłatnie w ramach po-
noszonej opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi.

Istnieje również możliwość 
oddania choinek do Punktów Se-
lektywnego Zbierania Odpadów 
Komunalnych (PSZOK-ów), prowa-
dzonych przez Ekoprzedsiębiorstwo 
sp. z o.o., w godzinach otwarcia tych 
punktów.

Przypominamy o koncesji
Przypominamy przedsiębiorcom 

prowadzącym sprzedaż napojów alko-
holowych, że do 31 stycznia 2023 roku 
należy złożyć oświadczenie o wartości 
sprzedanego alkoholu w 2022 r. oraz 
dokonać opłaty za zezwolenia, obliczo-
nej na podstawie wartości sprzedaży 
z oświadczenia.

Druk oświadczenia można pobrać 
osobiście w siedzibie Urzędu Miejskie-
go w Mielnie lub ze strony interneto-
wej Biuletynu Informacji Publicznej 
Urzędu Gminy: 

Koncesje alkoholowe https://
mielno.bip.net.pl/?c=706

Przedsiębiorcy, którzy nie zło-
żą oświadczenia do 31.01.2023 r. mają 
możliwość złożyć go jeszcze w ciągu 
dodatkowych 30 dni wraz z opłatą 
dodatkową w wysokości 30% rocznej, 
podstawowej opłaty za zezwolenia.

Jeżeli przedsiębiorca nie dokonał 
w terminie do 31.01.2023 r. opłaty za ze-
zwolenia ma możliwość zrobić to jesz-
cze w ciągu 30 dni wraz z opłatą dodat-
kową w wysokości 30% rocznej opłaty 

za zezwolenia wyliczonej na podstawie 
złożonego oświadczenia.

Niedopełnienie obowiązków do 
31.01.2023 r. oraz w dodatkowym termi-
nie 30 dni wraz z opłatami dodatkowymi 
skutkować będzie wszczęciem postę-
powania administracyjnego w sprawie 
stwierdzenia wygaśnięcia posiadanych 
zezwoleń na sprzedaż napojów alkoho-
lowych, co uniemożliwi ubieganie się 
przedsiębiorcy o ponowne zezwolenia 
przez okres 6 miesięcy od wydania de-
cyzji o wygaszeniu zezwoleń.
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Mielno z Sianowem jak pies z kotem, 
 o i  nie go   o i ie 

Władze gminy Mielno jeszcze walczą w sądzie, próbując coś zmienić, ale akt jest taki, że  stycznia nadmorskie sołectwo 
azy stało się częścią gminy ianów. zy to coś zmieniło w życiu mieszkańców  ozmawiamy o tym z burmistrz Mielna 

Olgą oszak ezałą.
- Łazy zostały właśnie odłą-

czone od gminy Mielno i przyłą-
czone do gminy Sianów. Ale czy to 
oznacza, że Mielno straciło rękę, 
czy raczej, że po prostu pozbyło 
się balastu?

- Jesteśmy, byliśmy przecież jed-
nym turystycznym organizmem i to 
była, to jest nasza siła przyciągania. 
Ważna jest więc każda miejscowość 
w gminie. Łazy od zawsze w naszych 
dokumentach strategicznych były 
kreowane na oazę wypoczynku ro-
dzinnego. Teren sołectwa Łazy stano-
wił naturalny obszar rozwojowy dla 
miasta. Myślę więc, że wcześniej, czy 
pó niej co najmniej część tego sołec-
twa zostanie ponownie włączona do 
Mielna. Tak jak to dzieje się z niektó-
rymi sołectwami z gmin sąsiednich, 
które zostały włączone do Koszalina.

- Koszalin potrafił porozu-
mieć się z gminą Manowo i gminą 
Biesiekierz i dzięki temu 1 stycz-
nia przejął od nich w miarę bez-
boleśnie sołectwa Kretomino oraz 
Stare Bielice. Choć musi zapłacić 
za to spore pieniądze. Mielno od 
Sianowa nie dostanie nic.

- Ponieważ nie było nigdy naszej 
zgody na przejęcie Łaz. Nie było więc 
mowy o układaniu się, bo czym mie-
liśmy handlować? Nie było niczego, 
co chcieliśmy sprzedać, oddać ani 
kupić. Nie było negocjacji, bo one 
w swojej formule zakładają jakiś 
kompromis, jakąś ugodę. My byliśmy 
na nie  na wszelkie korekty granic 
administracyjnych. Zostaliśmy wręcz 

ograbieni z 1/3 terytorium, stąd nasz 
podwójny niesmak i rozgoryczenie. 
Ratowaliśmy to, co się da i tym po-
dyktowana była m.in. dyskutowana 
teraz decyzja o przekazaniu kilku 
działek aportem do naszej spółki.

- A, no właśnie… Wypowiada-
nie mieszkańcom Łaz umów na 
dostawę wody i odbiór ścieków 
przez mieleńskie Ekoprzedsię-
biorstwo, rozwiązywanie umów 
na dostawy energii i wspomnia-
ne przenoszenie własności tere-
nów w Łazach na gminną spółkę 
w Mielnie - to wszystko jawi się 
jako wasza złośliwość wobec Sia-
nowa.

- Działania naszej spółki są 
zgodne z prawem oraz wynikają 
z obowiązku ochrony majątku gminy 
i jej mieszkańców przed nieuzasad-
nionymi stratami. I co najważniejsze, 
wypowiedzenia umów nie oznaczają 
faktu odcięcia wody czy nieodbiera-
nia ścieków. Dziwi nas bierność sa-
morządu sianowskiego, który tych 
ustawowych obowiązków nie chce 
przejąć na swoje barki, a chce korzy-
stać tylko z praw. Myślę, że złośliwy 
to jest włodarz Sianowa, który stał 
się wręcz recenzentem wszelkich 
działań i strategii realizowanych 
w gminie i przez gminę Mielno. My 
nie wytykamy nikomu niskiego po-
ziomu zwodociągowania czy skana-
lizowania terenu, czy standardów 
w świadczeniu usług wodociągowo 
– kanalizacyjnych, chociaż mamy 
świadomość przepaści w tym zakre-

sie między gminą Sianów a gminą 
Mielno. Co istotne, gmina Sianów 
otrzymała od nas - i to w terminie, 
który sama ustaliła - wszelkie do-
kumenty potrzebne do zarządzania 
sołectwem Łazy. Byliśmy otwarci na 
spotkania i rozmowy, jednak nikt ich 
nie chciał, wręcz nawet odtrącał.

- Ale spółka Ekoprzedsiębior-
stwo poniesie jednak stratę z po-
wodu wniesienia do niej aportem 
działek o powierzchni blisko 30 
hektarów?

- To jedno z kłamstw, wciąż 
powtarzane przez Sianów. Działki 
dzierżawione koszt podatku mają 
wliczony w wartość dzierżawy, a jeśli 
chodzi o działki, na których znajduje 
się infrastruktura wodno-kanaliza-
cyjna, to zgodnie z przepisami pra-
wa wysokość podatku jest kosztem 
w taryfi e za wodę i ścieki. Działki zaś 
niedzierżawione i bez infrastruktu-
ry, czyli około 20 hektarów, z mocy 
prawa są zwolnione z podatku. Spół-
ka zyska na dzierżawach tych nie-
ruchomości lub będą one dobrym 
zabezpieczeniem kolejnych nowych 
inwestycji.

- Czujecie się poszkodowa-
ni. Ale może jednak to wcale 
nie będzie dla Mielna takie złe? 
Koszty funkcjonowania gminy się 
zmniejszą. Mniej będzie koszto-
wać utrzymanie plaż, sprzątanie, 
wywożenie śmieci, wynajęcie ra-
towników.

- Straciliśmy 50 lat wspólnego 
budowania marki, straciliśmy jeden 

z bardzo ważnych organów machi-
ny tworzącej turystyczny wizerunek 
gminy miejsko - wiejskiej. Złe jest to, 
że decyzja odbyła się bez dokładnej 
analizy, w oderwaniu od rzeczywisto-
ści, bez społecznej akceptacji, wbrew 
obywatelom.

- Nie ma porozumienia mię-
dzy Mielnem a Sianowem, według 
burmistrza Sianowa to wręcz ni-
gdy tego porozumienia nie było. 
Dlaczego? Co was tak poróżnia, 
oprócz oczywistej sprawy?

- Dobre sąsiedzkie stosunki wy-
pracowuje się latami. To oczywiście 
zależy od wspólnej wizji obu samo-
rządów, na ile chcą być partnerami, 
a nie ile będą ciągłymi wrogami. 
Trudno mówić o porozumieniu z Sia-
nowem, skoro ambicją sąsiada od 
lat, czy wręcz dekad jest ciągła chęć 
przygarnięcia naszego sołectwa. Jak 
na tle tych dążeń można budować 
szczerą zgodę?

- Zgodnie z oficjalnym uza-
sadnieniem, Łazom bliżej jest do 
Sianowa, bo mają wspólny cmen-
tarz, wspólne OSP, ludzie wolą 
tamtejszą przychodnię lekarską... 
Może więc to dobra zmiana?

- Proszę się zastanowić, czy to 
jest poważne i merytoryczne uzasad-
nienie warte aż zmiany granic admi-
nistracyjnych, zniszczenia więzi spo-

łecznych i kulturowych, czy wreszcie 
zachwiania sprawnie działającej pod 
względem turystycznym gminy Miel-
no? Dobra zmiana dla kogo? Jak wy-
gląda nowy ład sianowski  w Łazach 
możemy przekonać się już z począt-
kiem roku. Gmina Sianów nie jest 
w stanie przejąć obowiązków zwią-
zanych z dostawą wody i odbiorem 
ścieków. To są sygnały od mieszkań-
ców tej miejscowości. Urząd Miejski 
w Sianowie nie raczył zająć się na 
czas problemem dojazdu do mieleń-
skich szkół dzieci z Łaz. Sama inter-
weniowałam, bo rodzice nadal chcą, 
aby ich pociechy korzystały z nauki 
w Mielnie. I to pokazuje obraz zmian 
po bitwie.

- Czy mieleńska skarga do Try-
bunału Konstytucyjnego i wnio-
sek do Sądu Administracyjnego 
w sprawie odłączenia Łaz od gminy 
Mielno - według was nieprawnego 
- ma szansę powodzenia, to znaczy 
szansę na rozpatrzenie i to pozy-
tywne dla Mielna?

- Jako pokrzywdzeni szuka-
my sprawiedliwości, gdzie się da. 
W przypadku uwzględnienia naszego 
wniosku czy skargi, liczymy, że Rada 
Ministrów przywróci stan zgodny 
z prawem i przyłączy Łazy do Mielna. 
Taki jest nasz cel.

Zródło: (gk24.pl)

iczymy na sprawiedliwo   
dziemy do Tryb na  ons y

cyjnego. alczymy do końca 
o zabrane nam so ec wo azy.

Jednogłośnie i zgodnie radni 
Rady Miejskiej Mielna, na grudnio-
wej sesji, przyjęli uchwałę w sprawie 
złożenia wniosku do Trybunału Kon-
stytucyjnego RP.

Wniosek dotyczy Rozporządze-

nia Rady Ministrów o odłączeniu 
z dniem 1 stycznia 2023 roku sołectwa 
Łazy od gminy Mielno i przyłączenia 
miejscowości do gminy Sianów. 

Zdaniem mieleńskich samorzą-
dowców odgórna decyzja jest nie-
zgodna z przepisami Konstytucji RP, 
gdyż m.in. została wydana pomimo 
braku istnienia uzasadnionego pu-

blicznego interesu lokalnego, z po-
minięciem przepisów, które należy 
uwzględnić przy ustalaniu granic 
gmin, i naruszając więzi społeczne, 
gospodarcze, kulturowe. 

Samorządowcy wykorzysta-
ją wszelkie dostępne prawem kroki 
i narzędzia, aby walczyć o sprawie-
dliwość. 
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raz pierwszy wyścigi kitesurferów – 
I Winter Race Mielno.
• XII Zlot (2015 rok) - do lodowatej 
wody podczas Zlotu wbiegło 17  
osób, co pozwoliło ustanowić nowy 
wyczyn zapisany w Księdze Rekor-
dów Guinnesa.
13 grudnia 2015 roku na mieleńskiej 
plaży oraz jednocześnie w ponad 
100 lokalizacjach w Polsce wspól-
nie podjęto próbę bicia Rekordu 
Guinnessa - tym razem w kategorii: 
Największa ilość równocześnie ką-

piących się morsów w wielu miej-
scach . Cel osiągnięto.
• XIII Zlot (2016 rok) - frekwen-
cja na Zlocie przekroczyła ponad 2 
tysiące. Uczestnicy reprezentowali 
około 100 klubów morowych.
• XIV Zlot (2017 rok) - motto im-
prezy Wielkie Morsowe Wesele ; 
Mielno uzyskuje prawa miejskie, 
Zlot dołącza do akcji One Billion 
Rising .
• XV Zlot (2018 rok) – jubileuszo-
wa frekwencja jest aż 30-krotnie 
większa od pierwszej edycji w 2004 
rok. Niedzielna parada przypomi-
nała karnawał w Rio de Janerio; 

punktualnie w południe do Bałtyku 
wbiegło 3212 uczestników finałowej 
kąpieli.
• XVI Zlot (2019 rok) – 5-tysięczny 
barwny korowód przeszedł ulicami 
miasta i wspólną kąpielą w Bałtyku 
uczcił zakończenie tej edycji Zlotu. 
Nowością był hymn Bałtyckie mor-
sy  brawurowo odegrany na trąbce 

Jubileuszowy zlot morsów

D W I E  D E K A D Y  MO R SO W A N I A  W  MI E L N I E
rzed nami wyjątkowy Międzynarodowy lot Morsów w Mielnie. Wyjątkowy, bo urodzinowy. 

mpreza odbędzie się już po raz .

20 lat morsowej historii 
• I Zlot (2004 rok) - w Mielnie 
morsują 122 osoby.
• II Zlot (2005 rok) - ogólnopolski 
Zlot przeobraża się w międzynaro-
dowy projek.
• III Zlot (2006 rok) – Pogodo-
odporni  w Mielnie – sponsor im-
prezy firma Danone z produktem 
Actimel; katastrofa budowlana hali 
w Katowicach – żałoba narodowa, 
odwołano finałową kąpiel.
• IV Zlot (2007 rok) - koronowanie 
Mielna na Zimową Stolicę Polski 
Morsów; Zlot otrzymuje dofinan-

sowanie z Interreg IIIA - unduszu 
Małych Projektów Euroregionu Po-
merania.
• V Zlot (2008 rok) - powstanie 
hymnu Bałtyckie morsy  słowa R. 
Ulicki, muzyka G. Pawelski; pojawi-
ła się dodatkowa atrakcja – morso-
wa parada ulicami Mielna.
• VI Zlot (2009 rok) - 1164 uczest-
ników przyjeżdża zimą do Mielna; 
wydłuża się termin trwania Zlotu 
obejmując cały weekend; początek 
wydawania kwartalnika Mors .

• VII Zlot (2010 rok) - ustanowie-
nie Rekordu Guinnessa pod nazwą 
Największe zanurzenie Misiów 

Polarnych , odsłonięcie pomnika 
morsa w Mielnie.
• VIII Zlot (2011 rok) – w progra-
mie Zlotu pojawia się Turniej Mro-
zoodpornych; organizacja dwóch 
balów morsowych; frekwencja prze-
kracza ponad 1300 osób.
• IX Zlot (2012 rok) - zorganizo-
wano w ramach imprezy zdjęcia 
termowizyjne oraz seminarium 
o zdrowotnych aspektach morso-
wania z udziałem naukowców i le-
karzy. 
• X Zlot (2013 rok) – 1.723 osoby 
weszły do Bałtyku reprezentując 151 
miejscowości – w tym 133 polskich 
i 1  zagranicznych m.in. z Danii, 
Czech, Niemiec, Szwecji, Ukrainy 
i Wielkiej Brytanii.
• XI Zlot (2014 rok) - w ramach 
morsowych spotkań odbyły się po 

Niekwestionowanym dowodem, 
że Mielno zapisało wyjątkową historię 
Międzynarodowych Zlotów Morsów 
jest bez wątpienia frekwencja, która 
rosła z każdą kolejną edycją. Projekt 
bił swoje własne rekordy i przekraczał 
geografi czne i pokoleniowe granice na 
całym globie.

Ostatecznie Zlot stał się dojrzałym 
dwudziestolatkiem, z bogatym bagażem 
doświadczeń, który wychował już całe 
morsowe rody. 

I w tym roku dla wszystkich uczest-
ników jubileuszu przygotowano - oprócz 
symbolu MZM, czyli parady i fi nałowej 
kąpieli - mnóstwo atrakcji. Będą m. in. 
dwa jubileuszowe bale, wejście do Bał-
tyku z Morzem Aniołów o wschodzie 
słońca, III. Mistrzostwa Polski w mor-
sowaniu z alerjanem Romano skim. 
Na pewno nowością będzie pierwszy 
w kraju Morsmageddon, jak też wielkie 
gotowanie zupy pomidorowej z biciem 
rekordu. Nie zabraknie biegów, dobrej 
muzyki, saun czy paneli dyskusyjnych 
o różnych odcieniach morsowania. 

Organizatorzy liczą, że na 20-te 
urodziny przybędzie mnóstwo gości. 
A liczby nie kłamią, bo już zarejestrowa-

nych i chętnych do odśpiewania sto lat  
jest  ponad 7 tysięcy osób..   

Przypomnijmy:
w Mielnie podczas Międzynaro-

dowych Zlotów Morsów dwukrotnie 
osiągnięty został rekord uinnessa 
w grupowym zanurzeniu w zimnej 
wodzie w jednym miejscu. 

Po raz pierwszy, w lutym 2010 
roku, kiedy to do wody weszło 10 4 
morsów i po raz drugi, w lutym 201  
roku, kiedy w wodzie zanurzyło się 
1  osób. Mielno brało także udział 
w biciu rekordu w największej ilości 
równocześnie kąpiących się morsów 
w wielu miejscach  było to w grud-
niu 2015 r. 

W Księdze ekordów uinnessa 
zapisanych jest pięć rekordów w ka-
tegorii morsowania. 

Dwa z nich ustanowiono pod-

czas Międzynarodowych Zlotów 
Morsów w Mielnie.  to także wy-
jątkowy rekord bowiem żadne inne 
miasto na świecie nie może pochwa-
lić się takim wynikiem.

nna edochowicz  dyrek or en r m l ry w Mielnie  organiza or Międzynaro
dowych Zlotów Morsów w Mielenie:
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D W I E  D E K A D Y  MO R SO W A N I A  W  MI E L N I E
rzed nami wyjątkowy Międzynarodowy lot Morsów w Mielnie. Wyjątkowy, bo urodzinowy. 

mpreza odbędzie się już po raz .

N  TR C  T RYSTYCZN  NY E N  

Szlak morsików  
ybak  ar ys a  plażowicz  p y

wak  zbieracz b rsz ynów... co 
ich czy  iepow arzalny rok 
naszej gminy.  

Nowa śc ieżka tur ystyczna 
pełna tematycznych morsików 
powstaje w miejscowościach nad-
morskich naszej gminy. Będzie to 
atrakcja na miarę wrocławskich 
krasnali ,  jak też kołobrzeskich 
mew Marianów. 

Rze by z brązu wykona znany 
artysta Romuald Wiśniewski, któ-
rego dzieło już można podziwiać 
na deptaku w centrum Mielna. To 
mały morsik ilary - symbol Mię-
dzynarodowych Zlotów Morsów. 

W ramach projektu dofinan-

sowanego z  PROW 2014-2020 
powstaną rze by tematycznie 
związane ze specyfiką i klimatem 
Mielenka, Sarbinowa, Chłopów, 
Unieścia, Gąsek.

Będzie więc można na trasie 
- nie tylko wakacyjnych wojaży - 
spotkać morsa rybaka, morsa arty-
stę, morsa zbieracza bursztynów, 
morsa pływaka, czy morsa plażo-
wicza. Wszyscy niczym jedna wiel-
ka i wesoła rodzina.

Jak zapewniają pomysłodaw-
cy - Centrum Kultury w Mielnie 
- szlak może mieć swoją dalszą, 
tematyczną kontynuację.  

Wypatrujcie uroczych małych 
rze b na szlakach już podczas te-
gorocznych wakacji. 

. Międzynarodowy Zlo  Morsów Mielno    l ego  r.
 LUTEGO CZWARTEK

• Balie i sauny 12:00 – 1 :00 – wejście na 
plażę przy ul. Wojska Polskiego 
• Balia party 1 :00 -23:00   – wejście na 
plażę przy ul. Wojska Polskiego 
• Mistrzostwa Polski w Morsowaniu 
z alerjanem Romano skim 11.00 – 
1 .00

Organizatorem wydarzenia jest 
wielokrotny rekordzista Guinnessa 
i autor bestsellerowej książki Morso-
wanie. Jak świadomie obcować z zim-
nem  – alerjan Romanowski. Chętni 
będą mieli okazję spróbować swoich sił 
w podobnym wyzwaniu.

I tak pod nadzorem mistrza i eki-
py zabezpieczającej z Medyk Rescue 
Team wejdą do balii z zimną wodą 
i zanurzą się do poziomu szyi (do mo-
mentu aż barki i ręce będą pod wodą). 
Zawodnicy będą mogli mieć na sobie 
wyłącznie stroje kąpielowe i startować 
będą w swoich kategoriach – wg płci 
i wagi. Udział w Mistrzostwach mogą 
wziąć dorośli, którzy mają co najmniej 
2-letnie doświadczenie w morsowaniu 
lub certyfi kat ze szkoleń Rock Balan-
cing Ice – świadomi własnego ciała 
i umysłu. Dodatkowo, każdy uczest-
nik musi zadeklarować, że jego stan 
zdrowia pozwala mu na udział w wy-
czynowym przedsięwzięciu. Przed 
przystąpieniem do wyzwania wszyscy 
zgłoszeni śmiałkowie zostaną dokład-
nie przebadani. 

10 LUTEGO PI TEK
• Morze Aniołów w godz. 07:00 – 10:00 – 

wejście na plażę przy ul. Wojska Polskie-
go oraz plaża na wysokości tego wejścia. 

A kto rano wstaje, ten morsu-
je z Morzem Aniołów. Podczas Zlotu  
codziennie rano, o wschodzie słońca, 
będzie można wejść do Bałtyku w nie-
samowitych okolicznościach przyrody, 
w towarzystwie samych Aniołów

• Animacje na plaży – 11:00 – 1 :00 
plaża główna w Mielnie od wejścia przy 
ul. 1 Maja do wejścia przy ul. Wojska 
Polskiego 
• Pasowanie na Morsa
• Rozgrzewki 
• Turniej Mrozoodpornych
• Treningi z Bartkiem Kubkowskim, 

Ambasadorem Zlotu, który przepłynął 
najdłuższy dystans w historii Bałtyku - 
115 km w 32,5 godziny
• Mistrzostwa Polski w Morsowaniu 
z alerjanem Romano skim 11.00 – 
1 .00
• Balie i sauny 10:00 – 1 :00 – wejście na 
plażę przy ul. Wojska Polskiego 
• Balia party 1 :00 - 24:00 – wejście na 
plażę przy ul. Wojska Polskiego 
• Jubileuszowy Bal Morsów 1 :00 - 1:00 

11 LUTEGO SOBOTA
• Bieg morsa 0 :00 – 10:30 – start i meta 
na ścieżce leśnej w Mielnie. Bieg w kie-
runku zachodnim pętla w sumie 5 km 

• Morze Aniołów w godz. 07:00 – 10:00 – 
wejście na plażę przy ul. Wojska Polskie-
go oraz plaża na wysokości tego wejścia 
na plażę  
• Animacje na plaży – plaża główna 
w Mielnie od wejścia przy ul. 1 Maja do 
wejścia przy ul. Wojska Polskiego – 11:00 
– 1 :00 
• Pasowanie na Morsa 
• Rozgrzewki 
• Turniej Mrozoodpornych
• Treningi z Bartkiem Kubkowskim
• Morsmageddon 11:00 – 17:00 start 
i meta na plaży w Mielnie

To największy w Polsce bieg z prze-
szkodami o poziomie trudności dosto-
sowanym do możliwości każdego, kto 
ma odwagę zmierzyć się z samym sobą, 
ze swoją wytrzymałością, siłą, kondycją, 
psychiką, strachem czy lękiem.
• Balie i sauny 10:00 – 1 :00   – wejście na 
plażę przy ul. Wojska Polskiego 
• Balia party 1 :00 -24:00   – wejście na 
plażę przy ul. Wojska Polskiego 
• Jubileuszowy Bal Morsów 1 :00 - 1:00

12 LUTEGO NIEDZIELA
• Parada 10:00 – 12:00 max 10 000 osób 
– start na parkingu przy ul. Lechitów 2a 
(przy Polo Markecie), ul. Chrobrego, ul. 
Kościuszki, ul. Nadbrzeżna do wejścia 
na plażę przy ul. 1 Maja
• Główna kąpiel 12:00 – 13:00 max 10 000 
osób - plaża na odcinku od ul. 1 Maja d 
ul. Pionierów w Mielnie 

Pakiet aktualnych informacji: 
www.zlotmorsow.mielno.pl 
www.  .com/ZlotMorsowMielno.

w samo południe podczas niedziel-
nego zanurzenia. 
• XVII Zlot (2020 rok) - hasło prze-
wodnie Morsy w Kosmosie, czyli 
Międzygalaktyczny Zlot Morsów ; 
na plaży odbył się prawdziwy ślub 
morsów, którego udzieliła Bur-
mistrz Mielna; gość specjalny Zlotu 
– Zespół Piersi nagrał teledysk do 
swojego nowego hitu z udziałem 
uczestników naszej imprezy; pod 
wpływem fascynacji muzyków kli-
matem Zlotu powstała dedykowana 
mieleńskiemu morsowaniu Balan-
ga , która miała swoją muzyczną 
premierę w maju 2020.
• XVIII Zlot (2021 rok) – zlot, któ-
rego nie było gdyż ze względu na 
obostrzenia pandemiczne i reżim 
sanitarny impreza została odwołana.
• XVIII/ XIX Zlot (2022 rok) – połą-
czono dwie edycje zlotu; były dwie 
finałowe kąpiele; po raz pierwszy 
zorganizowano Mistrzostwa Pol-
ski w Morsowaniu, w których pra-
wie 100 osób dotknęło zagadnienia 
związanego z hipotermią; frekwen-
cja podczas niedzielnej kąpiel osią-
gnęła ponad ,5 tysiąca osób.
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Gr amy  d la wszy stkich
ozmowa z Magdaleną Gos  ozłowską, sze em ztabu WO   

w Mielnie
- Co będzie wyróżniać te-

goroczne granie mieleńskiego 
Sztabu z WO P?

- Na pewno rekordowa liczba 
wolontariuszy, bo ponad 100 osób 
będzie uczestniczyło w 31. inale 
WOŚP w Mielnie. Są wśród nich 
uczniowie obu podstawówek, ich 
rodzice, społecznicy od lat grający 
z naszym Sztabem, grono lojalnych 
przedsiębiorców, samorządowcy, 
organizacje pozarządowe. Cieszy 
mnie i też wzrusza, że liczny team 
stanowią absolwenci mieleńskiej 
podstawówki, bo ci młodzi ludzie 
mogliby kwestować np. ze swoimi 
szkołami średnimi, a wracają do 
nas, i przy okazji tak fajnie się cie-
szą tym wspólnym graniem.   

- W mieleńskim graniu do-
minuje od lat... sport?

-  Tak (śmiech), bo jesteśmy 
gminą akty wnego w ypoczynku 
i członków Sztabu rozpiera ener-
gia.  Od zawsze są z nami kara-
tecy, brydżyści,  morsy. To nasi 
Przyjaciele. Nie wyobrażam sobie 
Orkiestry bez wośpowania, brydża 
sportowego, pokazu na matach. 
Oczywiście do tego grona Partne-
rów Sztabu dodać należy straża-
ków z OSP Mielenko. Jednak do 
sportowców z każdym kolejnym 
finałem dołączają artyści: malarze, 
fotograficy, aktorzy. I tak powstaje 
wręcz mieszanka wybuchowa roz-
maitych inicjatyw jakże potrzebna 
w Orkiestrze Owsiaka.  

- Czyli zaczynacie 31. inał 
WO P w Mielnie od...?

- Od soboty, 28 stycznia, pre-
stiżowym turniejem kwalifikacyj-
nym seniorów do Mistrzostw Eu-
ropy Shinkyokushin. Ponad 300 
karateków - i to najlepsi z najlep-
szych - zaprezentuje swoje umie-
jętności na matach w hali sporto-
wej. Pieczę nad całością sprawuje 

organizator Mieleński Klub Karate 
Kyokushin. Natomiast w niedzielę 
po raz 5. będziemy wspierać WOŚP 
razem z klubami: Okeanos - Morsy 
Koszalin i Posejdon - Klub Morsów 
Koszalin. To świetna okazja, by 
z pomocą doświadczonych morsów 
wejść (zwłaszcza po raz pierwszy ) 
do zimnego Bałtyku. Będzie roz-

grzewka, dobra muzyka na żywo, 
wspólne zanurzenie w morzu połą-
czone z kiermaszem słodkości i za-
bawą fantową. umory poprawią 
kulinaria przyrządzane przez ro-
dziców naszych wolontariuszy oraz 
organizacje pozarządowe. Także 
w dzień finału odbędzie się turniej 
brydża sportowego, który od lat za-
wsze z nami, i dla nas organizuje  
Międzyszkolny Młodzieżowy Klub 
Brydżowy Szlemik . Wieczorem 
zaś w Centrum Promocji Rybactwa 
w Mielnie uczta dla duszy.  Zagrają 
dla nas uczestnicy warsztatów ak-
torskich prowadzonych w Centrum 
Kultury w Mielnie. Team amatorów 
i miłośników sztuk wszelakich, 
który od ubiegłego roku pracuje 
pod okiem profesjonalisty Michała 
Koseli - naszego mieszkańca i ak-
tora Teatru Dramatycznego im. Je-
rzego Szaniawskiego w Wałbrzychu 
zaprezentuje swój warsztat. Spek-
takl ukaże... a niech to pozostanie 
tajemnicą, która przyciągnie tłumy. 
Wstęp zakup cegiełki. Oczywiście 
będą też inne niespodzianki np. 
liczne aukcje i licytacje - w tym 
część na żywo. Jednak na pełną 
prezentację ofert zapraszam na 
nasz profil na acebook u: https://
www.facebook.com/sztabmielno , 
gdyż sztuki nie da się opisać sło-
wami. 

- esteście samodzielnym 
sztabem od  lat. ak wygląda 
jego trzon?

- Trzon to tylko i wyłącznie lu-
dzie. Ludzie o wielkich sercach, lu-
dzie - społecznicy, bezinteresowni, 
otwarci, kreatywni. Ludzie z gmi-
ny Mielno, w różnym wieku. I jest 
jakaś magia Orkiestry Owsiaka, 
która sprawi, że w ten jeden dzień 
w roku - zimą - lubimy i chcemy 
pomagać. Oby trwał.. .do końca 
świata i jeden dzień dłużej. 

Zapraszamy na a kcję
Serdecznie zapraszamy do od-

wiedzenia wystawy prac członków 
Grupa Twórcza - Kolorowe pędzle 
w Mielnie oraz uczestników warsz-
tatów fotograficznych, którą pre-
zentujemy w holu Centrum Kultury 
w Mielnie.

Wszystkie prace zostaną zlicy-
towane podczas Wielkiego inału 
WOŚP 2  stycznia 2023 r. 

Prace malarskie będą licytowane 
2  stycznia, o godz. 14,w budynku na 
stadionie miejskim ul. Mickiewicza 1 
podczas turnieju brydża sportowego. 

Natomiast wyjątkowe prace 
fotograficzne, wykonane szlachet-
ną metodą cyjanotypii będą przed-
miotem specjalnej licytacji, która 
odbędzie się po spektaklu, 2  stycz-
nia, o godz. 1 , w Centrum Promo-

cji Rybactwa przy ul. Lechitów 17a 
w Mielnie. 

Prace zostały opatrzone me-
tryczkami z opisem oraz ceną wywo-
ławczą. 

Zapraszamy serdecznie  Jest to 
doskonała okazja, aby upiększyć swo-
je wnętrze kawałkiem sztuki , a przy 
okazji zrobić coś dobrego dla innych - 
zasilając puszki WOŚP Sztab Mielno. 

W  obiekty wie
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Czas ferii – proponujemy
erie to długo oczekiwany przez wszystkich uczniów moment. prawd  

jak aktywnie i ciekawie spędzić zimową przerwę. 
W Mielnie jedną z nich jest lodo-

wisko w Dune Beach Resort. Pomieści 
ono 40 osób i jest idealnym miejscem 
na spędzenie czasu dla dzieci i do-
rosłych. Bilet wstępu na 1 godzinę 
kosztuje 5 zł ulgowy, 10 zł normalny, 
wypożyczenie łyżew 10 zł. Wejście na 
lodowisko możliwe od środy do nie-
dzieli w godzinach 12:00-22:00. Kon-
takt pod numerem telefonu 501 70 

5 . 
•  •  • 

Kolejną atrakcją w Dune Be-
ach Resort jest strefa symulatorów. 
W Dune Golf  Racing możecie po-
czuć prawdziwą rywalizację podczas 
wyścigu samochodowego lub na polu 
golfowym. Wejście na strefę symu-
latorów za godzinę kosztuje 150 zł. 
Strefa symulatorów dostępna jest od 
poniedziałku do soboty w godzinach 
12:00-22:00, niedziela 12:00-21:00. 
Rezerwacja możliwa pod numerem 
telefonu 535 545 100. 

•  •  • 
Aktywne ferie na świeżym po-

wietrzu tylko z uestami: 
Mielno - Przygoda z morzem na 

promenadzie w Mielnie , 
Chłopy - Tajemnica Wioski Ry-

backiej w Chłopach  
Gąski - W poszukiwaniu skarbu 

latarnika . 
uesty to idealna gra dla całej 

rodziny, podczas której poznacie ro-
ślinność nadmorską, zwierzęta Bał-
tyku oraz ciekawe miejsca w Gminie 
Mielno. 

uesty dostępne w Punkcie In-
formacji Turystycznej w Mielnie lub 
na stronie https://cit.mielno.pl/szla-
ki-p/ 

•  •  • 
W Koszalinie czeka na Was Pa-

pugarnia Koszalin. To miejsce stwo-
rzone z miłości do zwierząt. Na miej-
scu możecie pobawić się z papugami, 
zrobić sobie z nimi zdjęcie, a nawet 
nakarmić. Bilety w cenie: normalny 1  
zł, ulgowy 17 zł. Papugarnia otwarta 
jest od poniedziałku do piątku w go-
dzinach 11:00-16:00, a w sobotę i nie-
dzielę 11:00-1 :00. Kontakt pod nr tel. 

2 655 144. 
•  •  • 

Zabawa na ślizgawkach, sauna, 
a może SPA? Park Wody Koszalin po-
siada bogatą ofertę atrakcji. Sprawd  
ofertę na: https://a uapark.koszalin.
pl/promocje/ Kontakt pod nr tel. 4 
721 60 06.

•  •  • 
W Kinie Kryterium czekają na 

Was takie bajki jak Nel i tajemnica 
Kurokota  czy King: Mój przyjaciel 
lew . Bilety w cenie 10 zł dostępne od 
13 lutego. Kontakt pod nr tel.  4 347 
57 41. 

Rowerowy sukces Sarbinowa
Rower stał się jednym 

z symboli naszego regionu 
i naszego województwa. Na 
Pomorzu Zachodnim wybu-
dowano już ponad 550 km 
ścieżek rowerowych, a kolej-
ne inwestycje są w planach lub 
w realizacji. Jedną z najpopu-
larniejszych tras jest przebie-

gająca przez naszą gminę trasa 
elo Baltica (międzynarodowy 

szlak Euro elo10). 
Na trasach rowerowych 

Pomorza Zachodniego jest 
zainstalowanych 13 punktów 
monitorujących natężenie 
i kierunki ruchu. Na trasie 

elo Baltica liczniki zainsta-

lowane w Świnoujściu, Dar-
łowie, Rogowie i Sarbinowie 
pokazują nawet 40-50 pro-
centowe skoki liczby rowerzy-
stów w porównaniu z latami 
poprzednimi. Pomiary natę-
żenia ruchu rowerzystów na 
poszczególnych odcinkach 
tras dostarczają informa-
cji, które są istotne nie tylko 
z punktu widzenia samorzą-
du województwa przy plano-
waniu kolejnych rowerowych 
inwestycji. I tak zgromadzone 
i ogólnodostępne dane staty-
styczne są również przydatne 
przedsiębiorcom z sektora tu-
rystyki. Pokazują, bowiem jak 
wydłuża się sezon i kiedy jest 
największy popyt na usługi 
hotelowe czy gastronomiczne.

W 2022 roku Sarbino-
wo znalazło się na 2 miej-
scu z łączną sumą przejaz-
dów rowerzystów z ilością 
1  75.  Dla porównania 
w Sarbinowie w lipcu 2020 r. 
licznik zarejestrował 5  345 
rowerzystów, a w sierpniu 63 
46  Aż 56 procent więcej niż 
w 201  roku.

W tym roku liczniki mają 
zostać zainstalowane na od-
cinkach Dąbie - Lubczyna 
i Mielno - Koszalin. Planowa-
ne są też punkty pomiarowe 
na szlaku Karlino – Kołobrzeg. 

Więcej danych statystycz-
nych, wykresy i mapy znale ć 
można na:  https://rowery.
wzp.pl/rowerzysci-sie-licza   

Polski bon sukcesu
Wprowadzony w 2020 program 

Polski Bon Turystyczny jest wciąż jed-
nym z istotnych narzędzi wsparcia spo-
łecznego i gospodarczego, zarówno dla 
polskich rodzin, jak i przedsiębiorców 
z branży turystycznej. Stymulując popyt 
na krajową, w tym także lokalną i regio-
nalną turystykę spopularyzował on ideę 
poznawania własnego kraju, jego przy-
rody, zabytków i tradycji. 

Efekty działań programu są do-
skonale widoczne w województwie za-
chodniopomorskim. Lista podmiotów 
uprawnionych do płatności Bonem Tu-
rystycznym wynosi 4 13. Od początku 
funkcjonowania programu do przedsię-
biorców turystycznych oraz organizacji 
pożytku publicznego funkcjonujących 
w województwie zachodniopomorskim 

trafi ło aż 455 623 6 5 zł. 
Polski Bon Turystyczny to również 

korzyść dla rodzin z naszego wojewódz-
twa. Liczba dzieci, którym przysługuje 
Bon Turystyczny wynosi 2 0 666. Do 
końca listopada 2022 r. mieszkańcy 
województwa zachodniopomorskiego 
zrealizowali płatności bonem na kwotę 
106 326 0  zł. 

Program wciąż trwa – jego waż-
ność upływa 31 marca 2023 roku, 
a w puli nadal pozostają środki, które 
mogą być wsparciem wyjazdowych bu-
dżetów podróżujących rodzin i magne-
sem do zainteresowania się okolicznymi 
atrakcjami turystycznymi.

Szczegóły oraz lista podmiotów 
realizujących PBT na stronie: https://
bonturystyczny.polska.tra el/ .
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Sportowo i fair play w Mielnie
Za nami II edycja Klubowych Mi-
s rzos w Powia  oszalińskiego 
w pi ce nożnej dzieci. ozgrywki 
odby y się w dwóch ka egoriach 
wiekowych  żaki i orliki.

Organizator - Akademia Piłkar -
s k a  M i e l n o  -  d o  s p o r t o w e j  r y w a l i z a -
cji zaprosił: GKS Szakale Świeszyno, 
Zryw Kretomino Akademia Sportu, 
KS Pomerania, GKS Bieliki Stare Bie -
lice, Projekt utbol Koszalin, UKS 
Unia Białogard.

Dziękujemy przede wszystkim za 
postawę fair play na boisku, bo przecież 
nie ważne były miejsca, ale zabawa, 

emocje i integracja piłkarskiego środo -
wiska podczas dwudniowego turnieju. 

Dziękujemy Rodzicom ze Stowa-
rzyszenia MARS za pomoc w organi -
zacji projektu, kadrze AP Mielno za 
pomysł i inicjatywę, jak też sponso -
rom - lokalnym przedsiębiorcom - za 
serce okazane dzieciom.

P o  r a z  k o l e j n y  o r g a n i z a t o r z y  i  
goście potwierdzili jak bardzo cenne 
jest doświadczenie boiskowe i men -
talne zdobyte przez młodych zawod -
ników podczas tego typu imprez.

Dziękujemy za patronat wła -
dzom gminy Mielno i powiatu ko -
szalińskiego.

Pierwsze s kcesy mieleńskich sia karek
Uczniowski l b por owy PT  Mielno 
dzia aj cy przy P Mielno  rozpocz  
w bieg ym rok  zajęcia sia karskie dla 
dziewczyn w wiek   la  oraz zajęcia 
ogólnorozwojowe dla pierwszoklasis ek.

Jedenasto- i dwunastolatki startowały wg ka-
tegorii dwójek  i trójek  w Ogólnopolskich Mi-
strzostwach w Minisiatkówce o Puchar Kinder Joy 
of mo ing w Policach i od razu zachwyciły formą 
oraz umiejętnościami. 

Kolejnym popisem tego zespołu były Mistrzo-
stwa Powiatu Koszalińskiego, w którym dziewczy-
ny uzyskały tytuł mistrza powiatu i tym samym 
awansowały do dalszych rozgrywek. Warto dodać, 
że mieleńskie złote zawodniczki zagrały ze star-
szymi od siebie o rok rywalkami. Trzecioklasistki 
już od kwietnia będą startować w nowo stworzo-

nej kategorii singielek  i to również na szczeblu 
wojewódzkim. Do klubu należy obecnie ponad 20 
dziewcząt z klas III -  oraz 13 pierwszoklasistek. 

Plany? Na ten rok - jak zapewnia trener ilip 
ilus - obowiązkowo: obozy sportowe i wyjazdy na 

turnieje ogólnopolskie; w tym jeden o tej randze 
przeprowadzi u siebie klub z Mielna. Zdaniem 
szkoleniowca z Opty odnowiona hala sportowa 
stwarza idealne warunki do trenowania gry w siat-
kę, jak i do organizacji dużych projektów promu-
jących tą dyscyplinę. Plany trenera dotyczą też no-
watorskiego programu rozszerzenia liczby godzin z 
wychowania fizycznego w szkole dla obecnej klasy 
pierwszej (w której jest 16 dziewcząt). Jednak ten 
proces wymaga zgody organu prowadzącego, jak i 
rodziców uczniów. 

UKS Opty zachęca do uczestnictwa w zajęciach 
z siatkówki dziewczynki z roczników 2010 - 2015.
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