
Na sierpniowej sesji nadzwy-
czajnej Rada Miejska Miel-
na zadecydowała o wnie-

sieniu skargi do Wojewódzkiego Sądu
Administracyjnego w Warszawie na
czynność Rady Ministrów z dnia 25 lip-
ca 2022 r. w przedmiocie przyjęcia bez
zmian projektu rozporządzenia RM 
w sprawie ustalenia granic niektórych
gmin i miast oraz nadania niektórym
miejscowościom statusu miasta w za-
kresie, w jakim czynność ta odnosi do
zmiany z dniem 1 stycznia 2023 r. granic
gminy Sianów i gminy Mielno przez
włączenie do dotychczasowego obszaru
gminy Sianów sołectwa Łazy.   

– W ślad za drogą prawną wyty-
czoną przez Rzecznika Praw Obywa-
telskich rozpoczynamy batalię w WSA
– mówił Tadeusz Jarząbek, przewodni-
czący RM Mielna. – Projekt Rady 
Ministrów nie był wnikliwą analizą, 
a jedynie powtórzeniem argumentacji
z sianowskiej uchwały. Ponadto Rada
Ministrów 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 50
lat istnienia sołectwa Łazy w gminie

Mielno. De facto rozstrzygnięcie Rady
Ministrów – oceniane w oparciu o uza-
sadnienie projektu – nie wynika z jas-
nych zasad i kryteriów dokonywania
zmian granic gmin. 

– Sądy wojewódzkie nie chcą zaj-
mować się rozporządzeniami Rady
Ministrów, Trybunał Konstytucyjny
też nie chce badać takich spraw, bo
one są konkretne, a nie ogólne, gmina
Mielno idzie więc szlakiem, wyzna-
czonym niedawno przez Rzecznika

Praw Obywatelskich, który w podob-
nej sprawie, tylko że w Bełchatowie,
zaskarżył nie samo rozporządzenie,
ale czynność administracyjną 
w postaci przyjęcia projektu bez uwag.
Gmina Mielno wnosi więc o uznanie
bezskuteczności tej decyzji – tłumaczy
drogę prawną obraną przez samorzą-
dowców Marcin Sychowski, radca
prawny.

Wyczerpiemy wszelkie dostępne
drogi aby walczyć o oderwane od gmi-

ny sołectwo Łazy wbrew wynikom
konsultacji, wbrew naszym apelom,
wbrew logice i opinii samych miesz-
kańców Łaz – mówili zgodnie podczas
sesji radni Mielna – I pójdziemy jesz-
cze dalej – zapowiadali.

Mieleński samorząd analizuje
także „walkę” w Trybunale Konstytu-
cyjnym.

Decyzją RADy MINIstRów GMINA MIelNO OD 2023 R. bęDzIe MNIejszA

Zaskarżyliśmy oderwanie ŁAZ
jednogłośni, waleczni, rozczarowani odgórną i polityczną decyzją o zmianie granic administracyjnych mie-
leńscy radni idą dalej...
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Olga Roszak-Pezała, 
burmistrz Mielna:

– Niestety, mimo sprzeciwu mieleńskich
samorządowców, lokalnej społeczności i
samych mieszkańców Łaz, od 1 stycznia
2023 r. zmieniają się granice administra-
cyjne Gminy Mielno.
Jest mnóstwo ważnych i istotnych spraw
do uregulowania. W trosce o losy „mo-
ich” Łaz (bo przez 50 lat były mieleńskie)
i z niepokoju o dalsze funkcjonowanie
mieszkańców tego sołectwa zapraszam
do kontaktu włodarza Sianowa.
Bo... nie wystarczy ślepo „zabujać się” 
w Łazach. Należy już pracować na rzecz
ich mieszkańców.

OPINIA

#OdkłamujemyBałtyk to akcja,
której celem jest walka z niepraw-
dziwymi doniesieniami medialnymi,
mającymi na celu zniechęcenie 
turystów do przyjazdu nad polskie
wybrzeże.

Kampania prowadzona już 3. rok
przez mieleński magistrat cieszy się
ogólnopolską popularnością. Jak wi-
dać po ciągle pojawiających się przeka-

zach medialnych, walka z nieprawdą
nie jest łatwa, ale powoli zaczyna przy-
nosić efekty. 

Nie jesteśmy sami
Chociaż wydawać by się mogło, że

w zderzeniu z potężną machiną me-
dialną niewielka Gmina Mielno ma
małe szanse, to w praktyce okazało się,
iż Internet rządzi się swoimi prawami.
To właśnie tam prowadzona była 
i przecież ciągle jest inicjatywa odkła-
mywania Bałtyku – bo tak o niej mówią
lokalni przedsiębiorcy, czy dziennika-
rze. – My tylko pokazujemy prawdę, 
a „robotę” wykonują za nas internauci,
czyli nasi mieszkańcy, przedsiębiorcy 
i turyści. To oni udostępniają nasze 
treści, piszą komentarze w różnych
miejscach i czasami nie mają wręcz li-
tości dla twórców artykułów napisa-
nych pod fałszywą, przyjętą wcześniej
tezę – mówi Radosław Sobko, pomy-
słodawca akcji. Takich wpisów pod tre-
ściami uderzającymi w polskie wy-
brzeże zliczyć można już nawet nie set-
ki, a tysiące, więc trzeba przyznać, że 
w obalaniu nieprawdy nie jesteśmy sami.

Od ceN pO krwiOżercZe
Bakterie i rekiNy
W tym roku nagonka na nadbał-

tycki wypoczynek skupiała się wokół

cen i z jakiegoś powodu nie widać już
było treści o rzekomych krwiożerczych
bakteriach, czy rekinach grasujących
w Bałtyku. – Być może udało nam się
udowodnić absurdalność artykułów
straszących turystów tzw. mięsożerny-
mi bakteriami, czy nawet rekinami.
Zresztą internauci nie pozostawiali 
takich owoców dziennikarstwa bez
odzewu i dosyć bezpośrednio pisali, 
co o tym myślą. Czy autorzy oprzy-
tomnieli? Zdarzają się jeszcze poje-
dyncze historie o zagrożeniu czyhają-
cym w wodach Bałtyku, ale takich
opowieści naliczyliśmy w tym roku
tylko kilka. Pomimo tego popularno-
ścią nadal cieszył się temat rzekomo
kosmicznych cen na wybrzeżu, gdzie
za noclegi, czy wyżywienie trzeba za-
płacić majątek. Najbardziej cieszy nas,
że internauci sami zaczęli już reago-
wać na takie oderwane od rzeczywis-
tości materiały i nie tylko je krytykują,
ale podają też w komentarzach kon-
kretne ceny lub zdjęcia z paragonami.
Sami walczą z szerzeniem nieprawdy 
o wymyślonej przez dziennikarzy dro-
żyźnie i z perspektywy czasu naszym
największym sukcesem jest właśnie to,
że w jakimś stopniu udało nam się za-
chęcić ludzi do publicznego zabiera-
nia głosu w naszej sprawie – tłumaczy
Radosław Sobko.

OdmieNNe percepcja
Artykuły o horrendalnych cenach

serwowanych przez nadmorskich
przedsiębiorców w dobie wysokiej in-
f lacji miały przestraszyć turystów
przed wyjazdem nad Bałtyk. Tak się
jednak nie stało, bo zdecydowali się do
nas licznie przyjechać i dzięki temu
mogliśmy przeczytać wiele opinii, 
w których bronili naszych przedsię-
biorców przed nagonką. Wiele razy
podkreślali, że ceny wszystkiego w Pol-
sce strasznie wzrosły, a pomimo tego
wcale nie widać silnych podwyżek cen

usług w Gminie Mielno. Nie przeszko-
dziło to, aby nawet najpopularniejsze
redakcje pisały o tzw. paragonach gro-
zy. – Niektóre portale wręcz się pogu-
biły w tym, co publikują, bo były takie
sytuacje, że tego samego dnia pojawia-
ły się materiały o kosmicznych cenach
na wybrzeżu i o tym, że jednak na wy-
brzeżu jest bardzo tanio – dodaje po-
mysłodawca akcji. Dlaczego nagonka
na nadmorski obszar Polski jest cały
czas powielana i kto ma w tym interes?
Na to pytanie pewnie każdy będzie
mógł odpowiedzieć sobie sam.

Znów odkłamywaliśmy Bałtyk
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Ł
azy formalnie przestaną 
być częścią Gminy Mielno 
1 stycznia 2023.Trzeba pa-

miętać przy tym, że w 2012 r. udało się
obronić Gminę Mielno przez zapęda-
mi władz Sianowa, które już wtedy
chciały zagarnąć Łazy. Niestety, tym
razem siła argumentów przegrała z ar-
gumentem siły – wbrew realnym prze-
słankom.

UniWerSalny SPoSób
na zMianę Granic
Patrząc na całą tą sytuację wiele

osób zastanawia się, skąd w ogóle taki
pomysł, aby wszczynać procedurę
oderwania Łaz od Gminy Mielno, sko-
ro mieszkańcy tego nie chcieli – chcia-
ły tego wyłącznie władze Gminy 
Sianów. Odpowiedź może być proza-
iczna, ale niestety tak było w rzeczy-
wistości, że podobno do sianowskiego
ratusza wpłynął list, na którym po-
dobno podpisało się wielu mieszkań-
ców i przedsiębiorców z Łaz, którzy
podobno oczekiwali wchłonięcia
miejscowości przez Gminę Sianów.
Czy coś tutaj budzi podejrzenie? Ab-
solutnie! Dopiero po czasie okazało
się, że wspomniany list z podpisami
został całkowicie utajniony przez wła-
dze Sianowa, przez co nie wiadomo,
czy taki list w ogóle powstał oraz kto
go tak naprawdę podpisał. 

Na szczęście polskie prawo prze-
widuje takie sytuacje – na dobrą
sprawę każda gmina mogłaby na
podstawie rzekomego i tajnego listu
argumentować zmianę granic w inte-
resującym ją kierunku – dlatego wpro-
wadzono instytucje konsultacji spo-
łecznych. To jedyna forma wyrażenia
prawdziwej woli mieszkańców w danej
sprawie, ponieważ muszą podpisać się
z imienia i nazwiska, a ich głos jest we-
ryfikowany przez gminę. Dzięki temu
zdanie zabierają tylko te osoby, któ-
rych sprawa rzeczywiście dotyczy 
– w tym przypadku mieszkańcy Gminy
Mielno i Łaz. Odnosząc się do rzeko-
mego listu, trzeba przypomnieć, że 
w wynikach konsultacji społecznych
przeprowadzonych przez Gminę Miel-
no z uprawnionych 69 mieszkańców
Łaz głos zabrały 54 osoby, z czego 52
były przeciwko zmianie granic, a 2 się
wstrzymały. 

Trzeba zaznaczyć, że osoby zain-
teresowane zmianą granic nie zaak-
ceptowały wyników konsultacji. Poja-
wiało się wiele kłamstw i oszczerstw,
np. o „domeldowywanie” mieszkań-
ców. Gmina Mielno w swojej kampanii
przeciwko zmianie granic wykazała, że
liczba mieszkańców Łaz uprawnio-
nych do głosowania była nawet mniej-
sza niż w latach poprzednich, co
utwierdziło opinię o absurdach produ-
kowanych przez zwolenników Gminy
Sianów. Nie można traktować prawa
wyrywkowo i akceptować demokracji
tylko wtedy, kiedy jej wyniki są zgodne
z naszymi oczekiwaniami: rezultat

konsultacji społecznych to jest praw-
dziwy głos mieszkańców – nie tajny,
rzekomy list, który nie wiadomo, czy
w ogóle istnieje i którego autentyczno-
ści rzekomych podpisów nigdy nikt
nie zweryfikował. 

Niestety jak się później okazało,
dla Rady Ministrów wyniki konsultacji
nie miały znaczenia – miał za to rzeko-
my list.

znaleźć SenS
W bezSenSie
Argumentów przeciwko zmianie

granic Gminy Mielno w trakcie batalii
o zachowanie samorządu w dotych-
czasowym wymiarze pojawiło się
mnóstwo. Była mowa o tym, że Łazy
nigdy nie były w granicach Gminy Sia-
nów, co sugerowali zwolennicy ode-
rwania miejscowości. Ponadto wska-
zywano na bardzo silny związek Łaz 
z cała Gminą Mielno poprzez niemal
50 lat funkcjonowania samorządu 
w obecnym kształcie. Łazy rozwijały
się m.in. na turystycznej mapie Polski
wspólnie z Gminą Mielno w czasach
transformacji politycznej i przeobra-
żeń społeczno-ekonomicznych lat 
80-tych i 90-tych. 

To wspólnie z Gminą Mielno
mieszkańcy Łaz weszli do Unii Euro-
pejskiej w 2004 r., otwierając nowy

rozdział w historii Polski. Wspólnie
przeszli kryzysy gospodarcze, czy pan-
demię COVID-19. Wszystkie te do-
świadczenia spoiły Łazy z Gminą
Mielno, przez co miejscowość jest nie-
rozerwalnie związana z mieleńskim
samorządem, tworząc jeden świetnie
funkcjonujący, związany z wieloma
aspektami i ugruntowany administra-
cyjnie obszar. Jako argument przyta-
czano też absolutny brak doświadcze-
nia Gminy Sianów w turystyce i jakich-
kolwiek sukcesów w tym aspekcie (jest

wiele przykładów nadmorskich gmin,
które nie są w stanie wykorzystać po-
tencjału, czyli sam dostęp do morza
niczego nie gwarantuje). Była mowa
również o braku realnych związków
Gminy Sianów z Łazami. 

Władze Gminy Mielno wskazy-
wały też, że próba zagarnięcia Łaz jest
pozbawiona sensu z punktu widzenia
podziału terytorialnego. W praktyce
zmiany granic polegają na powiększa-
niu miast o obszary wiejskie, a nie tak
jak w tym przypadku – powiększanie
obszaru wiejskiego o inny obszar wiej-
ski (Łazy graniczą ze wsią Osieki). Jak
widać, sprawa pełna jest absurdów,
dlatego ciężko zrozumieć, dlaczego
Rada Ministrów podjęła taką decyz-
ję.Wsród mieszkańców Gminy Mielno
często można usłyszeć, że to jest spra-
wa polityczna, a o wszystkim zadecy-
dowały koneksje.

W PoSzUkiWaniU
PoMocy
W obliczu zagrożenia oderwania

Łaz od Gminy Mielno wbrew woli
mieszkańców, władze samorządu zde-
cydowały się zrobić wszystko, co tylko
się da, aby do tego nie dopuścić. Wy-
słanych zostało wiele różnorodnych
listów zawierających konkretne argu-
menty przeciwko zmianie granic.

Wśród adresatów byli m.in. parlamen-
tarzyści oraz członkowie Rady Mini-
strów na czele z Premierem. Władze
Gminy Mielno uczestniczyły w wielu
spotkaniach i rozmowach z osobami,
których zdanie ma znaczenie na po-
ziomie administracji lokalnej, regio-
nalnej i centralnej. 

Burmistrz Mielna, Olga Roszak-
Pezała wraz z przewodniczącym Rady
Miejskiej Mielna oraz przedstawicie-
lem społeczności Łaz uczestniczyli
m.in. w parlamentarnym zespole ds.
współpracy z samorządami gmin, po-
wiatów i województw. Odbyła się też
konferencja prasowa w Sejmie, gdzie 
w obronie integralności terytorialnej
Gminy Mielno obok przedstawicieli
władz i mieszkańców samorządu sta-
nął poseł Jarosław Rzepa. Nie obyło się
również bez kampanii informacyjnej,
która przedstawiała absurdalność
wszczętej przez Gminę Sianów proce-
dury. Jakby tego było mało, w Koszali-
nie pod biurem ministra Pawła Szefer-
nakera odbył się protest społeczności,
która chciała po prostu zostać wysłu-
chana i pozostać we wspólnocie Gmi-
ny Mielno. Niestety, minister nie spot-
kał się z protestującymi.

Mieleńscy radni poszli dalej… zło-
żyli skargę do Wsa i analizują także
walkę w Trybunale Konstytucyjnym.

DeCyzjA RADy MINIsTRów 

gmina Mielno od 2023 r. będzie mniejsza
25 lipca 2022 r. w Warszawie zapadła decyzja o oderwaniu Łaz od Gminy Mielno i włączeniu sołectwa do Gminy Sianów. Po długiej batalii 
o zachowanie granic samorządu postanowiono, aby wbrew woli mieszkańców Gminy Mielno i Łaz dokonać siłowego odłączenia miejscowości.

Nikt nie poparł oderwania
miejscowości od gminy
Mielno, a 96% społeczności
było przeciw. 

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 

Olga Roszak-Pezała, 
burmistrz Mielna:

– To było napraw-
dę trudne i pełne
pracy osiem mie-
sięcy. Wykonaliśmy
wiele analiz po-
twierdzających
brak sensu zmiany
granic. Odbyliśmy
mnóstwo nieofi-

cjalnych i oficjalnych spotkań w tej
sprawie. W przestrzeni medialnej
byliśmy bezpardonowo atakowani
przez samorządowe władze Siano-
wa, jednak nie daliśmy się sprowo-
kować i nie odpowiadaliśmy agre-
sją. Robiliśmy po prostu to, co po-
winniśmy, czyli ukazywaliśmy
prawdę, która prędzej, czy później,
ale zawsze się obroni – podsumo-
wuje Olga Roszak-Pezała. 
– W mediach władze Sianowa nie-
jednokrotnie stawiały się na pozy-
cji „lepszego od innych”, co obja-
wiało się szeroką krytyką Gminy
Mielno pod wieloma względami.
To bardzo ciekawe, szczególnie 
że praktycznie w każdym aspekcie
oceny społeczno-ekonomicznej
Gmina Sianów wypada przy 
mieleńskim samorządzie bardzo
blado. To najprawdopodobniej ele-
menty obranej taktyki, która za-
kładała, aby uderzać w Gminę
Mielno wszędzie gdzie się da i jak
tylko się da, aby usprawiedliwić
swoją agresywną politykę teryto-
rialną.

OPINIA
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Hippieza Mielno Festival za nami!

W pierwszy sierpniowy weekend
w Mielnie odbyła się kolejna edycja mu-
zycznego wydarzenia HIPPIEZA Miel-
no Festival. Mielno zamieniło się 
w miasto festiwalowe z różnorodną
muzyką, pozytywną atmosferą i szczę-
śliwymi ludźmi. Wydarzenie to było in-
spirowane kulturą hipisowską i spotka-
ło się z ogromnym zainteresowaniem
turystów oraz mieszkańców regionu.

Tegoroczna edycja festiwalu roz-
poczęła się w czwartek na imprezie 
Before Party z Kubą Karasiem, a na-
stępnego dnia odbyły się liczne się
koncerty. W piątek na scenie mieleń-
skiej HIPPIEZY wystąpili: Igo, Mery
Spolsky, Sidney Polak, RalphKaminski,
Wanda i Banda oraz Pro8l3m. W sobotę
bawiliśmy się przy muzyce takich ze-
społów jak Zalia, Bokka, Vellow, Fisz
Emade Tworzywo, Nosowska oraz Kayah,
która przygotowała specjalny koncert 
w klimacie bałkańskim z Bum Bum
Orkestar. Na placu festiwalowym można
było również skorzystać z ciekawych at-
rakcji takich jak darmowe tatuaże z mo-
tywem HIPPIEZY czy zrobić zakupy 
w sklepiku vintage, który prowadzony był
przez znaną aktorkę Martę Malikowską.

HIPPIEZA to nie tylko świetna mu-
zyka i cudowni ludzie, to również dodat-
kowe rozrywki. Przed koncertami przez
cały dzień można było korzystać z wielu
atrakcji przygotowanych w Strefie 1968.
Każdy z uczestników festiwalu mógł
wziąć udział i samodzielnie wydruko-
wać wzór nawiązujący do HIPPIEZY na
koszulce. Warsztaty poprowadził Maciej
Mazurkiewicz z Druklin, który zajmuje
się graffiti oraz muralami, a technika 
sitodruku ma specjalne miejsce w jego
sercu. Towarzyszyła mu Marta Mali-
kowska znana m.in. z serialu Ślepnąc od
Świateł czy Skazana. Każdy mógł rów-
nież wziąć udział w lekcji jogi, którą 
poprowadziła właścicielka AnaHata
Yoga z Koszalina. Dodatkowo w sobotę
w strefie 1968 odbył się koncert gongów 
i mis tybetańskich. Poprowadziła go
Marta Sobczak-Jensen, która jest czelad-
nikiem bioenergoterapii, certyfikowaną
masażystką dźwiękiem oraz arterapeut-
ką. W swojej pracy pomaga ludziom
poznawać emocje, zachowywać balans
w życiu i niesie ukojenie dla ciała i duszy. 

W strefie 1968 odbyło się również
spotkanie autorskie z wyjątkowym
człowiekiem – Kamilem Sipowiczem.
To pisarz, poeta, historyk filozofii,
dziennikarz, malarz i rzeźbiarz, a co
więcej był mężem Kory, która właśnie 
w Mielnie, na I zlocie hipisów w Polsce,
przyjęła swój pseudonim artystyczny.

To był świetny czas przepełniony
różnorodnością, kolorami, uśmiechnię-
tymi ludźmi, doskonałą muzyką i najlep-
szą energią pod słońcem! Mielno napraw-
dę stało się kolorowym miasteczkiem!

4-6 sierpnia odbył się najgorętszy festiwal na Pomorzu czyli Hippieza! W te
trzy dni Mielno wypełniło się najlepszą polską muzyką, mnóstwem atrakcji, ale
przede wszystkim rzeszą wspaniałych i kreatywnych ludzi. 
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Pomorze Zachodnie
na rowerze 
Wszystkie niezbędne informacje o tra-

sach, opisy, mapy i propozycje rowero-

wych wycieczek znajdują się w jednym

miejscu! W nowej, bezpłatnej aplika-
cji „Pomorze Zachodnie”.
W apce znajduje się też audioprzewodnik

oraz spis atrakcji turystycznych i planowa-

nych wydarzeń kulturalnych. Nie brakuje

ciekawostek, pięknych zdjęć i opisów

przyrody. Nie zwlekaj! Pobierz aplikację 

i ruszaj w trasę!

Android:
https://play.google.com/store/apps/details...

iOS: 
https://apps.apple.com/us/app/pomorze-za-

chodnie/id1629384838

Zaplanuj wycieczkę rowerową, sprawdź

miejsca przyjazne rowerzystom, pobierz

materiały do druku – wejdź na stronę

https://rowery.wzp.pl/

Powalcz 
o Certyfikat POT 
Polska Organizacja Turystyczna prowadzi nabór do 19. edycji konkursu 
Polskiej Organizacji Turystycznej na Najlepszy Produkt Turystyczny. 
Na laureatów czekają prestiżowe Certyfikaty POT oraz cenne wsparcie pro-
mocyjne. Konkurs organizowany jest przez Polską Organizację Turystyczną
od 2003 roku. 

Jego celem jest podnoszenie jakości i konkurencyjności oferty turystycznej
poprzez kreowanie produktów, które nie tylko wyróżniają się atrakcyjnością 
turystyczną, ale także są nowatorskie, przyjazne turystom i dają wiele możliwo-
ści spędzenia wolnego czasu.  

Certyfikaty Polskiej Organizacji Turystycznej to najważniejsza nagroda 
w branży. Stanowi ona rekomendację i gwarancję usług na najwyższym pozio-
mie. Podnosi rangę produktu turystycznego, wzmacnia jego pozycję w ofertach
dla klientów, dzięki czemu marka danego produktu staje się rozpoznawalna 
w całym kraju a nawet za granicą. 

Etap regionalny konkursu w województwie zachodniopomorskim realizo-
wany jest tradycyjnie przez Zachodniopomorską Regionalną Organizację
Turystyczną (ZROT) i potrwa do 12 września 2022 r. Do tego czasu można
zgłaszać produkty turystyczne  w następujących kategoriach: 

• wydarzenie cykliczne,
• pakiet usług turystycznych / impreza turystyczna,
• obiekt,
• szlak,
• miejsce / obszar.

Po pozytywnej ocenie formalnej zgłaszanych produktów, regionalna Kapi-
tuła Konkursu wytypuje te, które przejdą do etapu ogólnopolskiego. Wśród nich
znajdą się: trzy najlepsze produkty turystyczne ubiegające się o Certyfikat POT,
(w tym produkt wskazany przez Komisję do ubiegania się o tytuł Certyfikatu In-
ternautów), jeden produkt ubiegający się o Certyfikat Specjalny (dedykowany
produktom oryginalnym, mało znanym, mającym niezwykły potencjał, istnieją-
cym na rynku nie dłużej niż dwa lata) oraz jeden ubiegający się o Złoty Certyfikat
POT (produkt wyróżniony Certyfikatem POT w poprzednich edycjach, co naj-
mniej 3 lata temu i zgłoszony w bieżącym konkursie do etapu ogólnopolskiego
przez ZROT jako kandydat w tej kategorii).

Wszystkie certyfikowane produkty turystyczne zostaną objęte programem
promocyjnym Polskiej Organizacji Turystycznej. Nagrodą dla zdobywcy Złotego
Certyfikatu POT jest kampania promocyjna w 2023 roku o wartości 200 tys. zło-
tych. O dotychczasowych laureatach konkursu Polskiej Organizacji Turystycz-
nej można przeczytać na Narodowym Portalu Turystycznym: https://certyfika-
ty.polska.travel/

ETaPy KONKursu:

1. Etap I – regionalny: do 12.09.2022r. (za etap regionalny odpowiedzialna
jest Zachodniopomorska Regionalna Organizacja Turystyczna. Osoba
do kontaktu: Magdalena Olejniczak, m.olejniczak@zrot.pl)

2. Etap II – ogólnopolski: 19.09 – 27.10.2022r. 
3. Ceremonia wręczenia Certyfikatów: listopad/grudzień 2022 r. (stacjonarnie

lub w trybie online w zależności od bieżącej sytuacji pandemicznej). 

Zgłoszenia do konkursu na podstawie aplikacji konkursowej na stronie  :
https://konkurs.pot.gov.pl/konkurs
Regulamin konkursu: https://konkurs.pot.gov.pl/regulaminy/pot2022.pdf

W ramach prowadzenia punktów 
informacji turystycznej na terenie
Gminy Mielno (finansowane ze
środków Gminy Mielno) Lokalna 
Organizacja Turystyczna w Mielnie
w okresie wakacyjnym prowadziła
na terenie gminy trzy punkty infor-
macji turystycznej.

W lipcu i w sierpniu funkcjono-
wały dwa punktyw Mielnie i jeden 
w bibliotece w Sarbinowie. Najbardziej
popularną formą przekazu informacji
był kontakt bezpośredni i telefoniczny.
Wzrost ruchu turystycznego zauważal-
ny był od początku czerwca. Czynniki
ekonomiczne, niepokój związany 
z podwyżkami cen mocno przełożył się
na tegoroczne wakacje. Ponad 50% 
Polaków zmieniło swoje plany dotyczą-
ce urlopu, około 20% zrezygnowało 
z jakiegokolwiek wyjazdu. Przeważały
pobyty krótkoterminowe, wybierano
obiekty o niższej kategorii z własnym
wyżywieniem. 

Z usług trzech punktów informa-
cji turystycznej od 1 czerwca do 24
sierpnia skorzystało 5.489 osób, w tym
4.741 osób to Polacy. Odwiedzający na-
sze punkty to turyści, mieszkańcy gmi-
ny, pracownicy obiektów noclegowych.
Wśród turystów zagranicznych prze-
ważają osoby z Niemiec, choć było ich
mniej w porównaniu z latami poprzed-
nimi, co jest konsekwencją sytuacji po-

litycznej naszego kraju. Od trzech lat
zauważalny jest na terenie gminy Miel-
no wzrost turystów z Czech. W porów-
naniuz rokiem ubiegłym zmniejszyła
się liczba zapytań o wolne pokoje, 
więcej natomiast otrzymano zapytań 
o weryfikację obiektów noclegowych,
tj. sprawdzenie czy dany obiekt istnieje
i jest wpisany do gminnej ewidencji
obiektów świadczących usługi nocle-
gowe. 

Ze strony internetowej

www.cit.mielno.pl najczęściej korzys-
tano w lipcu. Aktualności dotyczące
wydarzeń kulturalnych, promocji 
atrakcji turystycznych, komunikaty 
z gminnych plaż, informacje o Mieleń-
skiej Karcie Turysty zamieszczane były
na stronie internetowej oraz na profilu
FB @MielnoTravel.  

Najczęściej pojawiające się pyta-
nia dotyczyły materiałów drukowa-
nych związanych z turystyką rowero-
wą, adresów wypożyczalni rowerów, at-

Podsumowanie sezonu 2022

Olga Roszak-Pezała, 
burmistrz Mielna:

– Tegoroczny sezon nie był łatwy 
i to zarówno dla turystów, jak i przed-
siębiorców. Szalejąca inflacja zmusiła
biznes i cała branżę turystyczną do
zwiększania cen, a z drugiej strony tu-
rystom przez wzrost kosztów życia po-
zostawało w kieszeni mniej pieniędzy,
co oczywiście ograniczyło wydatki tak-
że na podróżowanie, jak i na samych
wczasach. Dopiero od połowy lipca za-
obserwowaliśmy zwiększony ruch tu-
rystyczny, a mniejsi hotelarze w więk-

szości mieli wolne pokoje już po 15
sierpnia. Frekwencja dopisała w obiek-
tach luksusowych czterogwiazdko-
wych, w których wypoczynek jest
droższy ale oferta jest bogata i różno-
rodna. Na ostateczne podsumowania
przyjdzie jeszcze czas, bo wrzesień 
zapowiada się słoneczny i na pewno 
z wypoczynku nad Bałtykiem skorzys-
ta inna grupa klientów. 

Sylwia Mytnik, dyrektor Biura Lokalnej
Organizacji Turystycznej w Mielnie:

– Większy ruch w punktach infor-
macji turystycznej miał miejsce dopie-

ro w połowie wakacji. Dużym zainte-
resowaniem cieszyły się materiały 
o gminie, mapy tras rowerowych, połą-
czenia do poszczególnych miejscowo-
ści na terenie gminy, do Koszalina, jak
i do Kołobrzegu. Mnóstwo turystów
pytało o questy, jak też z rozwiązany-
mi questami przychodziło do Punktu
Informacji w Mielnie. Te terenowe gry
edukacyjne to strzał w dziesiątkę. Peł-
ny rozkwit przeżywa obecnie turysty-
ka z zagadkami, która jest wspaniałą
okazją do poznania historii regionu.  

Blaski i cienie sezonu letn



rakcji turystycznych, połączeń komu-
nikacyjnych do poszczególnych miejs-
cowości na terenie gminy, miast sąsia-
dujących z gminą oraz gier terenowych
tzw. questów (w Mielnie, Chłopach 
i w Gąskach). 

Turystom oferowano do sprzedaży
magnesy, kubki, koszulki, długopisy,
torby bawełniane, gadżety tegoroczne-
go Zlotu Morsów. Z nowości pojawił się
Magnes Turysty – ogólnopolski projekt
skierowany do turystów i kolekcjone-
rów. Mielno jest jednym z siedmiu
miast z Zachodniopomorskiego, które
znalazło się na mapie kolekcjonerskich
magnesów. Tegoroczny sezon wakacyj-
ny to także duże zainteresowanie 
pocztówkami. W Punkcie Informacji
Turystycznej przy ul. Chrobrego 3B 
w Mielnie prowadzona była sprzedaż
biletów na wydarzenia organizowane 
w ramach Mieleńskiego Lata Arty-
stycznego oraz dystrybucja plakatów 
i ulotek ze szczegółowym programem

MLA. Nasz punkt przy ul Chrobrego
3B pełni funkcję punktu ksero (jedyny
punkt na terenie Mielna). 

Z wydawnictw najczęściej kupo-
wane były mapy: Wybrzeże Bałtyku,
Pobrzeże Koszalińskie, Jezioro Jamno 

z Gminą Mielno oraz mapa samocho-
dowa Polaki. Bezpłatne wydawnictwa
cieszące się największą popularnością
to: mapa rowerowa VeloBaltica na Po-
morzu Środkowym, ulotki prezentują-
ce szlak VeloBaltica od Świnoujścia do
Ustki, ulotka z mapką Leśnej Pętli
Przygód i Tajemnic, plan gminy Miel-
no w formie tzw. wyrywanki oraz
mapa rysunkowa atrakcji turystycz-
nych Pomorza Środkowego.

Relacje z przebiegu sezonu letnie-
go, informacje o atrakcjach naszej gmi-
ny oraz działaniach Lokalnej Organi-
zacji Turystycznej i Informacji Tury-
stycznej w Mielnie we współpracy
z samorządem gminy emitowane były
na antenie Radia Koszalin, TVP Szcze-
cin oraz Telewizji Kablowej Koszalin. 

Zadanie publiczne finansowane ze środków
Gminy Mielno.
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MIELEŃSKIE 
LATO ARTYSTYCZNE 
za nami!

O wydarzeniach kulturalnych w minionym sezonie letnim rozmawiamy 
z Anną Ledochowicz – dyrektor Centrum Kultury w Mielnie: 

– Jak określiłaby Pani 
w trzech słowach tegoroczne
Mieleńskie Lato Artystyczne-
go?

– Różnorodne, kreatywne, ambitne.
Różnorodne, bo w kalendarzu wyda-
rzeń każdy znajdzie coś dla siebie. Pla-
nując imprezy staramy się pamiętać 
o każdym rodzaju turysty, który przy-
jeżdża do Mielna. O tym młodszym 
i o starszym. O tym, który lubi aktywny
wypoczynek i o tym, który lubi odpo-
cząć na leżaku. O fanach muzyki roc-
kowej i o fanach szant. Kreatywne, bo
nasz zespół wie, że nie wystarczy zare-
zerwować zespołu muzycznego i za-
mówić techniki, by turyści dobrze
wspominali udział w wydarzeniach. Do
każdego przedsięwzięcia trzeba podej-
ść właśnie kreatywnie i zaproponować
uczestnikom coś więcej. Myślę, że ra-
zem z zespołem CK udaje nam się to
bardzo dobrze. Ambitne, ponieważ zro-
biliśmy w tym roku naprawdę duży fes-
tiwal – mówię tu oczywiście o HIPPIE-
ZA Mielno Festival. 

– HIPPIEZA to świetna
inicjatywa, w której brało
udział wielu świetnych artys-
tów. Czy planujecie kolejną
edycję festiwalu?

– Oczywiście! Rozmawiamy już nawet
z pierwszymi artystami, którzy mieliby
wystąpić w Mielnie z 2023 roku. Chce-
my, aby skala przyszłorocznej edycji
była nawet większa. Otrzymaliśmy od
uczestników oraz artystów wiele
dobrych słów, więc musimy kontynuo-
wać nową tradycję jaką jest organiza-
cja hipisowskiego festiwalu. Cieszymy
się, że udało nam się stworzyć wyda-
rzenie w takiej skali i liczymy, że impre-
za będzie się tylko powiększać.  

– Co jeszcze cieszyło się
dużym zainteresowaniem tu-
rystów?

– Turyści chętni brali udział chociażby
w STREFIE AKTYWNEGO PLAŻINGU.
To również nasz autorski projekt. Wie-
my, że osoby odwiedzające naszą Gmi-
nę chcą skorzystać z jej największej at-

rakcji, czyli z plaży. Dlatego część na-
szych działań przenieśliśmy właśnie
nad samo morze. W strefach odbywają
się całodziennie animacje dla całych
rodzin. Dużym zainteresowaniem cie-
szą się też tradycyjne już w kalendarzu
punkty: Kino na Leżakach, Mieleńskie
Wieczory Organowe i imprezy 
w PRZYSTAŃ.KULTURA. 

– PRZYSTAŃ.KULTURA to
wyjątkowe miejsce na mapie
Mielna. Czy Centrum Kultury
planuje rozwój tej przestrzeni? 

– Pragniemy, aby PRZYSTAŃ stała się
ulubionym miejscem każdego miesz-
kańca Gminy. To właśnie tutaj odbywa-
ją się największe wydarzenia MLA, 
a po wakacjach wydarzenia skierowane
do lokalsów: obchody Święta Niepo-
dległości, imprezy HALLOWEEN i inne.
W tym roku też mamy zaplanowanych
jeszcze kilka wydarzeń, o których już
niebawem…

Centrum Kultury w Mielnie organizuje od lat cykl wakacyjnych wydarzeń
pod nazwą Mieleńskie Lato Artystyczne. W tym roku udało się zorganizo-
wać ponad 30 imprez, w których chętnie brali udział nie tylko turyści, ale
też mieszkańcy gminy.

Maciej Goza, 
dyrektor Mieleńskiego Ośrodka 
Sportu i Rekreacji w Mielnie:

– Miesięcznie na 25-kilometro-
wym odcinku wybrzeża, leżącym 
w gminie Mielno, turyści produkują
do 50 ton śmieci. Mała armia ludzi
sprząta ręcznie i mechanicznie nasze
plaże. A w liczbach: 17 nadmorskich
kąpielisk, ponad 1000 stelaży z worka-
mi na śmieci, i... codziennie około 90
osób staje przed wielkim wyzwaniem
porządkowania plaży po gościach. Wy-

gląda to tak: plaża jest podzielona na
sektory i trzy razy na dobę ekipy zbie-
rają odpadki i wkładają je do worków.
Następnie są one transportowane do
odpowiednich punktów, gdzie są se-
gregowane. Wspomagamy się także
często sprzętem mechanicznym. Po-
siadamy maszynę plażową, która do-
czyszcza piasek po sprzątaniu ręcz-
nym. Zmorą są niedopałki, kapsle 
i drobne odpady. Ale na plaże trafiają
również zużyte jednorazowe pieluchy
dziecięce, butelki szklane, opakowa-
nia po jedzeniu. O zgrozo, część turys-
tów zakopuje śmieci w piasku. Ciągle
Polakom brakuje umiejętności pozos-
tawiania po sobie porządku. Widać, że
ta kultura pobytu w kraju na waka-
cjach nad morzem jeszcze jest mizer-

na. Produkujemy górę śmieci zagraża-
jąc środowisku naturalnemu, i prze-
cież sobie też.

Radosław Sobko, 
pełnomocnik burmistrza ds. turystyki:

– Bardzo się cieszymy, gdyż po
dwuletniej pandemii pojawili się tury-
ści zagraniczni z Niemiec i Czech. 
W tegoroczne wakacje mniej osób rea-
lizowało bon turystyczny, bo prawdzi-
we apogeum wykorzystania tej formy
dofinansowania wypoczynku rodzi-
nom z dziećmi miało miejsce w ubieg-
łym roku. Dominowało zainteresowa-
nie turystyką weekendową i krótszymi
pobytami maksymalnie 3-4 dniowymi.
Pojawili się też jednodniowi turyści
rowerowi. 

    niego
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Powiatowe Centrum Pomocy Ro-
dzinie w Koszalinie rozpoczęło reali-
zację projektu „POWIAT KOSZA-
LIŃSKI OBYWATELOM UKRAINY”.
Projekt jest realizowany 
od 1 czerwca 2022 do 31 paździer-
nika 2023 r.

Celem działań jest ochrona oraz
integracja osób uciekających przed
wojną w Ukrainie, które przybyły do
Polski od 24 lutego br. (w tym dzieci),
poprzez kompleksowe wsparcie. Dzia-
łania są skierowane do osób uciekają-
cych przed wojną w Ukrainie, które
przybyły do Polski od 24 lutego br.,
stanowiących grupę docelową w pro-
jekcie. Dobór form wsparcia będzie
miał charakter indywidualny pod ką-
tem potrzeb poszczególnych uczestni-
ków projektu.

Rekrutacja do projektu jest otwar-

ta i powszechna (nabór ciągły) obej-
mie swym działaniem teren Powiatu
Koszalińskiego. W ramach projektu
realizowane zadania: pomoc prawni-
ka; pomoc psychologa i/lub psychote-
rapeuty; pomoc tłumacza /osoby po-
sługującej się językiem ukraińskim;
pomoc asystenta integracyjnego opra-
cowującego indywidualną ścieżkę 
integracji społecznej wspierającego 
w kontaktach z instytucjami i sytua-
cjami życia codziennego; kursy nauki
języka polskiego.

Wartość projektu: 185 500,00 zł, 
w tym dofinansowanie z Budżetu Pań-
stwa 27 825,00 zł oraz Unii Europej-
skiej 157 675,00 zł.

Serdecznie zapraszamy do
kontaktu odnośnie udziału w pro-
jekcie, tel. 94 7140 253.

Biuro projektowe: 75-626 Ko-
szalin, ul. Andersa 32, pok. 3.11.

Z pomocą obywatelom Ukrainy

Zapraszamy na wystawę

Sowy, pawie, konie, pelikany, ważki,
pająki czyli „Bursztynowe ZOO” 
w Skarbnicy Wioski Rybackiej w Chło-
pach to oryginalna wystawa prezentują-
ca bursztyn mieniący się rozmaitymi ko-
lorami i zaklęty w figurkach zwierząt
oraz biżuterii z motywami fauny. 

Wystawa czynna będzie 

w Skarbnicy w Chłopach do końca

września. 

Wymagana rezerwacja terminu

zwiedzania – tel. 572 02 615. 

Związek Miast i Gmin Morskich

ma swój ogromny wkład w prezen-

tację bursztynu we wsi rybackiej

Chłopy w Gminie Mielno.

Trzy nowe defibrylatory zamonto-
wano w: MOPS Mielno, Informacji
Turystycznej w Mielnie, Bibliotece
Publicznej Gminy Mielno – filia 
w Sarbinowie.

Jest to efekt projektu „Zdrowe ser-
ce pogranicza” realizowanego przez
Województwo Zachodniopomorskie,
którego partnerem jest Kraj Związko-
wy Meklemburgia Pomorze Przednie. 

Głównym celem projektu jest po-
prawa jakości systemu bezpieczeństwa
zdrowotnego na terenie gmin woje-
wództwa zachodniopomorskiego zlo-

kalizowanych w pasie nadmorskim,
które charakteryzują się wysoką ilością
turystów, poprzez stworzenie sieci
punktów szybkiej pomocy wyposażo-
nych w sprzęt specjalistyczny (tj. de-
fibrylatory AED), do wykorzystania 
w przypadku wystąpienia niewydol-
ności sercowo-naczyniowych.

Projekt jest dofinansowany przez
Unię Europejską ze środków Europej-
skiego Funduszu Rozwoju Regional-
nego oraz budżetu państwa.

Więcej o przedsięwzięciu:
www.wzp.pl/zdrowe-serce-pogranicza

Mamy trzy nowe
defibrylatory



Kultura
na wyciągnięcie 
ręki! Oferta zajęć

w CK MIELNO
dla dzieci, młodzieży

i dorosłych

2022/23

Zajęcia w Skarbnicy Wioski Rybackiej
w Chłopach:

    sekcje form użytkowych z Agnieszką 
    Bartodziejską (zajęcia bezpłatne)
    warszaty kulinarne z Marcinem Latkowskim
    i Szymonem Skierką (zajęcia bezpłatne)

Zajęcia rozpoczną
się WE WRZEŚNIU

po konsultacjach
z prowadzącymi sekcje.

Dorośli 
+ Uniwersytet
Trzeciego Wieku

Zapraszamy wszystkich aktywnych 
mieszkańców gminy, a także tych, którzy chcą 
rozpocząć treningi i zadbać o swoją kondycję 
oraz wydolność. Nasza trenerka poprowadzi 
zajęcia, które wpłyną pozytywnie na 
prawidłową postawę, wzmocnią mięśnie oraz 
poprawią elastyczność ciała. Porządna dawka 
ćwiczeń uwolni Twoje ciało od napięć i stresu.

Zajęcia dwa razy w tygodniu
Prowadząca: Urszula Jeger
Cena: 10 zł/zajęcia

GIMNASTYKA SŁOWIAŃSKA

Brydż to wyjątkowy sport, który uczy logicznego 
myślenia, wnioskowania, oceny ryzyka, 
obliczania szans, wytrwałości, systematyczności 
i cierpliwości. Poprawia umiejętność 
zapamiętywania, koncentracji i skupiania 
uwagi. Gra w parze uczy współdziałania, 
odpowiedzialności, szacunku dla partnera 
i zrozumienia jego potrzeb, a także uświadamia 
konsekwencje dokonywanych wyborów. 
Uczestnictwo w zawodach zwiększa odporność 
na stres, uczy zdrowej rywalizacji i taktyki.

Zajęcia raz w tygodniu
Prowadzący: Andrzej Migalski, Piotr Wilczok
Cena: zajęcia bezpłatne

BRYDŻ

Zajęcia dla wszystkich tych, którzy chcą 
nauczyć się podstaw rysunku i malarstwa. 
Uczestnicy zajęć poznają w teorii i praktyce 
co to jest perspektywa, kompozycja, walor, 
tekstura. Będą malować martwą naturę, 
pejzaże i portrety, co pozwoli rozwinąć 
zdolności manualne. 

Zajęcia raz w tygodniu
Prowadząca: Barbara Bieniek
Cena: 50 zł/semestr

MALARSTWO I RYSUNEK

Razem zadbajmy o kondycję i wydolność. 
Rozciąganie i ćwiczenia wzmacniające 
kręgosłup i stawy. Ćwiczenia z piłką 
i przyrządami gimnastycznymi. Ćwiczenia 
dostosowane do kondycji i możliwości 
uczestników. Dzięki tym zajęciom będziecie 
sprawni i szczęśliwi. 

Zajęcia raz w tygodniu
Prowadzący: Błażej Wróblewski
Cena: 10 zł/zajęcia

Zajęcia dla osób w wieku 20+. Zapraszamy 
początkujących i średnio zaawansowanych 
pasjonatów zdjęć. Podczas warsztatów 
poznacie tajniki fotografii od strony teoretycznej 
i praktycznej. Uczestnicy wymieniają się swoją 
wiedzą i doświadczeniem co pozwoli na 
poznanie tajników, których nie znajdziecie 
w żadnym z internetowych poradników!

Zajęcia raz w tygodniu
Prowadzący: Marcin Torbiński i Marta Adamczak
Cena: 40 zł/miesiąc

WARSZTATY FOTOGRAFICZNE

Podstawy języka – konwersacje, angielski, 
który na pewno przyda się podczas podróży 
i w życiu codziennym. 

Zajęcia raz w tygodniu (1,5h)
Prowadząca: Tatiana Jankowiak
Cena: 10 zł/zajęcia

JĘZYK ANGIELSKI

PRAKTYKA AKTYWNOŚCI FIZYCZNEJ

Każdy będzie miał okazję poznać nowe smaki, 
techniki kulinarne i nowe potrawy, a także 
samodzielnie przygotować sałatki, desery 
i dania obiadowe. A wszystko pod 
profesjonalnym okiem zawodowego kucharza.

Zajęcia raz w tygodniu
Prowadzący: Marcin Latkowski, Szymon Skierka
Cena: 50 zł/semestr

WARSZTATY KULINARNE

Poszukujesz alternatywy dla nudy w domu? 
Zapraszamy na zajęcia taneczne dla dorosłych, 
gdzie poznacie podstawowe kroki i figury 
taneczne, ale przede wszystkim odkryjecie w 
jaki sposób poruszać się i uwalniać emocje w 
tańcu. 

Zajęcia raz w tygodniu
Prowadząca: Jacek Stróż
Cena: 10 zł/zajęcia

WARSZTATY TANECZNE

Zapraszamy wszystkich, którzy lubią nowe 
wyzwania, a przede wszystkim prezentowanie 
się przed publicznością! Nauczymy się sztuki 
improwizacji, emisji głosu, będziemy realizować 
przeróżne zadania aktorskie. Jeśli masz w sobie 
pasję i poszukujesz nowych wyzwań, zgłoś 
się do nas! 

Zajęcia raz w tygodniu
Prowadzący: Michał Kosela
Cena: zajęcia bezpłatne

ZAJĘCIA AKTORSKIE

Zajęcia dedykowane dla dorosłych, którzy chcą 
rozwijać swoją kreatywność. Oprócz wiedzy 
teoretycznej i praktycznej z rękodzieła, rysunku, 
malarstwa oraz kompozycji będą również 
zajęcia z zakresu estetyki i dekoracji. Lubisz 
prace ręczne, czy może zawsze chciałaś/łeś 
nauczyć się szyć, robić stroiki do domu lub 
projektować? Jeśli tak, te zajęcia są właśnie dla 
Ciebie!

Zajęcia raz w tygodniu
Prowadząca: Agnieszka Bartodziejska
Cena: bezpłatne

SEKCJA FORM UŻYTKOWYCH

Dla posiadaczy Ogólnopolskiej Karty Seniora zniżka w wysokości 
0% za udział w sekcjach Centrum Kultury w Mielnie



Dzieci 
+ Młodzież

Poszukujesz alternatywy dla nudy w domu? 
Zapraszamy na zajęcia taneczne dla dzieci, 
gdzie poznacie podstawowe kroki i figury 
taneczne, ale przede wszystkim odkryjecie 
w jaki sposób poruszać się i uwalniać emocje 
w tańcu. Najmłodszych zapraszamy na zajęcia 
tańca nowoczesnego, gdzie połączymy 
różne style taneczne takie jak: hip hop, latino 
oraz disco.  

Zajęcia raz w tygodniu
Prowadząca: Oliwia Olech
Cena: 60 zł/miesiąc
Grupa wiekowa: 6-13 lat

ZAJĘCIA TANECZNE

Dlaczego szachy wciąż są atrakcyjną 
i rozwijającą rozrywką? Jak zacząć grać 
i jak zaangażować syna lub córkę w arkana 
królewskiej gry? Szachy to rozwijająca gra 
o imponującej tradycji, fascynującej historii 
i wielu poziomach zaawansowania. 
Jej podstawy są jednak bardzo proste! 
Droga do tytułu mistrza stoi przed Wami 
otworem! Dodatkowo nauczymy się grać 
w najciekawsze gry planszowe. Strategie, gry 
kafelkowe, planszówki to świat nieskończonych 
możliwości i zachwytów. 

Zajęcia raz w tygodniu
Prowadzący: Emilian Wosztyl
Cena: zajęcia bezpłatne
Grupa wiekowa: 6-15 lat

SZACHY, PLANSZÓWKI I NIE TYLKO

Zajęcia skierowane są przede wszystkim 
do młodzieży w wieku 8-16 lat, ale nie tylko… 
Przekonasz się jak w prosty i zabawny, 
a zarazem logiczny sposób można nauczyć 
się podstaw tej gry. Brydż to sport umysłowy, 
dzięki któremu rozwijamy wiele umiejętności 
idących w parze ze szkolną nauką! 
Grając w brydża młodzież rozwija 
umiejętności przydatne w późniejszej karierze! 
Brydż sportowy (w odróżnieniu 
od towarzyskiego) to sport umysłowy, łączący 
wysiłek intelektualny ze sportową rywalizacją. 
Brydż może być pasją Twojego dziecka, 
przekonasz się o tym biorąc udział 
w bezpłatnych zajęciach w Centrum Kultury.

Zajęcia raz w tygodniu
Prowadzący: Andrzej Migalski, Piotr Wilczok
Cena: zajęcia bezpłatne
Grupa wiekowa: 8-16 lat

BRYDŻ SPORTOWY DLA DZIECI 
 TO NIE TYLKO GRA W KARTY!

Nauka języka przez gry i zabawę? 
Jak najbardziej! Zapraszamy wszystkie dzieci 
do rozpoczęcia przygody z językiem obcym — 
angielskim, który w przyszłości otwiera drzwi 
do swobodnego podróżowania, poznawania 
nowych osób i miejsc. Do you speak English? 
Yes, of course! Dwie grupy zaawansowania 
dla dzieci.

Zajęcia dwa razy w tygodniu
Prowadząca: Marta Adamczak
Cena: 75 zł/miesiąc
Grupa wiekowa: 6-9 i 10-13 lat

ANGIELSKI DLA MŁODSZYCH I STARSZYCH

Zajęcia, podczas których dzieci rozwijać będą 
swoją kreatywność dzięki zabawie gliną 
samoutwardzalną, zimną porcelaną i masą 
solną. Wszystkie dzieła mogą stać się 
elementem wystroju, pomysłem na prezent 
lub eksponatem w Centrum Kultury. 

Zajęcia co dwa tygodnie
Prowadzący: Agnieszka Bartodziejska
Cena: 25 zł/miesiąc
Grupa wiekowa: 6-11 lat

ZAJĘCIA SENSORYCZNE

Dzieci będą miały okazję poznać nowe smaki 
i nowe potrawy, a także samodzielnie 
przygotować sałatki, desery i dania obiadowe. 
A wszystko pod profesjonalną i miłą opieką.   

Zajęcia dwa razy w miesiącu
Prowadzący: Marcin Latkowski, Szymon Skierka
Cena: 20 zł/miesiąc
Grupa wiekowa: 6-13 lat

WARSZTATY KULINARNE

Zapraszamy dzieci, które lubią nowe wyzwania, 
a przede wszystkim prezentowanie się przed 
publicznością. Nauczymy się sztuki improwizacji, 
emisji głosu, będziemy realizować przeróżne 
zadania aktorskie. Jeśli masz w sobie pasję 
i poszukujesz nowych wyzwań, zgłoś się do nas! 

Zajęcia raz w tygodniu
Prowadzący: Michał Kosela
Cena: 25 zł/semestr
Grupa wiekowa: 10-15 lat

ZAJĘCIA AKTORSKIE

Robotyka to przyszłość, dlatego już teraz warto 
dać swojemu dziecku możliwość rozwoju. Kursy 
robotyki dla dzieci to nauka programowania 
i rozwój logicznego myślenia w formie dobrej 
zabawy. Podczas zajęć dzieci nauczą 
się tworzyć algorytmy, współpracować 
w zespołach, wzmocnią umiejętności manualne 
oraz wyobraźnię przestrzenną. 

Zajęcia dwa razy w miesiącu
Prowadząca: Magdalena Cłapa
Cena: 70 zł/miesiąc
Grupa wiekowa: 10-15 lat

ROBOTYKA/KODOWANIE

W pracowni form użytkowych Centrum Kultury 
będziemy rozwijać kreatywność, wyobraźnię 
i zdolności manualne każdego młodego twórcy. 
Stwórzcie z nami „coś” z „niczego”. 

Zajęcia raz w tygodniu
Prowadząca: Anna Nowak
Cena: 25 zł/semestr
Grupa wiekowa: 6-11 lat

SEKCJA FORM UŻYTKOWYCH

Opłaty za zajęcia przyjmowane są w kasie Centrum 
Kultury w Mielnie gotówką lub kartą od poniedziałku 
do piątku w godz.: 8.00-15.00 lub przelewem 
na konto w Pomorskim Banku Spółdzielczym na numer: 
20 8581 1014 2005 2000 0252 0005 (w tytule 
przelewu należy podać: imię i nazwisko uczestnika, 
nazwa zajęć oraz określenie miesiąca, za który wpłata
jest wnoszona). Opłaty powinny być wnoszone
do 10-go każdego miesiąca.

Zapisy na zajęcia przyjmujemy przez 
formularz online dostępny na stronie internetowej 
www.ckm.mielno.pl oraz telefonicznie (94 315 60 71 
lub 94 314 91 41). 

CENTRUM KULTURY W MIELNIE
ul. Bolesława Chrobrego 45
76-032 Mielno

www.ckm.mielno.pl
kontakt@ckm.mielno.pl

tel. 94 315 60 71

Polub nas na facebooku,
gdzie będziemy umieszczać
wszystkie informacje o sekcjach:
www.facebook.com/ckmielno
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