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Jednostki samorządu terytorial-
nego zostały ocenione na podstawie 15
wskaźników GUS przez zespół pod

kierownictwem prof. Eugeniusza Sob-
czaka. Wyniki zostały ogłoszone 7 lis-
topada w Sejmie na konferencji „Zrów-

noważony rozwój społeczno-gospo-
darczy jednostek samorządu teryto-
rialnego 2022”.

Ranking Zrównoważonego Roz-
woju Jednostek Samorządu Terytorial-
nego powstaje w oparciu o analizę
wskaźników obejmujących trzy obsza-
ry rozwoju: gospodarczy, społeczny 
i ochrony środowiska. 

Zestawienie uwzględnia wszyst-
kie polskie miasta i gminy. Materiałem
źródłowym są niezależne dane Głów-
nego Urzędu Statystycznego, dzięki
czemu wyniki rankingu odzwiercied-
lają, w sposób wiarygodny i przekrojo-
wy, rozwój polskich jednostek samo-
rządu lokalnego i wskazują liderów 
w podziale na gminy wiejskie, miej-
sko-wiejskie, miejskie oraz miasta na
prawach powiatu.

Partnerem Rankingu od wielu lat
jest Fundacja Polskiego Godła Promo-
cyjnego.

O miejscu w rankingu decyduje
suma punktów pochodząca z oceny
poniższych kryteriów, opisujących
rozwój gminy:

• wydatki majątkowe inwestycyj-
ne per capita;

• wydatki na transport i łączność
per capita;

• odsetek wydatków majątkowych
inwestycyjnych w budżecie;

• odsetek wydatków na transport 
i łączność;

• odsetek dochodów własnych 
w budżecie;

• liczba osób pracujących na 1000
mieszkańców;

• liczba osób bezrobotnych na
1000 mieszkańców;

• liczba podmiotów gospodar-
czych na 1000 mieszkańców;

• odsetek radnych z wyższym wy-
kształceniem;

• napływ ludności w przeliczeniu
na 1000 mieszkańców;

• odpływ ludności w przeliczeniu
na 1000 mieszkańców;

• liczba absolwentów szkół po-
nadgimnazjalnych na 1000 mieszkań-
ców;

• odsetek mieszkańców korzysta-
jących z usług sieci wodociągowej;

• odsetek mieszkańców korzysta-
jących z sieci kanalizacji komunalnej;

• odsetek mieszkańców korzysta-
jących z oczyszczalni ścieków.

GmINA mIelNO wśród NAjlePszych sAmOrządów w POlsce

Doceniono pracę całej gminy
VIII miejsce zajęła Gmina Mielno w tegorocznej edycji Rankingu Zrównoważonego Rozwoju Jednostek 
Samorządu Terytorialnego w kategorii: gmina miejsko-wiejska.

Olga Roszak-Pezała, 
burmistrza Mielna:
– Ogromnie mnie cieszą tak wysokie
lokaty w krajowym rankingu. Awan-
sowaliśmy na 8. miejsce, co oznacza,
że pniemy się w górę, gdyż w 2020
przypadła nam 12. lokata. To powód
do dumy, tym bardziej, że czasy są
ciężkie (pandemia, wojna, inflacja).
Jestem dumna i wdzięczna wszyst-
kim tym, dla których Gmina Mielno
jest ich magicznym miejscem do ży-
cia, do kreatywnej pracy i błogiego
odpoczynku. Tak wysoka pozycja 
w obiektywnym rankingu potwier-
dza, że wszyscy – mieszkańcy,
przedsiębiorcy, urzędnicy, samorzą-
dowcy, nasze jednostki i organizacje
pozarządowe – podążamy we wła-
ściwym kierunku. 
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Człowiek jest wspaniałą istotą nie z powodu dóbr,
które posiada, ale jego czynów. 
Nie ważne jest to co się ma, 
ale czym się dzieli z innymi. Jan Paweł II”

Z okazji Dnia Pracownika Socjalnego
wszystkim pracownikom jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, 

organizacji pozarządowych działających w obszarze pomocy i integracji społecznej, 
a szczególnie pracownikom socjalnym, 

serdecznie podziękowania za wypełnianie misji niesienia pomocy tym, 
którzy potrzebują solidarnej postawy wobec życiowych trudności oraz wymagają 

wsparcia w pokonaniu barier wykluczenia społecznego.
Życzenia wszelkiej pomyślności oraz tego, by każdy dzień tej trudnej

i odpowiedzialnej pracy przyniósł poczucie zadowolenia
i motywację do podejmowania i osiągania wytyczonych celów.

Niech ta praca daje Państwu jak najwięcej satysfakcji,
ludzkiej wdzięczności, przyjaźni i życzliwości.

Niech nie zabraknie Wam sił do pełnienia tej niezwykle szlachetnej służby.

Tadeusz Jarząbek
Przewodniczący Rady Miejskiej Mielna

Olga Roszak-Pezała
Burmistrz Mielna
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redakcja zastrzega sobie prawo skraca-
nia nadesłanych materiałów, redagowa-
nia i opatrywania własnymi tytułami.

redAGuJe: 
Beso-Media
Rzecznik Prasowy UM w Mielnie

WSPóŁPrAcA: 
pracownicy referatów UM Lokalna organizacja turystyczna w Mielnie, 
oraz CKM Informacja turystyczna w Mielnie

WydAWcA: 
Urząd Miejski w Mielnie Rzecznik Prasowy – 94 345 98 46
um@gmina.mielno.pl www.mielno.pl sekretariat – 94 345 98 31 

Na ostatnim walnym zebraniu nie
zabrakło wzruszających podziękowań
za społecznikostwo od władz gminy
Mielno, jak i placówek które aktywnie
współpracowały z Forum Samorządo-
wym. Były też sentymentalne opowie-

ści, piękne wspomnienia z dwóch de-
kad, stare fotografie z pierwszych
zebrań i była minuta ciszy dla tych
których już nie ma, a którym Stowa-
rzyszenie wiele zawdzięcza. To śp. Bo-
żena Mas, śp. Hilary Kubsch, śp. Jan

Czajkowski, śp. Florian Juszkiewicz 
– byli siłą napędową wszelkich dzia-
łań, wyzwań, przedsięwzięć. Jednak
oni nadal żyją w pamięci, i sercach
wielu osób. 

– Kończy się pewna historia
dobrem wypełniona – mówiła z prze-
jęciem Bożena Kwolik-Marcinkowska,
pomysłodawczyni, współorganizator-
ka i pierwsza prezes Stowarzyszenia. 

– Wspólnie przez 22 lata wykona-
liśmy kawał dobrej roboty. To cieszy.
Byliśmy jednym stowarzyszeniem,
które rozdawało pieniądze. Jednak
wszystko ma swój czas, teraz jest czas
młodych wiekiem społeczników. Wie-
rzę, że tacy będą.  

Do końca grudnia Stowarzyszenie
porządkuje także formalnie zamknię-
cie swojej działalności. Jest ogromy 
i cenny dorobek który należy z godno-
ścią zachować i zabezpieczyć.

Motto: „Kiedy pomagamy innym, pomagamy taKże sobie, ponieważ wszelKie dobro,
Które dajemy zatacza Koło i wraca do nas”

Społecznicy z powołania
Wszyscy znają te twarze. Wszyscy znają ich działania, inicjatywy, projekty i od lat świadczone wsparcie.
Wsparcie to bezinteresowne i płynące z głębi serca. Stowarzyszenie Forum Samorządowe „Nasza Gmina”
zamyka z końcem tego roku swoją 22-letnią historię. 

Alicja Jolanta Matusewicz, 
wiceprezes FS „Nasza Gmina”

– Jestem 
dumna z…

– Z ludzi, któ-
rzy zawsze
ochoczo
wspomagali
działania Sto-
warzyszenia,
ze szczerych
odruchów ser-
ca wielu
przedsiębiorców z regionu, artystów, lu-
dzi kultury. Ale najbardziej z końcowych
efektów tej pomocy, która trafiała do
osób chorych, samotnych, ubogich,
skrzywdzonych, wykluczonych, zapom-
nianych. 

– Motto, którym kierowało się Stowarzy-
szenie…

– Znają je wszyscy, ciągle je głośno po-
wtarzałam: „Tyle jesteś wart, ile zrobisz
dla drugiego człowieka.” 

– Ze wzruszeniem wspominam…
– Zawsze wzruszają mnie losy dzieci. 
Pamiętam więc oczy dzieci z Biesłanu,
które przeżyły zamach terrorystyczny, 
i twarze maluchów z Gruzji dotkniętej
działaniami wojennymi. Te dzieci gościliś-
my w naszej gminie starając się zatrzeć
im chociaż częściowo traumatyczne
przeżycia. Ale też pamiętam doskonale
mieleńskich czy sarbinowskich uśmiech-
niętych uczniów z podstawówek, którym
wręczaliśmy stypendia za rozmaite osiąg-
niecia.

Waldemar Andrzejewski, 
wiceprezes FS „Nasza Gmina”

- Jestem 
dumny z…

– Imponujące-
go dorobku
Stowarzysze-
nia – tego
twórczego. 
I tak: ognisko
muzyczne, 
Zespół Arty-
styczny „Ławi-
ca”, prowadzenie „Gazety Mieleńskiej” 
to bogate źródło wiedzy o regionie, 
o gminie, o nas samych. Jestem dumny,
że byłem tego cząstką.

Bogdan Wingert, skarbnik FS
„Nasza Gmina”, kierownik Zespołu
Artystycznego „Ławica”

– Jestem
dumny z…

– Zaangażo-
wania miesz-
kańców 
w działalność
Zespołu
wspieranego
przez do-
świadczonych
muzyków 
i kompozytorów, z mnóstwa małych 
i dużych sukcesów artystycznych których
byłem świadkiem i uczestnikiem.

Krystyna Żakowska-Węgielnik,
prezes FS „Nasza Gmina”
– Dziękuję
wszystkim za
oddaną pracę,
za ogrom po-
mocy, za nie-
zapomniane
chwilę, za in-
tegrację lokal-
nego środo-
wiska, za przy-
jaźń a przede
wszystkim za wrażliwe serca.
Jestem dumna i zaszczycona, że mogłam
poznać tylu dobrych ludzi.

Przypomnijmy niektóre znane i to nie tylko lokalnie formy działalności 
i wsparcia FS „Nasza Gmina”: 
– zbiórki żywności (współpraca z Bankami Żywności)
– fundusz stypendialny dla uczniów gminnych podstawówek
– pomoc pogorzelom (Gmina Sianów, Gmina Białogard)
– wsparcie powodzian (Gmina Wilków)
– pomoc dzieciom z Gruzji
– wsparcie ofiar zamachu terrorystycznego w Biesłanie
– bale charytatywne i liczne licytacje (w tym 20 edycji Balu Charytatywnego 
w mieleńskim Hotelu Unitral)
– prowadzenie ogniska muzycznego
– dorobek artystyczny Zespołu „Ławica”

Przez ponad dwie dekady
wsparcie od Stowarzyszenia
otrzymało ponad 1200 indy-
widualnych osób na kwotę
ponad 250 tys. złotych ze-
branych podczas działalności
charytatywnej członków
Forum. Wiele z obdarowa-
nych osób do dziś pamięta
moc i siłę tej pomocy.  
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Złote Gody to rocznica niezwykła,
tak jak niezwykli są ludzie, 
którzy przeżyli razem pół wieku. 
I tacy są Państwo Maria i Jerzy
Adamczykowie, którzy 21 paździer-
nika 1972 r. powiedzieli sobie sakra-
mentalne „tak”. 

Ten szczególny jubileusz jest do-
wodem na to, jak ważna jest miłość 
i bliskość drugiej osoby. Te wspólnie
przeżyte 50 lat to symbol wierności 
i miłości rodzinnej, to także dowód
wzajemnego zrozumienia istoty
związku małżeńskiego. To również
wzór i piękny przykład dla młodych

pokoleń wstępujących w związki mał-
żeńskie.

Pan Jerzy pochodzi z Kozienic, 
a Pani Maria z Kolonii Sielce w woj.
mazowieckim. Razem wychowali
dwoje dzieci: syna i córkę, i doczekali
pięciorga wnucząt. 

Zdaniem Jubilatów receptą na
długie i udane pożycie małżeńskie jest
przede wszystkim chęć bycia razem,
miłość, szacunek i wzajemne wspiera-
nie się w trudnych chwilach. 

Dekoracji „Medalami za długolet-
nie pożycie małżeńskie” przyznanymi
przez Prezydenta Rzeczypospolitej
Polskiej dokonał Dominik Gronet, za-
stępca burmistrza Mielna.

Złote małżeństwo

Dzienny Dom Senior+ i kluby Seniora w Gminie Mielno 

AktywnA jeSień
W naszej gminie od roku działa
Dzienny Dom Senior+ w Mielnie 
– to miejsce, w którym sporo się
dzieje. Seniorzy spotykają się od po-
niedziałku do piątku. Każdy Senior
znajdzie tutaj coś dla siebie, będzie
mógł rozwijać swoje zaintereso-
wania i „zarazić” nimi innych. 

– Mamy tutaj klub filmowy i dys-
kusyjny, realizujemy zajęcia kulinarne,
rękodzieła artystyczne, pracujemy nad
rozwojem osobowości. Trzy razy w ty-
godniu przyjeżdża do nas fizjotera-
peutka, która prowadzi zajęcia z gim-
nastyki oraz fizjoterapii. Mamy tutaj
także spotkania z ciekawymi ludźmi,
wyjazdy, wycieczki, spacery, wyjścia
nordic walking, rajdy rowerowe, spot-
kania towarzyskie, bale i wiele innych
różnorodnych propozycji – powiedzia-
ła Kornelia Liśkiewicz, dyrektor MOPS
w Mielnie, w ramach ktorego funkcjo-
nuje Dzienny Dom Senior +. 

Wsparcie dla seniorów to nie tylko
Dzienny Dom Seniora, działają jeszcze
Kluby Seniora, które aktywnie funkcjo-
nują w naszej gminie. Seniorzy w róż-
nym wieku i z różnych miejscowości
wspólnie realizują swoje pomysły na
aktywność. 

Z ostatnich dużych wydarzeń war-
to wspomnieć o balu na zakończenie

lata, który odbył się 30 września. Im-
preza była zwieńczeniem projektu
Koła Gospodyń Wiejskich „Malwa”,
przy udziale Miejskiego Ośrodka Po-
mocy Społecznej w Mielnie (działanie
finansowane przez „Lasy Państwowe”).
Projekt rozpoczęło grzybobranie, na
którym był grill, ognisko i pyszny my-
śliwski bigos. Była to również świetna
integracja. Podsumowaniem projektu
był bal „Las żywi, las leczy, las relaksu-
je”, na którym bawiło się ponad stu 
seniorów z gminy Mielno. Jeszcze
przed balem odbyło się wspólne goto-
wanie z dziećmi z placówek wsparcia
dziennego i był to świetny przykład
współpracy międzypokoleniowej. Sam
bal był nie tylko spotkaniem towarzy-
skim, ale pokazał nam, że nasi seniorzy
są cały czas aktywni i bardzo zaanga-
żowani we wszystkie przedsięwzięcia. 

– W październiku wspólnie sadzi-
liśmy drzewka podarowane przez Nad-
leśnictwo Manowo. Obchodziliśmy
Dzień ziemniaka z ogniskiem i pieczo-
nymi „pyrami” przy śpiewach i pięknej
pogodzie. Udaliśmy się także na Za-
chodniopomorskie Dni Seniora do
Przecławia. Odbyło się tam spotkanie 
z Beatą Borucką – „Mądrą Babcią”. Na-
sze seniorki były najaktywniejszą gru-
pą. Całość zwieńczył koncert Haliny
Frąckowiak z jej największymi przebo-
jami – wylicza dyrektorka MOPS. 

– Jako, że nigdy nie oddajemy się nudzie,
zaprosiliśmy naszych dzielnicowych na
spotkanie pt. „Bezpieczny senior”.  

Pod koniec października byliśmy
już w autokarze kierującym się do
Wrocławia, a dzięki wsparciu firmy 
Arche podróże i MOPS Mielno spełniło
się marzenie wielu seniorów w postaci
możliwości trzydniowego podziwiania
Wrocławia. W programie było m.in.
zwiedzanie Panoramy Racławickiej,
starówki, ZOO, rejs statkiem po Odrze,
Ogrody Japońskie, Ostrów Tumski 
i wiele innych fantastycznych atrakcji.
Trzeba tutaj zaznaczyć, że pogoda do-
pisała jak nigdy dotąd i wycieczce to-
warzyszyło słońce i 20 stopni ciepła. 

– Seniorzy uroczyście obchodzili
dzień Odzyskania Niepodległość, któ-
ry uczcili pieśniami patriotycznymi 
i przypomnieniem historii naszego
kraju. Seniorzy przygotowali wypieki 
w kolorach flagi naszej Ojczyzny. Już
teraz przygotowują spotkania wigilijne
– podsumowuje K. Liśkiewicz.

Ewa Grzesiewska uczestniczka
klubu seniora i Dziennego Domu 
Senior+ mówi krótko: „Chcemy być ak-
tywni, chcemy być zauważalni, chcemy
się spotykać i realizować wiele pomy-
słów. Jesteśmy mieszkańcami Gminy
Mielno, często samotnymi, i placówka,
która fukcjonuje przy MOPS, stała się
naszym drugim domem.” 

Zapraszamy do kontaktu z Miejskim Ośrodkiem 
Pomocy Społecznej pod numerem telefonu 943166202. 
Jeśli jesteś seniorem naszej gminy, czujesz się samotny lub chcesz przekazać
swoje pasje innym, zgłoś się do działającego u nas Dziennego Domu Senior+. 
Dla wahających się oferujemy również możliwość poznania naszego Domu, bez
konieczności deklaracji uczestnictwa. Serdecznie zapraszamy.
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Wyjątkowe święto, wyjątkowa
oprawa, pięknie wyrażony patrio-
tyzm, bogate i różnorodne ob-
chody w obu szkołach podstawo-
wych i u mieleńskich
przedszkolaków. Wszędzie rozległ
się „Mazurek Dąbrowskiego” 
– głośno, krzepiąco, doniośle.  

W przeddzień święta narodowego 
w Szkole Podstawowej im. Straży Granicz-
nej w Sarbinowie odbyła się uroczysta aka-
demia, której towarzyszyły recytacje wier-
szy i brawurowe wykonania patriotycznych
pieśni przez Dziecięcą Orkiestrę Dętą
„Morscy Muzycy”. Dopełnieniem obchodów
była lekcja żywej historii i spotkanie z pra-
cownikiem Instytutu Pamięci Narodowej
poświęcone symbolom narodowym. Nato-
miast w mieleńskiej podstawówce najmłod-
si uczniowie zaprezentowali biało-czerwo-
ne widowisko taneczno-muzyczne pełne
pięknych kreacji i rekwizytów. Swój patrio-
tyzm rewelacyjnie wyśpiewały także – i co
ważne – przed całą szkolną społecznością
mieleńskie przedszkolaki.  

W Dzień Niepodległości punktualnie 
o godz. 11.11 na promenadzie w Mielnie za-
brzmiał hymn narodowy we wspólnym wy-
konaniu zespołu Kotwica Mieleńska i Bur-
sztyn, jak też władz samorządowych, gości 
i mieszkańców zgromadzonych przy głów-
nym wejściu na plażę.

Bałtyk także w ten uroczysty dzień
mienił się biało-czerwonymi akcentami, 
a to dzięki gorącym sercom morsów, którzy
narodowe święto uczcili dedykowaną kąpie-
lą.

W sobotę zaś Koło Gospodyń Wiej-
skich „Gęś Bałtycka” z Gąsek – Osiedla
wspólnie z sołtysem tej miejscowości zorga-
nizowało kameralne i klimatyczne obchody
104. rocznicy odzyskania przez Polskę nie-
podległości.

BIAŁO-CZ    
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ZERWONA GMINA MIELNO 
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IMPREZA Z REKORDAMI
Wydarzenie z roku na rok rozrastało się w szalonym tempie. Na II Zlocie w Mielnie bawiło

się ponad 300 osób, a na urodzinowej 10 edycji do zimnego Bałtyku weszło 1526 morsów. 
Liczba uczestników Zlotu pozwoliła na pobicie dwóch rekordów Guinnessa. Pierwszy pobito 
w 2010 roku 1054 osobami, a drugi w 2015 r. (nadal aktualny) z 1799 osobami. Od tego czasu
nikt nie pobił mieleńskiego rekordu.

Mimo braku kolejnych oficjalnych tytułów to Mielno co roku podnosi poprzeczkę frekwen-
cyjną. Na ostatnim Zlocie w 2022 roku do wody weszło razem 8576 morsów. Żadna inna impre-
za na świecie nie może pochwalić się takim wynikiem! 

MROŹNE URODZINY
Kolejna edycja wydarzenia będzie wyjątkowa, bo jubileuszowa. Zlot w 2023 roku to 20 uro-

dziny imprezy. Z tej okazji organizator, czyli Centrum Kultury w Mielnie przygotował wiele nie-
spodzianek, które już niebawem zacznie zdradzać na swoich social mediach (www.fb.com/Zlot-
MorsowMielno), do których obserwowonia zachęcamy. Okrągłe urodziny będą na pewno okazją
do wspomnień poprzednich edycji Zlotu, ale też do rozpoczęcia kilku nowych tradycji.

ZIMNE ATRAKCJE
Międzynarodowe Zloty Morsów w Mielnie to nie tylko zimne kąpiele. Organizatorzy zawsze

szykują dla uczestników wydarzenia kilkanaście atrakcji, w których można brać udział od czwart-
ku do niedzieli (9-12.02.2023 r.). W programie znaleźć można m.in. biegi, turniej mrozoodpor-
nych, kąpiele w saunach i baliach, koncerty oraz pałac ślubów. Na Zloty zapraszane są zawsze
największe gwiazdy muzyki. Co roku wybierany jest również temat przewodni danej edycji.
Uczestnicy przebierają się zgodnie z tematem, a organizatorzy dbają o odpowiednie dekoracje. 

CHŁODNO ZAPRASZAMY
Urodzinowy, 20. Międzynarodowy Zlot Morsów w Mielnie odbędzie się tradycyjnie w drugi

weekend lutego. od 9 do 12 lutego 2023 r. Po wszystkie informacje zapraszamy na stronę
www.zlotmorsow.mielno.pl oraz stronę na facebooku  www.fb.com/ZlotMorsowMielno.

Organizatorzy do morsowania zapraszają nie tylko starych wyjadaczy, ale i osoby, które nig-
dy nie próbowały tej aktywności. Według badań prowadzanych przez organizatora duża część
uczestników imprezy morsuje w Mielnie w czasie Zlotu właśnie po raz pierwszy. Bo gdzie zacząć
swoją przygodę z zimnymi kąpielami, jak nie w światowej stolicy morsowania?

REJESTRACJA NA ZLOT ROZPOCZYNA SIĘ JUŻ 24.11.2022 ROKU O GODZ. 18:00 NA WWW.ZLOTMORSOW.MIELNO.PL

W słoneczną niedzielę listopada
na mieleńskiej plaży odbyła się Mroź-
na Studniówka, czyli świętowanie

otwarcia sezonu morsowego oraz zbli-
żającego się XX Międzynarodowego
Zlotu Morsów.

Pogoda jak na zamówienie, tem-
peratura wody w morzu idealna, i frek-
wencja uczestników wyśmienita. I tym
razem morsy nie zawiodły. Miłośnicy
zimowych kąpieli przyjechali licznie 
– roześmiani, weseli, w balowych krea-
cjach jak na studniówkę przystało, do-
datkowo wyposażeni w gadżety przy-
noszące szczęście maturzystom. Był
więc czarny kot, garnitury, zwiewne su-
kienki, czerwone podwiązki i balowe
szpilki. Była także sportowa rywalizacja
między klubami, liczne konkury i bra-
wurowo odtańczony polonez na plaży. 

Ale przede wszystkim była mega
morsowa atmosfera i energia szczęśli-
wych ludzi.

Po tanecznych układach i skocz-
nej rozgrzewce w samo południe odby-
ła się pierwsza oficjalna w tym sezonie
kąpiel.

Sezon zimnych kąpieli Zlot w liczbach
2004 – 120 osób
2010 – 1054 osoby

2015 – 1799 osób
2020 – 6000 osób
2022 – 8576 osób

Halloween w CKM
28 października, w namiocie przy Centrum Kultu-

ry w Mielnie, odbyła się fantastyczna impreza hallo-
weenowa. Takiej liczby małych potworków, czarownic
i straszydełek nikt się chyba nie spodziewał. Było
strasznie i zabawnie. Centrum Kultury przygotowało
mnóstwo niespodzianek, zabawy, konkursów z nagro-
dami i „strasznych przekąsek”. 

Dzieci szukały słodkich pakiecików w pobliskim
strasznym lesie, tańczyły z balonami, grały w przeróż-
ne gry zręcznościowe, odbyły się także rozgrywki 
w potworne bingo. Dodatkowo została przygotowana
specjalna scenografia, w której każdy mógł zostać 
sfotografowany. Dzieci korzystały z dwóch stanowisk
ze specjalnym makijażem, a także mogły wysłuchać
strasznych opowieści. Każdy, kto brał udział w konkur-
sach otrzymał nagrodę. O oprawę kulinarną zadbał
Marcin Latkowski oraz jego specjalni pomocnicy 
– dyrektor Centrum Kultury Anna Ledochowicz usma-
żyła najwięcej halloweenowych naleśników. 
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CKM ZaprasZa Na ZajęCia

Życie to teatr
Zapraszamy na zajęcia aktorskie tych,

którzy lubią nowe wyzwania, a przede wszyst-
kim prezentowanie się przed publicznością!
Nauczymy was sztuki improwizacji, emisji gło-
su, będziemy realizować przeróżne zadania
aktorskie. Zajęcia teatralne to same korzyści 
– umożliwiają nie tylko rozwinięcie umiejętno-
ści aktorskich, ale również rozwój osobisty. Za-
jęcia te wykształcą w Was większą pewność
siebie, a także zwiększą świadomość własnego
ciała, głosu i ruchu. Regularne ćwiczenia teat-
ralne rozwijają wyobraźnię, pozwalają podej-
mować nowe wyzwania i integrują z grupą. To
doskonała mieszanka dobrej zabawy i rozwoju
artystycznego. Jeśli masz w sobie pasję i po-
szukujesz nowych wyzwań, zgłoś się do nas!
Zajęcia aktorskie odbywają się w każdy poniedzia-
łek o godz. 10:00 w Centrum Kultury w Mielnie. 
Zapisać można się osobiście w sekretariacie 
Centrum Kultury lub dzwoniąc pod nr telefonu 
94 314 91 41. Zapraszamy!

Najbardziej rozwojowe zajęcia!
Twoja pociecha uwielbia radosne podrygi

w rytm muzyki? Czy może poszukujesz 
alternatywy dla nudy w domu? Zabawy z tań-
cem i muzyką to zajęcia, które pozwolą rozwi-
nąć w nastolatkach  miłość do tańca! Zapra-
szamy na zajęcia taneczne dla dzieci, gdzie
poznacie podstawowe kroki i figury taneczne,
ale przede wszystkim odkryjecie w jaki sposób
poruszać się i uwalniać emocje w tańcu! 
Dzięki tym zajęciom Twoje dziecko wkroczy 
w magiczny świat tańca. Jest to nie tylko
świetna zabawa – taniec to niezwykle rozwija-
jące hobby dla dzieci! Dziecko nabywa umie-
jętności współdziałania w grupie, akceptacji
samego siebie i innych, poszukiwania i poko-
nywania barier swoich możliwości. Ponadto
taniec rozwija pamięć, myślenie, spostrzegaw-
czość, uwagę, orientację, wyobraźnię i inteli-
gencję twórczą. Dlatego nie czekaj – zapisz
swoje dziecko już dziś! Zajęcia odbywają się 
w każdą środę w Centrum Kultury w Mielnie. 

Zapisać można osobiście w sekretariacie Cen-
trum Kultury lub dzwoniąc pod nr telefonu 94 314
91 41. Zapraszamy!

Pasowanie pierwszoklasistów
Ślubowanie i pasowanie 
oraz pierwszy wspólny występ 
to ważne wydarzenie w życiu 
każdego pierwszoklasisty.  
Tak było i w naszych gminnych pod-
stawówkach. 

Były birety, galowe stroje, uro-
czysta akademia oraz mnóstwo wzru-
szenia, i to zarówno wśród dzieci, 
jak i ich nauczycieli, czy też rodziców.  

Teraz – po pasowaniu wielką
kredką przez dyrektora szkoły – naj-
młodsi stali się oficjalnie częścią spo-

łeczności uczniowskiej. Uroczyste pa-
sowanie poprzedziło ślubowanie na
sztandar. Dzieci ślubowały, że będą
się pilnie uczyć, ale także że będą
dbać o dobre imię szkoły i godnie ją
reprezentować. Będą przestrzegać jej
regulaminów, uczyć się szacunku i to-
lerancji w stosunku do innych ludzi 
i chętnie pomagać koleżankom i ko-
legom. 

Gala zakończyła się wręczeniem
słodkich niespodzianek ufundowa-
nych przez rodziców pierwszoklasis-
tów.  

W listopadzie w Bułgarii odbyły się
Mistrzostwa Europy Karate w kategorii
U21 – kadetów, juniorów oraz młodzie-
żowców. (European Karate Champion-
ships for Cadets / Juniors / Youth21). 
W mistrzostwach wystartowało 502 za-
wodników z 22 krajów. W skład kadry
narodowej, i tym samym europejskiej
elity, weszli zawodnicy Mieleńskiego
Klubu Karate Kyokushin: Weronika 
Sapor oraz Wojciech Formela. 

Opiekę nad naszymi zawodnika-
mi sprawowali sensei Krzysztof Stanek
oraz sempai Eliza Wiska. 

– Weronika wystartowała w kate-
gorii kumite kobiet -60kg. Niestety, 
w walce o wejście do strefy medalowej
trafiła na bardzo silną Litwinkę, z któ-
rą przegrała – puentuje mieleński
szkoleniowiec Krzysztof Stanek. 
– Warto jednak zaznaczyć, że pomimo
przewagi fizycznej Litwinki zobaczy-
liśmy u Weroniki bardzo duży progres
w przygotowaniu zarówno kondycyj-
nym, motorycznym jak i mentalnym.
To cieszy i buduje.   

Natomiast Wojtek Formela wy-
startował w kategorii kumite mężczyzn
-70kg i pokazał jaki potencjał w nim

drzemie. W pierwszej stoczonej walce 
o wejście do strefy medalowej wygrał 
z przeciwnikiem w podstawowym cza-
sie przez jednogłośną decyzję sędziów.
Drugą walkę Wojtek stoczył z reprezen-
tantem Rumunii. Tę walkę Wojtek za-

kończył tzw. techniką „nożycową” na
wysokości głowy, tym samym zdoby-
wając punkt wazari w ostatniej sekun-
dzie. W finale tej kategorii Wojtek
spotkał się ze swoim kolegą z reprezen-
tacji Polski Piotrem Węglińskim. Tym

razem nasz zawodnik musiał uznać wy-
ższość przeciwnika i przegrał z nim 
w podstawowym czasie walki, zdoby-
wając tym samym tytuł wicemistrza
Europy kategorii mężczyzn -70kg. 

Warto dodać, że w zawodach 
w Sofii brązowy medal wywalczył były
podopieczny mieleńskiego klubu 
– Denys Yukhymchuk. Denys, repre-
zentujący Ukrainę, wystartował w kate-
gorii juniorów -65kg i zajął 3. miejsce.  

Co istotnie Polska reprezentacja
w kwalifikacji drużynowej uplasowała
się na 3. miejscu, drugie zajęła Ukrai-
na, zaś pierwsze Litwa. 

– W imieniu całego Mieleńskiego
Klubu Karate Kyokushin chcemy z ca-
łego serca pogratulować naszym za-
wodnikom naprawdę udanych startów.
Wasze walki przeżywaliśmy wszyscy
razem zarówno tam na miejscu, jak 
i przed ekranami naszych telewizorów
podczas transmisji na żywo – podsu-
mowuje sensei Stanek. – Doskonale
wiemy ile ciężkiej pracy, wyrzeczeń 
i determinacji Was to kosztowało. Na
własne oczy widzieliśmy z jakim upo-
rem i zawzięciem trenujecie na każ-
dym treningu. Dziękujemy za to, że

niezmiennie dajecie przykład naszym
podopiecznym, zarażacie ich pasją 
i pokazujecie, że ciężką pracą można
osiągnąć naprawdę wiele. OSU!

Gratulujemy instruktorom, spor-
towym partnerom i wszystkim sympa-
tykom mieleńskich karateków którzy
wspierali i wspierają nieustannie nasz
team i to nie tylko podczas okresu
przygotowawczego. 

Wojtek Formela:
Samo wywalczenie miejsca w kadrze było
dla mnie ogromnym sukcesem. Wyjazd do
Sofii wywołał u mnie niesamowite emocje.
Chciałbym na początku podziękować Mie-
leńskiemu Klubowi Karate Kyokushin za
przygotowanie do imprezy tej rangi, a prze-
de wszystkim za wsparcie mentalne. Następ-
nie chylę czoła przed całą kadrą Polski jak 
i wszystkim, którzy oglądali moje walki 
on-line, jednocześnie zdzierając sobie gardła
i przeżywając niezwykle sportowe uniesie-
nia. Zaszczytem było stoczenie walki finało-
wej z Piotrem Węglińskim i wysłuchanie na
podium aż dwukrotnie „Mazurka Dąbrow-
skiego” podczas wręczenia nagród. Do dziś
gdy myślę o tej chwili przechodzą mnie
dreszcze. Mam nadzieję, że takie emocję po-
wstaną jeszcze na matach nie raz.

Mistrzowie z Mielna 
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Zapraszamy
wszystkich…
…mieszkańców i gości odwiedza-
jących Mielno, na świąteczny
Jarmark Bożonarodzeniowy, 
którego głównym bohaterem 
będzie to, co w nadmorskiej
miejscowości jest największym
skarbem, czyli… ryby!

W programie:

Prezentacja regionalnego dorobku kulinarne-
go (ryby świeże, wędzone oraz przetwory rybne).
Poza tym będzie można podziwiać i kupić piękne
lokalne rękodzieło: ozdoby świąteczne, bombki,
świąteczne mikołaje, świeczki oraz wszystko co po-
trzebne na świąteczny stół! 

Jarmark odbędzie się w terminie 9–11 grudnia
2022 r. w godzinach: piątek 15:00–18:00; sobotę i nie-
dzielę 11:00–18:00 w Centrum Promocji Rybactwa
przy ul. Lechitów 17a w Mielnie. 

Serdecznie zapraszamy na wspólne świętowa-
nie tego cudownego czasu! Organizatorem wyda-
rzenia są Mieleńska Lokalna Grupa Rybacka, Gmi-
na Mielno oraz Centrum Kultury w Mielnie. 

Wszystkich twórców i rękodzielników zapra-
szamy do współpracy! 

Każdy Wystawca zainteresowany udziałem 
w Jarmarku powinien przesłać do organizatora wy-
pełnioną Kartę Zgłoszenia. Karta Zgłoszenia oraz
Regulamin Jarmarku dostępne są na stronie inter-
netowej www.ckm.mielno.pl oraz www.mlgr.pl. 

Po wypełnieniu Karty Zgłoszenia należy ją do-
starczyć najpóźniej do 30 listopada na adres poczty
elektronicznej: biuro@mlgr.pl lub osobiście do sie-
dziby biura (Mieleńska Lokalna Grupa Rybacka, 
ul. Nadmorska 27, 76-034 Sarbinowo).

Jesienny czas Zarząd oraz pracow-
nicy Lokalnej Organizacji Turystycznej
w Mielnie i Informacji Turystycznej
przeznaczają na szkolenia i udział 
w spotkaniach podnoszących kwalifi-
kacje, będących jednocześnie inspira-
cją do tworzenia nowych ofert i pro-
duktów turystycznych. To wszystko
służy wzbogaceniu wiedzy naszych
speców od turystyki, by łatwiej i spraw-
niej mogli nawiązać dialog z coraz bar-
dziej wymagającymi podróżnikami.  

Dyrektor Biura Lokalnej Organi-
zacji Turystycznej w Mielnie uczestni-
czyła w warsztacie pt. „Budowa, roz-
wój i wsparcie produktów turystycz-
nych” realizowanym w ramach
projektu Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Zachodniopomorskiego
„Wzmocnienie pozycji regionalnej
gospodarki Pomorze Zachodnie – Ster
na Innowacje – etap III”.

Warsztaty poświęcone były pro-
cesowi budowania, rozwoju i profesjo-
nalizacji produktów turystycznych. 
W ich trakcie trenerzy oraz uczestnicy
przekazali praktyczną wiedzę z zakre-
su budowania i promocji produktu tu-

rystycznego na przykładzie Zachod-
niopomorskiego Szlaku Żeglarskiego
oraz sieci pól golfowych na terenie na-
szego województwa. 

Przedstawiciele Lokalnej Organi-
zacji Turystycznej w Mielnie brali
udział w spotkaniu z ekspertami na te-
mat funduszy w turystyce zorganizo-
wanym przez Zachodniopomorską 
Regionalną Organizację Turystyczną. 
W spotkaniu uczestniczyło liczne gro-
no osób związanych z branżą turystycz-
ną – samorządy, przedsiębiorcy, NGO.
Wiedzę na temat istniejących i przy-
szłych możliwości pozyskiwania środ-

ków dedykowanych turystyce prezento-
wali przedstawiciele Urzędu Marszał-
kowskiego Województwa Zachodnio-
pomorskiego Wydziału Współpracy
Terytorialnej i Turystyki, Euroregionu
Pomerania, Zachodniopomorskiej
Agencji Rozwoju Regionalnego, Za-
chodniopomorskiego Funduszu Roz-
woju oraz Funduszu Pomerania. Wie-
dza ta z pewnością ułatwi realizację
projektów ukierunkowanych na two-
rzenie infrastruktury turystycznej
wzbogacającej ofertę Gminy Mielno.
Jednym z planowanych działań jest roz-
budowa stacji postoju dla rowerzystów. 

W listopadzie, w Kołobrzegu, od-
był się warsztat na temat systemu reko-
mendacji „Miejsca przyjazne rowerzys-
tom” w województwie zachodniopo-
morskim. Spotkanie było skierowane
do przedsiębiorców branży noclegowej,
gastronomicznej, podmiotów oferują-
cych usługi turystyczne. Pracownik
Urzędu Marszałkowskiego w Szczeci-
nie omówił regulamin, kategorie i wa-
runki przystępowania do systemu
„Miejsc przyjaznych rowerzystom” 
w województwie zachodniopomorskim.  

Gościem specjalnym był Szymon
Nitka – rowerzysta, prowadzący bloga
„Znaj kraj”. Według blogera wojewódz-
two zachodniopomorskie jest jednym
z dwóch województw (obok Małopol-
ski), w których turystkę rowerową
traktuje się poważnie. Na Pomorzu
Zachodnim zrobionych jest ponad 550
km dróg rowerowych i dużym atutem
szlaków jest bliskość Morza Bałtyckie-
go oraz leśny krajobraz. 

W ramach pierwszego panelu szko-
leniowego podkreślano znaczenie tury-
styki rowerowej, która stała się odpo-
czynkiem preferowanym głównie przez

osoby po 40. roku życia, szukające spo-
koju, relaksu, poznania lokalnej kultury.
Dla przedsiębiorców turystycznych waż-
ny jest komunikat – przyjmowanie tu-
rystów rowerowych (jednodniowych)
nie wiąże się tylko ze stratami. Według
blogera jeśli nocleg i okolica spodoba się
rowerzyście z pewnością poleci to miejs-
ce innym rowerzystom lub przy najbliż-
szej okazji przyjedzie ponownie i zosta-
nie na dłużej. Panel końcowy poświęco-
ny był potrzebom niemieckiego turysty
rowerowego, który najbardziej ceni so-
bie bezpieczeństwo, jakość oraz wygodę
– na naszym obszarze niemiecki rowe-
rzysta stanowi znaczący procent ogółu
odwiedzających. 

Dyrektor Biura LOT w Mielnie
brała także udział w cyklu webinariów
w ramach „Akademii Liderów – pod-
niesienie kompetencji zawodowych
kadry menadżerskiej” organizowa-
nych przez Forum Regionalnych Orga-
nizacji Turystycznych. 

Szkolenia, w których uczestniczyli
pracownicy Lokalnej Organizacji Tury-
stycznej w Mielnie są szkoleniami bez-
płatnymi, stanowiącymi jednocześnie
jedno z działań realizowanego przez
LOT w Mielnie zadania publicznego fi-
nansowanego przez Gminę Mielno
„Prowadzenie punktów informacji tu-
rystycznej na terenie gminy Mielno”.

Jesień – szkolenia i wymiana doświadczeń


