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Podziękowania dla mieszkańców 
i społeczników, powołanie skarb-
nika, przyjęcie gminnego programu
ochrony środowiska zdominowały
październikową sesję Rady Miej-
skiej Mielna.

Mieszkańcy i sympatycy gminy
zaangażowani w społeczną akcję
sprzątania plaży i wydm otrzymali
podziękowania za oddolną inicjaty-
wę od Burmistrza Mielna oraz zielo-
ne certyfikaty od Fundacji Nasza Zie-
mia.

Dziękujemy, że byliście z nami:
lodziarnie Żmuda-Trzebiatowskich,
restauracja „Pod Wydmą”, POSEJ-
DON – Klub Morsów Koszalin, Sto-
warzyszenie Silesia „TAK ART.”. 

Radni powierzyli stanowisko
skarbnika gminy Mielno Patrycji
Woltmann oraz pozytywnie przyjęli
m.in. gminny program wspierania ro-
dziny na lata 2022-2024, a także przy-

szłoroczny plan współpracy z organi-
zacjami pozarządowym i podmiotami
prowadzącymi działalność pożytku
publicznego.

Pracowita 
październikowa sesja

R
a n k i n g  S a m o r z ą d ów
„Rzeczpospolitej”  jest
uznawany za jeden z naj-

bardziej prestiżowych i wiarygodnych
w kraju. Od 17 lat redakcja Rzeczpo-
spolita ocenia dokonania lokalnych
władz w Polsce, pozwala wyłonić i po-
kazać te samorządy, które najlepiej
dbają o swój zrównoważony rozwój.

Zasady rankingu ustala niezależ-
na Kapituła, której przewodniczy były
premier RP prof. Jerzy Buzek. W jej

skład wchodzą także przedstawiciele
organizacji samorządowych, organi-
zacji pozarządowych, władz publicz-
nych oraz przedstawiciele redakcji
„Rzeczpospolitej”.

Zgodnie z przyjętą przez Kapitu-
łę metodologią, ranking weryfikuje
skuteczność działań władz samorzą-
dowych w kształtowaniu zrównowa-
żonego rozwoju wspólnoty lokalnej,
ujmowanego w strategicznych kate-
goriach: trwałości ekonomicznej,

trwałości środowiskowej, trwałości
społecznej i jakości zarządzania.

Ranking Samorządów „Rzecz-
pospolitej” obejmuje wszystkie gmi-
ny, miasta i miasta na prawach powia-
tu w Polsce (z wyjątkiem Warszawy).
Źródłem danych podlegających oce-
nie są informacje udostępniane przez
Główny Urząd Statystyczny, Minister-
stwo Finansów oraz informacje poda-
ne przez władze lokalne w specjalnej
ankiecie. 

Przypomnijmy: w kategorii gmi-
ny miejskie i miejsko-wiejskie walczy-
ło o laury 878 samorządów.

Nagrodę odebrała Olga Roszak-
Pezała, Burmistrz Mielna, która 
dedykowała ją swoim mieszkańcom,
przedsiębiorcom, społecznikom, or-
ganizacjom pozarządowym oraz pra-
cownikom i współpracownikom. 

Piąta gMina w POlsce
Mielno zajęło 5. miejsce w Polsce w rankingu samorządów w kategorii gminy miejskie i miejsko-wiejskie.
O laury walczyło 878 samorządów!

Olga Roszak-Pezała, 
burmistrz Mielna:
Zrównoważona, wiarygodna,
prężna, nowoczesna, zamieszka-
ła przez kreatywnych ludzi 
– taka jest „moja” gmina Mielno.
I to właśnie obiektywnie 
doceniono. Zajęliśmy V miejsce
w Polsce w Rankingu Samorzą-
dów „Rzeczpospolitej” 
w kategorii: gminy miejskie 
i miejsko-wiejskie.
Jestem wzruszona i rozpiera
mnie duma, że reprezentuję tak
ambitną lokalną społeczność.
Ludzi z pasją, z wizją, z marze-
niami. Nagrodę dedykuję moim
mieszkańcom, przedsiębiorcom,
organizacjom pozarządowym.
Dziękuję Wam.

Zobacz
https://rankingi.rp.pl/rankingsamorzadow/
2021
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Wyjątkowy, bo podwójny Zlot
Morsów w Mielnie odbędzie się
10-13 lutego 2022 r. W ramach 
tegorocznej edycji największego
zimowego wydarzenia nad Bałty-
kiem odbędą się aż dwie Wielkie
Kąpiele – jedna w sobotę, a druga
w niedzielę. Tradycyjnie, o godz.
12, do mroźnego morza wejdą
morsy z całego świata.

Rejestracja na Zlot rozpocznie się
24 listopada, a uczestnicy będą mogli
wybrać jeden z kilku dostępnych pa-
kietów. Tych, którzy chcą wziąć udział
jedynie w kulminacyjnych punktach
programu, czyli wejściu do morza, za-
interesuje na pewno TYLKO KĄPIEL.
Dla największych fanów mroźnych 
atrakcji przygotowaliśmy natomiast
pakiet CAŁY ZLOT. Obejmuje on aż 
4 dni świetnej zabawy. Szczegółowy
program wydarzenia zostanie udo-
stępniony niebawem. Potwierdzamy
jednak, że będzie się działo jeszcze

więcej niż do tej pory! W planie wy-
darzeń nie zabraknie znanych już
punktów takich jak Pałac Ślubów,
Turniej Mrozoodpornych oraz Morso-
wej Stefy Chillout (balie i sauny przy
plaży). Mamy też w zanadrzu kilka
nowości…

Niewiadomą jest natomiast
Wielki Bal Morsów. To jedna z ulu-
bionych części Zlotu każdego uczest-
nika, jednak ze względu na obostrze-
nia wstrzymujemy się z informacją 
o imprezie. Zostanie ona podana na
przełomie 2021/22 roku na podstawie
danych o liczbie zakażonych. Wtedy
też będzie można zakupić wejściówki
na Wielki Bal lub dokonać dopłaty do
kupionego wcześniej pakietu. Zrobi-
my wszystko co w naszej mocy, abyś-
my mogli się dobrze bawić!

W tym roku z powodów nieza-
leżnych od nas nie odbędzie się Bal 
w Krokusie. Za utrudniania przepra-
szamy! 

Tegorocznym tematem Zlotu
będą DZIECI KWIATY W BAŁTYKU. Wracamy do kolorowych lat 70. – szy-

kujcie się na prawdziwe Flower Power.
Już dzisiaj przygotujcie kolorowe,
kwieciste stroje na Paradę Morsów 
w Mielnie i wspólne morsowanie. 
Pokażemy całemu światu, że jeszcze
będzie kolorowo!

Tymczasem do mroźnego zoba-
czenia!

Ekipa MZM

ZLOT MORSÓW W MIELNIE CORAZ BLIŻEJ

MROŹNA 100DNIÓWKA
Burmistrz Mielna oraz organizatorzy MZM zaprosili morsy z regionu do wspól-
nego świętowania otwarcia sezonu połączonego z rozpoczęciem odliczania 
do Międzynarodowego Zlotu Morsów w Mielnie. Mroźna 100dniówka odbyła
się w niedzielę 24 października na plaży w Mielnie. Zimnolubni wzięli udział 
w turnieju sportowym oraz we wspólnej kąpiel w Bałtyku poprzedzonej trady-
cyjnym Polonezem. Za udział dziękujemy klubom: Boboliccy Morsjanie, Mieleń-
ski Klub Morsów „Eskimos”, Morsy z Sianowa oraz Posejdon – Klub Morsów 
Koszalin.
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Po pandemicznym przestoju, gdy
musieliśmy przenieść się z kulturą do
sieci, Centrum Kultury w Mielnie za-
prasza ponownie mieszkańców Mielna
do udziału w sekcjach dla dzieci, doro-
słych oraz seniorów.

Wszystkie sekcje już się rozpoczę-
ły. W planie zajęć znajdują się m.in.
znane już przez wszystkich zajęcia ku-
linarne z Marcinem Latkowskim, sek-
cje form użytkowych z Anettą Kolanek
oraz Anną Nowak i szachy z Emilia-
nem Wosztylem. 

Nie zabrakło również nowości.
Wśród nowych propozycji znalazły się
m.in. robotyka, marketing turystyczny
i survival dla rodzin. 

Pełna oferta zajęć znajduje się na stronie
www.ckm.mielno.pl

Centrum pełne kultury! 

Chętnych zapraszamy 
do zapisu w Centrum Kultury 
w Mielnie oraz telefonicznie
(943156071 lub 943149141).

Tradycją są już organizowane
przez Centrum Kultury w Mielnie
mroczne imprezy z okazji Halloween.
Na taką imprezę zaprosiliśmy miesz-
kańców Mielna również w tym roku.
Tym razem wydarzenie odbyło się w cu-
kierkowym klimacie – tematem prze-
wodnim było CUKIEREK albo PSIKUS. 

Impreza odbyła się w PRZY-
STAŃ.KULTURA i wzięli w niej udział
uczestnicy sekcji w Centrum Kultury
oraz rodzice. W programie nie za-

brakło mrocznych animacji m.in. po-
szukiwania duszków, konkursu na
straszną historię oraz warsztatów ku-
linarnych i form użytkowych. Wyda-
rzenie dopełnił występ teatru lalek,
który zaprezentował nam przedsta-
wienie „Jaś i Małgosia”. 

Dziękujemy wszystkim z udział!
Bawiliśmy się z Wami naprawdę
wspaniale i już nie możemy doczekać
się kolejnej imprezy w Centrum Kul-
tury w Mielnie.

Halloween w CKM

Cukierek albo psikus
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– „Kotwica mieleńska” obcho-
dziła niedawno trzecie urodziny.
To młody – stażem – zespół, ale
bardzo kreatywny i prężny. Co jest
jego siłą napędową? Co was łączy 
i scala?

– Rzeczywiście, w tym roku ob-
chodziliśmy 3. rocznicę powstania ze-
społu i to jest dla nas bardzo ważny
moment. Od chwili założenia wszys-
cy bardzo intensywnie i twórczo pra-
cujemy, aby realizować nasze plany 
i marzenia. To jest wyzwanie, bo ze-
spół jest jak dobre auto, wszystkie
elementy muszą współgrać, aby 
podróż była komfortowa. Tak jest 
z nami. Solidarnie pracujemy na suk-
ces, a ten z kolei okupiony jest zawsze
systematycznością, wytrwałością 
i niekończącą się nauką. Nasz zespół
tworzą wspaniałe osobowości, bardzo
energetyczne, świadome swoich moż-
liwości i umiejętności. Dlatego wyko-
nujemy różnorodne programy w za-
leżności od potrzeb i okoliczności.
Jesteśmy zmotywowani do twórczej
pracy i samorealizacji. To bardzo nas
łączy i scala. I tylko wtedy jest w dru-
żynie siła i moc. Muszę zaznaczyć, że
jak na amatorski zespół to bardzo wy-
soko postawiliśmy sobie poprzeczkę
ale liczna widownia na naszych

przedstawieniach dowodzi, iż obrany
muzyczny kierunek jest strzałem 
w „dziesiątkę”. W tym roku wydaliś-
my pierwszą książeczkę z naszymi
piosenkami, z płytą i nutami. To nie-
wątpliwie znaczące dokonanie jak na
trzecią rocznicę istnienia zespołu.
Promowaliśmy ją na naszym wieczo-
rze w „Rewicie”, gdyż szukamy fundu-
szy na zakup sprzętu nagłaśniającego,
bardzo potrzebnego do dalszej twór-
czej pracy „Kotwicy”. Zachęcam
wszystkich sympatyków zespołu do
kupna i tym samym wsparcia naszej
akcji. Z czasem popracujemy nad dru-
gą edycją, aby nasze piosenki zagości-
ły w każdej mieleńskiej rodzinie, bo
„nasi mieszkańcy to nie gęsi i własne
piosenki mają”. Żywię nadzieję, że
rozśpiewamy całą gminę.

– Piszesz sama słowa do
wszystkich utworów, żartów 
i tekstów, które prezentuje na sce-
nie „Kotwica mieleńska”. Skąd
czerpiesz inspirację? Co jest 

w nich – w tych słowach – dla Cie-
bie ważne? Co chcesz pokazać,
utrwalić, zatrzymać w repertua-
rze? Jak go dobierasz? 

– Własna twórczość to jest moc-
na strona naszej artystycznej działal-
ności. To jest nasza wartość, marka,
dorobek. Członkowie zespołu chęt-
nie śpiewają właśnie te piosenki i bio-
rą udział w wystawianych spekta-
klach. W dotychczasowym repertua-
rze mamy około 34 piosenek o różnej
tematyce. Pisząc teksty dbam o to,
aby zawierały one mądrość życiową,
ponadczasowe przesłanie, prezento-

wały stosunki międzyludzkie, prze-
życia i emocje, ale jednocześnie były
zabarwione nutką humoru. Aby to
jednak zaczarowało odbiorcę musi
być napisana do tego odpowiednia
muzyka. Tutaj inwencją twórczą wy-
kazuje się nasz instruktor muzyczny
– Henryk Zajączkowski. Jest zawodo-
wym artystą, ze świetnym słuchem 
i wyobraźnią muzyczną. Stąd nasze
piosenki są żywe, finezyjne, melodyj-
ne, ubrane w charakterystyczne mu-
zyczne ozdobniki co sprawia, że
szybko „wpadają w ucho”, budzą
emocje i podobają się publiczności.
Zdarzało się, że dostawałam już goto-
wą linię melodyczną i musiałam na-
pisać do niej tekst, co jest nie lada
wyzwaniem. Oczywiście wtedy mu-
szę wykazać się inspiracją twórczą,
ponieważ pisanie tekstu do muzyki
jest trudniejsze. Swoje pomysły czer-
pię głównie z obserwacji ludzi, swoje-
go środowiska, czy też z własnych
przeżyć. Musi się narodzić w mojej
głowie wizja aby później – już zespo-

łowo – szlifować jej ostateczny
kształt.

– Pandemia zamknęła ludzi 
w domach, ograniczyła kontakty.
W tym roku jednak „Kotwica” zor-
ganizowała kilka imprez dla miesz-
kańców służących integracji, także
tej międzypokoleniowej? Opo-
wiedz o tych spotkaniach. Jaką
miały formułę? Dzięki komu udało
się je zrealizować? Co było naj-
trudniejsze, a co dało satysfakcję?

– Poprzedni rok bardzo wyha-
mował naszą twórczość i także dzia-
łalność. Kolejna fala pandemii zniwe-
czyła ambitne plany. Ten czas jednak
wykorzystałam cennie, gdyż na spo-
kojnie mogłam wytyczyć drogę dal-
szego twórczego działania w covido-
wej rzeczywistości. Warto podkreślić,
że planujemy pracę także w oparciu 
o dotacje otrzymane w konkurach or-
ganizowanych przez Urząd Miejski.
W tym roku postawiliśmy na integra-
cję mieszkańców oraz wspólne zaba-
wy i śpiewy, aby złagodzić skutki za-
mknięcia w domach i izolacji społecz-
nej. Dzięki finansowaniu ze środków
gminnych udało się nam zorganizo-
wać dwa projekty z mieszkańcami
czyli biesiadę z seniorami w Mielenku

oraz spektakl słowno-muzyczny 
w Unieściu. Spotkanie z seniorami
odbyło się latem, w plenerze przy
kiełbasce, słodkim poczęstunku 
i pięknej słonecznej pogodzie. Zapro-
siliśmy do muzykowania zaprzyjaź-
nione zespoły: „Stokrotki” z Koszali-
na, „Zalesie” z Mścic, „Karpaty” 
z Chałup. Wsparli nas bardzo lokalni
przedsiębiorcy: Małgorzata i Krzysz-
tof Chadacz, Grzesiek i Sylwek Law-
renc, Fabian Choroszy. Wszystkim im
pragnę serdecznie podziękować za
życzliwe gesty. Natomiast w paździer-
niku wystawiliśmy program słowno-
muzyczny „Weekendowe pogadanki”
na dużej scenie w Unieściu. To było
dla nas duże wyzwanie, gdyż gościliś-
my prawie 100 osób. To także wymaga
innego zaprezentowania się na scenie,
bo jednocześnie każdy z nas musi po-
łączyć wiele umiejętności, np. mówie-
nie dialogów z tańczeniem, czy śpie-
wem. Takie występy to tygodnie ćwi-
czeń i nauki. Ale warto, bo efekt
mega, a publiczność czeka na powtór-

kę formuły w następnym roku. 
W sierpniu realizowaliśmy kolejny
projekt, z gminnym wsparciem, pod
nazwą „Piknik integracyjny – tu żyje-
my, tu mieszkamy, tu nawzajem o sie-
bie dbamy”. Pomysł łączył i połączył
cztery podmioty: Placówkę Wsparcia
Dziennego „Promyk” w Gąskach,
Koło Gospodyń Wiejskich „Gęś Bał-
tycka”, Sołectwo Gąski i nasz zespół.
To było niesamowite przedsięwzięcie,
gdyż przede wszystkim pokazało jaki
potencjał tkwi w ludziach stąd. Ukło-
ny ślę paniom z Koła Gospodyń Wiej-
skich „Gęś Bałtycka” z Gąsek – Osied-
le, Małgosi Durlej, sołectwu w Gąs-
kach na czele z sołtysem Zygmuntem
Ramotowskim. Szczególne brawa dla
dzieci i wychowawców Placówki
Wsparcia Dziennego „Promyk” 
w Gąskach i „Akwarium”w Unieściu.
Nie byłoby sukcesu bez Przemka Ja-
worskiego i oczywiście dyrektor
MOPS w Mielnie Kornelii Liśkiewicz.
Muszę docenić obecność na naszych
spotkaniach Olgi Roszak-Pezały, Bur-
mistrza Mielna, radnych miejskich
oraz dyrektorów jednostek organiza-
cyjnych gminy. To duży zastrzyk do
dalszego tworzenia. Do ostatniego
wydarzenia udało się nam zaprosić
Centrum Kultury w Mielnie. Odbyło
się ono na urokliwej scenie PRZYSTA-
NI.KULTURA z okazji Dnia Niepo-
dległości.

„Wieczór pieśni i poezji patrio-
tycznej” pełny był zatem magii, zadu-
my, polskich utworów, znanych  wier-
szy i pięknie zakończony – polonezem.
W drugiej części sentymentalny, do-
pełniony ozdobami, jak i klimatem
stworzonym przez pracowników CKM
i ich szefową Annę Ledochowicz. Mu-
szę przyznać, że wielką radość sprawia
mi widok szczęśliwych i uśmiechnię-
tych widzów – moich przyjaciół, znajo-
mych, koleżanek i kolegów. Czuję ich
emocje, cieszę się i przeżywam wspól-
nie z nimi. To działa motywująco.

– Plany, wizje, marzenia 
i te własne, i te dla całego zespo-
łu?

– Marzyć, planować i tworzyć na-
leży wręcz każdego dnia, jednak nad
wszystkim tym króluje… zdrowie. Te-
raz, w okresie kolejnej fali pandemii,
ponownie drżymy o własny byt, 
a wprowadzane obostrzenia często
wykluczają próby i warsztaty scenicz-
ne. Nie mniej jednak staramy się za-
chować to, do czego wspólnie z ze-
społem doszliśmy, i co osiągnęliśmy.
Przed nami kolejny rok, który musi-
my efektywnie zaplanować. Na obec-
ną chwile trudno coś na 100% przewi-
dzieć, bo rzeczywistość zmienia się
jak w kalejdoskopie i brakuje stabili-
zacji społecznej. Jednak na pewno
chciałabym zaprosić chętne osoby do
pracy w naszym teamie. Jesteśmy
otwarci na nowych członków, którzy
chcą rozwijać swój talent muzyczny
czy aktorski. Bycie w muzycznej dru-
żynie daje wiele satysfakcji, podnosi
poczucie własnej wartości, stwarza
możliwość samorealizacji. Zatem cze-
kamy na nowe twarze i głosy.

– Przedstaw jednym słowem
osoby, które współtworzą „Kotwi-
cę mieleńską”?

Członkowie zespołu to wspaniali
ludzie, pełni optymizmu, życiowej
mądrości, werwy, humoru. Praca 
z nimi to sama przyjemność. Mam 
w nich wszystkich ogromne wsparcie.
Ich otwartość i życzliwość  są nieoce-
nione w pracy zespołowej. Podstawo-
wy skład „Kotwicy” to dziewięć osób:
Teresa i Jan Jagodzińscy, Halinka Szelest,
Krysia Tenderenda, Marylka Denert, basia
Cieślik, Piotrek Dobrasiewicz, Henryk za-
jączkowski – opiekun muzyczny. To są
moi przyjaciele, tacy na dobre i na
złe. Jestem ogromną szczęściarą, że
ich znam i mam. To dzięki nim jes-
tem, jaka jestem…

Kotwica – to nasza siła
Rozmowa z Aliną SzybowSKą – założycielką i lideRką
zespołu „kotwica mieleńska”.



W ostatnich dniach październi-
ka odbyła się wycieczka naszych
gminnych klubów seniora do Pozna-
nia. 

Wcześnie rano wystartowaliśmy
z uśmiechem i piosenką na ustach.
Mimo deszczu w Mielnie, Poznań
przywitał nas piękną i słoneczną

pogodą. Dzień pierwszy to zwiedza-
nie miasta z przewodnikiem… nie 
z tej epoki. Przy Ostrowie Tumskim
„zaskoczył” nas szlachcic z szablą,
który okazał się być naszym gospo-
darzem po stolicy Wielkopolski, 
i przeniósł nas do czasów Mieszka I 
i Bolesława Chrobrego barwnie opo-
wiadając w katedrze poznańskiej. Po
degustacji rogali marcińskich uda-
liśmy się na Stary Rynek z ratuszem 
i Poznańską Farą. Po obiadokolacji
spacerowaliśmy długo właśnie po
klimatycznym rynku, będącym trze-
cim największym rynkiem w Polsce
(po krakowskim i wrocławskim). 

Dzień drugi to warsztaty w mu-
zeum rogala poznańskiego, okraszo-
ne humorystycznymi opowieściami
o Poznaniu, czy poznańskich py-
rach. Wycieczkę zakończyliśmy 
w Palmiarni Poznańskiej, będącej
największą w kraju i jedną z naj-
większych w Europie ekspozycją eg-
zotycznych roślin i ryb. Wspaniały
czas, mnóstwo wrażeń, piękne
wspomnienia.

POZNAńSKie OPOWieŚCi
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pierwszy dzień
wolności
W tym roku obchody Narodowego
Święta Niepodległości zorganizo-
wane zostały przy współpracy
Centrum Kultury w Mielnie i lokal-
nego zespołu „Kotwica Mieleńska”. 

Przystań.Kultura przyjęła ponad
sześćdziesięciu gości, którzy mogli
wysłuchać wzruszającego występu
przygotowanego przez członków ze-
społu. W repertuarze znalazły się
pieśni i poezja patriotyczne. Po
przedstawieniu nie zabrakło symbo-

licznego poczęstunku, po którym
rozpoczęła się druga część wieczoru
czyli wspomnienia pierwszych po-
wojennych osadników. Na scenie za-
siedli nasi mieszkańcy: Teresa Połog-
niuk i Tadeusz Matusewicz, którzy
opowiedzieli historie z czasów swojej
młodości związanej z poniemieckim
Mielnem. Niektóre z wątków zasko-
czyły słuchaczy, nawet tych, którzy 
o dzisiejszej gminie i jej początkach
wiedzieli bardzo dużo.

Bezpieczny
senior
W Dziennym Domu Senior + 
w Mielnie odbyło się spotkanie
z dzielnicowym Piotrem 
Domżałem z mieleńskiej Ko-
mendy Policji oraz z przedsta-
wicielami banku PKO BP. 

Rozmowy dotyczyły bezpie-
czeństwa i zachowania w sytua-
cjach zagrożenia wyłudzeniami
finansowymi. „Bezpieczny senior” to
akcja policji mająca na celu ochronę
osób starszych przed próbami oszustw,
wyłudzeń i kradzieży. Działania
sprawców wskazują, że wykorzys-
tują oni metodę, która przez poli-
cjantów określana jest metoda
„na wnuczka”. Goście zapoznali
seniorów ze sposobem działania
oszustów, z ich taktyką oraz
wskazali i wyczulili na ewentual-
ne niepokojące sygnały w najbliż-
szym środowisku.

11 liStopada – wieczór zaduMy i wSpoMnień

Marszałek na Syberii
W Muzeum Skarbnicy Wioski Rybackiej w Chłopach została otwarta

okolicznościowa wystawa „Józef Piłsudski na Syberii 3D”. 
Na rysunkach Zdzisława Czermańskiego – grafika, malarza i karykaturzy-

sty oraz żołnierza 5. Pułku Piechoty Legionów – uchwycone zostały szlaki 
i miejsca zsyłek Polaków. Ekspozycje są zaprezentowane w technice 3D – czyli
do oglądania w specjalnych okularach, stąd widz może odnieść wrażanie, że spa-
ceruje po zaśnieżonych wioskach syberyjskich wśród zziębniętych zesłańców. 

Autorem wystawy jest Krzysztof Jedynak, kierownik działu historyczne-
go Muzeum w Koszalinie, który wspólnie z Bogną Buziałkowską ożywił
wspomnienia o Marszałku. Dodatkowym atutem ekspozycji są książki, po-
cztówki i gazety pochodzące z prywatnej kolekcji Wojciecha Grobelskiego 
z Koszalina. Wystawę można oglądać do końca listopada w Chłopach. Obo-
wiązują telefoniczne zapisy pod numerem 572 102 615.

W mieleńskiej podsta-
wówce, punktualnie o godz.
11.11, uczniowie zaśpiewali
hymn narodowy włączając
się do ogólnopolskiej akcji
SZKOŁA DO HYMNU.

– 11 listopada… choć przy-
pada na jesienną, trochę
smutkiem dotykającą nas
porę roku, to jest dniem dla
Polaków niezwykle radosnym.
To jedna z najważniejszych
dat w kalendarzu: Narodowe
Święto Niepodległości. Szkol-
ne koło teatralne pod kierun-
kiem Moniki Dobrzelewskiej-
Napieraj przygotowało arty-
styczną części programu. 

Szkolne 
świętowanie
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Urząd Miejski w Mielnie informuje,
że od 1 lipca 2021 r., rozpoczął się
proces składania, przez właścicieli
lub zarządców budynków/lokali,
obowiązkowych deklaracji 
do Centralnej Ewidencji Emisyj-
ności Budynków. 

Działanie to ma na celu zebranie
wszystkich danych dotyczących źró-
deł ciepła i spalania paliw w budyn-
kach mieszkalnych i niemieszkal-
nych.

Każdy budynek, który posiada
źródło ciepła lub spalania paliw do 
1 MW będzie należało zgłosić wypeł-
niając odpowiednią deklarację. De-
klarację będzie można złożyć:

– formie elektronicznej, za po-
średnictwem strony: www.zone.gunb.

gov.pl (żeby to zrobić trzeba posiadać
profil zaufany albo podpis elektro-
niczny);

– osobiście w Urzędzie Miejskim
w Mielnie;

– listownie, przesyłając deklara-
cję na adres: Urząd Miejski w Mielnie,
ul. B. Chrobrego 10, 76-032 Mielno.

Złożenie deklaracji jest obowiązkowe.

TERMin na złOżEniE
dEklaRaCJi:
W przypadku budynku/lokalu,

który posiada źródło ciepła i spalania
paliw zainstalowane przed 1 lipca 2021
r., czas na złożenie deklaracji wynosi
12 miesięcy. Jeżeli źródło ciepła lub
spalania paliw zostanie zainstalowane
po 1 lipca 2021 r., deklarację będzie
należało złożyć w terminie 14 dni. 

Sauny i farelki nie trzeba zgła-
szać do Centralnej Ewidencji Emisyj-
ności Budynków. 

Zgłosić należy natomiast m.in.:
kocioł gazowy, podgrzewacz gazowy
przepływowy, podgrzewacz gazowy

pojemnościowy, grzejnik gazowy, ko-
minek gazowy, nagrzewnice gazowe,
promienniki gazowe, kocioł na paliwa
stałe, piec kaflowy lub wolnostojący
(koza, angielka) na paliwa stałe (wę-
giel, drewno, pellet), kominek na pa-
liwo stałe, trzon kuchenny, pieco-
kuchnię, kuchnię węglową, kocioł
olejowy, piec olejowy, pompę ciepła

powietrzną, pompę ciepła gruntową,
pompę ciepła wodną, ogrzewanie
elektryczne, kolektory słoneczne, sieć
ciepłowniczą, instalację fotowoltaicz-
ną, kogenerację, gruntowe wymienni-
ki ciepła.

Jeśli domek na działce nawet tyl-
ko kilka razy w roku dogrzewamy tzw.
kozą – wówczas urządzenie powinno
zostać zarejestrowane.

Przepisy wprowadzające obowią-
zek złożenia deklaracji do Centralnej
Ewidencji Emisyjności Budynków,
zostały wzmocnione przepisami
sankcyjnymi, uwzględniającymi jed-
nocześnie instytucję czynnego żalu.
W art. 27h ustawy o wspieraniu ter-
momodernizacji i remontów oraz 
o centralnej ewidencji emisyjności
budynków (Dz. U. z 2021 r., poz. 554
tekst jednolity) wprowadzono sankcje
karne, które mogą być nakładane 

w przypadku niezłożenia w ustawo-
wym terminie ww. deklaracji. Wpro-
wadzane rozwiązanie ma pełnić funk-
cję prewencyjną i dyscyplinującą obo-
wiązanych do składania deklaracji,
aczkolwiek nie ma na celu bezwarun-
kowego karania osób, które takiej de-
klaracji nie złożyły.  

Za brak złożenia deklaracji bę-
dzie grozić grzywna, która będzie wy-
mierzana na zasadach ogólnych ko-
deksu wykroczeń. Jeżeli jednak wła-
ściciel lub zarządca budynku/lokalu,
nie złoży deklaracji zanim Urząd
Miejski w Mielnie „poweźmie” o tym
informację, można uniknąć kary
przesyłając wymagane informacje do
tut. Urzędu w ramach czynnego żalu.
Założeniem ustawodawcy jest dopro-
wadzenie do sytuacji, w której obywa-
tel złoży deklarację, nawet z uchybie-
niem terminu.

Centralna ewidenCja emisyjnośCi budynków

Obowiązek każdego mieszkańca
Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Mielnie pod 
nr telefonu (94) 345 98 38, pisząc na adres poczty elektronicznej:
s.ciborski@gmina.mielno.pl lub osobiście w siedzibie tut. Urzędu. 
Na stronie internetowej https://zone.gunb.gov.pl/ od dnia 1 lipca 2021 r. będzie
można samodzielnie wypełnić zgłoszenie bez potrzeby wizyty w Urzędzie.

Ruszyły przygotowania do grania 
z Orkiestrą Jurka Owsiaka w 2022
roku. 

W Gminie Mielno już wystarto-
waliśmy. 

– Zarejestrowaliśmy już sztab 
z siedzibą w Szkole Podstawowej 
w Mielnie – oznajmia Magdalena Gos-
Kozłowska, szefowa WOŚP Sztab 
w Mielnie. – Fajnie, że wracamy po
nauce zdalnej do murów naszej pod-
stawówki, bo jest to logistycznie i or-
ganizacyjnie wygodna baza do pracy
dla wolontariatu. Naszymi strategicz-
nymi partnerami będą: Olga Roszak-
Pezała, burmistrz Mielna, Centrum
Kultury w Mielnie, Szkoła Podstawo-
wa im. Straży Granicznej w Sarbino-
wie, Szkoła Podstawowa w Mielnie 
i Gmina Mielno. To
mocne i solidne fun-
damenty. Wolonta-
riusze już czekają na
sygnał. Liczymy, że
uda się nam zreali-
zować wszelkie do-
datkowe aktywności
i atrakcje na plaży 
i promenadzie.  

M i e l e ń s k i
Sztab szykuje bar-
dzo wystrzałowy Fi-
nał, bo przecież 30
lat grania zobowią-

zuje, a hasło jubileuszowej edycji
„Przejrzyj na oczy” podwójnie mobili-
zuje organizatorów. 

Wszystkich chętnych do grania 
z nami w naszym mieście dla WOŚP
30 stycznia 2022 roku 

Szukamy darczyńców i poszuku-
jemy fajnych upominków, giftów oraz
wszelkich rozmaitości na internetowe
aukcje.

Gramy z WOŚP

Kontakt 
Centrum Kultury w Mielnie, 
ul. B. Chrobrego 45 lub telefo-
nicznie: 94/ 315 60 71 
i z samym Szefem Sztabu 
– kom. 517 366 914.

Zapraszamy do śledzenia fan page Sztabu
https://www.facebook.com/sztabmielno

Wybrano Gminną Radę Pożytku
Publicznego w Mielnie. Trzecia 
kadencja GRPP obejmie lata 2021
– 2024. 

Skład rady określony jest ustawo-
wo w zakresie reprezentantów. Jej
szeregi zasilili przedstawiciele orga-
nizacji pozarządowych oraz organu
stanowiącego i wykonawczego gminy.
W skład mieleńskiej Rady weszli
przedstawiciele stowarzyszeń wybra-
ni przez społeczników w tajnych wy-
borach: Ewa Włodyka – Stowarzy-
szenie Promocji i Rozwoju Osady
Nadmorskiej Chłopy „16-Południk”;
Alicja Szybowska – Stowarzyszenie

na Rzecz Rozwoju Wsi i Mieszkań-
ców Mielenka „Słoneczne Mielenko”;
Paweł Kaźmierski – Fundacja Reg-
num Vegetabile – Niegoszcz; Bogu-
sław Adamów – Lokalna Organizacja
Turystyczna w Mielnie.

Przedstawicielami Rady Miejskiej
Mielna są: Maciej Starnawski i Mag-
dalena Gos-Kozłowska. Natomiast
Anna Ledochowicz, dyrektor Cen-
trum Kultury w Mielnie oraz Lidia
Sztyma, pracownik Urzędu Miejskie-
go ds. organizacji pozarządowymi, re-
prezentują w GRPP włodarza miasta.

Kontakt z członkami Gminnej
Rady Działalności Pożytku Publicz-
nego w Mielnie:

–e-mail: 
rada.pozytku@gmina.mielno.pl, 

– udział w posiedzeniach – daty
kolejnych posiedzeń informacja na
stronie www.mielno.pl – zakładka: in-
formator – organizacje pozarządowe

– Gminna Rada Działalności Pożytku
Publicznego,

– wnioski pisemne – składane 
w Biurze Obsługi Interesanta w Urzę-
dzie Miejskim w Mielnie.

Mamy nową radę 

Rada jest organem konsultacyj-
nym i opiniującym dokumenty,
strategie oraz programy rozwoju
gminy Mielno oraz projekty
uchwał i akty prawa miejscowe-
go dotyczące sfery działań orga-
nizacji pozarządowych.

MOPS znalazł się w gronie lau-
reatów konkursu na kreatywny plan
wdrożenia i realizacji programu dedy-
kowanego seniorom.

Konkurs „Gmina Przyjazna Se-
niorom” organizowany jest przez
Międzynarodowy Instytut Rozwoju
Społecznego i służy promocji aktyw-
ności społecznej, przedsiębiorczości 
i edukacji obywatelskiej seniorów.
Nagrodą jest bezpłatne wdrożenie na
terenie naszej gminy Ogólnopolskiej
Karty Seniora.

– W naszym otoczeniu funkcjo-
nuje grupa aktywnych seniorów 
w gminie Mielno – przyznaje Kornelia
Liśkiewicz, dyrektor MOPS w Miel-

nie. – Prowadzimy kluby seniora,
otworzyliśmy Dzienny Dom Senior
Plus, a w strukturach Centrum Kultu-
ry w Mielnie prężnie funkcjonuje
Uniwersytet Trzeciego Wieku. Dla
władz samorządowych polityka se-
nioralna była i jest priorytetem. Cie-
szymy się, bo w tym roku udało się
nam uruchomić dużo przedsięwzięć
dedykowanych tej grupie mieszkań-
ców.   

Projekt współfinansowany jest
także ze środków otrzymanych w ra-
mach programu wieloletniego na
rzecz Osób Starszych „Aktywni+” na
lata 2021 - 2025.

Gmina przyjazna seniorom
Mieleński Ośrodek Pomocy Społecznej w Mielnie otrzymał laury za działania
proseniorskie. 
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W Mielnie pojawił się na scenie
PRZYSTANI.KULTURA aby poopo-
wiadać o swoim najnowszym projek-
cie „Down the road”, w którym rela-
cjonuje podróże po świecie z grupą
osób z zespołem Downa. Miał przy-
gotowaną prezentację i nawet kon-
cepcję poprowadzenia godzinnego
spotkania. Ale ta formuła się u nas nie
sprawdziła. I to dzięki publiczności,
którą w dużej mierze stanowili
uczniowie szkół podstawowych, jak 
i podopieczni gminnych świetlic śro-
dowiskowych. Kreatywne pytania
wprowadzały nie tylko w zachwyt na-
szego gościa, ale też czasami w głębo-
kie zakłopotanie. I to nie dlatego, że
nie wiedział co odpowiedzieć, ale
głównie dlatego, że chciał być praw-
domówny i szczery wobec młodych
odbiorców. A dzieciaki bez skrępowa-

nia pytały dosłownie o wszystko. 
A Kossakowski odpowiadał barwnie 
i długo. Był autentyczny, przeżywał
ponownie swoje przygody całym
sobą. 

Co się dowiedzieliśmy o sławnym
podróżniku. A otóż…

Zdradził, że ma 50 lat. Lubi koty.
Jego ulubionym szkolnym przedmio-
tem była plastyka. Ulubiona książka 
– tych było kilka w zależności od eta-
pu w życiu – i tu padły ponadczasowe
tytuły „Mały książę” i „Alicja w krai-

nie czarów”, bo wbrew pozorom ta
druga nie jest tylko powieścią wyłącz-
nie dla dzieci. Z filmów fascynował go
„Hobbit”. Nie liczył nigdy w ilu kra-
jach był ale obiecał dziewczynce 
w Mielnie, że to zrobi i publiczne
ogłosi liczbę. Pamiętał, że pierwszym
państwem, które odwiedził była Sło-
wacja, że najcieplej było w Etiopii, za-
chwycał się klimatycznym Paryżem,
ale ponownie wróciłby do Nepalu. Ku
zaskoczeniu publiczności nie miał
ulubionej pizzy, ba nawet nie znał jej

nazw czy rodzajów. Wiedział tylko
(czy aż), że musi mieć ser, szynkę 
i oliwki. Podkreślał, że program
„Down the road” zmienił jego podej-
ście do ludzi z zespołem Downa. Był
mocno wzruszony gdy wspominał po-
szczególne sezony, jak i ich bohaterów.

Przesłanie jakie przemknęło 
w czasie ponad godzinnych wspom-
nień dotyczyło ludzi, lęku, bólu, sła-
bości. Gość postulował głośno ideę
szacunku do ludzi, wszystkich ludzi,
a tych z niepełnosprawnościami

szczególnie. Cenne była także puenta
o świecie: – Jesteśmy bombardowani
mitem, o tym że świat jest złowrogi 
i niebezpieczny – mówił Kossakow-
ski. – Tymczasem ludzie na świecie są
dobrzy i życzliwi nawet w tych kra-
jach niebezpiecznych i biednych.
Może tam właśnie szczególnie.  

Spotkanie zakończyło się zdję-
ciami z publicznością i pozowaniem
ma ściance. 

A Kossakowski i tak ciągle mó-
wił, i opowiadał, i łamał kolejne ste-
reotypy o wizerunku celebrytów. 

Kossakowski w Mielnie
Sylwetka chłopca, uśmiech nastolatka. Ciepły, serdeczny, spontaniczny.
Gaduła z wielkim poczuciem humoru i jeszcze większym dystansem do
siebie. Jego podróże i zdobyte doświadczenie są doskonałym materiałem
na niejedną powieść przygodową. Tak w pigułce można opisać Przemka
Kossakowskiego – dziennikarza, podróżnika, dokumentalistę

Przemek Kossakowski

Ukończył studia na Wydziale Wychowania Artystycz-
nego Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Częstochowie.
Początkowo zajmował się malarstwem, następnie pra-
cował jako nauczyciel, drwal, mechanik samochodowy,
pracował też w holenderskiej chlewni oraz zbierał
ziemniaki we Francji. Po wyprowadzce na wieś popadł
w kryzys twórczy, a po sprzedaży domu na wsi wyje-
chał do miasta, lecz nie mógł znaleźć pracy, co spowo-
dowało problemy finansowe. 
W 2012 został zatrudniony jako dokumentalista w sta-
cji TTV i zaczął pracować jako dziennikarz i prowadzą-
cy. W 2014 wydał książkę „Na granicy zmysłów”, którą
napisał na podstawie swojego programu reportażowe-
go Kossakowski. Szósty zmysł.
Od 2016 prowadził kolejne projekty dla TTV. W 2020
został gospodarzem programu Down the Road. Zespół
w trasie, w którym relacjonuje podróże po świecie 
z grupą osób z zespołem Downa. Za ten program
otrzymał nagrodę Lodołamacze 2020 w kategorii
„dziennikarz bez barier” i Telekamerę 2021 w kategorii
„osobowość telewizyjna”.

Zaproszenie 
do Mielna
Przemysław Jaworski – kierownik 
i wychowawca Placówki
Wsparcia Dziennego – Świetlica
„Promyk” w Gąskach, działającej
w strukturach MOPS w Mielnie:

Pomysł na zorganizowanie
spotkania z Przemkiem Kossakow-
skim zrodził się przypadkiem. Po-
dróżnika spotkałem podczas urlopu
w Kościelisku koło Zakopanego, 
w którym nie tak dawno temu miesz-
kałem oraz pracowałem jako wycho-
wawca. Miejsce to – z racji zamiłowa-
nia do gór – chętnie odwiedzam, 
gdy tylko mam trochę wolnego. Za-
prosiłem wtedy Przemka do Mielna
na spotkanie z dziećmi i młodzieżą 
z placówek wsparcia dziennego. 

Pomimo napiętego kalendarza
naszego gościa, udało mi się zorga-
nizować z nim spotkanie w paź-
dzierniku. Co ciekawe, październik
jest miesiącem budowania świado-
mości na temat zespołu Downa, 
a jak wszyscy wiemy, Przemek Kos-
sakowski prowadzi od jakiegoś cza-
su program telewizyjny, który od-
kłamuje stereotypowy obraz osób
dotkniętych tą wadą genetyczną. 

Dla mnie, jako kierownika pla-
cówek wsparcia dziennego, ważne
było jednak również to, że nasi wy-
chowankowie, będą mieli okazję
spotkać się z podróżnikiem i osobą
znaną im z telewizji. Stara maksy-
ma mówi, że podróże kształcą 
i trudno się z tym nie zgodzić. Stąd
zależało mi, żeby Przemek Kossa-
kowski swoimi ciekawymi opowie-
ściami o podróżach i przygodach
(np. o spotkaniach z szamanami, 
o przekłuwaniu języka ością płasz-
czki), zaraził wychowanków chęcią
ciągłego odkrywania świata. I wcale
nie chodzi o jakieś dalekie wyjazdy,
ale mowa na przykład o poznawa-
niu ciekawostek o najbliższej okoli-
cy, regionie, o miejscach, które
mają jakąś ciekawą historię, urze-
kają krajobrazem lub do których
coś nas po prostu wzywa. Podróżu-
jąc, mimochodem możemy zdoby-
wać wiedzę i nowe umiejętności.
Uczymy się m.in. planować, staje-
my się bardziej zaradni, poznajemy
nowe perspektywy na nowe i znane
nam rzeczy, otwieramy się na ludzi
i stajemy się bardziej tolerancyjni,
uczymy się pokory, mniej przywią-
zujemy się do rzeczy materialnych.




