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Jest nowoczesny, przytulny, a co
najważniejsze pełen ciepła i życzli-
wości człowieka do człowieka. Taki
jest nowo otwarty Dzienny Dom
Seniora w Mielnie.

J
uż tętni życiem, rozmowami,
słychać też muzykę i widać
radość w oczach seniorów. 

Gmina Mielno otrzymała ponad
86 tys. zł na wsparcie seniorów w ra-
mach tegorocznej edycji programu
„Senior+”, realizowanego przez Mi-
nisterstwo Rodziny i Polityki Społecz-
nej.

Zamysł powstania tego typu 
placówki w mieście wpisany jest 
w „Gminny program polityki senioral-
nej na lata 2021-2025”. Teraz zapis rea-
lizuje się w rzeczywistości.

Mieleński Dom służy specjalis-
tyczną opieką osobom starszym nie-
aktywnym zawodowo w wieku 60

plus, którzy są stałymi mieszkańcami
gminy. Tutaj seniorzy wspólnie spę-
dzają czas wolny i rozwijają swoje
pasje oraz zainteresowania. 

15-osobowa placówka ma swoją
siedzibę w wyremontowanym – w ra-
mach termomodernizacji obiektów
użyteczności publicznej – Miejskim
Ośrodku Pomocy Społecznej w Miel-
nie. 

– Posiadamy 9-osobowego busa
przystosowanego do transportu osób
niepełnosprawnych ruchowo. Zatem
jesteśmy w stanie dotrzeć do szerokiej
grupy i nie ograniczać dostępności do
placówki osobom starszym. Możemy
ich przywieść na zajęcia i odwieść.
Staramy na różne sposoby stworzyć
naszym seniorom godziwe warunki
do aktywnego starzenia się, jak też
pełnego udziału w życiu społecznym
– puentuje Kornelia Liśkiewicz, dy-
rektor MOPS w Mielnie.

Także sam budynek MOPS prze-
szedł pod tym kontem przebudowę.
Placówka usytuowana jest na parte-
rze. Przed budynkiem znajduje się
parking oraz boisko wielofunkcyjne.
Lokal jest przystosowany dla osób
niepełnosprawnych oraz z ogranicze-
niami mobilnymi, gdyż w ramach
przebudowy Ośrodek został doposa-
żony windę i podjazd. Do swojej dys-
pozycji podopieczni Domu Seniora
mają łącznie ok. 180 mkw. 

– Ogromnie się cieszę, iż powsta-
ło takie miejsce. Tu nie ma czasu na
nudę. To okno na świat dla ludzi 
w dojrzałym wieku – 60 plus – mówi-
ła podczas oficjalnego otwarcia Olga
Roszak-Pezała, Burmistrz Mielna. 
– W kolejnych latach będziemy się
także starać o rządowe wsparcie na
funkcjonowanie Domu, który dla se-
niorów staje się drugim domem.

Zapraszamy seniorów… do domu
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W 2021 roku Gmina Mielno po-
zyskała dofinansowanie – w wysoko-
ści 3,6 mln zł – na przebudowę bu-
dynku Centrum wraz z parkingiem 
w ramach Programu POLSKI ŁAD.
Całkowity koszt inwestycji wyniesie 
ok. 4 mln zł. Kapitalny remont CKM
obejmie modernizację wnętrz budyn-
ku na wszystkich poziomach tj. na
parterze oraz na pierwszym i drugim
piętrze. Przebudowany zostanie także
hol główny. Ma być „nowoczesny 
i elegancki”. Zmieni się układ po-
mieszczeń, ale dzięki temu staną się
one bardziej funkcjonalne. Finalnie 
w budynku powstanie aż 7 nowych sal
i pracowni. Będą wymienione posadz-
ki, wyremontowane zostaną ściany 
i sufity, powstaną komfortowe toalety
i szatnie. Nie zabraknie też pomiesz-
czeń technicznych do przechowywa-
nia kostiumów, rekwizytów, odno-

wione zostaną również biura admini-
stracji. Projekt zakłada wymianę in-
stalacji elektrycznej, zainstalowanie
nowoczesnych urządzeń grzewczych
oraz wentylacyjnych. Całość dopełni
elegancka elewacja placówki, zaś na
dziedzińcu powstanie parking na 12
miejsc postojowych. Skorzysta też
Przystań Kultura m. in. w jej otocze-
niu znajdą się dodatkowe miejsca par-
kingowe

W zmodernizowanym Centrum
do użytku zostanie oddana profesjo-
nalna sala muzyczna do prowadzenia
prób przez zespoły wokalne oraz pra-
cownia malarska, a także wygodne
pomieszczenia dostosowane do ćwi-
czeń, jak też zajęć fizycznych (np.
gimnastyki czy nauki tańca). Zostanie
również rozbudowana pracownia ku-
linarna zaś na parterze powstanie
przestrzeń wystawiennicza.

– Modernizacja infrastruktury
budynku umożliwi realizację oferty 
w profesjonalnej przestrzeni, w wa-
runkach sprzyjających rozwojowi
umiejętności i talentów. Na pewno
przełoży się to na jakość realizowa-
nych działań – mówi Anna Ledocho-
wicz, dyrektor Centrum Kultury 
w Mielnie. – Centrum zyska przestrzeń

na miarę „swoich czasów”. Liczymy, 
że przyciągnie nowych odbiorców 
– zwłaszcza młodzież. Ponadto osoby
starsze będą mogły korzystać z naszej
oferty w warunkach komfortowych 
i bezpiecznych. Zatem kultura w Miel-
nie rośnie w siłę, i stawia na jakość.

Prace budowlane rozpoczną się
najprawdopodobniej pod koniec 2022
roku. Nie oznacza to jednak, że w cza-
sie remontu Centrum Kultury zawiesi
swoją działalność. Nadal będzie ak-
tywnie funkcjonować i prowadzić za-
jęcia w „alternatywnych” lokaliza-
cjach np. w nowej siedzibie Miejskie-
go Ośrodka Pomocy Społecznej, jak
też w budynku przy mieleńskim sta-
dionie sportowym.

CkM czeka remont
Nowoczesna przestrzeń wystawiennicza, sale warsztatowe, muzyczne 
i nowe pomieszczenia biurowe, nie zabraknie również wygodnego par-
kingu oraz nowej oferty Centrum kultury w Mielnie. już w przyszłym roku
ruszy kapitalny remont budynku.

3,6
MLN zł
Uzyskała Gmina
Mielno w 2021 roku
na dofinansowanie
remontu CKM

NajwIękSze pROjekty
pRO SeNIORSkIe GMINy
MIelNO
– przebudowa Miejskiego Ośrod-

ka Pomocy Społecznej w Mielnie 
w ramach projektu termomoderniza-
cji obiektów użyteczności publicznej

– uruchomienie bezpłatnego
transportu „door – do – door” dla
mieszkańców gminy

– Otwarcie Dziennego Domu 
Senior + w Mielnie

– prężna działalność klubów se-
niora i uniwersytetu trzeciego wieku

Za wszystkimi przedsięwzięcia-

mi stoją kreatywne władze gminy 
i pracownicy Miejskiego Ośrodka Po-
mocy Społecznej w Mielno, Centrum
Kultury w Mielnie i Urzędu Miejskie-
go w Mielnie. 

– Oczywiście sukces nie byłby
możliwy bez najbardziej zaintereso-
wanych, czyli samych seniorów. To oni

są siłą do działania, to oni wspomagają
realizację działań dedykowanych tej
grupie społecznej – podkreśla bur-
mistrz Mielna, Olga Roszak-Pezała. 

Nagrodą w konkursie jest bez-
płatne wdrożenie w gminie Ogólno-
polskiej Karty Seniora, która jest pro-
gramem autorskim Stowarzyszenia
MANKO. 

Program współfinansowany przez
Ministerstwo Rodziny i Polityki Spo-
łecznej w ramach programu wielolet-
niego „Aktywni +” na lata 2021-2025.

CzyM jeSt
OGólNOpOlSka kaRta
SeNIORa?
Każdy senior, który ukończył

60 lat może wyrobić własną Ogól-
nopolską Kartę Seniora. Karta ta
upoważnia do zniżek w wielu pun-
ktach w całej Polsce, w tym m.in.
sanatoriach, uzdrowiskach, przy-
chodniach, gabinetach rehabilita-
cji, instytucjach zdrowia i kultury.

Lista wszystkich 2500 punktów
honorujących Ogólnopolską Kartę Se-
niora znajduje się na stronie interne-
towej www.glosseniora.pl. Niemal
każdego dnia dołączają kolejne samo-
rządy i nowe firmy, które deklarują
współpracę także z ogólnopolskim
magazynem „Głos Seniora” i tym sa-
mym wprowadzają rabaty dla posia-
daczy Ogólnopolskiej Karty Seniora (OKS).

Już 400 tys. seniorów jest posiada-
czami Ogólnopolskiej Karty Seniora!

Ogólnopolska Karta Seniora jest
wydawana bezpłatnie już w 160
gminach/miastach, które przystąpi-
ły do naszego Programu Gmina
Przyjazna Seniorom, współfinansu-
jąc wydanie lokalnej edycji Ogólno-
polskiej Karty Seniora swoim
mieszkańcom.

Mielno z tytułeM i certyfikateM 

Gmina przyjazna seniorom 
Organizator konkursu – Międzynarodowy Instytut Rozwoju Społecznego – docenił starania Gminy
Mielno w zakresie aktywizacji seniorów, jak i realizacji projektów proseniorskich.
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Już od początku grudnia uczest-
nicy sekcji form użytkowych i senso-
rycznych działających w Centrum
Kultury pracowali nad przygotowa-
niem przedmiotów, które stały się
częścią asortymentu dostępnego na
Mieleńskim Jarmarku Bożonarodze-
niowym. Wśród rodzimego rękodzie-
ła: ręcznie szyte mikołaje, bombki 

i sensoryczne zabawki. Do akcji przy-
gotowawczej włączyła się także sekcja
kulinarna, która pod czujnym okiem
„Szefa Kuchni” – Marcina Latkow-
skiego – przygotowała świąteczne
smakołyki dostępne za przysłowiowy
„wrzut do puszki” podczas Mieleń-
skiego Jarmarku.

Przygotowania 
do świąt w Centrum
Kultury

Święta tuż, tuż
Przygotowania do tych pięknych i wyjątkowych w roku – Świąt Bożego Narodzenia – rozpoczynają się już 

z początkiem grudnia. Można je wręcz podzielić na etapy, w którym każdy ma swój czas, klimat, czy wręcz cere-
moniał. Są zatem pełne magii dekoracje, dobre uczynki i paczki dla potrzebujących, jest też wspólne ubieranie
choinki, pieczenie pierników, klejenie pierogów, czy oczekiwanie na mikołajkowe niespodzianki.

Zobaczcie naszą fotorelację jak ten czas spędzili uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Mielnie i Sarbinowie,
podopieczni placówek wsparcia dziennego w Unieściu i Gąskach, mieleńskie przedszkolaki, pracownicy Miej-
skiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mielnie, jak i nasi seniorzy.
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Kadry o Mielnie 
Mielno warto odwiedzić o każdej porze roku – to motyw przewodni

filmu promocyjnego o naszej Gminie wykonanego na zlecenie Lokalnej 

Organizacji Turystycznej w Mielnie, prezentującego gminę poprzez atrakcje

turystyczne, walory przyrodnicze i krajobrazowe, szlaki turystyczne.   

Obejrzyj na FB/Gmina Mielno, FB/MielnoTravel lub na stronie www.mielnolot.pl

Film dofinansowano ze środków Zachodniopomorskiej Regionalnej

Organizacji Turystycznej (ZROT) oraz Gminy Mielno. 

rowerem po mapie
mapa rowerowa Velo Baltica na Pomorzu
Środkowym ponownie dostępna w informacji
turystycznej w mielnie

Lokalna Organizacja Turystyczna w Mielnie przy wsparciu finan-
sowym Zachodniopomorskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej
oraz Gminy Mielno zrealizowała zadanie polegające na aktualizacji 
i dodruku mapy rowerowej „Velo Baltica na Pomorzu Środkowym”.

Mapa wydana jest w skali 1:60 000, jest to mapa laminowana, 
w wersji polsko-niemieckiej i obejmuje szlak Velo Baltica na odcinku
od miejscowości Pleśna do miejscowości Złakowo. Na mapie prezento-
wany jest także Stary Kolejowy Szlak i Sławieński Szlak Rowerowy.

Mapa udostępniana jest bezpłatnie w Punkcie Informacji Tury-
stycznej w Mielnie przy ul. Chrobrego 3B /biuro czynne jest od ponie-
działku do piątku w godz. 8.00-16.00/.

POROZMAWIAJMY 
O TURYSTYCE

– od czego by tu zacząć? – zasta-
nawia się radosław sobko, pełno-
mocnik burmistrza mielna ds. tury-
styki. – rozmawiać o turystyce
można godzinami. rozpoczynając
od ogółu, można powiedzieć, że
stale rosnąca rola turystyki w gos-
podarce światowej napawa opty-
mizm. nie inaczej jest w Polsce,
gdzie sektor z roku na rok umacnia
swoją pozycję w kształtowaniu
PkB. co ciekawe, pomimo począt-
kowych problemów branży 
w czasie pandemii, krajowa tury-
styka się obroniła, a w zasadzie
obronili ją sami Polacy, decydując
się na wypoczynek w Polsce
kosztem zagranicy – dodaje. 

Podobną opinię potwierdza-
ją przedsiębiorcy i inni spe-
cjaliści z branży, wskazując,

że pomimo pandemii tegoroczny se-
zon wakacyjny był korzystny dla całej
branży turystycznej. 

– To był dobry rok dla hotelarzy,
restauratorów, jak i zarządzających
atrakcjami turystycznymi. Obłożenie,
wykorzystanie bazy noclegowej było
rekordowe. Podobnie jak w roku
ubiegłym, dominuje zakwaterowanie
w domkach letniskowych, aparta-
mentach, na campingach i w obiek-
tach o mniejszej liczbie miejsc nocle-
gowych. Jest to podyktowane wzglę-
dami bezpieczeństwa w czasie
pandemii. W hotelach z rozbudowa-
ną bazą rekreacyjną, zapewniających

atrakcje w przypadku braku pogody,
też trudno było znaleźć wolne pokoje.
W sierpniu zarezerwowanie aparta-
mentu nad morzem, czy pokoju hote-
lowego graniczyło z cudem – komen-
tuje Sylwia Mytnik, dyrektor biura
Lokalnej Organizacji Turystycznej 
w Mielnie. 

Wydaje się zatem, że wszystko
wskazuje na silny rozwój turystyki,
przez co wcale nie trzeba się nad tym
zjawiskiem głębiej zastanawiać. Jed-
nak całkiem inną opinię przedstawia
Radosław Sobko. 

– O turystyce, szczególnie w wy-
miarze gminy, rozmawia się najczę-
ściej jako o czymś ważnym, tak jak 
w przypadku Gminy Mielno, ale w za-
sadzie o czymś przypadkowym, na co
ma się niewielki wpływ. W końcu to
walory np. przyrodnicze są najistot-
niejsze dla przyjezdnych: plaża, góry,
lasy, czy jeziora. Czy w takim razie tu-
rystykę, a w zasadzie ruch turystycz-
ny należy utożsamiać ze zjawiskiem
zależnym wyłącznie od przyrody? 
Jeśli tak, to jak wytłumaczyć fakt, że
dwie podobne miejscowości o wręcz
identycznych walorach naturalnych
są znacząco zróżnicowane pod wzglę-
dem ilości przyjezdnych? Oczywiście
prawda jest taka, że przyroda w pew-
nych przypadkach jest kluczowa, bo
to ona względnie często skłania turys-
tę do podjęcia decyzji typu: w tym
roku pojadę nad morze. Jednak
otwarta pozostaje kwestia wyboru
konkretnego miejsca wypoczynku 
i tutaj pojawiają się schody. Dlaczego
Sarbinowo, a nie Mielenko? Dlaczego

Rewal, a nie Ustka? Dlaczego Mielno,
a nie Kołobrzeg? Musimy mieć świa-
domość, iż dla lokalnej turystyki 
istotne znaczenie ma wiele rzeczy, na
które samorząd taki jak Gmina Miel-
no może wpływać w znikomy sposób:
przykładowo połączenia drogowe, lot-
nicze, czy kolejowe z regionem i resz-
tą kraju. Jednak gmina ma pełny
wachlarz możliwości budowania po-
tencjału turystycznego na swoim ob-
szarze. Najciekawsza jest jednak
kwestia, jak tego dokonać, aby w pełni
wykorzystać możliwości i szanse 
– pyta retorycznie pełnomocnik bur-
mistrza, ukazując potrzebę dialogu 
o turystyce w gminie Mielno.

Gmina mielno, czyli
turysta na waGę złota
W trakcie jednej z ostatnich sesji

Rady Miejskiej Mielna Dominik Gro-
net, zastępca burmistrza Mielna za-
bierał głos odnośnie do sezonu 2020.
Podczas prezentowania wyników ana-
lizy ruchu turystycznego w Gminie
Mielno na pierwszym slajdzie wyarty-
kułował wiele znaczące zdanie: „Gmi-
na Mielno = turystyka”. Świadomość
znaczenia turystyki dla władz samo-
rządu wydaje się oczywista. 

– Za każdym razem podkreślam,
jak bardzo uzależnieni jesteśmy od
turystyki jako Gmina Mielno. Tury-
styka to nasz skarb dający możliwość
budowania dobrobytu przez miesz-

kańców – podkreśla Olga Roszak-Pe-
zała, Burmistrz Mielna. 

Bardzo duży ruch turystyczny
stwarza też określone, kosztowne po-
trzeby. Samorząd musi mieć np. in-
frastrukturę drogową, czy wodno-ka-
nalizacyjną, która jest w stanie w se-
zonie wakacyjnym przyjąć setki
tysięcy gości. 

– Nasza gmina latem przeobraża
się w ok. 500-tysięczną jednostkę,
czyli przez kilka miesięcy liczba
mieszkańców rośnie 100-krotnie. To
ogromne wyzwanie organizacyjne,
ale też inwestycyjne, gdyż nie tylko
musimy budować infrastrukturę go-
tową przyjąć te prawie 2 mln turystów
rocznie, ale poza sezonem wzmożo-
nych przyjazdów trzeba infrastruktu-
rę również utrzymać – mówi Rado-
sław Sobko. Chyba jednak nikt nie ma
wątpliwości, że turystyka ma w przy-
padku Gminy Mielno więcej pozytyw-
nych aspektów niż tych niepożąda-
nych. 

– Turystyka jest paliwem napę-
dzającym rozwój przedsiębiorczości,
co oczywiście przekłada się na rozwój
całego samorządu. Gminy silnie uza-
leżnione od turystyki, jak nadmorski
Rewal i Mielno, czy górski Karpacz 
i Zakopane, są niepowtarzalne pod
względem, można to nazwać, syntezy
działań samorządu oraz bardzo dużej
liczby mniejszych przedsiębiorców,
którymi w głównej mierze są miesz-

kańcy. Rozdrobnienie lokalnego ryn-
ku usługodawców gwarantuje ela-
styczność podmiotów gospodarczych,
które konkurując o klienta, potrafią
bardzo szybko dostosować się do
zmian okoliczności, czy ogółem do
ewolucji oczekiwań gości – wskazuje
Dominik Gronet.

rozwój turystyki
Gmina ma różne narzędzia po-

zwalające wpłynąć na potencjał tury-
styczny samorządu. Najważniejsze
jednak wydaje się zintegrowanie dzia-
łań w wielu wymiarach i rozplanowa-
nie poszczególnych czynności w krót-
kim, ale co najważniejsze także w dłu-
gim okresie. To właśnie w tym celu
Gmina Mielno rozpoczęła prowadze-
nie monitoringu turystyki. 

– Ciężko jest planować działania
skupione wokół turystyki bez znajo-
mości jej charakterystyk. Musimy
znać wielkość i strukturę lokalnego
ruchu turystycznego, musimy też
znać opinie turystów na najbardziej
nurtujące nas kwestie. Dzięki wpro-
wadzonym rozwiązaniom monitoru-
jemy sytuację, która jest bardzo dyna-
miczna i wymaga stałego aktualizo-
wania zasobu informacji. W ten
sposób poznajemy turystę i jego nie-
zależną opinię o Gminie Mielno, co
może nam pomóc w podejmowaniu
optymalnych decyzji np. inwestycyj-
nych – zaznacza Radosław Sobko.
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system rekomendacji miejsc przyjaznych rowerzystom
w województwie zachodniopomorskim 

mielno dba 
o rowerzystów

Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego, budując wizerunek Pomorza Za-
chodniego jako destynacji turystyki rowerowej w oparciu o spójną infrastrukturę rowe-
rową, ujednolicone standardy obsługi rowerzystów oraz bogatą ofertę dedykowaną ro-
werzystom, przyjął uchwałą z 3 listopada 2021 roku Regulamin Systemu Rekomendacji

Miejsc Przyjaznych Rowerzystom w województwie zachodniopomorskim.

Celem systemu rekomendacji jest rozwój i promocja systemu obsługi turystów rowe-
rowych, wspieranie lokalnego biznesu w tworzeniu oferty przyjaznej dla rowerzystów,
wzmacnianie ich konkurencyjności, stworzenie platformy współpracy i wymiany do-
świadczeń pomiędzy podmiotami biorącymi udział w Systemie oraz podniesienie atrak-
cyjności turystycznej regionu.

W ramach systemu rekomendacji obiekty i usługi spełniające potrzeby turystów rowero-

wych uzyskują prawo do posługiwania się rekomendacją Miejsc Przyjaznych Rowerzystom. Ich
oferta będzie systematycznie weryfikowana, a przyjęte standardy dostosowywane do
wymogów rynku turystycznego. Rekomendacja oznacza, iż objęty nią obiekt lub usługa
spełnia kryteria właściwe dla oferty godnej polecenia turystom rowerowym. 

System rekomendacji obejmuje obiekty świadczące usługi na rzecz rowerzystów,
podzielone na następujące kategorie: obiekty noclegowe, obiekty gastronomiczne, atrakcje

turystyczne, punkty informacji turystycznej oraz pozostałe obiekty handlowe i usługowe.

Udział w systemie rekomendacji Miejsc Przyjaznych Rowerzystom w województwie
zachodniopomorskim jest nieodpłatny i dobrowolny. Koszty związane z prowadzeniem i
obsługą systemu rekomendacji będą finansowane ze środków budżetu województwa
zachodniopomorskiego.

Przygotuj swój obiekt na Miejsce Przyjazne Rowerzystom – zapoznaj się z regulami-
nem i sposobem rekomendacji tych miejsc na stronie www.turystyka.wzp.pl w zakładce
System Rekomendacji Miejsc Przyjaznych Rowerzystom. 

Pierwszy nabór planowany jest w okresie 1 stycznia – 29 kwietnia 2022 roku, nato-
miast przyznanie rekomendacji Miejsc Przyjaznych Rowerzystom w województwie za-
chodniopomorskim planowane jest na przełomie czerwca/lipca 2022 roku.

Źródło: turystyka.wzp.pl 

Analizę lokalnego rynku tury-
stycznego prowadzi też Lokalna Or-
ganizacja Turystyczna w Mielnie. 

– Rozbudowa bazy noclegowej,
większa liczba miejsc noclegowych
wpływa na zwiększony ruch tury-
styczny, który wymusza dostosowanie
się do potrzeb turystów. Z kolei o po-
trzebach najwięcej powiedzieć mogą
nam sami turyści, którzy odwiedzając
nasze punkty, często opowiadają 
o swoich przemyśleniach na temat
wypoczynku w Gminie Mielno, a tak-
że o przyczynach wyboru właśnie tego
miejsca. Dzięki temu wiemy, że duże
znaczenie w kwestii zainteresowania
wypoczynkiem nad polskim morzem
i ogólnie wypoczynkiem w kraju, ode-
grał bon turystyczny, który w tym
roku obejmował także atrakcje tury-
styczne, wypożyczalnie sprzętu tury-
stycznego itp. Niestety, jeśli chodzi 
o naszą gminę, to trzeba powiedzieć,
że wyglądamy „marnie” na tle innych
gmin nadmorskich. Biorąc pod uwagę
całą gminę, to zaobserwowaliśmy jako
LOT i jako Informacja Turystyczna,

dwa, trzy miejsca, które honorowały
Bon Turystyczny. W odniesieniu do
obiektów noclegowych to wybór jest
duży, na każdą kieszeń – twierdzi 
Bogusław Adamów, prezes Lokalnej
Organizacji Turystycznej w Mielnie. 

– Wsłuchajmy się w głos turysty,
ale także lokalnego przedsiębiorcy 
i inwestora zewnętrznego. Nie zamy-
kajmy się na nowe oferty i propozycje
inwestorów. Nocleg, wyżywienie to
jedno, ale turysta jest obecnie wyma-
gający, aktywny, chce poznawać, do-
świadczać. Musimy, nawet na zasa-
dach partnerstwa publiczno-prywat-
nego inicjować, koordynować
powstawanie nowych atrakcji tury-
stycznych, tras, ścieżek edukacyj-
nych, parków rozrywki, punktów wi-
dokowych, gier miejskich itp. – doda-
je Sylwia Mytnik. 

W którą stronę?
Planowanie rozwoju turystyki

musi również uwzględniać trendy,
które dopiero co pojawiają się w lokal-
nej przestrzeni turystycznej, ale też
te, które już w innych miejscach wy-
stępują. 

– Widać tendencję bardzo pożą-
daną, czym jest wydłużania się sezo-
nu. Wrzesień, nie tylko w naszej gmi-
nie, był porównywalny z lipcem pod
względem liczby turystów, co prawda,
dominowała turystyka senioralna 
i więcej było turystów z Niemiec. Tu-
ryści ze zrozumiałych względów oba-
wiali się tłumów nad morzem. Lipiec,
sierpień to dominacja rodzin z dzieć-
mi, turystów zagranicznych z Czech,
turystów w tzw. średnim wieku. Po-
nadto w ostatnich kilku latach wyraź-
nie rośnie popularność turystyki ak-
tywnej. Sprzyja temu rozbudowa 
i modernizacja infrastruktury rowe-

rowej, zarówno dzięki funduszom ze-
wnętrznym jak i funduszom samo-
rządowym. Nie bez znaczenia jest
działalność promocyjna, chociażby
naszej Lokalnej Organizacji Tury-
stycznej, wydającej mapy rowerowe
popularnego szlaku Velo Baltica R-10,
które dzięki pozyskaniu na te wydaw-
nictwa dofinansowania udostępniane
są bezpłatnie – zapewnia Sylwia Myt-
nik. 

– W takiej gminie jak Mielno
praktycznie każdy wydatek w infra-
strukturę wpływa w jakimś sensie na
poprawę potencjału turystycznego.
Badacze udowodnili, że tzw. infra-
struktura paraturystyczna, teoretycz-
nie niezwiązana z samą turystyką, od-
grywa istotną rolę w procesie rozwoju
turystyki. Z tego powodu tak napraw-
dę każdy wydatek w budowę drogi,
czy chodnika przyczynia się do lep-
szego odbioru miejscowości przez tu-
rystę. Potwierdzają to nasze badania,
z których wynika, iż największymi
problemami dla przyjezdnych są
kwestie infrastrukturalne – dodaje
Radosław Sobko. 

Podobną opinię przedstawia Bo-
gusław Adamów, który wskazuje, iż 
w przyszłości potrzeba nam ciągłych
inwestycji w infrastrukturę drogową
(w tym drogi dojazdowe oraz miejsca
parkingowe) i zabezpieczenie turys-
tów, jak i samych mieszkańców. Na
problem niewystarczającej ilości toa-
let wskazuje też duża część turystów,
oczekujących przy tym funkcjonowa-
nia łazienek przez cały rok. 

– Chcieliśmy uporządkować wie-
le spraw związanych z turystyką, dla-
tego rozpoczęliśmy analizę lokalnego
rynku i na tej podstawie stworzone
zostały określone propozycje opera-
cyjnych, gotowych do wdrożenia roz-
wiązań wzmacniających potencjał tu-
rystyczny Gminy Mielno. Doskonale
zdajemy sobie sprawę, że dobrym roz-
wiązaniem byłoby opracowanie wie-
loletniej strategii turystyki, ale z na-
szej perspektywy taki dokument po-
winien być przynajmniej w części
zbieżny ze strategią turystyki powiatu
i województwa. Aby tak się stało, to
wymienione dokumenty musiałyby
powstawać wspólnie, we współpracy
ze wszystkimi zainteresowanymi. Tyl-
ko wtedy możemy stworzyć podstawę
do kreowania rozwoju turystyki zin-
tegrowanego z całym regionem, a jeśli
byłaby taka wola, to także i z turysty-
ką w wymiarze ogólnopolskim. Taka
inicjatywa mogłaby zdecydowanie
ułatwić planowanie inwestycji strate-
gicznych w wymiarze całego kraju,
województwa, powiatu i gminy. Do
tego potrzebna jest jednak debata,
którą można podjąć już na kanwie
gminy, dlatego rozpoczęliśmy nasze
analizy i przynajmniej na początek
tworzyć będziemy propozycje plano-
wania o charakterze operacyjnym 
– zapewnia Dominik Gronet.

ZaprasZamy 
po preZent
W punkcie Informacji turystycznej w mielnie 
przy ul. Chrobrego 3B dostępne są torby bawełniane 
z nadrukiem, z rozszerzanym dnem – na prezent, 
na zakupy, jako pamiątka z pobytu w mielnie. 

A może... świąteczny prezent w torbie z napisem Miel-
no :) 

Zapraszamy do Informacji Turystycznej od ponie-
działku do piątku w godz. 8.00-16.00. 

Zakup toreb sfinansowany ze środków Gminy Mielno
w ramach zadania publicznego: Prowadzenie informacji
turystycznej na terenie Gminy Mielno. 

Realizator: Lokalna Organizacja Turystyczna w Miel-
nie.
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Darczyńcy, sponsorzy, ludzie wielkie-
go serca którzy bezpłatnie przekażą i ofia-
rują Sztabowi WOŚP w Mielnie rzeczy, po-
darunki, cudeńka, vouchery na internetowe
licytacje na Allegro.

cel jest jeden zgodny z jubileu-
szowym hasłem 30. Finału wOŚp 
– „przejrzyj na oczy” – zbiórka na
rzecz okulistyki dziecięcej.

kontakt: messanger i Faecbook
Sztabu – https://www.facebook.com/
sztabmielno

Szef Sztabu: Magdalena Gos-
-Kozłowska,  tel. 571 366 914, e-mail:
mgos7@o2.pl

nasz partner: Centrum Kultury 
w Mielnie, ul. B. Chrobrego 45, Mielno, tel. 94
315 60 71, e-mail: kontakt@ckm.mielno.pl

Śledźcie Facebook Sztabu wOŚp
w Mielnie:  https://www.facebook.com/
sztabmielno

Wirtualna puszka WOŚP Sztab Mielno
– Wspieraj bez wychodzenia z domu!

Poszukiwana, poszukiwany, poszukiwani...

W podziękowaniu 
za służbę

Strażak – wzór człowieka nie-

ugiętego w swoich przekonaniach,

wzór wierności wyznawanej wiary,

wzór męstwa, odwagi – czyli Jacek

Grabowiecki, wieloletni prezes

Ochotniczej Straży Pożarnej w Mie-

lenku, który zakończył swoją misję

"prezesowania". 

Na listopadowej sesji za pracę,

postawę a przede wszystkim pełną

ofiarności działalność na rzecz spo-

łeczności strażackiej uroczyście

dziękowali Grabowieckiemu lokalni

samorządowcy i władze gminy

Mielno.

Piękny i dostojny jubileusz
40-lecia istnienia Zespołu Ludowego „Przepiórki”. Życzenia i gratulacje 
od władz gminy oraz ludzi kultury złożono liderce zespołu Kazimierze
Przepiórce z Sarbinowa.

Gmina Mielno pomaga
Finalizujemy kolejną edycję akcji „Gmina Mielno
Pomaga” pod patronatem burmistrz Mielna. 

Jak co roku wspieramy osoby potrzebujące, najczęściej schorowane, samo-
tne, ze skromnym dochodem, z niepełnosprawnościami, z problemami dnia
codziennego. 

Od kilku lat pracownicy jednostek organizacyjnych Gminy Mielno niosą
bezinteresowną pomoc drugiemu człowiekowi, co szczególnie jest cenne 
w okresie świątecznym. 

Serdeczne pOdziękOwania dla: ekoprzedsiębiorstwa sp. z o.o.
w Mielnie, przedszkola w Milernia, centrum kultury w Mielnie,  Mieleńskie-
go Ośrodka Sportu i rekreacji, Szkoły podstawowej w Milenie, Szkoły podsta-
wowej w Sarbinowie, Biblioteki publicznej w Mielnie, Urzędu Miejskiego 
w Mielnie, Miejskiego Ośrodka pomocy Społecznej. 



T
rzydniowe wydarzenie od-
bywające się w nowym bu-
dynku Centrum Promocji

Rybactwa przyciągnęło do Mielna mi-
łośników przedświątecznej gorączki
zakupowej. Lokalni rękodzielnicy cze-
kali na gości ze świątecznymi ozdoba-
mi oraz pomysłami na prezenty. Nie
zabrakło też tego, co naturalnie w nad-
morskiej miejscowości jest najwięk-
szym skarbem, czyli ryb. Chwilę przed

świętami Bożego Narodzenia goście
mieli okazję zakupić wszelkiego rodza-
ju przetwory rybne, świeże i wędzone,
które zagościły na stołach podczas 
wigilijnych spotkań. Wszystko to 
dzięki udziałowi lokalnych rybaków 
i przedsiębiorców.

Sobotnie południe urozmaiciły

warsztaty lokalnego „Szefa Kuchni” 

– Marcina Latkowskiego, który zapro-

sił do wspólnego, świątecznego goto-

wania wszystkich odwiedzających

Jarmark. Kolejną atrakcją tego dnia

był występ Dziecięcej Orkiestry Dętej

„Morscy Muzycy” działającej przy SP

w Sarbinowie.

Pierwsza edycja wydarzenia spot-

kała się z wielkim entuzjazmem i frek-

wencją, która przerosła wszelkie

oczekiwania organizatorów, którzy

mają wielką nadzieję na stworzenie

tradycji Mieleńskich Jarmarków.
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Mieleński Jarmark Bożonarodzeniowy
Przez cały weekend (17–19 grudnia) mieszkańcy gminy Mielno i regionu tłumnie 

odwiedzili Mieleński Jarmark Bożonarodzeniowy, którego organizatorem była Mieleńska

Lokalna Grupa Rybacka, Gmina Mielno oraz Centrum Kultury. 



SYLWESTER POKOLEŃ
JEDYNY TAKI

Z ZESPOŁEM

31.12. w GODZ. 21:00-2:00
DEPTAK PRZY Ul. KOŚCIUSZKI W MIELNIE

www.ckm.mielno.pl

ORAZ 

Czerwone Gitary


