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Gmina Mielno znalazła się na
drugim miejscu – wśród gmin
miejsko-wiejskich w Polsce o naj-
wyższym poziomie rozwoju 
– w XVII edycji Rankingu Zrówno-
ważonego Rozwoju Jednostek 
Samorządu Terytorialnego.

Ranking, przygotowywany pod
kierunkiem prof. Eugeniusza Sob-
czaka, powstaje w oparciu o 16
wskaźników obejmujących trzy ob-
szary rozwoju: gospodarczy, społecz-
ny i ochronę środowiska. Ranking

opracowywany jest na podstawie da-
nych Głównego Urzędu Statystycz-
nego (Bank Danych Lokalnych) 
i obejmuje swym zakresem wszyst-
kie jednostki samorządowe w Pol-
sce, z podziałem na gminy miejskie,
miejsko-wiejskie, wiejskie oraz
miasta na prawach powiatu.

Rozdanie nagród samorządow-
com odbyło się podczas konferencji
„Zrównoważony rozwój społeczno-
-gospodarczy jednostek samorządu
terytorialnego” w Sali Kolumnowej
Sejmu RP. 

nagrodzono najlepsze samorządy
w kraju

Jesteśmy na podium

W
styczniu w Urzędzie
Miejskim w Mielnie
podpisano umowę 

z marszałkiem województwa za-
chodniopomorskiego na ponad 
2 mln dofinansowanie unijne.

Finał – budowa nowego węzła
komunikacyjnego w turystycznej
gminie Mielno do 2021 r.

Centrum przesiadkowe będzie
zlokalizowane na końcu linii kolejo-
wej Koszalin – Mielno, w pobliżu
skrzyżowania drogi powiatowej, łą-
czącej wszystkie miejscowości gmi-
ny Mielno z drogą wojewódzką, jak
również w pobliżu popularnych tras
rowerowych.

– Nowe centrum zapewni obsłu-
gę zbiorowej komunikacji autobuso-
wej oraz kolejowej mieszkańcom,
jak i licznie przybywającym w sezo-
nie letnim do Mielna turystom. 
To inwestycja na miarę XXI wieku 
– podsumowała Olga Roszak-Pezała,
burmistrz Mielna. 

Co zostanie zrealizowane w ra-
mach inwestycji? Prace w obrębie
dworca kolejowego obejmą przebu-

dowę torowiska – dzięki temu bę-
dzie można znacznie poszerzyć pe-
ron, na którym stanie wiata chro-
niąca od deszczu i wiatru. Obecny
peron nieznacznie zostanie wydłu-
żony, dzięki czemu będzie mógł ob-
służyć większy szyno bus.

Między peronem a drogą woje-
wódzką stanie pawilon centrum
przesiadkowego, w którym będzie
kasa biletowa, punkt informacji, toa-
lety publiczne, przechowalnie baga-
żu. 

Powstanie niewielki kiosk, 
w którym podróżni będą mogli do-
konać drobnych zakupów,a także
parking dla rowerów. 

Po obu stronach ul. Lechitów
powstaną nowe przystanki autobu-
sowe, a na placu koło hali sportowej
powstanie wiata do obsługi podróż-
nych korzystających z autobusów
dalekobieżnych.

Obecna ścieżka rowerowa od
strony Koszalina zostanie przedłu-
żona i wyprowadzona poza rondo,
co „odkorkuje” ruch w centrum
miasta. Zostanie także zagospodaro-

wany i uporządkowany parking
przed rondem (przed restauracją
„Mewa”). 

Prac jak widać sporo, dlatego
zostaną one podzielone na dwa eta-
py, aby nie zakłócić ruchu turystycz-
nego w czasie sezonu. Pierwszy etap
inwestycji zakończony będzie do

czerwca tego roku. Drugi ruszy od
września 2020 i potrwa do czerwca
2021. To własnie dopiero po tego-
rocznym sezonie letnim przewi-
dziano przebudowę torowiska 
i większe prace budowlane.

Inwestycyjny boom w mIelnIe trwa

Obiekt na miarę XXI wieku 
Budowa centrum przesiadkowego w Mielnie to w tym roku priorytet dla władz samorządowych gminy. Projekt kosztować będzie
5,2 mln zł – dofinansowanie wyniesie ponad 2 mln zł. 

Projekt wpisuje się w założenia
2 Osi Priorytetowej RPO WZ
2014-2020 „Gospodarka 
niskoemisyjna”, działanie 2.3
„Zrównoważona multimodalna
mobilność miejska i działania 
adaptacyjne łagodzące zmiany
klimatu w ramach strategii ZIT
dla Koszalińsko-Kołobrzesko-
Białogardzkiego Obszaru Funk-
cjonalnego”.
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WydaWca:

Wybudowana droga ekspresowa
S6, stanowiąca bezpośredni łącznik
Niemcy – Pomorze Zachodnie,
może stać się czynnikiem silnie
wpływającym na jeszcze większe
zainteresowanie naszym regionem.
Jednakże po otwarciu okazało się,
że jadąc tą drogą nie zobaczymy ani
jednego znaku informującego 
o możliwości zjazdu do naszych
nadmorskich miejscowości. 

władze miasta także aktywnie 
i stanowczo zareagowały na istotny
problem braku drogowskazów kie-
rujących na Mielno.

jak informuje Burmistrz Mielna
podczas spotkania z władzami ge-
neralnej Dyrekcji Dróg Krajowych 
i Autostrad (gDDKiA) w szczeciń-

skim oddziale przyjęto samorządo-
wą argumentację. 

– w celu ułatwienia turystom
dotarcia nad morze i co za tym idzie

zmniejszenia zatorów drogowych po-
wstających na odcinku pomiędzy Ko-
szalinem i Mścicami zaproponowa-
łam, aby na węźle Borkowice pojawił

się drogowskaz kierujący na sarbino-
wo i gąski, a na węźle Dobre, Kosza-
lin zachód, Koszalin Północ oraz Ko-
szalin wschód – kierunek zjazdowy

na Mielno – puentuje przebieg roz-
mów gospodarz gminy. – trzymamy
rękę na pulsie. wierzymy, że problem
zostanie rozwiązany jeszcze przed se-

zonem. nie może zabraknąć na s6
informacji o kierunku dojazdu do
jednej z najpopularniejszych miejs-
cowości wakacyjnych w Polsce. 

Trasa S6 z samorządowymi uwagami 

W gminie Mielno na przestrzeni
ostatnich 10 lat aż 91% zagra-
nicznych turystów stanowili nasi
zachodni sąsiedzi. 
Warto przypomnieć, że do 5 ty-
sięcznej gminy w ciągu ostatnich
10 lat przyjechało ponad 1,6
mln turystów, czyniąc właśnie 
z mieleńskiego kurortu swój
główny cel podróży.

Z
aplanowano, że łączna ro-
czna wartość wydatków
majątkowych w 2020 r.

osiągnie wartość zbliżoną do przewi-
dywanego wykonania w 2019 r. i stano-
wić będzie wysokość 12.589.000,00 zł,
co daje 20,3% łącznego planu wydat-
ków. na tak wysoki poziom wydatków
majątkowych ma wpływ zaplanowane
do realizacji w 2020 r. 37 zadań inwe-
stycyjnych z czego jedno stanowi
kwotę 3,5 mln zł, a kolejne przekra-
czają kwotę 2,3 mln zł i 1,2 mln zł.

– w związku z tak skonstruowa-
nym budżetem konieczne będzie
szczegółowe monitorowanie wykona-
nia zarówno dochodów, jak i wydat-
ków bieżących, a także dokonywanie
bieżącej weryfikacji konieczności po-
noszenia poszczególnych wydatków
nawet pomimo ich ujęcia w planie na
2020 r. – podkreśla burmistrz. 

Dochody budżetu Gminy
mielno zaplanowano w kwocie
52.747.000,00 zł. rokrocznie około
75% wszystkich dochodów bieżących
budżetu gminy stanowią dochody
własne, czyli te na których wysokość
samorząd ma bezpośredni wpływ.

najważniejsze źródło dochodów
własnych stanowią podatki i opłaty
lokalne, a w szczególności podatek
od nieruchomości, który stanowi
aż 34,7%, co daje kwotę 16.9 mln zł.
łącznie w projekcie budżetu gminy
na 2020 r. zakładany jest wzrost do-
chodów z tego tytułu w porównaniu
z planem na 2019 r. o ok. 11,1%, co no-
minalnie stanowi kwotę 1,7 mln zł. 

Drugim pod względem wielko-
ści wpływem z tytułu podatków 
i opłat lokalnych są wpływy z tytułu
opłaty targowej i opłaty miej-
scowej w planowanej łącznej wyso-
kości 5.356.000,00 zł, która stanowi
blisko 11% w strukturze osiąganych
dochodów bieżących. w roku 2020
zaproponowano podwyższenie staw-
ki opłaty miejscowej z 1,80 zł na 2,00
zł z jednoczesną kontynuacją rezyg-
nacji ze stosowania kontrowersyj-
nych zwolnień podmiotowych dla

niektórych płatników, co w połącze-
niu ze wzrostem ilości turystów
przybywających na teren naszej
gminy pozwala na możliwość uzys-
kania dochodów z tego tytułu w wy-
sokości 4.078.000,00 zł. 

około 8% dochodów bieżących
stanowią pozostałe dochody włas-

ne, między innymi z dzierżawy ma-
jątku, czynszów komunalnych, zaję-
cia pasa drogowego, opłat za zezwo-
lenia na sprzedaż alkoholu oraz
opłat za wycinkę drzew i innych
drobnych wpływów. 

Ponad 20,0% wpływów bieżą-
cych do budżetu stanowią udziały 
w podatkach od osób fizycznych
(PIT) – 5.228.485,00 zł i prawnych

(CIT) – 120.180,00 zł oraz subwen-
cja oświatowa – 3.649.168,00 zł.

WYDATKI BUDŻETU
Projekt budżetu gminy na 2020

r. został sporządzony w oparciu 
o wnioski złożone przez jednostki
organizacyjne gminy, pracowników
gminy – w zakresie zadań realizowa-
nych przez Urząd Miejski w Mielnie,
jednostki pomocnicze – sołectwa,
rady osiedli, komisje rady Miejskiej,
jednostki zewnętrzne oraz miesz-
kańców. wszystkie wnioski zostały
wnikliwie rozpatrzone, na ich pod-
stawie ustalono priorytety wydatków
bieżących oraz inwestycyjnych 
z uwzględnieniem możliwości fi-
nansowych budżetu gminy. 

wydatki budżetu gminy Miel-
no zaplanowano w kwocie
61.940.000,00 zł, czyli o 0,6% wię-
cej niż w roku 2019 

obserwując corocznie strukturę
wydatków zauważalny jest wzrost
wydatków bieżących, w roku 2020
na ich znaczny wzrost, przekraczają-
cy 15% w porównaniu z przewidywa-
nym wykonaniem 2019 r., mają
wpływ wzrost minimalnego wyna-
grodzenia z kwoty 2.250,00 zł do
2.600,00 zł, planowany o 5% wzrost
wynagrodzeń pracowników, a także
wzrost cen usług bezpośrednio zwią-
zany ze wzrostem minimalnego wy-
nagrodzenia, o którym mowa wyżej.

wydatki majątkowe gminy Miel-
no są planowane w horyzoncie wielo-
letnim i ujmowane w wieloletniej
Prognozie Finansowej (wPF). Planu-
jąc wydatki majątkowe należało za-
pewnić w pierwszej kolejności środki
na realizację inwestycji kontynuowa-
nych oraz współfinansowanie projek-
tów realizowanych z wykorzystaniem
środków pozyskanych z innych źródeł. 

Do najważniejszych inwestycji
w tym roku można zaliczyć:

– rozbudowa drogi powiatowej

w obrębie Mielna (ul. chrobrego i ul.
6 Marca) wyniesie 3,5 mln zł, 

– budowa ciągu pieszo-rowero-
wego w ciągu ul. Morskiej w chło-
pach (na odcinku od przystanku 
autobusowego do zjazdu do działki
nr 124) wraz z budową odwodnienia,
oświetlenia drogowego oraz kanali-
zacji sanitarnej to koszt 483.509 zł,

– na połączenie tras rowero-
wych w centrum Mielna wydanych
zostanie 203.991 zł,

– na budowę ul. wydmowej 
w gąskach przewidziano wkład
własny 685 tys. zł,

– budowa podjazdu dla osób
niepełnosprawnych w ciągu Prome-
nady Przyjaźni – ul. słoneczna 
w Mielnie pochłonie 320 tys. zł.

Kolejne milionowe inwesty-
cje to:

– budowa centrum przesiadko-
wego w Mielnie (2.355 tys. zł),

– budowa parkingu przy nowo
powstającym ośrodku zdrowia 
w sarbinowie (1 mln zł).

Bieżące remonty i modernizacje
placówek oświatowych (sP Mielno 
i przedszkole) to wydatek rzędu 
700 tys. zł. 

Budżet nastawiony na inwestycje 
Ponad jedna piąta tegorocznych wydatków samorządu to fundusze na inwestycje. – Przygotowujemy infrastrukturę dla dobrego
funkcjonowania gminy, jej mieszkańców i turystów – podsumowuje Olga Roszak-Pezała, burmistrz Mielna. 

13
mln zł
Pochłoną
tegoroczne
inwestycje

– 53 mln zł wyniosą dochody
gminy w 2020 roku
– 62 mln zł to pułap tegorocz-
nych wydatków
– 9 mln zł – wyniesie tegoroczny
deficyt, który zostanie pokryty
emisją obligacji i wolnymi środ-
kami z lat ubiegłych. 
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Nagrody
przyznane
Podczas sesji Rady Miejskiej Mielna
wylosowano zwycięzców konkursu
związanego z poborem opłaty miej-
scowej za 2019 rok. 

Nagrodzeni kartami premiowy-
mi BonCard w poszczególnych kate-
goriach zostali: 

Sezon
całoroczny:

– ośrodki wczasowe – Iwo-
na Rutkowska OWR BESKID,
Sarbinowo, ul. Nadmorska 95

Sezon leTni:
1. pokoje gościnne, kwate-

ry prywatne – Joanna Chorobiń-
ska, Mielno, ul. Azaliowa 10,

2. pokoje gościnne, kwate-
ry prywatne – Kamila Balicka,
Sarbinowo, ul. Wrzosowa 12,

3. pokoje gościnne, kwate-
ry prywatne – Jakub Adamczew-
ski, Mielno, ul. B.Chrobrego 16B,

4. pola namiotowe, cam-
pingowe – Krzysztof Ignacak,
Gąski, ul. Nadbrzeżna 14,

5. pensjonaty – Maria Mar-
kowska, Mielno – Unieście, ul. 
6-go Marca 1A,

6. ośrodki wczasowe, hote-
le – Kazimiera Połeć, Instytut
Zdrowia SOFRA Mielno – Unieś-
cie, ul. Chełmońskiego, 

7. ośrodki wczasowe, hote-
le – Jadwiga Luźna, OW DIANA
Łazy, ul. Słoneczna 2.

Gratulujemy zwycięzcom, dzię-
kując na profesjonalne zbieranie
opłaty miejscowej.

W
ielu z nich decyduje
się na prowadzenie
działalności gospo-

darczej, dzięki czemu gmina Mielno
wyróżnia się na tle pozostałych jed-
nostek samorządu terytorialnego
wysokimi wskaźnikami z zakresu
przedsiębiorczości. Krajowy, jak 
i globalny rozkwit branży turystycz-
nej powoduje również duże zapo-
trzebowanie na pracowników, dlate-
go też część mieszkańców odnajduje
zatrudnienie w tym sektorze. Pat-
rząc na opinie ekspertów i biorąc
pod uwagę światowe trendy dyna-
micznego rozwoju turystyki, nie
ulega wątpliwości, że to właśnie tu-
rystyka jest przyszłością Gminy
Mielno.

Mając na uwadze troskę o dyna-
mikę rozwoju gminy Mielno, a więc
o zwiększanie dobrobytu oraz pozio-
mu życia mieszkańców, władze po-
stanowiły zapoczątkować wieloletni
i wieloaspektowy projekt zoriento-
wany na rozwój lokalnej turystyki.
Mielno jest prawdopodobnie pierw-
szym samorządem w Polsce, który
zdecydował się podjąć takie kroki,
dzięki czemu może stać się prekur-
sorem w tworzeniu i wdrażaniu in-
nowacyjnych rozwiązań z zakresu

strategicznego zarządzania lokalną
turystyką. 

Zainicjowaniem projektu było
powołanie przez Burmistrza Miel-
na ciała doradczego – Rady Tury-
styki – które będzie łączyć głos
specjalistów ze świata nauki,
przedstawicieli trzeciego sektora,

ale także przedsiębiorców od lat
skutecznie prowadzących działal-
ność turystyczną. Rada będzie na
bieżąco analizować sytuację samo-
rządu, lecz horyzont obserwacji
sięgać ma również znacznie dalej,
bo poza granice gminy, czy nawet
Polski. Dzięki zróżnicowaniu skła-

du osobowego ciała-
doradczego możliwy
będzie do wypraco-
wania przekrojowy
pogląd na zagadnie-
nia związane z tury-
styką, a to bez wątpie-
nia przyniesie gminie
same korzyści. 

Ponadto projekt
jako jeden z prioryte-
tów zakłada czynny
udział mieszkańców 

w całym procesie po-
przez m.in. konsul-
tacje społeczne. Głos
ludzi jest w mieleń-
skim samorządzie
bardzo cenny, a już 
w s zc ze gó l n o ś c i
w sprawach turysty-
ki, z którą związana
jest przecież więk-
szość wspólnoty.

Na podstawie
wypracowanych roz-
wiązań najlepiej dopasowanych do
realnych potrzeb i możliwości, po-
wstanie strategia wyznaczającą
ścieżkę postępowania gminy Miel-
no w sferze turystyki. Burmistrz
Mielna zaznacza, że stworzenie
strategii w żadnym stopniu nie
może być uznane za koniec projek-

tu. Idea jest taka, aby stale na bieżą-
co monitorować i aktualizować
zmieniające się otoczenie oraz do-
konywać pewnych korekt zamie-
rzeń dalszego postępowania. Wyko-
rzystany do tego będzie głos miesz-
kańców poprzez konsultacje
społeczne, ale także głos ekspertów

z Rady Turystyki.
Gmina Mielno rozpo-
czyna tym samym zu-
pełnie innowacyjne
rozwiązanie, które
możliwe, że za jakiś
czas stanie się inspira-
cją dla innych tury-
stycznych jednostek
samorządu terytorial-
nego. 

TurysTyka w gminie mielno

MaMy na TO POMySł!
Turystyka to podstawa rozwoju gminy Mielno, dzięki której udało się nam wykreować markę znanego
w kraju i za granicą samorządu turystycznego. Korzyści z tego płynące trafiają w pierwszej kolejności
do mieszkańców w większości, pośrednio lub bezpośrednio, związanych właśnie z turystyką. 

Olga Roszak-Pezała, burmistrz Mielna:

– Turystyka otwiera wiele możliwości przed lokalnym samorządem,

ale kreuje też nowe obowiązki, czy wyzwania. Chcemy aby gmina

Mielno rozumiała i czuła dynamicznie zmieniające się oczekiwania

turystów i dobrze potrafiła się do nich dostosować. Nie zależy nam

na stworzeniu strategii, która będzie dokumentem wrzuconym do

szuflady, ale na projekcie który będzie w każdym momencie mody-

fikowany, udoskonalany, poprawiany. Jednak aby tak się stało po-

trzebna jest energia i też wiedza różnych środowisk.

Sylwia Mytnik, członek
Rady Turystyki:

– Rada wypracuje pewien schemat

promocji turystyki gminy, oparty

m. in. na doświadczeniach i suges-

tiach hotelarzy, przedsiębiorców,

mieszkańców ale też lokalnych i re-

gionalnych organizacji turystycz-

nych.

Radosław Sobko, wiceprze-
wodniczący Rady Turystyki:

– To nie tylko pierwszy taki projekt 

w historii gminy, ale najprawdopodob-

niej pierwszy w Polsce. Chcemy stwo-

rzyć zintegrowane narzędzia strate-

gicznego zarządzania turystyką, które

pozwoli gminie Mielno na profesjonal-

ne podejście do turystyki, a więc i do

każdego poszczególnego turysty.

Marcin Baranowski, członek
Rady Turystyki:

– Projekt musi obejmować swoim

zakresem szeroki zakres zagad-

nień, dlatego głos przedsiębior-

ców, żeglarzy i innych grup zawo-

dowych związanych z szeroko 

pojmowaną branżą turystyczną

musi być uwzględniony.

Ciało doradcze,
które stale
monitoruje 
sytuację turystyki

Rozwój turystyki
w aspekcie
ilościowym,
jakościowym oraz
strukturalnym

Mieszkańcy biorą
czynny udział
w kształtowaniu
polityki 
turystycznej

Wielowymiarowy,
spójny plan
określający
przyszłe działania
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Specjalnie dla naszych
mieszkańców i Sztabu
WOŚP Mielno rozmowa
z Jurkiem Owsiakiem,
założycielem i prezesem
Fundacji Wielkiej 
Orkiestry Świątecznej
Pomocy.

– Czym jest dla Ciebie
WOŚP?Czy jest to praca, czy pasja,
czy przyjemność, czy drugi dom,
czy też małe dziecko dorastające na
Twoich oczach?

– Fundacja to absolutne i ogromne
moje zaangażowanie w to, co się w niej
dzieje. Nie pracuję w Fundacji, jestem
prezesem zarządu i jest to praca wolon-
tariacka. Nie pobieram z tego tytułu
żadnych wynagrodzeń, ani nie otrzy-
muję żadnych premii. Przez wiele, wie-
le lat prowadziłem swoje prywatne biz-
nesy – najpierw pracownię witraży, po-
tem firmę produkującą programy
telewizyjne, a od kilku lat jestem pre-
zesem zarządu firmy Złoty Melon, któ-
rej właścicielem jest Fundacja, a celem
jest pozyskiwanie pieniędzy dla co-

dziennej działalności WOŚP. Dzięki
temu 100% mojego czasu poświęcam
na wszystko co jest związane z poję-
ciem działalności Wielkiej Orkiestry
Świątecznej Pomocy. Na swoją pensję
muszę sam zarobić co jest bardzo, bar-
dzo „higieniczne”.

– Co łączy te wszystkie finały
WOŚP, bo przecież na przestrzeni
prawie 30 lat zmienił się świat,
otocznie, ludzie? Co jednak pozos-
tałe niezmienne?

– Od samego początku Finał to
gra zespołowa. Zawsze było to zaan-
gażowanie grupy ludzi, którzy usta-
wiali sobie najprostszy cel – w ciągu
jednego dnia zbierać do puszek jak
najwięcej pieniędzy na rzecz Orkies-
try. To także działania na wyższym
poziomie, czyli zorganizowanie tej
zbiórki i czuwanie nad jej prawidło-
wym przebiegiem. Także od samego
początku niezmiennie łączyło nas to
samo papierowe serduszko z napi-
sem: Wielka Orkiestra Świątecznej
Pomocy. Po kilku pierwszych Fina-
łach pojawiły się tekturowe puszki 
i do dnia dzisiejszego są symbolem
naszej zbiórki. Po dzień dzisiejszy
wszystkie Finały łączy muzyka i nasza
otwartość na wszystkich, którzy chcą
z nami grać. Myślę, że ta otwartość

jest jedną z największych wartości na-
szego od lat trwającego grania.

– Największa radość, moment,
zdarzenia, czy też chwila która
utknęła w Twojej pamięci podczas
tych wszystkich Finałów?

– Najwięcej przepięknych rzeczy
zdarzyło się na pierwszym Finale, bo
był to pierwszy raz. Takie zdarzenia
mają miejsca co roku, ale to 28 lat
temu mama i córka przekazały na
rzecz Orkiestry złotą obrączkę męża 
i taty. Wzruszający moment, który dał
początek do dziś trwających licytacji
Złotych Serduszek WOŚP. Najwyższa
cena jaką otrzymaliśmy za Złote Ser-
duszko nr 1 to 1 200 000 zł, co miało
miejsce przed rokiem. Ale tak napraw-
dę, każdy Finał niesie niezapomniane
obrazki i mnóstwo wzruszeń.

– Co łączy ludzi którzy pracują
na rzecz WOŚP? Za co najbardziej
ich cenisz? Czym Tobie imponują?
Jacy są od środka?

– Bardzo dużo osób pracujących
z nami – w Fundacji pracuje ponad 50
osób – to w przeważającej części lu-
dzie, którzy pracują z nami z bardzo
dużym stażem. Wszyscy zaczynali
jako wolontariusze, później pracowali
w sztabach Orkiestry, w ten sposób

   
     

     
       

   
      

   
   

  
    

       
    

      
 

   
    

   
     

    
     

   
      
   

    
     

    
    

  

    
    

       
        

    
    
     

      
   

     
  

    
    

      
      
     
    

    
   

     
    

   
     

      
    

     
    

   
   

   
    

    
   

      

    
   

    

     
    

    
   

     
     

    
   

     
    

     
   

    
      

   
      
     

   
   

      
      

      

    
     

   
     

   

      
      

      
     

     
    

     

      
    

    
    

    
  

     
    

    
    

     
    
    

    
      

      
      
     

    
    

   
    

     
     

   
    

    
    

       
     

      
     

    
    

    
   

      
   

   
   

      
   

      
      

  

     
   

   
   

     
     

 

Człowiek
Orkiestra

Małe miasto ludzi 
o wielkich sercach rozpo-
częło wspólne granie 
z Orkiestrą w sobotę
dwiema dużymi sporto-
wymi imprezami. 
A wszystko dla dziecięcej
medycyny zabiegowej.

Od rana w hali przy SP Miel-
no gole dla WOŚP ostro
strzelali dorośli piłkarze 

z ośmiu amatorskich drużyn z regionu.
Wpisowe zasiliło puszki Orkiestry.
Było mnóstwo dobrej gry, integracji 
i jeszcze więcej sportowych emocji.
Pieczę nad rozgrywkami – oprócz sę-
dziów piłkarskich – trzymali także
nauczyciele z mieleńskiej podstawów-
ki, których wspomogli nasi wolonta-
riusze. Pozytywna aura panowała tak-
że w sarbinowskim Transgranicznym
Centrum Edukacji Ekologicznej, gdzie

brydżyści oddali się swojej pasji. Tur-
niej wzorcowo poprowadzili profesjo-
naliści z Międzyszkolnego Młodzieżo-
wego Klubu Brydżowego „Szlemik”, co
zaowocowało ogromnym dobrem 
i uzbieraniem worka pieniędzy dla
Fundacji Owsiaka.

W niedzielę ponad 80 uśmiechnię-
tych wolontariuszy małych i dużych 
– połączonych wielką ideą – wyruszyło
poszukiwać darczyńców na ulicach na-
szej gminy. W samo południe wspo-
mogły ich morsy z regionu w barwnej 
i wesołej paradzie, która przeszła de-
ptakiem na główną plażę, gdzie po roz-
grzewce śpiewający tłum zanurzył się 
w zimnym Bałtyku. Forma ich nie opu-
ściła tym bardziej, że towarzyszyły im
trenerki z Centrum Rekreacji Forma 
z Koszalina, które zachęcały niezdecy-
dowanych do rozpoczęcia przygody 
z morsowaniem. Naszą akcję „Pomaga-
nie przez morsowanie” mentalnie i li-
czebnie wsparły kluby: „Okeanos”
(Morsy Koszalin), „Posejdon” (Klub
Morsów Koszalin), „Eskimos” (Mieleń-
ski Klub Morsów). W naszej orkiestrze
nie zabrakło także biegaczy, którzy pod

wodzą „Herkulesa” pokonali 3-kilomet-
rową nową ścieżką leśną na szlaku Velo
Baltica. 

Oczywiście wszystkich muzyków
można było spotkać degustujących
przysmaki na „Mieleńskim Jarmarku
Różności i Pyszności”. Centrum miasta,
które w ten dzień było także sercem Or-
kiestry, tonęło od słodkości, rozmaitych
ciepłych straw i regionalnych przysma-
ków. Nad kulinarną częścią koncertu
Orkiestry czuwali najlepsi z najlep-
szych czyli rodzice uczniów ze SP 
w Mielnie i Sarbinowa wraz z naszymi
lokalnymi NGO (m.in. Akademia Pił-
karska Mielno, Słoneczne Mielenko,
Stowarzyszenie Promocji i Rozwoju
Osady Nadmorskiej 16-ty Południk 
w Chłopach, Stowarzyszenie Rozwoju
Miejscowości Gąski, koła gospodyń
wiejskich – Latarniczki z Gąsek). 

Zaprezentowaliśmy także – oprócz
mistrzowskich stoisk gastronomicz-
nych – to co w gminie mamy najlepsze-
go. Zaśpiewały nasze zespoły ludowe
(Bursztyn, Babki Ali), zagrała dzieciom
Orkiestra Dęta „Morscy Muzycy” z Sar-
binowa. Odbył się też pokaz umiejętno-

     
       

     
     

   
  
    

   
    

    
    

    
      
    

      
    
     

  
   

     
       

    

      
     

      
 

Za serce, Zapał, energię, uśmiech, pracę, poświęcenie, fa     
podcZas 28. finału wośp w mielnie...

DZIĘKUJEMY WAM WSZY
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przenosząc cały sens organizowania
Orkiestry w pracę codzienną. To się
super sprawdza, bo wiemy z praktyki
co się dzieje i jak dobrze ocenić cho-
ciażby jakikolwiek problem związany
z Fundacją. Łączy nas także pasja czy
chociażby wielka przyjemność kiedy
wszyscy razem organizujemy 
Najpiękniejszy Festiwal Świata
Pol’and’Rock. W 90% nasi pracowni-
cy to ludzie z całej Polski, którzy teraz
mieszkają w Warszawie, założyli swo-
je rodziny, mają dzieci i ciągle czują
ducha Orkiestry.

– Moim największym marze-
niem jest…? Dokończ proszę zda-
nie.

– Moim największym marzeniem
jest, aby Polacy przestali się kłócić,
nawzajem nie szanować, pozbyli się
agresji wobec siebie samych i zaczęli
doceniać polskie sukcesy osiągane
przez Polaków bez względu na ich po-
glądy polityczne, czy przynależność
religijną. Chciałbym, abyśmy my, Po-
lacy, szanowali siebie, byli dumni ze
swoich osiągnięć, nikogo nie wyklu-
czali, budowali nasz kraj pozytywnie.
To moje marzenie.

– Gdybyś mógł coś jeszcze
ulepszyć, czy poprawić w graniu

Orkiestry co by to było? Czy w ogó-
le jest coś co spędza Tobie sen z po-
wiek?

– Orkiestra gra swoim rytmem.
Sama go stworzyła, wszystkie stan-
dardy są przez nas wypracowane, 
a w wielu przypadkach stały się stan-
dardami przy organizowaniu podob-
nych działań, jak na przykład obo-
wiązek posiadania identyfikatora
przez osobę, która zbiera pieniądze
na cel jakiejś organizacji. Bardzo
często mówię – jeżeli z jakiegoś po-
wodu nie chcesz grać z Orkiestrą, to
mam wielką prośbę – nie przeszka-
dzaj. W skali światowej stanowimy
ewenement dzięki formie, w jakiej
zbieramy pieniądze. Zimowa zbiórka
zaskakuje, a na końcu budzi ogrom-
ny podziw. Organizowany przez nas
Festiwal Pol’and’Rock jest najwięk-
szą tego rodzaju imprezą na świecie.
Stworzyliśmy go z pasji i z myślenia
o wspólnej, bardzo bezpiecznej za-
bawie. Wiemy co robimy, nic nie
chcemy ulepszać, uważamy, że natu-
ralną drogą doświadczeń rokrocznie
wprowadzamy coś nowego, ciekawe-
go, interesującego, chociażby grające
z nami sztaby zagraniczne organizu-
jące Orkiestrę na całym świecie.
Chętnie służymy swoim doświadcze-
niem, chętnie o tym, co robimy, mó-

wimy, aby działania organizacji po-
zarządowych były jak najbardziej
efektywne i Polacy takie działania
szanowali.

– Z który z etapów grania
WOŚP jest najbliższy Twemu sercu:
przygotowań – finału – podsumo-
wań – zakupu sprzętu?

Cały rok grania Orkiestry to 
365 dni, z których każdy dostarcza
ogromną ilość wrażeń, ale najbardziej
lubię moment, kiedy organizujemy
Konkurs Ofert i kupujemy mega no-
woczesny sprzęt medyczny. To nie-
zwykły czas dwóch, trzech dni, które
poświęcamy na wydawanie pieniędzy
ze zbiórki. Takich konkursów robimy
nawet 3 w ciągu roku, pula pieniędzy
ogromna, także ogromna odpowie-
dzialność i na końcu mega, mega sa-
tysfakcja, że będziemy mogli o tym
powiedzieć Polakom pokazując, jak
skrupulatnie rozliczamy zebrane pie-
niądze. Do tej pory zebraliśmy i wy-
daliśmy 1 126 000 000 złotych kupując
za to blisko 62 tysiące urządzeń me-
dycznych.

– Jednym zdaniem czy zawoła-
niem zachęć do grania z WOŚP
tych wszystkich nieprzekonanych, 
i tych którzy jeszcze nigdy nie

współpracowali z Twoją Orkiestrą
Serc.

– Grając z Orkiestrą grasz dla sie-
bie i zawsze będziesz miał czas, żeby
zagrać ten pierwszy raz, bo gramy do
końca świata i jeden dzień dłużej.

– Jak oceniasz Natalię i prace
którą wykonuje dla WOŚP? Dlacze-
go warto brać udział w projektach
Natalii?

– Granie z Orkiestrą składa się 
z ogromnej ilości indywidualnych po-
mysłów. Niektóre są systemowe, jak
chociażby wspieranie nas przez na-
szych partnerów takich jak banki,
operatorzy telefoniczni, operatorzy
firm kurierskich etc. Ale to także
wspomaganie nas przez swoje oddol-
ne zaangażowanie. Natalia od lat
składa przepiękne serduszka i każde
takie serduszko to pomoc od kogoś,
kto takie serduszko pozyskał wpłaca-
jąc pieniądze na Fundację. Natalia
uruchomiła całą produkcję takich ser-
duszek. To już nie setki, a dziesiątki
tysięcy wykonanych z pasją i wiarą, że
jest to działanie skuteczne. A ja do-
dam – tak, bardzo skuteczne! Każda
złotówka ma swoje konkretne przeli-
czenie. Za jedną złotówkę możemy
wydrukować kilkadziesiąt naklejek do
książeczki zdrowia dziecka z wyni-

kiem badań słuchu. Jeśli tych złotó-
wek jest kilka tysięcy, możemy kupić
konkretne urządzenie medyczne 
– pulsyksometr, pompę infuzyjną lub
strzykawkową, jak jest więcej może-
my kupić kardiomonitor, respirator, 
a jak jest naprawdę dużo – całe tysią-
ce, dziesiątki tysięcy – możemy kupić
inkubator. A jak setki tysięcy, to mo-
żemy kupić USG, rentgen itd. Jeśli
tych złotówek uzbierają się miliony,
do szpitali może trafić supernowo-
czesny rezonans lub tomograf kom-
puterowy. Każde serduszko wykonane
przez Natalię ma swój efekt w sensie
darów medycznych, albo prowadzo-
nych przez Fundację ogólnonarodo-
wych programów medycznych. Jest
sens tak działać i mieć możliwość wy-
konania swojego autorskiego projek-
tu. To bardzo piękne i mądre, stymu-
lujące osobisty rozwój, a na końcu da-
jące wielką satysfakcję.

– Dziękuję za rozmowę i życzę
wszystkiego dobrego, a czytelni-
kom życzę zdrowia! 

– Serdecznie pozdrawiam Jurek
Owsiak.

(W rozmowie wspomogła „ŻG” nasza Amba-
sadorka WOŚP – Natalia Lidak-Hofset 
– dziękujemy!)

   
   

   
   

  
  

   
 

      
    

   
     

   
     

    
     
    

   
    

    
   

   

     
   

   
    

   
    

 
    

     
     

    
     

       
     

      
     

      
     

     
    

    
    

     
   

   
   

     
     

   
      

 
  

   
   

    
       

    
    

    
    

      
      

    
   

   
    

   
   

     
   

  
       

    
    

     
     

ści mieleńskich karateków i strażaków 
z OSP Mielenko. Było też stoisko z ani-
matorem i mnóstwo fantów do wygra-
nia w quizach. A wszystko przeplatały
licytacje podczas których pokazaliście
wielką hojność. 

Jak na Finał przystało przygotowa-
liśmy też niespodziankę muzyczną
wręcz petardę czyli występ legendarne-
go Zespołu Inwazja Hitów Polskiego
Rocka. Muzycy pokonali silny deszcz
stając się jak najbardziej profesjonalną
częścią 28. Finału WOŚP w Mielnie. 

Na koniec punktualnie o godz.
20.00 zabłysło Światełko do nieba, a na-
sze mieleńskie niebo wówczas najmoc-
niej rozświetliło się dobrem płynącym 
z ludzkich serc.

Nad tłumem ludzi zgromadzonych
na deptaku unosiła się pozytywna ener-
gia, w ich oczach widać było radość ze
wspólnego grania dla Fundacji Owsia-
ka.

I ten moment, i właśnie te odczu-
cia warto utrwalać i kontynuować… do
końca świata i jeden dzień dłużej. 

Sie ma!

       anty i bycie Z nami
     

 YSTKIM
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Wiemy o tym od dawna. chcemy
jednak, by dowiedział się o tym
cały świat, dlatego podczas 
Międzygalaktycznego zlotu
Morsów w Mielnie zorganizujemy
zbiórkę zabawek dla dzieci, przeby-
wających w szpitalach.

Nie byłoby to możliwe, gdyby
nie Goście, którzy pojawią się w lu-
tym w Mielnie. To Stowarzyszenie
Muszkieterowie Szpiku – grupa fan-
tastycznych ludzi, którzy specjalizu-
ją się w terapii śmiechem i zabawą 
i przekonują ciężko chore dzieci, że
warto walczyć.

JAK MOŻECIE 
POMÓC? 
Razem z ich i Waszą pomocą

chcielibyśmy zebrać w trakcie Zlotu:
– maskotki,
– kredki i kolorowanki,
– gry i zabawki.
Pamiętajcie jednak, że każda 

z tych rzeczy musi być nowa i musi
posiadać metkę. Bez niej, niestety,
zabawka – choćby najpiękniejsza 

– nie będzie mogła trafić na oddział.
Zabawki nie mogą być używane. 

GDZIE ODDAĆ 
PLUSZAKA?
Zbiórkę prowadzić będziemy 

w biurze Zlotu, w godzinach jego
otwarcia. Możecie zostawiać zabaw-
ki, odbierając u nas pakiety na Zlot.
Będziemy wdzięczni za każdy dro-
biazg i bardzo mocno wierzymy 
w to, że wspólnie możemy zrobić coś
dobrego. 

RZUĆ PIĄTAKA 
W RAKA 
W trakcie Zlotu w Mielnie bę-

dziecie mogli spotkać również wo-
lontariuszy Stowarzyszenie Musz-
kieterowie Szpiku z puszkami. To
właśnie oni na co dzień wspierają
małych pacjentów, walczących z cho-
robą. W Mielnie będą prowadzić
zbiórkę publiczną pt. „Rzuć piątaka
w raka”. Wesprzyjcie również ich ak-
cję, a potem wypatrujcie wolontariu-
szy w naszym Bałtyku, bo oni rów-
nież jadą do nas, by morsować! 

Wszystkie Morsy Mają gorące serca 

Rozmowa z Hilarym
Kubshem, dziennika-

rzem i jednym z inicja-
torów mieleńskiego

Zlotu Morsów. 

– 17 lat temu odbył się pierw-

szy Zlot Morsów w Mielnie. Udział

w nim wzięło 120 osób. Jak zapa-

miętał Pan pierwszy, debiutancki

Zlot? 

– Ze wspomnień zostało mi to,
co najlepsze. Mój pomysł zorganizo-
wania Zlotu Morsów nie zostałby
zrealizowany, gdyby nie poparł go

ówczesny wójt gminy Mielno Zbig-
niew Choiński, a w realizację zadań
nie włączył się Mieleński Ośrodek
Sportu i Rekreacji z Janem Czajkow-
skim i Aldoną Prusinowską na czele.
Zrobiliśmy wtedy, w 2004 roku coś,
czego jeszcze nikt w Polsce nie robił.
To było wyjątkowe wydarzenie.
Duży mróz, świetna atmosfera 
i ogromne zaangażowanie. Co cieka-
we, od pierwszego Zlotu mamy taki
zwyczaj, że niezależnie od tego, ile
kto ma lat, zawsze mówimy sobie po
imieniu. Tak się już przyjęło. 

– Czy zakładał Pan, że wyda-

rzenie urośnie do takiej rangi jak

dziś? Do kilku tysięcy uczestników? 

– Ależ skąd! Pomysł, by zorga-
nizować pierwszy Zlot, pojawił się
nagle. Spacerowałem kiedyś po pla-
ży i zauważyłem dwóch mężczyzn
kąpiących się w morzu. Byli to leka-
rze z Koszalina – Wojciech Szamrej 
i Jacek Gałaguz. Porozmawialiśmy 
i uznaliśmy, że Mielno ma idealne
warunki, żeby odbył się tutaj taki
Zlot. Nie spodziewałem się jednak
aż takiej popularności. Z drugiej
strony im więcej osób przyjeżdżało,
tym bardziej byliśmy zadowoleni.
W końcu każdy, kto przyjeżdża do
nas na Zloty, jest naszym przyjacie-
lem. 

– Czy dzisiaj, po 17 latach, na-

dal jest Pan blisko związany z mor-

sami? 

– Dużo morsów do mnie dzwo-
ni, i to z całej Polski. Spotykamy się
prywatnie. Niektórzy chcą nawet,
żebym dalej tworzył gazetę dla mor-
sów czy żebym wydał książkę. Z za-
miłowania jestem przecież dzienni-
karzem. 

– I co dalej? Czy ma Pan jesz-

cze jakieś plany związane z morso-

waniem? 

– Jeśli zdrowie mi pozwoli, poja-
wię się na XVII Zlocie Morsów. 

– Dziękujemy za rozmowę! 

Każdy na Zlocie jest naszym przyjacielem

C
ałe Mielno wita tysiące
Morsów i Foczek z naj-
dalszych zakątków galak-

tyki – kosmos to właśnie temat XVII
edycji jednej z największych na
świecie imprez dla wielbicieli mroź-
nych kąpieli. Do naszej gminy – tra-

dycyjnie w drugi weekend lutego
(06-09.02.2020 r.) – zjadą morsy, aby
wspólnie kąpać się w Bałtyku, tań-
czyć, bawić się i integrować z innymi
zimnolubnymi. I robią ogromny, po-
zytywny hałas z środku zimy. 

Po raz kolejny spodziewamy się

pobić rekord liczby uczestników.
Przewidujemy, że w XVII Międzyna-
rodowym Zlocie Morsów udział
weźmie 6000 osób. W ciągu pierw-
szego tygodnia rejestracji sprzeda-
liśmy ponad 3000 tysiące wejśció-
wek – wejściówki na dwa bale 
morsów wyprzedały się w ciągu
pierwszej doby, co już jest ogrom-
nym sukcesem! 

Zlot to przede wszystkim 4 dni
mroźnych kąpieli, zakończone nie-
dzielną paradą ulicami Mielna oraz
wielką finałową kąpielą, jednak my
uczestnikom wydarzenia oferujemy
o wiele więcej atrakcji. Po raz pierw-
szy stworzymy na przykład specjalną
Morsową Strefę Chillout, w której
morsy przed, w trakcie i po kąpieli 
w Bałtyku będą mogły rozgrzewać
się w baliach, saunach i basenach.
Nigdzie indziej nie można znaleźć
takich atrakcji w bezpośrednim są-
siedztwie plaży i morza! W czwartek
wieczorem odbędzie się tam właśnie
pierwsze w Mielnie Balia Party.

Podczas najbliższego zlotu bę-
dziemy świadkami prawdziwego
morsowego ślubu na plaży, którego
udzieli sama Burmistrz Mielna Olga
Roszak-Pezała, a gośćmi będą oczy-

wiście tysiące morsów. Narzeczeni
byli razem na zlocie w 2019 roku 
i właśnie wtedy Artur (przyszły Pan
Młody) spontanicznie postanowił
oświadczyć się Izie. Jak na prawdzi-
wego morsa przystało zrobił to 
w asyście kilkuset innych morsów na
plaży, zaraz po kąpieli, na specjalnie
ustawionej na plaży scenie. Tak im
się w Mielnie spodobało, że postano-
wili pobrać się właśnie tutaj i to ko-
niecznie podczas najbliższego Zlotu.

Największą gwiazdą wydarzenia
będzie jednak Zespół Piersi, który
skomponuje dla Mielna specjalną

piosenkę o roboczym tytule „Wielki
upał w środku zimy” oraz nagra do
niej teledysk z udziałem Morsów 
i mieszkańców. 

Spodziewamy się prawdziwej
inwazji prawdziwych kosmitów. Bę-
dzie można ich podziwiać na pewno
na Wielkim Balu Morsów oraz Balu
w Krokusie, ale również podczas pa-
rady przed główną kąpielą, w czasie
której do zimnego Bałtyku wejdzie
równo o godzinie 12:00 tysiące mi-
łośników mroźnych kąpieli. Takiego
wydarzenia nie można przegapić! 

XVII MIĘDZYGALAKTYCZNY ZLOT MORSÓW W MIELNIE





Pierwszy tydzień ferii 
Zajęcia odbywają się w godz. 10.00-14.00

PoniedZiałek, 10 lutego:
Zapoznanie z regulaminem i planem zajęć feryjnych; 
10.00-10.30 – rozmowa o bezpieczeństwie w czasie wol-

nym; 
10.30-13.30 – turniej gier planszowych w grupach wieko-

wych 6-11 i 12-16 lat; 
13.30-14.00 – zabawy ruchowe przy muzyce. 

Wtorek,11 lutego:
Dzień zabaw w plenerze: 
10.00-11.30 – Podchody „Szukamy ukrytego skarbu” 
11.30-14.00 – Zabawy na orliku – rzuty do kosza, tor prze-

szkód, mecz piłki nożnej. 

Środa, 12 lutego: 
10.00-13.30 – warsztaty „Projektanci na start”, czyli pro-

jektowanie i wykonanie masek i strojów karnawało-
wych (zajęcia plastyczno-techniczne); 

13.30-14.00 – wesołe zabawy literackie-kalambury.

CZWartek, 13 lutego: 
10.00-11.30 – „Maski i stroje” – ciąg dalszy warsztatów:

tradycje karnawałów w Wenecji i Rio; ozdabianie ma-
sek według własnego pomysłu; 

11.30-14.00 – turniej drużynowy w piłkarzyki. 

Piątek, 14 lutego: 
10.00-12.00 – zajęcia plastyczno-manualne „Coś na Wa-
lentynki”: wykonanie symbolicznych kartek i drobnych
upominków; 

12.00-13.30 – konkurs Karaoke – „Piosenka z dedykacją”; 
13.30-14.00 – zabawy muzyczno-ruchowe.

Drugi tydzień ferii: 
Zajęcia odbywają się w godz. 10.00-14.00 

PoniedZiałek, 17 lutego:
Wyjazd do Koszalina do kina „Kryterium” na film 

Paddington 2. 

Wtorek, 18 lutego: 
wyjazd na lodowisko „Alaska’’ do Koszalina. 

Środa, 19 lutego: 
10.00-14.00 – warsztaty kulinarne „Przed tłustym czwart-

kiem”
– tradycje tłustego czwartku – przesądy, przysłowia – za-

bawy literackie; 
Trochę przyjemności na koniec karnawału: 
Zamiast pączków – przygotowanie babeczek, ozdobienie

ich według własnego pomysłu. Wspólna degustacja
przygotowanych słodkości. 

CZWartek, 20 lutego: 
Wyjazd do Koszalina na kręgle. 

Piątek, 21 lutego: 
10.00-14.00 – posumowanie ferii: wręczenie dyplomów 

i nagród za zwycięstwo i udział w zajęciach sporto-
wych, plastycznych, grach planszowych, konkursie 
karaoke; dyskoteka karnawałowa na zakończenie ferii.

ŚWIETLICA ,,RYBACÓWKA’’ W MIELNIE 
Z FILIĄ ,,PROMYK’’ W GĄSKACH 
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