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zycie gminy

O
bu samorządowym stro-
nom szczególnie zależy
na nawiązaniu i podtrzy-

maniu kontaktów dzieci i młodzie-
ży z obu państw, ochronie środowi-
ska, opracowywaniu wspólnych
projektów europejskich, wymianie
doświadczeń w zakresie rozwoju sa-
morządów i demokracji lokalnej,
współpracy w ramach Państw Gru-
py Wyszehradzkiej.

Podpisanie umowy było częścią
roboczego spotkania z wszystkimi
polskimi i zagranicznymi Partnera-
mi naszej gminy. Przedstawiciele

poszczególnych krajów zaprezento-
wali swoje najlepsze produkty tury-
styczne m. in. cykliczne imprezy,
wydarzenia sportowe i kulturalne. 

– Zachęcaliśmy gminy partnerskie

do uczestnictwa w przyszłorocznym
jubileuszowym Międzynarodowym
Zlocie Morsów – podkreśla Olga Ro-
szak-Pezała, burmistrz Mielna. – Po-
nadto liczymy na uczestnictwo w na-
szych przedsięwzięciach w ramach
Mieleńskiego Lata Artystycznego.
Chcemy kontynuować dobre prakty-
ki. Liczymy, iż uda się nam także zre-
alizować wspólne projekty. Każdy 
z nas ma dużo do zaoferowania. 

Przypomnijmy – aktywnie współ-
pracujemy z 8 samorządami 
– w tym z Niemcami, Szwedami,
Słowakami, a teraz z Węgrami.

Gmina Mielno podpisała porozumienie o współpracy z Gminą Tolcsva na Węgrzech.

Polak, Węgier – dwa bratanki 
Samorządy Mielna i węgierskiego Tolcsva zadeklarowały współdziałać w zakresie m.in. oświaty, kultury, sportu, turystyki. 

CKM zaprasza 
na ferie 

Ulubiona część roku każdego
ucznia, czyli ferie zimowe, coraz
bliżej! W tym roku nasze woje-
wództwo rozpoczyna je jako
pierwsze – zimowe szaleństwa star-
tują 15.01.2018 i potrwają dwa tygo-
dnie. Dzieci, które w tym czasie zo-
stają w domu, Centrum Kultury 
w Mielnie zaprasza na ZIMOWE
PÓŁKOLONIE pod opieką wykwali-
fikowanego animatora. W specjalnie
przygotowanym projekcie Wasze
pociechy znajdą wiele ciekawych
zajęć tematycznych, m.in. warsztaty
fotograficzne, zabawy taneczne i po-
kazy małego kinomana. Szcze-
gółowy plan już niebawem pojawi
się na stronie www.ckm.mielno.pl,
ale już teraz możemy zapewnić, że 
w Centrum Kultury w Mielnie nie ma
miejsca na nudę! 

Zajęcia będą odbywać się w bu-
dynku Centrum Kultury w Mielnie
przy ul. Chrobrego 45 od ponie-
działku do piątku w godz. 8:00 
– 14:00. Oferujemy pożywne drugie
śniadanie w cenie 50 zł za tydzień.
Zapisy przyjmujemy pod numerem
tel. 94 315 60 71. 
Plan zajęć feryjnych w innych pla-
cówkach gminnych na str. 7

Tolcsva to miejscowość i gmina 
w północno-wschodniej części
Węgier, w pobliżu miasta 
Sárospatak. Liczy ok. 2 tys.
mieszkańców. Region słynnie 
z enoturystyki czyli turystyki 
winiarskiej.
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Zwycięzcy konkursu związa-
nego z poborem opłaty
miejscowej za 2017 rok 
zostali wytypowani podczas
listopadowej sesji rady
Miejskiej Mielna.

Nazwiska szczęśliwców wylosowała
dziewczynka z mieleńskiego przed-
szkola, której podziękowano
wręczając zestaw klocków Lego.

Karty premiowe w wysokości
2.500 zł są nagrodą dla kategorii 
sezon pozaletni i trafią do:

1. ośrodki wczasowe – Ziemnicka
Barbara, ORW Promyczek, Sarbino-
wo, ul. Nadmorska 61

2. pokoje gościnne, kwatery pry-
watne – Wyderka Jolanta, Sarbino-
wo, ul. Wydmowa 10

W sezonie letnim karty premiowe
o wartości 3.000 tys. zł otrzymują:

1. pokoje gościnne, kwatery pry-
watne – Momot Anetta, Sarbinowo,
ul. Ku Słońcu 7

2. pokoje gościnne, kwatery pry-
watne – Kołosowska Stanisława,
Mielenko, ul. Morelowa 12 

3. pokoje gościnne, kwatery pry-
watne – Krawczyk Łukasz, Sarbino-
wo, ul. Zacisze 3

4. pola namiotowe, campingowe
– Wieruszewska Monika, Gąski, ul.
Nadbrzeżna 26A

5. pensjonaty – Błażkiewicz Da-
nuta, Mielno, ul. 6 Marca 25 B

6. ośrodki wczasowe, hotele 
– Maciejewski Grzegorz, Hotel Me-
dical SPA, Mielno, ul. Piastów 6

7. ośrodki wczasowe, hotele 
– Pytel Teresa, Hotel Meduza, Miel-
no ul. Nadbrzeżna 2.

szczęśliwy los 
za szczęśliwych turystów

Pracownicy wszystkich jed-
nostek organizacyjnych
gminy Mielno finansowo
wsparli najbardziej potrze-
bujące osoby zamieszkałe 
na naszym terenie, które są
częścią ogólnopolskiego
projektu społecznego 
– szlachetna Paczka. 

Dyrektorzy jednostek – w imieniu
darczyńców – pakowali paczki dla
dwóch rodzin wytypowanych przez
mieleński MOPS i wolontariuszy
akcji.

Motto tegorocznej edycji Szla-
chetnej Paczki brzmi... LUBIĘ LU-
DZI.

Dziękujemy, że zmieniacie świat
na lepsze.

Dziękujemy za to, że pokazali-
ście jak lubić ludzi.

Szlachetna Paczka w Mielnie... finał

P
uls Biznesu” – orga-
nizator rankingu 
– dostrzega i doce-

nia rosnącą rolę kobiet w za-
rządzaniu przedsiębiorstwa-
mi w Polsce, a najbardziej
przedsiębiorcze z nich two-
rzą właśnie ranking „100 Ko-
biet Biznesu”. 

Ranking „100 Kobiet Biz-
nesu” powstał już po raz 
siódmy. Laureatki wybiera-
no wieloetapowo. Najpierw
spośród ponad 3,5 mln pod-
miotów Bisnode Polska wy-
typowała panie, które nie-
przerwanie przez dwa lata
zajmowały stanowisko pre-
zesa lub były właścicielka-
mi firmy. 

W drugiej fazie selekcji,
wykorzystując know-how 
i dostępne w Krajowym Re-
jestrze Sądowym lub posia-
dane przez Bisnode Polska
sprawozdania finansowe, wytypo-
wano przedsiębiorstwa, które spe-
łniają określone kryteria, m.in.
działają na rynku minimum trzy
lata, w latach 2016-15 wykazały do-
datnią dynamikę wartości sprzeda-

ży i zysku, miały dodatni wynik fi-
nansowy, terminowo wywiązywały
się z obowiązku publikacji danych
finansowych lub przesłały swoje
wyniki bezpośrednio do Bisnode
Polska. Poza tym w środowisku 

biznesowym są cenione 
i mają nieposzlakowaną
opinię. Nigdy nie odnoto-
wano wobec nich w sądach
gospodarczych negatyw-
nych zdarzeń prawnych, 
rozumianych jako wnioski 
o upadłość czy likwidację. 

W efekcie wyłoniono 100
firm zarządzanych całkowi-
cie przez panie. Przedsię-
biorstwa podzielono na
dwie grupy według przycho-
du za ostatni rok obrachun-
kowy. 

Pierwszą – małych i śred-
nich firm – stanowią te,
które w 2016 r. w sprawozda-
niu finansowym wykazały
roczny przychód nieprzekra-
czający 50 mln zł, ale większy
niż 100 tys. zł. W drugiej gru-
pie znalazły się korporacje 
i przedsiębiorstwa z rocznym
przychodem powyżej 50 mln

zł. 
Historia każdej pani z zestawie-

nia „100 Kobiet Biznesu” udowad-
nia, że ciężką pracą, a także cieka-
wym pomysłem można osiągnąć
wielki sukces.

Doceniona 
za przedsiębiorczość
W rankingu „100 Kobiet Biznesu” znalazła się Wioletta Dymecka,
prezes spółki „Ekoprzedsiębiorstwo” w Mielnie. Gratulujemy!

Wygrał
nagrodę 
Młody mieszkaniec gminy
Mielno – Wiktor Kazubiński
dosłownie „wygrał” Nagrodę
Burmistrza Mielna im. Jana
Kowalczyka za osiągnięcia 
w dziedzinie twórczości ar-
tystycznej, upowszechnienia
i ochrony kultury.

Coroczna nagrody wójta Gminy
Mielno za osiągnięcia w dziedzinie
twórczości artystycznej, upo-
wszechnienia i ochrony kultury
przypadła w tym roku młodemu
pianiście Wiktorowi Kazubińskie-
mu. Przyznano ją za osiągnięcia 
w prestiżowych, międzynarodo-
wych konkursach pianistycznych.
Wymienione we wniosku osiągnię-
cia zostały właściwie udokumento-
wane. Kapituła przeanalizowała
wniosek i porównała z wnioskami z
lat 2015 i 2016, które dotyczyły mło-
dego artysty. Doceniono znaczy
progres twórczego rozwoju w sto-
sunku do lat ubiegłych. 

Ze względu na rozwijające się
umiejętności Wiktora zaprezento-
wane w konkursach zagranicznych 
i międzynarodowych postanowiono
uhonorować go nagrodą II stopnia
za popularyzację i upowszechnienie
kultury w wysokości 1 500 zł. 

WiKTOr Z naGrODą.
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społecznicy, działacze, tre-
nerzy, szkoleniowcy, ludzie
od lat związani z pracą na
rzecz stowarzyszeń i organi-
zacji pozarządowych wybrali
swoich przedstawicieli do
Gminnej rady Działalności
Pożytku Publicznego.

W skład nowej Rady weszli: Izabela
Wasilewska (Nasze Sarbinowo), Ro-
man Mas (KS Saturn), Ewa Drążkow-
ska (Stowarzyszenie Promocji i Roz-
woju Osady Nadmorskiej Chłopy „16-
ty Południk”), Krystyna Żakowska-
-Węgielnik (FS Nasza Gmina).

Kadencja nowej GRDPP, do
której dołączą jeszcze radni Rady

Miejskiej Mielna (Maciej Starnaw-
ski, Ewa Włodyka) oraz pracownicy
UM (wytypowani przez burmi-
strza) trwać będzie 3 lata. 

Rada sama ze swojego grona na
pierwszym posiedzeniu wybierze
m. in. przewodniczącego Rady.
GRDPP działa w naszej gminie od
2015 roku i jest organem konsulta-

cyjnym i opiniodawczym przy bur-
mistrzu Mielna.

Podczas Forum omówiono także
możliwości i kierunki rozwoju NGO
działających na terenie naszej gmi-
ny, zaprezentowano dostępność
środków finansowych na działalno-
ść organizacji oraz podsumowano
diagnozę lokalnych NGO, którą

przeprowadzoną na podstawie ba-
dań ankietowych.

Spotkanie zorganizowane zostało
przez „Ekowspólnotę” Lokalną Orga-
nizację Turystyczną w ramach projek-
tu „Program kompleksowego wspar-
cia organizacji pozarządowych w gmi-
nie Mielno”, dofinansowanego ze
środków FIO oraz gminnego budżetu.

Mieleńskie forum społeczników 

N
azwa zespołu to kontynu-
acja lokalnych tradycji,
gdyż część mieszkańców

doskonale pamięta istnienie takiej
formacji w latach 60. ubiegłego wie-
ku. Wówczas zespół tworzyli m. in.
pracownicy FWP i żołnierze Wojska
Polskiego. Śpiewaków prowadził
utalentowany muzyk i kompozytor
Władysław Turowski – autor wielu
utworów nagradzanych przez insty-
tucje kultury. 

Powstanie zespołu było możli-
we dzięki przychylności Zarządu
Stowarzyszenia i władz gminy. Po-
moc okazała Jolanta Lawrenc, ów-
czesny pracownik urzędu. Pomimo
wielu zaproszeń do wspólnej pracy
trudno było zebrać chętnych do
uczestnictwa w zajęciach muzycz-
nych. Pierwsze lata działalności to
intensywne ćwiczenia prowadzone
przez Wiolettę Milkę i Jana Kowal-
czyka. 

Już w pierwszym roku muzyko-
wania zespół wystąpił na dożyn-
kach gminnych w Gąskach. Było to
widowisko opracowane przez Jana
Kowalczyka i okazało się wielkim
sukcesem scenicznym. 

Po raz pierwszy w mieleńskim
kościele zespół zaśpiewał suitę
patriotyczną i inne utwory pod-
czas obchodów 89. rocznicy odzy-
skania Niepodległości przez Pol-
skę. Po tym listopadowym koncer-
cie wierni obdarzyli „Ławicę”
owacjami na stojąco, a wzruszony
ks. Jerzy Chęciński im podzięko-
wał. 

Ten występ otworzył drogę do
uczestnictwa w różnych obchodach

świąt narodowych, samorządo-
wych, gminnych, lokalnych parafia-
dach, czy spotkaniach okoliczno-
ściowych. Dzięki utworom opraco-
wanym „muzycznego patrona” Jana
Kowalczyka mieli możliwość wy-
stępowania także podczas powita-
nia chórów polonijnych w Koszali-
nie.

W dziesięcioletniej historii nie
ominął zespołu kryzys organiza-
cyjny. Zmniejszył się stan zespołu,

zmodyfikowano repertuar pieśni,
który zaczął mocno odbiegać od
przyjętych założeń i zmierzał 
w kierunku śpiewu w języku obcym
i ludowym. Jednak przetrwali… 

Grupa się reaktywowała za-
chęcając mieszkańców do wspólne-
go śpiewu i uczestnictwa w za-
jęciach. Powrócono do utworów
związanych z tradycją nadmorską.
Okazało się to strzałem w dziesiąt-
kę.

„Ławica” śpiewa 10 lat !
Zespół powstał jesienią 2006 roku. – Pojawił się pomysł, żeby w Mielnie, gdzie latem rozbrzmiewa muzyka renomowa-
nych polskich zespołów – powstał miejscowy zespół. ale ludowy – zaznacza obecny kierownik zespołu Bogdan Wingert. 

Należy wspomnieć ogromną rolę muzyków prowa-
dzących zajęcia:
– Wioletta Milka i Jan Kowalczyk (2007-2011 rok)
– Mirella Telińska (2011-2013 rok)
– Kazimierz Dulat (2013-2016 rok)
– Ryszard Stokrocki (V–VI 2017 rok)
– Henryk Zajączkowski (od VI 2017 roku)

Zajęcia warsztatowe w zakresie emisji głosu pro-
wadziły: Mirella Telińska i Sylwia Wingert Barto-
dziej (także autorka opracowania założeń progra-
mowych dla zespołu).
W okresie tych 10 lat na systematyczne ćwicze-
nia i występy uczestnicy poświęcili setki dni.
Rocznie koncertowaliśmy od 10 do 14 razy, 

samodzielnie lub w towarzystwie mieleńskich
przedszkolaków, czy też dzieci i młodzieży ze
Szkoły Podstawowej w Mielnie. 
Zespół jest dobrze wyposażony: posiada stroje
okolicznościowe, sprzęt muzyczny i akustyczny,
co jest niezmiernie ważne, aby móc uczestniczyć
w profesjonalnych przeglądach i konkurach. 
Prezentował się muzycznie podczas wielu imprez
gminnych, powiatowych i regionalnych. Dzisiaj 
doceniają ich wkład w krzewienie lokalnej kultury
muzycznej, promocji regionu oraz kontynuacji
nadmorskich tradycji. Za swą działalność otrzy-
mali wiele dyplomów, pucharów i podziękowań. 
Zespół zmienia swój repertuar w celu ożywienia
spektakli muzycznych. Działalność finansowo

wsparł samorząd gminy Mielno, co umożliwiło
zakup sprzętu muzycznego, akustycznego oraz
strojów. Wielokrotnie pomocną dłoń wyciągała 
dyrekcja SP w Mielnie, MOPS, gospodarz parafii 
w Mielnie oraz gminne świetlice, użyczając 
pomieszczeń do przeprowadzenia prób. 
25 listopada 2017 roku członkowie zespołu spo-
tkali się na uroczystości związanej z obchodami
70. rocznicy powstania szkoły w Mielnie. Zespół
wystąpił pod kierownictwem muzycznym Henryka
Zajączkowskiego i zaprezentował program, na
który składały się znane i popularne pieśni lat
60. Była to także wyjątkowa okazja do wspo-
mnień i podkreślenia zaangażowania na rzecz
upowszechniania kultury w regionie. 

WsZystKIM OsOBOM ZaaNGażOWaNyM W DZIaŁaLNOść ZEsPOŁU I DOBryM LUDZIOM Za
OKaZaNą POMOC – sErDECZNIE DZIęKUJEMy.

Dzisiaj zespół tworzą: Małgorzata 
Andruk, Barbara Cieślik, Celina Gos,
Maria Denert, Teresa Jagodzińska,
Jan Jagodziński, Teodora Kocik,
Hanna Nieznańska, Renata Pluta,
Halina Szelest, Alina Szybowska,
Bogdan Wingert (harmonijka ustna 
i akustyka), Henryk Zajączkowski
(akordeon, kierownictwo muzyczne).
Bogdan Wingert – kierownik zespołu.



D
o występów na deskach
profesjonalnego teatru
przygotowywali się po-

nad dwa miesiące. Regularnie
utrwalali dialogi, ćwiczyli dykcję 
i szlifowali warsztat aktorski. 

Efekt zobaczyli widzowie 10
grudnia w Teatrze Variete Muza.
Barwne widowisko „O ubogim go-
spodarzu i bursztynowych skar-
bach”, oparte na tekście lokalnej po-
etyki Emilii Szybistej, zostało prze-
niesione na dużą scenę. Udałow

się?! Artystyczny wysiłek nagrodzo-
no ogromnymi brawami! To najlep-
sza odpowiedź. 

Aktorom amatorom doradzał
profesjonalista – Jarosław Barów,
polski artysta kabaretowy, pianista,
kompozytor i aranżer. Całości do-
pełniły stroje i scenografia Beaty Ja-
sionek, od lat związanej z Bałtyc-
kim Teatrem Dramatycznym, za-
chwycając prostotą i motywami za-
czerpniętymi z kultury ludowej. 

Na widowni zasiedli rodzice,

nauczyciele, wychowawcy, społecz-
ność gminna i miłośnicy teatru.
Spektakl zakończył się owacjami na
stojąco i wspólnie z publiką odśpie-
wanym refrenem z bajki. I tym co
najcenniejsze… łzami wzruszenia,
które popłynęły strumieniami 
po policzkach dużych i małych 
widzów. Satysfakcji nie kryła także
Emilia Szybista, której rozczulenie
odebrało głos.

Trzy pokolenia mieszkańców
gminy połączyła muzyka, śpiew i ta-

Mieszkańcy gminy Mielno udowodnili, ze chcieć to znaczy móc. Brawo!

teatr nasz widzę 
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niec. Radośni i zaangażowani we
wspólny projekt ujęli publiczność
naturalnością i spontanicznością.
Zagrali jak z nut, a tremę przezwy-
ciężyli uśmiechem.

Gratulacje należą się wszystkim
aktorom, śpiewakom, statystom,
tancerzom, organizatorom oraz ini-
cjatorom wielopokoleniowej zabawy
w teatr. Szczególne ukłony za finan-
sowe wsparcie przesyłamy władzom
samorządowym gminy Mielno. 

W widowisku wystąpili członko-

wie Stowarzyszenia „Nasza Gmina”,
zespół „Ławica”, dzieci ze świetli-
cy socjoterapeutycznej „Promyk” 
w Gąskach, uczniowie Szkoły Pod-
stawowej w Mielnie oraz mieszkań-
cy gminy Mielno. Główne role
odegrali: Dominik Gronet – Ma-
ciej (zastępca burmistrza Mielna),
Wioletta Dymecka – Syrenka (pre-
zes Spółki „Ekoprzedsiębiorstwo”
w Mielnie), Alina Szybowska – Ja-
gusia (intendentka Przedszkola 
w Mielnie).
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Uczelnia wyższa objęła patrona-
tem zespół z Sarbinowa dwa lata
temu. W ramach tej współpracy
studenci mieli tym razem za zada-
nie napisać aranżacje dla orkiestry
i następnie przeprowadzić z nią
warsztaty. W Szkole Podstawowej
im. Straży Granicznej w Sarbino-
wie przez dwa dni trwały muzycz-
ne zajęcia dla członków orkiestry.
W rolę nauczycieli wcielili się stu-
denci Instytutu Muzyki Akademii
Pomorskiej w Słupsku: Marcin 

Jasiński (puzonista) i Maciej To-
masz Rambowski (trębacz), którzy
podczas zajęć wprowadzili dzieci 
i młodzież w świat muzyki rozryw-
kowej. 

Studenci podkreślali, że od 6
roku życia grają na różnych instru-
mentach i w ciągu swojego mu-
zycznego rozwoju mieli możliwość
grania w wielu orkiestrach. Dzieci 
z zaciekawieniem słuchały opowie-
ści o muzycznej karierze żaków ze
Słupska. Starsi muzycy udzielali

cennych wskazówek młodszym 
m. in. o pracy zespołowej, odpowie-
dzialności za drużynę, jak i też za
instrument. Podkreślali, iż w ze-
spole niezależnie od wieku, każdy
jest kolegą i należy się wzajemnie
szanować. Zajęcia ze studentami
bardzo spodobały się Morskim 
Muzykom. Padła też deklaracja 
o ich kontynuacji w przyszłym
roku. Warsztaty odbyły się w ra-
mach projektu finansowanego
przez Gminę Mielno.  

Morscy muzycy się uczą 
Na początku grudnia reprezentanci Morskich Muzyków ćwiczyli ze studentami Instytutu
Muzyki akademii Pomorskiej w słupsku. 

Kolejny projekt turystyczny
Gminy Mielno otrzymał dof i-
nansowanie. W tym roku to już
trzeci. Żadna inna gmina w Za-
chodniopomorskiem nie złożyła
tylu projektów. Suma pozyska-
nych środków z tego konkursu 
to 3 023 931,07 zł. 

Przypomnijmy, w lutym tego
roku Gmina Mielno złożyła trzy
wnioski o dofinansowanie projek-
tów turystycznych. W sierpniu cie-
szyliśmy się z podpisania umów 
na „Skarbnicę Wioski Rybackiej 
w Chłopach” oraz „Rozwój Prome-
nady Przyjaźni w Mielnie”. 

W końcu listopada wpłynęła in-
formacja o dofinansowaniu ostat-
niego z tych projektów pod nazwą
„Leśna Pętla Przygód i Tajemnic 
w Mielnie”. Całkowita wartość pro-

jektu to 1167061,33 zł, a pozyskane
dofinansowanie to 531 186,60 zł 

„Leśna Pętla Przygód i Tajemnic
w Mielnie” to oryginalny i wyjątkowy
produkt turystyczny, mocno związa-
ny z lokalnymi zasobami przyrodni-
czymi i kulturowymi. Będzie to ro-
dzaj ścieżki przyrodniczej, która
będzie prowadzić przez charaktery-
styczne dla nadmorskiego lasu stare
wydmy oraz inne obiekty: grodziska
i bunkry. Najbardziej charaktery-
styczne elementy ścieżki to wielkie
figury szyszek, kładka łącząca dwa
grodziska, taras widokowy oraz dwa
nowe „opakowania” bunkrów. To ty-
powo rodzinny produkt, wielka fraj-
da dla dzieci i zachęta do odwiedze-
nia tego niezwykłego zakątka Miel-
na. Otwarcie „leśnej pętli” nastąpi
już latem 2018 r.

Świetny pomysł
to szansa 
na pieniądze 
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Zbliża się koniec roku. 
to pierwszy rok, w którym
Centrum Kultury w Mielnie
rozpoczęło swoją działal-
ność w nowej siedzibie.
Bardzo nas cieszy, że w tak
krótkim czasie (od września
br.) tak wielu mieszkańców
gminy odwiedza nas 
i korzysta z przygotowywa-
nych propozycji. swoją 
siedzibę znalazły tu już
gminne stowarzyszenia,
kluby zainteresowań, szkoła
tańca. spotykają się tutaj 
i dzieci, i dorośli. 

Z
a chwilę oddamy do użyt-
ku kolejną salę. Planuje-
my w niej prowadzić nowe

sekcje, organizować okazjonalne
spotkania i uroczystości. W sty-
czniu podczas zimowych ferii 
zaprosimy wszystkie dzieci na
półkolonie. Od nowego roku roz-
poczniemy zajęcia sekcji brydża
sportowego. To spotkania dla osób
dorosłych, na których będzie mo-
żna zacząć uczyć się tej gry od
podstaw. W naszym Klubie Kobiet
rozpoczniemy cykl warsztatów te-
matycznych poświęconych m.in.
dobremu stylowi, samorealizacji,
gotowaniu i zdrowemu żywieniu
itp. 

Już teraz praktycznie każdego
dnia Centrum Kultury w Mielnie
czynne jest do późnych godziny
popołudniowych. Wciąż tworzy-
my nowe sekcje i rozszerzamy na-
szą ofertę. Zależy nam jednak, aby
ta oferta jak najbardziej odpowia-
dała Państwa oczekiwaniom. Pro-
simy więc o dzielenie się z nami
swoimi opiniami i pomysłami na
to, czym jeszcze powinniśmy się
zająć. Korzystając z okazji składa-
my Państwu świąteczne życzenia. 

rok z kulturą

Na Święta Bożego Narodzenia
dużo radości, szczęścia 
rodzinnego, samych 
pomyślnnych dni 

w nadchodzącym roku 
oraz szampańskiej zabawy 
sylwestrowej… oczywiście 

na mieleńskim deptaku razem
z Centrum Kultury w Mielnie.

:) 
Pracownicy

Centrum Kultury w Mielnie



7FErIE ZIMOWEGrudzień 2017 | nr 12 (36) | www.mielno.pl www.facebook.com/GminaMielno

FErIE 2018 
W MUZyCZNyCh BarWaCh 

W sPWD W GąsKaCh 

„Nasza Muzyczna Kraina” 
Zajęcia w okresie ferii zimowych odbywać się będą od poniedziałku do piątku, 
w godz. od 11 do 15. 
W trakcie zajęć wychowankowie wezmą udział w interesujących warsztatach
obejmujących tematykę muzyczną, dzięki którym nauczą się tworzenia własnych
setów muzycznych... czyli poznają tajniki pracy DJ. Czekają na nie także kre-
atywne zabawy z muzyką, inspirujące podróże duże i małe oraz tworzenie mu-
zycznych gadżetów.

15 styCZNIa – PONIEDZIaŁEK

„Historia muzyki na wesoło” 
Zajęcia multimedialne połączone z grami i zabawami edukacyjnymi podczas
których wychowankowie zapoznają się z historią muzyczki, zaczynając od czasów
prehistorycznych. Dowiedzą się także jak na przestrzeni wieków ewaluowała mu-
zyka i zmieniały się instrumenty muzyczne.  
„Sjesta muzyczna”– kulinaria na wesoło

16 styCZNIa – WtOrEK 

Wyjazd do Mielna do Studia Creazzy records p. Patryka Włodyki

17 styCZNIa – śrODa

„Wszystko gra” 
• Wspólne tworzenie utworów muzycznych przy użyciu tego, co jest w domu. 
Podczas zajęć próba stworzenia krótkiego utworu za pomocą… WSZYSTKiEGO! 
• Wspólne tworzenie muzycznych gadżetów. 
• Zapoznanie się z piosenkami i utworami kompozytorów o tematyce zimowej

18 I 19 styCZNIa – CZWartEK I PIątEK 

„Małe Studio Nagrań” (MUZyKa raP) 

Przy odrobinie chęci oraz dzięki dużej dawce kreatywności za pomocą kompu-
tera i wskazówek instruktora Patryka Włodyka wychowankowie stworzą pio-
senkę: napiszą tekst, zaaranżują muzykę i zamieszczą ją na You Tube. 
Piosenka będzie prezentowana na 17-lecie działalności naszej świetlicy.

22 styCZNIa – PONIEDZIaŁEK
Wyjazd do Multikina w Koszalinie oraz wizyta w McDonald’s.

23 styCZNIa – WtOrEK
Dzień z muzykoterapią: wyjazd do hotelu Unitral na SPa; ćwiczenia muzykotera-
peutyczne w basenie solankowym; zajęcia z wykorzystaniem utworów działa-
jących na emocje. 

24 styCZNIa – śrODa
Wyjazd do radia Koszalin – spotkanie z realizatorem dźwięku

25 styCZNIa – CZWartEK
Mini Playback show: występy wychowanków do wybranych piosenek

26 styCZNIa – PIątEK 
Wyjazd na kręgle do Kosmosu w Koszalinie 

PONIEDZIaŁEK, 15 styCZNIa, 
GODZ. 11-15
• Guzik z pętelką – zajęcia krawieckie
• W przerwie słodki poczęstunek
• Zajęcia sportowe / spacer nad morze

WtOrEK, 16 styCZNIa, GODZ. 15-19
• W czwartym niebie – zajęcia ceramiczne

śrODa, 17 styCZNIa, GODZ. 11-15
• Guzik z pętelką – zajęcia krawieckie
• W przerwie słodki poczęstunek
• Zajęcia sportowe / spacer nad morze

CZWartEK, 18 styCZNIa, GODZ. 11-15
• Wyjazd do białogardzkiego kompleksu base-
nowo-rekreacyjnego

PIątEK, 19 styCZNIa, GODZ. 11-15
• Dzień babci i dziadka 

PONIEDZIaŁEK, 22 styCZNIa, 
GODZ. 11-15
• Kino na leżakach – projekcja filmu niespodzianki
• W przerwie słodki poczęstunek
• Zajęcia sportowe / spacer nad morze

WtOrEK, 23 styCZNIa, GODZ. 11-15
• Wyjazd na kręgle do galerii Emka w Koszalinie

śrODa, 24 styCZNIa, GODZ. 11-15
• ,,Wiem co jem” – zdrowe produkty wykorzysty-
wane w kuchni polskiej
• W przerwie zajęcia sportowe 

CZWartEK, 25 styCZNIa, GODZ. 11-15
• Wyjazd do Multikina w Koszalinie

PIątEK, 26 styCZNIa, GODZ. 11-15
• Dzień eksperymentu
• W przerwie słodki poczęstunek

ferie zimowe
2018

,,Ferie bez nudy”
świetlica ,,rybacówka” i ,,akwarium” 

w Mielnie

świetlica ,,Muszelka” 
w sarbinowie

WtOrEK, 16 stCZyNIa, GODZ. 15-19
• W czwartym niebie – zajęcia ceramiczne

śrODa, 17 styCZNIa, GODZ. 11-14
• Guzik z pętelką – zajęcia krawieckie
• W przerwie słodki poczęstunek
• Zajęcia sportowe / spacer nad morze

CZWartEK, 18 styCZNIa, GODZ. 11-15
• Wyjazd do białogardzkiego kompleksu base-
nowo-rekreacyjnego

WtOrEK, 23 styCZNIa, GODZ. 11-15
• Wyjazd na kręgle do galerii Emka w Koszalinie

śrODa, 24 styCZNIa, GODZ. 11-14
• ,,Wiem co jem” – zdrowe produkty wykorzysty-
wane w kuchni polskiej
• W przerwie zajęcia sportowe 

CZWartEK, 25 styCZNIa, GODZ. 11-15
• Wyjazd do Multikina w Koszalinie

Placówka wsparcia
dziennego – świetlica
,,rybka” w Chłopach

WtOrEK, 16 styCZNIa, 
GODZ. 15-19
• W czwartym niebie – zajęcia ceramiczne

śrODa, 17 styCZNIa, 
GODZ. 14.15 – 16.15
• Guzik z pętelką – zajęcia krawieckie
• W przerwie słodki poczęstunek
• Zajęcia sportowe / spacer nad morze

WtOrEK, 23 styCZNIa, 
GODZ. 11-15
• Wyjazd na kręgle do galerii Emka w Koszalinie

śrODa, 24 styCZNIa, 
GODZ. 14.15-16.15
• ,,Wiem co jem” – zdrowe produkty wykorzysty-
wane w kuchni polskiej 
• W przerwie zajęcia sportowe 

Organizator zastrzega sobie możliwość 
wprowadzenia zmian
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Srebrne 
szczypiornistki 
Na podium XXXI Ogólnopolskiego turnieju Piłki ręcznej 
w szczecinie stanęły dziewczyny z Mielna. 
Nasz uczniowski zespół wrócił ze srebrnymi medalami.

najlepszymi zawodniczkami turnieju została rozgrywająca 
Marysia Lawrenc, skrzydłowa Julia Legieć i bramkarka Ewelina
Ciesielska.
Gratulacje dla zawodniczek oraz trenerki Elżbiety Kopery. 

J
uż w ciągu dwóch pierwszych
tygodni rejestracji, zapisu do-
konało ponad 1000 morsów.

Cieszymy się z tego powodu, bo
utwierdza nas to w przekonaniu, że
dla morsów z całej Polski Zlot 
w Mielnie jest wyjątkowym czasem,
na który czekają cały rok – mówi
Anna Ledochowicz, dyrektor Cen-
trum Kultury w Mielnie.

Tegoroczna edycja wydarzenia
będzie wyjątkowa nie tylko ze
względu na liczbę uczestników, ale 
i dzięki atrakcjom, które przygoto-
wano z okazji 15 urodzin MZM.
Przecież wyjątkowy jubileusz, wy-
maga wyjątkowych obchodów! Nie
chcemy zdradzić wszystkich szcze-
gółów, ale zapewniamy, że będzie
się działo! 

Niewątpliwie największą zmianą
będzie nowe centrum Zlotu, które
ze względu na stale zwiększającą się
liczbę zlotowiczów, zostanie prze-
niesione do nowej lokalizacji w sa-
mym sercu Mielna. W specjalnie

przygotowanym namiocie odbędzie
się duża część atrakcji, w tym m.in.
panel jubileuszowy z gośćmi spe-
cjalnymi, wieczory integracyjne
oraz jeden z najbardziej oczekiwa-
nych punktów, czyli Wielki Bal – na

imprezie będzie mogło się bawić
nawet 1500 osób! 

Nie zapominamy jednak o mor-
sach, które wolą spędzać czas ak-
tywnie. Jak co roku na plaży przy
promenadzie w Mielnie – pomimo

mrozu – będzie gorąco! Gwarantu-
jemy, że nasi animatorzy rozgrzeją
nawet największych zmarzluchów:
na uczestników czekają wspólne
rozgrzewki, pokazy taneczne i inne
aktywności sportowe. Nie zabrak-

nie też Morsowego Pałacu Ślubów 
– tym razem w prawdziwie amery-
kańskim stylu. Śluby w nim zawarte
będą ważne tylko w Mielnie i tylko
podczas zlotu.

Kulminacyjną częścią Zlotu
będzie oczywiście barwna niedziel-
na parada morsów, która przejdzie
w stronę morza ulicami Mielna,
aby punktualnie w południe wy-
kąpać się w lodowatych wodach Ba-
łtyku.

15 urodziny to również okazja do
odświeżenia logo Zlotu. Razem 
z wydarzeniem, dorósł nasz mors,
jednak nadal z jego oczu bije chęć
do psot i zabawy. Nowy emblemat
zostanie zaprezentowany w wigilię
na oficjalnym fanpage’u Zlotu
(www.facebook.com/ZlotMorsow-
Mielno/) oraz na stronie interneto-
wej (www.ckm.mielno.pl). 

Takiego rozmachu i charakteru,
jaki będzie miał XV Międzynarodo-
wy Zlot Morsów w Mielnie, nie miał
żaden dotychczasowy Zlot. 

Coraz bliżej do XV Zlotu Morsów
Zima coraz bliżej, co oznacza, że całe Mielno szykuje się na przyjazd tysięcy miłośników mroźnych kąpieli! Jubileuszowy
Międzynarodowy Zlot Morsów odbędzie się w drugi weekend lutego, a my spodziewamy się kolejnego rekordu pod
względem ilości uczestników. 

... podczas kiermaszu w Szkole
Podstawowej w Mielnie. Jak co roku
tradycji stało się zadość i szkolne
korytarze pełne były stoisk, na
których roiło się od ozdób choino-

wych, pierników, rogalików i stro-
ików. 

Słuchać było śpiew kolędników,
a nawet można było zobaczyć pię-
kne widowisko o Bożym Narodze-

niu w profesjonalnym wykonaniu
trzecioklasistów. Szkoła stała się
też w to wyjątkowe popołudnie
przystanią dla pomocników Miko-
łaja. 

Zapachniało świętami... 


