
Nowy rok szkolny w gminnych 
placówkach oświatowych zainaugu-
rowano uroczystym apelem… 
bez maseczek i obostrzeń sanitar-
nych. 351 uczniów w obu podsta-
wówkach – łącznie w 19 oddziałach
– edukować będzie 42 nauczycieli. 
Obie podstawówki przeszły wielką
metamorfozę w ramach termomo-
dernizacji obiektów użyteczności
publicznej. Komfort do pracy i nauki
pełny. Wspólnie z polskimi uczniami
w ławkach zasiadło też 55 uczniów
z Ukrainy. 

231 uczniów, w tym 41 z Ukrainy 
– w 11 oddziałach – rozpoczęło eduka-
cję w Szkole Podstawowej w Mielnie.
W tym roku szkolnym placówka reali-
zuje programy prozdrowotne, profi-
laktyczne „Przyjaciele Zippiego”, edu-

kacyjne „Bezpieczny Internet”, jak też
związane z zapobieganiem nietoleran-
cji i agresji wśród dzieci i młodzieży.
Uczniowie mają zapewnione dożywia-
nie w formie obiadów, a od październi-
ka klasy I-V będą codziennie otrzymy-
wać mleko i owoce. 

– Po wakacyjnej przerwie ser-
decznie i ciepło witam jeszcze niedaw-
no przedszkolaków, a dziś uczniów
klasy pierwszej Szkoły Podstawowej
im. Leonida Teligi w Mielnie – mówiła
podczas inauguracji Barbara Ożga, dy-
rektorka Szkoły Podstawowej w Miel-
nie. – Kochani pierwszoklasiści, życzę
Wam, aby nauka była dla was fascynu-
jącą przygodą, abyście szybko poczuli
się tutaj dobrze i bezpiecznie, a starsi
koledzy otoczyli Was przyjaźnią 
i opieką. Ten rok będzie szczególny dla
najstarszych uczniów – ósmoklasis-
tów, którzy kończą pewien etap swoje-
go życia i czeka ich pierwszy bardzo

ważny egzamin. Egzamin, który jest
trochę jak bilet do dalszej podróży 
w głąb własnej edukacji. Drodzy
Ósmoklasiści! Przed Wami rok wytę-
żonej pracy, wielu zadań i obowiąz-
ków, ale i z pewnością możliwości od-
noszenia sukcesów i pokonywania
trudności. Jaki będzie ten rok w naj-
większej mierze zależy od Was, od
Waszych postaw, motywacji do pracy,
Waszego podejścia do obowiązku, ja-
kim jest nauka. To Wy pracujecie na
to, jak będzie wyglądała Wasza przy-
szłość – ta najbliższa, ale i ta dalsza.

Wszystkim uczniom życzę wy-
trwałości w dążeniu do celu i wszel-
kich sukcesów, które zawsze są powo-
dem do dumy. Mam nadzieję, że gdy
nadejdą kolejne wakacje, każdy z Was
będzie mógł z satysfakcją spojrzeć na
miniony rok i powiedzieć: To był dla
mnie dobry rok !

Wierzę, że pomogą Wam w tym

nasi nauczyciele, wychowawcy, którzy
będą jak zawsze wsparciem w każdej
sprawie – podumowała najbliższe cele
B. Ozga.

W Szkole Podstawowej w Sarbi-
nowie od września naukę rozpoczęło
120 uczniów, w tym 14 z Ukrainy, łącz-
nie w 8. klasach z oddziałem przed-
szkolnym. Placówka zatrudnia 17 nau-
czycieli zgodnie z wymaganymi kwali-
fikacjami. Jest też pomoc pedagoga 
z Ukrainy. Sarbinowska szkoła zgodnie
z preferencjami uczniów prowadzi 
zajęcia rozwijające zainteresowania 
w tym muzyczne (orkiestra i chórek),
taneczne, plastyczne, matematyczne,
przyrodnicze, astronomiczne, sporto-
we. Na podstawie opinii i orzeczeń ze
specjalistycznej koszalińskiej poradni,
jak też na wniosek nauczycieli i rodzi-
ców młodzież uczestniczy w zajęciach
indywidualnych oraz zbiorowych 
z branżowymi fachowcami od edukacji. 

– Planujemy dalsze remonty we-
wnątrz budynku, przede wszystkim
prysznicy, nawierzchni i ścian na kory-
tarzach, holu, łazienki, wymianę
okien. Marzy się nam prawdziwa sala
gimnastyczna – wylicza Izabela Wasi-
lewska, dyrektor SP w Sarbinowie. 
– Mamy też obawy. Największe te spo-
wodowane możliwością wprowadze-
nia zdalnego nauczania przez… tak
naprawdę nie wiadomo przez co 
– puentuje dyrektorka. – Jednak mimo
niewiadomych życzymy wszystkim
uczniom owocnej pracy, zapału do
nauki, samych szóstek, wzajemnej
życzliwości, zaufania i satysfakcji 
z czasu spędzonego w naszej placów-
ce. Natomiast nauczycielom i pracow-
nikom oświaty życzymy pomyślnej
współpracy ze sobą i społecznością
uczniowską, zaś rodzicom wiele okazji
do dumy i radości z osiągnięć swoich
dzieci.

WITAJ SZKOŁO!
„Bogactwem człowieka są: uśmiech, przyjazny gest, pogodne słowo” 

– to motto dla uczniów, nauczycieli i rodziców na nowy rok szkolny 2022/2023
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W roku szkolnym 2022/2023 – podobnie jak w roku szkolnym 2020/2021 
i 2021/2022 – egzamin ósmoklasisty i matura przeprowadzone zostaną według
wymagań egzaminacyjnych, które stanowią katalog zawężonych wymagań okre-
ślonych w podstawie programowej. Egzamin ósmoklasisty przeprowadzony zo-
stanie w maju – przesunięto go z kwietnia już na stałe. Będzie się też – tak jak
dotąd – składał z trzech części: egzaminu z języka polskiego, egzaminu z mate-
matyki oraz z języka obcego. Odstąpiono, na stałe, z wprowadzenia czwartego
egzaminu – egzaminu z przedmiotu do wyboru.
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– Jakie konsekwencje ekono-
miczne, społeczne i wizerunkowe
będzie miało dla Mielna odłączenie
Łaz i przyłączenie tego sołectwa
do gminy Sianów?

– Decyzja podjęta przez Radę Mi-
nistrów wpływa negatywnie na gminę
Mielno i narusza jej interes. Uszczu-
plenie terytorium o sołectwo Łazy 
– czyli prawie o jedną trzecią całego te-
rytorium gminy, pozbawi Mielno do-
chodów z podatku od nieruchomości,
leśnego, rolnego, opłaty miejscowej, 
a także dochodów z tytułu dzierżaw 
i najmu mienia. Tymczasem w latach
2005–2013 na realizację zadań inwesty-
cyjnych w Łazach przeznaczyliśmy 
ok. 11 mln zł, m.in. na budowę kanali-
zacji sanitarnej, budowę zejścia na pla-
żę, magistrali wodociągowej, moderni-
zację stacji uzdatniania wody oraz 
dofinansowaliśmy budowę ścieżki ro-
werowej, będącą przedsięwzięciem
powiatu. W kolejnych gminnych bu-
dżetach (2014–2021) projekty w Łazach
pochłonęły około 8 mln zł, były to
m.in. budowa ul. Słonecznej wraz 
z przebudową wodociągu, budowa ta-
rasu widokowego i dojścia do plaży,
budowa placu rekreacji ruchowej,
przebudowa i remonty chodników.
Corocznie przeznaczaliśmy też ponad
1 mln zł na utrzymanie czystości i po-
rządku, utrzymanie plaż, obsługę 
ratowników i utworzenie kąpielisk,
utrzymanie ulic wraz z drogami 
i ścieżkami rowerowymi czy pokrywa-
liśmy zimowe koszty zapewnienia bez-
pieczeństwa na drogach w Łazach.
Tych środków nikt nam nie zwróci.

Mieszkańcy gminy Mielno jedno-
znacznie wyrazili swoją opinię w spra-
wie zmiany granic w konsultacjach
społecznych. Wśród mieszkańców Łaz
nie było żadnej osoby popierającej
przyłączenie ich miejscowości do gmi-
ny Sianów. To właśnie na ten fakt
zwrócił uwagę wojewoda w swojej opi-
nii do wniosku Rady Miejskiej w Sia-
nowie o zmianę granic administracyj-
nych gminy Sianów, podkreślając, że
wynik konsultacji społecznych w gmi-
nie Mielno, a w szczególności w sołec-
twie Łazy, nie może zostać zbagateli-
zowany. Trzeba podkreślić, że sami
mieszkańcy Łaz aktywnie działali 
w celu zablokowania inicjatywy gminy
Sianów. Przygotowali apel do wojewo-
dy w Szczecinie, do właściwych mini-
strów i posłów o zaniechanie procedu-
ry, która toczyła się całkowicie wbrew
ich woli i ponad ich głowami. Doku-

ment podpisało 52 mieszkańców, czyli
75 proc. uprawnionych do wzięcia
udziału w konsultacjach.

Gmina Mielno w obecnym kształ-
cie istnieje od 1976 roku i przez 45 lat
samorząd stał się jednym spójnym or-
ganizmem wysoce wyspecjalizowa-
nym w turystyce. Dzięki temu Mielno
jest dziś jedną z najbardziej rozwinię-
tych i atrakcyjnych turystycznie gmin
w województwie zachodniopomor-
skim. Wiele lat ciężkiej pracy spowo-
dowało, że nasza gmina stała się jed-
nym z liderów turystyki na polskim
wybrzeżu. Specjalizacja gminy w tym
zakresie oraz nawet 95 proc. podmio-
tów gospodarczych działających 
w gminie w zakresie obsługi ruchu tu-
rystycznego przyczyniły się do wzros-
tu liczby turystów w ciągu ostatnich
dziesięciu lat aż o 125 proc. Natomiast
Sianów nie ma doświadczenia ani
kompetencji w zarządzaniu ruchem
turystycznym, chce natomiast mieć
dostęp do morza i uzyskiwać korzyści
z działalności turystycznej. Jednak
same chęci nie wystarczą, na Wybrze-
żu znaleźć można wiele gmin, które
mimo dostępu do Bałtyku nie potrafią
osiągnąć sukcesu w kreowaniu atrak-
cyjnej oferty turystycznej.

– Jakie są argumenty obu gmin
przeciwko odłączeniu Łaz od Miel-
na i za przyłączeniem do Sianowa?

– Sianów podnosi głównie argu-
menty historyczne, jakoby do lat 70.
XX wieku ta gmina posiadała dostęp
do morza, ale w wyniku zmian w po-
dziale administracyjnym wieś Łazy

została włączona do gminy Mielno. Ale
Łazy nigdy w swojej powojennej histo-
rii nie były częścią gminy Sianów. 
Sołectwo to do 1975 r. należało m.in.
do gromady Sucha Koszalińska, lecz
dopiero włączenie miejscowości w gra-
nice naszej gminy od 1976 r. umożliwi-
ło rozkwit Łaz dzięki rozwojowi tury-
styki. Samorządowcy Sianowa podno-
szą argument, że Łazy i miejscowości 
z gminy Sianów należą do parafii 
pw. św. Antoniego Padewskiego 
w Osiekach (gmina Sianów) i mają
wspólny cmentarz zlokalizowany 
w Suchej Koszalińskiej. To akurat
prawda, ale podział terytorialny pań-
stwa nie musi pokrywać się z siecią pa-
rafii w Polsce i jest bardzo wiele parafii
funkcjonujących w więcej niż jednej
gminie.

Sianowianie przekonują też, że
zabezpieczenie przeciwpożarowe wsi
Łazy wykonywane jest przez ich jed-
nostkę OSP w Osiekach, gdy tymcza-
sem w latach 2019–2021 OSP Mielenko
z gminy Mielno zrealizowało 27 wyjaz-
dów do zgłoszeń w Łazach, przy zaled-
wie 8 wyjazdach OSP Osieki, które 
należą do Sianowa. Twierdzą też, że
odsetek mieszkańców Łaz korzystają-
cych z niepublicznych zakładów opie-
ki zdrowotnej w Sianowie jest zdecy-
dowanie większy niż z NZOZ-ów 
w Mielnie. To oczywiście argument
fałszywy, bowiem mieszkańcy Łaz ko-
rzystają z niepublicznych zakładów
opieki zdrowotnej ulokowanych w ca-
łym regionie (Mielno, Sarbinowo,
Mścice, Koszalin, Sianów), jednak naj-
większy odsetek korzysta z NZOZ-ów

położonych w gminie Mielno – co trze-
ci mieszkaniec. Wreszcie sianowscy
samorządowcy twierdzą, że Łazy są
słabo skomunikowanie z Mielnem,
choć łatwiej i bliżej z Łaz do Mielna
niż do Sianowa.

Natomiast naszym najważniej-
szym argumentem za pozostaniem
sołectwa Łazy w gminie Mielno jest
wola mieszkańców. W konsultacjach
społecznych wzięło udział 78 proc.
mieszkańców sołectwa i ani jedna 
z tych osób nie poparła przyłączenia
wsi do Sianowa. Także pozostali
mieszkańcy gminy oraz Rada Miejska
Mielna jednoznacznie wypowiedzieli
się przeciwko projektowi zaboru 
Łazów do Sianowa. Łazy graniczą 
z miastem Mielno i są naturalnym za-
pleczem naszego dynamicznie rozwi-
jającego się miasta. Kiedy w 2016 roku
Rada Ministrów i wojewoda zachod-
niopomorski zgodzili się na połącze-
nie miejscowości Mielno oraz Unie-
ście i utworzenie miasta Mielno, było
oczywiste, że w przyszłości będzie
konieczne przyłączenie do miasta co
najmniej części sołectwa Łazy. Decyz-
ja Rady Ministrów przekreśla tę kon-
cepcję i oddaje sołectwo Łazy gminie,
w której miasto gminne nie sąsiaduje
z Łazami.

Po naszej stronie jest też ważny
argument ekonomiczny: brak do-
świadczenia gminy Sianów w zakresie
obsługi nadmorskiego ruchu tury-
stycznego, brak wyspecjalizowanych
jednostek zajmujących się tą materią,
tworzą realne zagrożenie dla przyszło-
ści sołectwa. Sianów nie jest marką tu-
rystyczną i nie kojarzy się z turystyką
nadmorską. Wreszcie trzeba powie-
dzieć, że przez lata Mielno i Łazy zbu-
dowały techniczną i społeczną infra-
strukturę gminną – wodociągi, odbiór
ścieków i odpadów, system obsługi
biznesu turystycznego, a nawet relacje
w dziedzinie kultury, czyli więzy, któ-
rych porwanie grozi mieszkańcom nie
tylko wyższymi cenami usług komu-
nalnych, ale też chaosem organizacyj-
nym w wielu dziedzinach życia.

– Czy obecnie obowiązujące
przepisy w sprawie granic gmin
wymagają zmiany, jeśli tak, to w ja-
ki sposób, aby ochronić graniczne
status quo?

– Podstawowym problemem pro-
cedury zmiany granic gmin jest to, że
obecne przepisy ustawy o samorzą-
dzie gminnym nie dają możliwości za-
skarżenia rozstrzygnięć do sądu. 
W naszej ocenie ten stan prawny po-
winien być zmieniony. Postulat zmia-
ny prawa podnoszony jest też przez
związki samorządowe, w tym przez
Związek Gmin Wiejskich RP, bo zwyk-
le w sprawach zmiany granic gmin po-
dejmowanych głównie na wniosek są-
siednich miast głos mieszkańców
gmin jest pomijany, wręcz lekceważo-
ny. A to właśnie głos lokalnej społecz-
ności powinien być decydujący, jeśli
wypowie się ona przeciwko takiej
zmianie, to wniosek nie powinien być
dalej procedowany. Dzisiaj Rada Mi-

nistrów nie musi uwzględniać opinii
mieszkańców, w ogóle nie jest niczym
związana przy podejmowaniu decyzji
o zmianie granic gmin, a brak możli-
wości zaskarżenia powoduje, że de-
cyzje zapadają odgórnie według nie-
jasnych kryteriów.

Oczywiście, nie zamierzamy
ustąpić. Nadal podejmujemy starania
o zmianę decyzji o przyłączeniu so-
łectwa Łazy do gminy Sianów, między
innymi rozważamy jej zaskarżenie do
Trybunału Konstytucyjnego. Ponadto
na sierpniowej sesji nadzwyczajnej
Rada Miejska Mielna zadecydowała 
o wniesieniu skargi do Wojewódzkiego
Sądu Administracyjnego w Warszawie
na czynność Rady Ministrów z 25 lipca
2022 r. w przedmiocie przyjęcia bez
zmian projektu rozporządzenia Rady
Ministrów w sprawie ustalenia granic
niektórych gmin i miast oraz nadania
niektórym miejscowościom statusu
miasta w zakresie, w jakim czynność ta
odnosi do zmiany z dniem 1 stycznia
2023 r. granic gminy Sianów i gminy
Mielno przez włączenie do dotychcza-
sowego obszaru gminy Sianów sołect-
wa Łazy.

W ślad za drogą prawną wytyczo-
ną przez Rzecznika Praw Obywatel-
skich rozpoczynamy batalię w WSA,
gdyż według nas projekt Rady Mini-
strów nie był efektem wnikliwej anali-
zy, a jedynie powtórzeniem argumen-
tacji z sianowskiej uchwały. Rada Mi-
nistrów praktycznie nie uzasadniła
zmiany granicy gmin ani też nie skon-
frontowała jej z rzeczywistością. Wła-
dze państwowe całkowicie pominęły
więzi kulturowe, gospodarcze, spo-
łeczne, które wytworzyły się przez
prawie pół wieku istnienia sołectwa
Łazy w gminie Mielno. De facto roz-
strzygnięcie Rady Ministrów – oce-
niane w oparciu o uzasadnienie pro-
jektu – nie wynika z jasnych zasad 
i kryteriów dokonywania zmian gra-
nic gmin.

– Czy i jaki wpływ na decyzję 
o zmianie granic Mielna i Sianowa
miała polityka partyjna?

– Naszym zdaniem wpływ na de-
cyzję miała postawa posła Pawła Sze-
fernakera, który współkieruje Minis-
terstwem Spraw Wewnętrznych 
i Administracji. Ubolewamy, że poseł 
z naszego województwa w taki sposób
podszedł do sprawy, że w projekcie,
który został przedstawiony Radzie 
Ministrów, były tylko argumenty Sia-
nowa, a zabrakło miejsca na nasze
zdanie. Było to bardzo subiektywne
przedstawienie sprawy. Przecież 
w 2013 roku to samo ministerstwo od-
rzuciło wniosek Sianowa w tej sprawie,
mimo że niektórzy posłowie z naszego
województwa i ówczesny wojewoda
wniosek popierali. Ale wtedy rządziła
inna opcja, więc wydaje nam się, że te-
raz w sprawie zmiany granic zadziałała
wyższa polityka.

Wywiad ukazał się we wrześniowej edycji
Pisma Samorządu Terytorialnego „Wspólnota”.

Odłączenie Łaz to decyzja polityczna 
– wbrew woli mieszkańców
Rozmowa z Olgą Roszak-Pezałą, burmistrzem Mielna. 

Redakcja zastrzega sobie prawo skraca-
nia nadesłanych materiałów, redagowa-
nia i opatrywania własnymi tytułami.

redaguje: 
Beso-Media
Rzecznik Prasowy UM w Mielnie

Współpraca: 
pracownicy referatów UM Lokalna Organizacja Turystyczna w Mielnie, 
oraz CKM Informacja Turystyczna w Mielnie

WydaWca: 
Urząd Miejski w Mielnie Rzecznik Prasowy – 94 345 98 46
um@gmina.mielno.pl www.mielno.pl sekretariat – 94 345 98 31 

Mieszkańcy Łaz aktywnie działa-
li w celu zablokowania inicjaty-
wy gminy Sianów. Przygotowali
apel do wojewody w Szczecinie,
do właściwych ministrów i po-
słów o zaniechanie procedury,
która toczyła się całkowicie
wbrew ich woli i ponad ich gło-
wami. Dokument podpisało 
75 proc. mieszkańców upraw-
nionych do udziału w konsulta-
cjach – mówi Olga Roszak-Peza-
ła, burmistrz Mielna.
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Mieleńskie Święto wody

MOC WODNYCH ATRAKACJI
W tym roku Święto Wody odbyło się 3 wrześ-

nia na parkingu przy PoloMarkecie. W czasie 
wydarzenia nie zabrakło oczywiście wielu wodnych
atrakcji przygotowanych specjalnie na tę okazję. Jed-
ną z nich było wodne laboratorium, w którym pra-
cownicy Ekoprzedsiębiorstwa przeprowadzali nie-
zwykle interesujące eksperymenty związanej właśnie
z wodą. Mieleńskie wodociągi przygotowały również
stoisko z saturatorem. Z maszyny można było napić
się przysłowiowej „kranówy”. Przypominamy, że woda
z naszych rur nadaje się do bezpośredniego picia bez
jej gotowania. Zawiera ona ogromną ilość minerałów,
dzięki czemu jest świetnym i tańszym zamiennikiem
butelkowanej wody. Wodne atrakcje przygotowali
również Klauni Kulki. Po ich kolorowych występie na
scenie pojawiły się zespoły śpiewacze (Stowarzyszenie
Promocji i Rozwoju Osady Nadmorskiej 16-Południk
w Chłopach i Zespół Bursztyn Mielno) oraz taneczna
grupa dziecięca „Mielniaki”. 

POMOC CHORYM
W tym roku w czasie Święta Wody udało nam się

wesprzeć Zachodniopomorskie Hospicjum dla Dzieci
i Dorosłych Filia Koszalin. Uczestnicy wydarzenia
mogli zakupić losy w loterii, z której cały dochód zos-
tał przekazany na kwestę. Dziękujemy również
wszystkim, którzy przygotowali ciasta na konkurs na
najlepsze wypieki: 

• Koło Gospodyń Wiejskich „Malwa” z Chłopów,
• Koło Gospodyń Wiejskich „Latarniczki” z Gąski

Latarnia
• Koło Gospodyń Wiejskich „Gęś Bałtycka” 

z Gąski Osiedle
• Kotwica Mieleńska 
• Dzienny Dom Pobytu Seniora w Mielnie
• Stowarzyszenie Promocji i Rozwoju Osady

Nadmorskiej 16-Południk w Chłopach
• Zespół Bursztyn Mielno
• Szkoła Podstawowa w Mielnie
• Szkoła Podstawowa im. Straży Granicznej 

w Sarbinowie

Ciasta za wrzut do puszki zniknęły ze słodkiej
przyczepy w okamgnieniu! 

Hospicjum zebrało w czasie wydarzenia im-
ponują kwotę 8113,65 zł.

SPORTOWE POTYCZKI
Na Święcie Wody nie mogło zabraknąć też Tur-

nieju Mieszkańców. Do udziału w nim zaproszono
przedstawicieli jednostek organizacyjnych gminy
oraz ekipy z organizacji pozarządowych. Drużyny ry-
walizowały w kilku konkurencjach, a najlepsi okazali
się gospodarze imprezy, czyli Ekoprzedsiebiorstwo
Sp. z o.o. Gratulujemy!

MUZYCZNE DOZNANIA
Najważniejszym punktem programu była jednak

zabawa muzyczna. Gwiazdą wieczoru był zespół Top
One. Jego hity jak „Biały miś” czy „Ciao Italia” śpiewali
wszyscy uczestnicy imprezy! Gwiazdę wieczoru sup-
portował lokalny zespół Mayol, przy którym wszyscy
z przyjemnością tańczyli do późnego wieczora.

Gmina Mielno leży między dwoma 
wodami, dlatego tradycyjne dla całego
kraju dożynki u nas obchodzimy jako 
Mieleńskie Święto Wody. Właśnie 
w ten sposób kończymy sezon waka-
cyjny, który jest dla wszystkich miesz-
kańców Mielna najbardziej praco-
witym okresem w roku. Chcąc
podziękować Wam za ciężką pracę
Ekoprzedsiębiorstwo Sp. z o.o., 
Burmistrz Mielna Olga Roszak-Pezała
oraz Centrum Kultury w Mielnie już 
od kilku lat zapraszają Was do świetnej
zabawy w wodnym stylu i klimacie.

Dziękujemy wszystkim, którzy pomogli 
przy organizacji wydarzenia oraz wszystkim
uczestnikom! Życzymy Wam, aby kolejny sezon
wakacyjny był tak udany jak tegoroczny.
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Uchwalone w tym roku przepisy,
które uelastyczniły instytucję budżetu
obywatelskiego, sprawiły że pojawiła
się szansa na dostosowanie narzędzia
do różnych typów gmin. Do tej pory
problemem był m.in. podział środków
na konkretne obszary, co utrudniało
wprowadzenie efektywnego rozwiąza-
nia np. w gminach miejsko-wiejskich.

Od pOMysłu
dO realizacji

Budżet obywatelski daje możli-
wość zgłaszania wszystkich projektów
zgodnych z przyjętymi wytycznymi.
Projekty muszą przy tym przejść przez
weryfikację na różnych poziomach.
Ale prawda jest taka, że wystarczy

mieć dobry pomysł, który okaże się
możliwy do zrealizowania w ramach
budżetu i… droga wolna do jego reali-
zacji. Oczywiście jak najwięcej miesz-
kańców musi taki pomysł poprzeć, ale
skoro jest naprawdę dobry, to przecież
nie powinno być z tym żadnych pro-
blemów.

Mieszkaniec
decyduje

Mieszkańcy oprócz tego, że mogą
zgłaszać projekty, decydują o tym, co
faktycznie zostanie zrealizowane. Czy-
li można rzec, że wszystko rękach
mieszkańców. To oni przecież najle-
piej wiedzą, czego potrzebują, a co ich
zdaniem wydaje się zbędne – bądź
mniej potrzebne w danym momencie.

Budżet obywatelski?
Świetna sprawa!

Olga Roszak-Pezała, 
burmistrz Mielna:

– Budżet obywatelski jest świetnym narzędziem, dzięki 
któremu oddaje się w ręce mieszkańców szansę na tworze-
nie własnych projektów i oczywiście przekazuje się im 
pełne prawo do decydowania o wyborze konkretnych przed-
sięwzięć. Ważny jest też element aktywizacji społeczeństwa
i wzrostu zaangażowania w sprawy lokalne, ponieważ wtedy
każdy mieszkaniec może zaproponować coś, co jego zda-
niem warto byłoby zrobić. Projekt musi być naprawdę cieka-
wy i rozsądny, aby uzyskał poparcie i został zrealizowany 
– ale przecież o to chodzi, aby tworzyć przedsięwzięcia, któ-
re są przez mieszkańców pożądane. O budżecie obywatel-

skim w Gminie Mielno rozmawialiśmy już od dawna, natomiast dopiero w tym roku
zmiana przepisów dała szansę takim gminom, jak nasza, aby budżet obywatelski był
lepiej dopasowany do specyfiki samorządu.

Monika Zabłocka, 
radna Rady Miejskiej Mielna 

– Uważam, że budżet obywatelski to świetna sprawa.
Dzięki temu, że każdy odgrywa bezpośrednią rolę w decyz-
jach o przeznaczeniu publicznych pieniędzy. Ponadto inte-
gruje on ze sobą mieszkańców, sprawia, że czujemy się
ważni w rozwoju społeczności gminy mieleńskiej i samego
Mielna. Budżet obywatelski umożliwia każdemu zgłasza-
nie i promowanie indywidualnych pomysłów, głosowanie
na te warte realizacji i służące lokalnej spoęłcznos oraz
wzmacnianiu turystyki nadmorskiej. Dzięki temu mamy
poczucie, że wszyscy należymy do tej społeczności i zma-
gamy się z tymi samymi problemami, ale jesteśmy w tym

razem i mamy na nie wpływ.

Maja Ziółkowska, 
wiceprzewodnicząca Młodzieżowej Rady Gminy Mielno  

– Uważam, że wprowadzenie budżetu obywatelskiego to ge-
nialny pomysł. Posiada on wiele zalet i wysokie szanse na
udaną realizację. Każda osoba zamieszkująca gminę ma
możliwość zgłosić projekt obiektu, który chciałaby zobaczyć
w swoim mieście. Fakt ten z pewnością wzbudzi zaintereso-
wanie i aktywuje mieszkańców do parcy „tu i teraz”. Sami,
jako Młodzieżowa Rada Gminy Mielno mamy wiele inicja-
tyw, które próbujemy od lat wprowadzić w życie. Budżet jest
dla nas szansą na realizację młodzieżowych inicjatyw pla-
nów oraz spełnienie małych marzeń. Zdecydowanie jestem
za projektem i z niecierpliwością czekam na pierwszą edycję.

Barbara Cieślik, 
mieszkanka Gminy Mielno

– Wszystkie inicjatywy przekazujące więcej kompetencji
mieszkańcom są ważne. Czasami narzekamy na coś, co nam
się w gminie nie podoba, albo uważamy, że można byłoby
zrobić coś inaczej. Budżet obywatelski daje nam szansę się
wykazać i pokazać, że potrafimy wziąć sprawy w swoje ręce 
i wspólnie dokonać czegoś naprawdę fajnego. Wszyscy 
tutaj mieszkamy i przecież chcemy, aby żyło nam się jak naj-
lepiej, dlatego dzięki współpracy i możliwościom budżetu
obywatelskiego możemy zrobić dużo dobrego dla całej
wspólnoty. 

SONDA

Sprzątam   
– to je   

Około 200 uczniów gmi    
kami uczestniczyło      

Młodzież, przedszkolaki,
uczniowie mieleńskich
szkół wraz z nauczycie-

lami i wychowawcami posprzątali swój
kawałek ziemi w ramach 29 edycji
„Sprzątania świata”. Trasa lokalnej ak-
cji wiodła przez las, wydmy i plaże oraz
tereny miejskie. Sprzątanie najmłod-
szych mieszkańców gminy Mielno po-
przedziły zajęcia dydaktyczne, które
przybliżyły przedszkolakom tematykę
ekologii, segregacji śmieci i recyklingu.
Uczestnicy zaopatrzeni w jednorazowe
rękawiczki i worki na śmieci ochoczo
zbierali rozmaite śmieci i odpady także
po... zakończonym sezonie w tury-
stycznej gminie nadmorskiej. Zadzi-
wieni byli tym co znaleźli na plażach 
i wydmach – opony, stare leżaki, grille,
mnóstwo szkła i plastikowych butelek.
Były też dzikie wysypiska. Wspólnie
zebrano ponad 70 worków śmieci,
Trudno ze względu a nietypowe gaba-
ryty oszacować ich finalną wagę. Od-
pady odebrała nasza jednostka „czuwa-
jąca” nad porządkiem i czystością 
w gminie czyli Mieleński Ośrodek
Sportu i Rekreacji. Puenta akcji jest dla
środowiska naturalnego jednak bardzo
smutna, bo – zostawiamy po waka-
cjach... górę śmieci i wywozimy piękne
wspomnienia znad polskiego morza
zapominając o ochronie środowiska
naturalnego.  

Uczniowska społeczność z mie-
leńskiej i sarbinowskiej placówki
oświatowej po raz kolejny pokazała
światu dorosłych, jak troszczy się 
o swoje miejsce do życia. Brawo! 
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Sołectwo Gąski – Osiedle uzyska-
ło dofinansowanie w wysokości 15 tys.
zł w ramach konkursu Marszałka 
Województwa Zachodniopomorskiego
„Granty sołeckie” 2022.

W ramach grantu w swoim sołec-

twie mieszkańcy Gąsek przy blokach
na osiedlu zbudują wędzarnie z pie-
cem chlebowym.

Gratulujemy, bo nie jest to pierw-
sza oddolna inicjatywa lokalnej spo-
łeczności ze wsi Gąski – Osiedle.

mamy granty sołeckie 2022

Konkurs marszałka województwa
zachodniopomorskiego Olgierda Geble-
wicza organizowany jest już po raz dzie-
siąty. Niezmiennie, od dekady, jego ce-
lem jest pokazywanie i promowanie
dobrych praktyk w zakresie współpracy
między lokalnymi samorządami, a orga-
nizacjami pozarządowymi. Przedmio-
tem tegorocznej oceny była współpraca
prowadzona z organizacjami pozarzą-
dowymi od 1 stycznia do 31 grudnia 
2021 r. Komisja konkursowa przy ocenie
wniosków zwracała uwagę m.in. na efek-
ty zrealizowanych inicjatyw, współpracę
z organizacjami pozarządowymi, wo-
lontariuszkami i wolontariuszami.

My docenieni zostaliśmy m. in. za
walkę z fake newsami. 

Gmina Mielno wspólnie z Lokal-
ną Organizacją Turystyczną w Mielnie
realizowała kampanię dla branży tury-
stycznej dotkniętej negatywnymi
skutkami pandemii COVID-19. Za po-
średnictwem mediów społecznościo-
wych prostowała nieprawdziwe infor-
macje dotyczące nadmorskich gmin 
i przedsiębiorców. Ponadto LOT Miel-
no była także inicjatorem „Mieleńskiej
Karty Turystycznej” czyli pakietu zni-
żek dla turystów. I to właśnie te działa-
nia stanowią – wg komisji konkurso-
wej – bardzo dobry przykład współ-
pracy lokalnego samorządu z NGO
oraz przedsiębiorcami. 

Dziękujemy Wam bez waszego
wsparcia i dopingu lider nie były lide-
rem. 

jesteśmy Samorządowym Liderem
Współpracy z nGo 2022.

– Tym konkursem doceniamy współpracę z trzecim sektorem. A organizacje po-
zarządowe robią dużo, i robią to w sposób innowacyjny. NGO działają w wielu
sektorach. I wszystkie dają więcej niż otrzymują, i to jest ten wspaniały fenomen.
Cenię niezależność myślenia i podejmowania odważnych decyzji w zmienianiu
świata na lepszy, a NGO’sy realizują swoje cele statutowe we własny sposób, 
na własną odpowiedzialność. Wszystkim Państwu serdecznie dziękuję za udział
w konkursie – mówił wręczając nagrody marszałek województwa zachodniopo-
morskiego Olgierd Geblewicz.

my gminę Mielno
  est nasz świat

   innych podstawówek wspartych przedszkola-
 o we wspólnej lekcji ochrony środowiska. 

PrzyPomnijmy:

Akcja Sprzątanie świata – Polska
jest częścią międzynarodowego ruchu
„Clean Up The World”, wywodzącego
się z Australii. Uczestniczy w nim bli-
sko 40 milionów wolontariuszy na 
całym świecie. „Sprzątanie świata 
– Polska” to przede wszystkim
wspólna lekcja poszanowania śro-
dowiska. Jej celem jest promowanie
nieśmiecenia, edukacja odpadowa
oraz inicjowanie działań, dzięki któ-
rym zmniejszy się negatywny wpływ
ludzkości na środowisko. Od 1994
roku, w trzeci weekend września
wraz z setkami tysięcy wolontariuszy:
młodzieżą, dorosłymi – wszystkimi,
którym zależy na ochronie środowiska
są prowadzone działania propagujące
ograniczanie powstawania odpadów,
selektywną zbiórkę i recykling. Akcji
towarzyszy cała gama eventów jak np.:
zakładanie zieleńców, sadzenie drzew,
krzewów i kwiatów, konkursy (pla-
styczne, piosenki), wystawy, festyny,
koncerty, zabawy, ogniska, rajdy (pie-
sze, rowerowe). Ponadto „Sprzątanie
świata” angażuje i integruje spo-
łeczności lokalne. Zgodnie z opinią
samych uczestników, jest ona dla 
samorządów dobrym narzędziem
w prowadzeniu działalności w zakre-
sie gospodarki odpadami, zaś dla
placówek oświatowych interesującą
metodą pracy wychowawczej i war-
tościowym sposobem na realizację
wolontariatu.
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W piątek 16 września, w trakcie
XX Ogólnopolskich Integracyjnych
Warsztatów Artystycznych w Łazach,
w imieniu włodarza Mielna, skarbnik
Patrycja Woltmann wręczyła puchary
zwycięzcom zmagań w konkursie... 
o Puchar Burmistrza Mielna. Był to
tylko jeden z elementów dużego wyda-
rzenia organizowanego przez Polskie
Stowarzyszenie na rzecz Osób z Nie-
pełnosprawnością Intelektualną PSO-
NI Koło w Koszalinie.

Tradycyjnie wrześniowe dni stają
się prawdziwym świętem osób z róż-
nymi niepełnosprawnościami, których
łączy podobna wrażliwość na piękno 
i postrzeganie rzeczywistości przez
pryzmat sztuki. Już od 20. lat organi-

zowane są Ogólnopolskie Integracyjne
Warsztaty Artystyczne. Śmiało można
powiedzieć, że tegoroczna XX już edy-
cja była równie udana jak poprzednie.
Miesiące przygotowań zaowocowały
powstaniem pięknego wydarzenia 
o charakterze integracyjno-kultural-
nym. 

Z roku na rok Warsztaty Arty-
styczne cieszą się dużym zaintereso-
waniem, a każda kolejna edycja odby-
wa się z coraz większym rozmachem. 

W tym roku podczas trzech dni 
w Łazach gościło około 500 osób. 
W XX Ogólnopolskich Integracyjnych
Warsztatach Artystycznych wzięli
udział reprezentanci 13 województw 
z terenu naszego kraju. 

inteGRaCja W ŁaZaCh

„Ballady i romanse” adama 
mickiewicza zabrzmiały w Biblio-
tece Publicznej Gminy mielno pod-
czas akcji narodowego Czytania
2022. Warto przypomnieć, że dobór
dzieła nie jest przypadkowy, gdyż
ten rok jest Rokiem Romantyzmu
Polskiego.

Dwieście lat temu w Wilnie zos-
tały wydane „Ballady i romanse” Ada-
ma Mickiewicza – zbiór poezji, który
zapoczątkował w Polsce romantyzm.
Młodzieńcze, a jednocześnie bardzo
dojrzałe wiersze okazały się przeło-
mowe i dzisiaj trudno wyobrazić sobie
bez nich dalsze dzieje naszej literatu-
ry - odczytano w Mielnie słowa An-
drzeja Dudy, Prezydenta RP, patrona
akcji.

Akcja Narodowe Czytanie organi-
zowana jest przez Prezydenta RP od
2012 roku. Została zainicjowana przez
prezydenta Bronisława Komorowskie-
go lekturą „Pana Tadeusza” Adama
Mickiewicza. 

W 2023 roku lekturą będzie „Nad
Niemnem” Elizy Orzeszkowej.

narodowe Czytanie po raz 11. 

„Ballady i romanse” Adama Mickiewicza zostały wydane w Wilnie w 1822 roku.
Opublikowanie 14 utworów uważane jest za symboliczny początek romantyzmu.
Tomik ballad dzisiaj uznany za klasykę literatury, 200 lat temu był przewrotem 
w myśleniu i w oświeceniowym postrzeganiu świata. Utwory pełne grozy i humo-
ru zostały zaadresowane do wszystkich, całego społeczeństwa. Dzieło odnosi się
do wrażliwości i sentymentów odbiorcy, a jednocześnie nawiązuje do ludowej
wyobraźni.

W mieleńskich podstawówkach bę-
dzie realizowany program profilak-
tyczno – edukacyjny „Znamię! Znam
je?”. 

Grupę docelową programu stano-
wią uczniowie szkół podstawowych
(klasy siódme i ósme). Po skończonych
zajęciach młodzież będzie znać zasady
profilaktyki czerniaka, a przede wszyst-
kim zdobędzie umiejętność przepro-
wadzenia samobadania skóry, jak też
różnicowania zmian podejrzanych 
o charakter nowotworowy ze zwykłymi
znamionami. Warto podkreślić, iż
dzięki zdobytej wiedzy nastolatkowie
mogą stać się ambasadorami akcji 
w swoich lokalnych środowiskach, za-
chęcając rodzinę i znajomych do pod-
jęcia tych niezwykle prostych i sku-
tecznych działań profilaktycznych.

Realizacja programu wynika z za-
pisów Rady Ministrów w sprawie przy-
jęcia programu wieloletniego pn. Na-
rodowa Strategia Onkologiczna na lata
2020-2030, w którym to określono, iż
uczniowie w ramach godziny wycho-
wawczej powinni realizować na zaję-
ciach z wychowawcą treści dotyczące
istotnych problemów społecznych, 
w  tym kwestie zdrowotne. Ponadto 

w wymaganiach przedmiotu biologii
zawarto, iż uczeń m.in. powinien znać
budowę skóry oraz wykazywać zwią-
zek pomiędzy nadmierną ekspozycją
na promieniowanie ultrafioletowe 
a zachorowalnością na nowotwory
skóry.

CZeRniak – Co o nim
Wiemy?

Czerniak to jeden z najbardziej
agresywnych nowotworów skóry.
Wczesne wykrycie pozwala jednak na
całkowite wyleczenie aż w 90% przy-
padków. Ponad połowa (63%) Polaków
deklaruje, że w przypadku zaobserwo-
wania na swoim ciele podejrzanego
znamienia od razu udałaby się do leka-
rza. Tymczasem aż 39% osób uważa,
że nie ma żadnych zmian, które nale-
żałoby obserwować, 14% natomiast 
w ogóle nie zwraca na nie uwagi. 
Według estymacji Krajowego Rejestru
Nowotworów tylko w ubiegłym roku
zanotowano aż 4356 przypadków no-
wych zachorowań, co w porównaniu 
z rokiem 1980 stanowi wzrost aż o 712%!
Co więcej, na czerniaka można zacho-
rować w każdym momencie życia. Nie
istnieje limit wieku, po przekroczeniu
którego ryzyko czerniaka maleje.

Profilaktyka nowotworowa wśród
młodzieży

Rak nie wybiera 

Dziękujemy Pani Dyrektor Przed-
szkola w Mielnie za 20 lat pracy na
rzecz mieleńskiej placówki, jej wy-
chowanków i podopiecznych. 
Joannę Daniuk-Walach zapamię-
tamy jako osobę kreatywną 
i zaangażowaną w pełnienie
swojej misji, kobietę która całe
serce poświęcała pracy z dzieć-
mi, i wyjątkowego szefa pla-
cówki, który umiał stworzyć
zespół wspaniałych pedago-
gów odpowiedzialnych za
edukację naszych milusińskich. 
Życzymy powodzenia w dal-
szej karierze zawodowej 
i mnóstwa radości w życiu
prywatnym.

Dziękujemy za pracę!
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„Polska Zobacz Więcej – Weekend za pół ceny”
Podwójna odsłona!
„Polska Zobacz Więcej – Weekend za pół
ceny” to promocja turystyki krajowej w naj-
lepszym wydaniu. „Weekend za pół ceny” 
powraca w listopadzie. W tym roku w nowej
odsłonie – w trakcie dwóch weekendów listo-
pada: 18-20 oraz 25-27.11.2022!

Akcja „Polska Zobacz Więcej – Weekend za pół
ceny” to kampania realizowana przez Ministerstwo
Sportu i Turystyki oraz Polską Organizację Turystycz-
ną, skierowana zarówno do branży turystycznej, jak 
i turystów. Dzięki niej możemy odkrywać piękno na-
szego kraju – późną jesienią - w korzystnych cenach.

Dla branży to świetna okazja do promocji
swoich ofert, również poza głównym sezonem
turystycznym. Ta ogólnopolska kampania pro-
mocyjna stwarza szansę na zwiększenie liczby
gości i reklamę własnych usług. 

Sprzedaż ofert (noclegowych, gastrono-
micznych, kulturowych) ruszy w II połowie paź-
dziernika. 

Oferty turystyczne w obniżonych o 50%
cenach – brzmi jak marzenie?!

Magnetyczna 

Polska!
Mielno należy do grona miast, w których
znajdziesz Magnes Turysty. 

Jest to nie tylko pamiątka, ale również

wyjątkowe wspomnienie! 

Magnes powstał z myślą o turystach,

kolekcjonerach i zbieraczach odwiedzają-

cych miasta w całej Polsce. 

Magnesy dostępne są w Punkcie 

Informacji Turystycznej w Mielnie 

ul. Chrobrego 3B.

Więcej o Magnesie Turysty na: 
www.magnesturysty.pl
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lokalna organizacja turystyczna 
w mielnie wydała rysunkową mapkę
„atrakcje turystyczne pomorza
środkowego” w wersji polskiej i nie-
mieckiej. 

Publikacja ukazała się dzięki
wsparciu finansowemu Zachodniopo-
morskiej Regionalnej Organizacji Tu-
rystycznej (w ramach konkursu na
wsparcie wydawnictw turystycznych)
oraz Gminy Mielno. 

Za pomocą mapki możemy poz-
nać gminę Mielno jak też szlaki tu-
rystczne powiatu koszalińskiego, po-

wiatu sławieńskiego oraz gminę Ty-
chowo.

Mapa udostępniana jest bezpłat-
nie w Punkcie Informacji Turystycznej
w Mielnie przy ul. Chrobrego 3B (biu-

ro czynne jest od poniedziałku do piąt-
ku w godz. 8.00-16.00).

Wersja elektroniczna dostępna na
stronie www.cit.mielno.pl w zakładce
Dla turysty. 

mapa pełna atrakcji 

Publikacja współfinansowana przez Zachodnio-
pomorską Regionalną Organizację Turystyczną. 

Zadanie publiczne finansowane ze środków 
Gminy Mielno

i zlot
Międzynarodowe Zloty Morsów

odbywają się w Mielnie od 2004 roku.
To właśnie wtedy grupa morsów 
z naszej miejscowości wraz z Hilarym
Kubschem wpadła na pomysł zorganizo-
wania spotkania dla zimnolubnych z ca-
łej Polski. Wtedy do Mielna przyjechało

122 osób. Na I Zlocie pojawiły się morsy 
z Krakowa, Kędzierzyna Koźle, Raczek,
Gdańska, Gdyni, Sopotu, Bobolic, Byd-
goszczy, Poznania, Leszna, Dygowa, 
Elbląga, Gorzowa Wielkopolskiego, 
Katowic, Koszalina, Mysłowic, Olsztyna,
Swarzędza, Włosienicy, Zabłudowa 
i Zielonej Góry. Zapoczątkowały one
mroźną tradycję, która trwa do dziś. 

iMPreza 
z reKordaMi

Wydarzenie z roku na rok rozras-
tało się w szalonym tempie. Na II Zlo-
cie w Mielnie bawiło się ponad 300
osób, a na urodzinowej 10 edycji do
zimnego Bałtyku weszło 1526 morsów.

Liczba uczestników Zlotu pozwoliła na
ustanowienie dwóch rekordów Guin-
nessa. Pierwszy pobito w 2010 roku 
z 1054 osobami, a drugi w 2015 r. (nadal
aktualny) z 1799 morsami kąpiącymi
się w zimnym akwenie. Od tego czasu
nikt nie pobił mieleńskiego rekordu.

Mimo braku kolejnych oficjalnych
tytułów, Mielno co roku bije kolejne re-
kordy. Na ostatnim Zlocie w 2022 roku
do wody weszło razem 8576 morsów.
Żadna inna impreza na świecie nie może
pochwalić się takim wynikiem!  

MroŹne Urodziny
Kolejna edycja wydarzenia bę-

dzie wyjątkowa, bo jubileuszowa.
Zlot w 2023 roku to 20 urodziny im-
prezy. Z tej okazji organizator, czyli
Centrum Kultury w Mielnie przygoto-
wało wiele niespodzianek, które już
niebawem zaczną być prezentowane
na social mediach (www.fb.com/Zlot-
MorsowMielno), Zachęcamy do obser-
wowania. Okrągłe urodziny będą na
pewno okazją do wspomnień poprzed-
nich edycji Zlotu, ale też do rozpoczę-
cia kilku nowych tradycji. 

ziMne atraKCJe
Międzynarodowe Zloty Morsów 

w Mielnie to nie tylko zimne kąpiele.
Organizatorzy zawsze szykują dla

uczestników kilkanaście atrakcji, 
w których można brać udział od
czwartku do niedzieli (9-12.02.2023 r.).
W programie znaleźć można m.in.
biegi, turniej mrozoodpornych, kąpie-
le w saunach i baliach, koncerty oraz
pałac ślubów. Na Zloty zapraszane są
zawsze największe gwiazdy muzyki.
Co roku wybierany jest również temat
przewodni danej edycji. Uczestnicy
przebierają się zgodnie z tematem, 
a organizatorzy dbają o odpowiednie
dekoracje i nagrody za pomysłowość.

CHŁodno 
zaPraszaMy

Urodzinowy 20 Międzynarodowy
Zlot Morsów w Mielnie odbędzie się
tradycyjnie w drugi weekend lutego 
od 9 do 12 lutego 2023 r. Po wszystkie
informacje zapraszamy na stronę
www.zlotmorsow.mielno.pl oraz stro-
nę na facebooku www.fb.com/Zlot-
MorsowMielno. 

Organizatorzy do morsowania za-
praszają nie tylko starych „wyjadaczy”, ale
i osoby, które nigdy nie próbowały tej ak-
tywności. Według badań prowadzanych
przez organizatora duża część uczestni-
ków morsuje w Mielnie w czasie Zlotu
właśnie po raz pierwszy. Bo gdzie zacząć
swoją przygodę z zimnymi kąpielami, jak
nie w światowej stolicy morsowania?

Urodzinowy Międzynarodowy zlot Morsów w Mielnie 

Już niedługo!

Centrum Kultury w Mielnie działa
już od 2016 r. Naszym podstawowym
zadaniem jest prowadzenie działalno-
ści kulturalnej i artystycznej, integro-
wanie lokalnej społeczności oraz po-
moc w rozwoju gminy poprzez eduka-
cję kulturalną i wychowanie przez
sztukę. Oczywiście oprócz organizo-
wania wydarzeń promujących i pre-
zentujących gminę, zajmujemy się
również organizacją wolnego czasu dla
dzieci, młodzieży i dorosłych poprzez
sekcje i warsztaty rozwijające przeróż-
ne zainteresowania i umiejętności. 

Naszych najmłodszych mieszkań-
ców zapraszamy na…

zajęcia „Szachy, plan-
Szówki i nie tylko”. 
Gra w szachy rozwija logiczne my-

ślenie, kreatywność i samodzielność.
Ale nie tylko. Badania przeprowadzone
na grupie dzieci, które trenują szachy,
wykazały, że poprawiają się także ich
umiejętności społeczne. Dodatkowo
nauczymy was grać w najciekawsze gry
planszowe. Strategie, gry kafelkowe,
planszówki to świat nieskończonych
możliwości i świetnej zabawy. Jeśli sza-
chy to nie twoja bajka, zapraszamy na
zajęcia z brydża sportowego. Brydż to
wyjątkowy sport umysłowy, który uczy
logicznego myślenia, wnioskowania,

oceny ryzyka, obliczania szans, wy-
trwałości, systematyczności i cierpli-
wości. Poprawia umiejętność zapamię-
tywania, koncentracji i skupiania uwa-
gi. Gra w parze uczy współdziałania,
odpowiedzialności, szacunku dla part-
nera i zrozumienia jego potrzeb, a tak-
że uświadamia konsekwencje dokony-
wanych wyborów

warto też pomyśleć
o zajęciach z języka
angielSkiego. 
Zapraszamy wszystkie dzieci do

rozpoczęcia przygody z językiem an-
gielskim w formie nauki przez gry i za-
bawę, który w przyszłości otwiera
drzwi do swobodnego podróżowania,
poznawania nowych osób i miejsc. 
W naszej ofercie znajdują się również
warsztaty kulinarne, na których dzieci

będą mogły odkryć nowe smaki i pod
profesjonalną opieką nauczą się samo-
dzielności w kuchni oraz zajęcia senso-
ryczne, które stymulują dzieci do poz-
nawania i odkrywania świata. Zapra-
szamy również do zapisów na warsztaty
sekcji form użytkowych, podczas któ-
rych dzieci rozwiną swoją kreatywność,
wyobraźnię i zdolności manualne, za-
jęcia aktorskie, gdzie nauczymy was
sztuki improwizacji i emisji głosu oraz
na warsztaty z robotyki i kodowania,
podczas których dzieci nauczą się two-
rzyć algorytmy, współpracować w ze-
społach, wzmocnią umiejętności ma-
nualne oraz wyobraźnię przestrzenną.
Jeśli chcesz by twoje dziecko miało wię-
cej ruchu to idealnym rozwiązaniem
będą zajęcia taneczne, gdzie dzieci
poznają podstawowe kroki i figury ta-
neczne, ale przede wszystkim odkryją

w jaki sposób poruszać się i uwalniać
emocje w tańcu.

Dla naSzych StarSzych
mieSzkańców…
przygotowaliśmy ciekawą ofertę

zajęć manualnych takich jak malarstwo
i rysunek, które pozwalają puścić wo-
dze fantazji, oferując w zamian nie-
skończoną radość i satysfakcję z two-
rzenia, zajęcia z sekcji form użytko-
wych, dzięki którym nauczysz się jak
estetycznie komponować dekoracje
oraz warsztaty kulinarne, gdzie każdy
będzie miał okazję poznać nowe smaki,
techniki kulinarne i nowe potrawy, 
a także samodzielnie przygotować sa-
łatki, desery i dania obiadowe. Jeśli pra-
cujesz przy biurku lub po prostu brak ci
ruchu, to idealne dla ciebie będą zajęcia
z gimnastyki słowiańskiej, które wpły-
ną pozytywnie na prawidłową postawę,
wzmocnią mięśnie oraz poprawią ela-
styczność ciała. Zapraszamy również na
zajęcia taneczne, które mogą być świet-
na alternatywą dla nudy w domu oraz
na sekcje praktyki aktywności fizycz-
nej, gdzie poprzez ćwiczenia z piłką 
i przyrządami gimnastycznymi za-
dbasz o swoją kondycję i zdrowie. 

Oczywiście nie mogło zabraknąć
zajęć aktorskich, dzięki którym
wzmocnisz pewność siebie, poprawisz

umiejętności słuchania i negocjowania
oraz zwiększysz swoją ogólną kreatyw-
ność. Jeśli chcesz popracować nad
swoim umysłem, a przy tym dobrze się
bawić to idealnym rozwiązaniem
będą zajęcia brydżowe, gdzie 
w świetnym towarzystwie poprawisz
umiejętności zapamiętywania, kon-
centracji i skupiania uwagi. Zaprasza-
my również na zajęcia z języka an-
gielskiego, który w dzisiejszych cza-
sach przyda się w każdej dziedzinie
życia oraz na warsztaty fotograficz-
ne gdzie poznacie różne techniki foto-
graficzne z uwzględnieniem różnych
sprzętów, dobieranych parametrów 
i nie tylko. Dowiesz się także, jak szyb-
ko przygotować scenerię, żeby zdjęcia
wyglądały jeszcze lepiej.  

Nasze sekcje to idealna forma spę-
dzenia wolnego czasu. U nas nauczysz się
nowych umiejętności lub podszlifujesz
już te znane, zawrzesz nowe, interesują-
ce znajomości, ale przede wszystkim bę-
dziesz się dobrze bawił. 

CKM – centrum dla mieszkańców

Zapisy online zostały zamknięte.
Aktualnie można zapisać się je-
dynie telefonicznie (94 315 60
71, 94 314 91 41) oraz w bu-
dynku Centrum Kultury w Miel-
nie.


