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Chcieliśmy uświadomić
naszym gościom jak
ogromnym problemem

są niedopałki na plaży – wyjaśnia
Olga Roszak-Pezała, burmistrz
Mielna. – Zadecydowaliśmy, że
wspólne z turystami będziemy chro-
nić to, co w naszym regionie najcen-
niejsze: morze i plaże. 

Warto dodać, że w ubiegłym
roku w sezonie służby porządko-
we gminy zebrały z samych tylko
plaż ręcznie i mechanicznie po-
nad 400 ton śmieci. Koszty utyli-
zacji wyniosły około miliona zło-
tych. 

– To są pieniądze samorządu.
Ponadto w wysokim sezonie, od
godz. 4, codziennie ponad 70 osób
sprząta nasze plaże i promenady.
Dodatkowo 3 maszyny – w tym ze-
staw plażowy z maszyną o sitach
umożliwiających zbieranie drob-
nych odpadów – wyjeżdża na plażę.
Koszt 16 takich kursów w sezonie to
ponad 70 tys. złotych – podsumo-

wuje wysiłki samorządu
burmistrz. 

Do akcji mieleńskiego
Urzędu Miasta przyłączyły się
chętnie ośrodki i hotele 
w gminie sąsiadujące z plażą.
Partnerskie punkty oznako-

wano plakatami promującymi
ekologiczny projekt. Popielice

w Mielnie rozdawali także ratow-
nicy wodni oraz miejscowa Infor-

macja Turystyczna. 
Na każdej popielnicy – w kształ-

cie rożka – jest wskazówka jak ją zło-
żyć (po czym wypełnić piaskiem) 
i koniecznie po zużyciu należy ca-
łość wyrzucić do śmietnika. Akcja
jest pierwszym tego typu projektem
w pasie nadmorskim i cieszyła się
wielkim zainteresowaniem wszyst-
kich gości – także tych palących pa-
pierosy. 

Inicjatywa ekologiczna będzie
kontynuowana w kolejnych sezo-
nach letnich. 

Nie dym Na plaży
W trosce o czystość plaż i ochronę środowiska na kąpieliskach w gminie
Mielno – w sezonie wakacyjnym – palaczom oferowano za darmo, jednora-
zowe popielnice na plażę. 

Podczas ostatniego zlotu morsów,
w lutym 2019 roku, odwiedziły nas
m.in. morsy z Chech. Ich obecność
zainicjowała możliwość współpracy
z morsami z Czech, Słowacji oraz
Węgier. Wtedy to narodził się po-
mysł „morsowej międzynarodówki”.

Centrum Kultur w Mielnie
zostało jednym z partnerów pro-
jektu Walrus V4 (Mrože V4, Morsy
V4), który otrzymał dofinansowa-

nie z Międzynarodowego Fundu-
szu Wyszehradzkiego. Liderem
projektu jest gmina Kravany nad
Dunajem ze Słowacji. Jest to mię-
dzynarodowe przedsięwzięcie pro-
mujące zdrowy styl życia, w szcze-
gólności morsowanie, wymianę in-
formacji i wsparcie dla współpracy
sekcji sportowych morsów i pływa-
ków. Partnerami projektu są rów-
nież gmina Lábatlan z Wegier,
gmina Svodin ze Słowacji, gmina
Bystrzyca nad Olzą z Czech oraz

gmina Pińczów z województwa
świętkorzyskiego. 

Już we wrześniu odwiedzą nas
przedstawiciele zaangażowanych 
w projekt gmin, aby później spotkać
się ponownie podczas XVII Miedzy-
naropdowego Zlotu Morsów w Miel-
nie w 2020 roku. Wyglada na to, że
kolejny zlot morsów będzie miał wy-
jątkowo góralski charakter. 

Projekt jest współfinansowany
przez Międzynarodowy Fundusz
Wyszehradzki. 

na południu europy 
też są morsy

„Korytarze życia” to szerokie
na kilka metrów trasy wydzielone
oznakowanymi parawanami, które
umożliwiają przejście ratownikom
między wypoczywającymi na plaży.
Dodatkowo utwardzone są drewnia-
nymi pomostami. W tym roku kory-
tarze funkcjonowały na trzech – naj-
bardziej zaludnionych – plażach 
w naszej gminie.

– Korytarz spełnia trzy funkcje 
– wyjaśnia Leszek Pytel, szef mieleń-
skich ratowników. – Po pierwsze 

i najważniejsze, łatwiej nam jest
przetransportować poszkodowanego
z wody do karetki. po drugie charak-
terystyczna „ścieżka” jest też świet-
nym punktem odniesienia na plaży.
A po trzecie, w ciągu dnia służy jako
zwykła droga dla rodzin np. z dzieć-
mi w wózkach, które bez kłopotu
mogą dojść do samego brzegu. Ważne,
że plażowicze mają świadomość
przydatności tego typu rozwiązania 
i zrozumieli, że ta strefa wolna jest
od rozkładania się na piasku. 

Te korytarze mogą
uratować życie 

W kolejnych latach gmina mielno planuje zWiększyć liczbę
dreWnianych korytarzy bezpieczeństWa.
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WydaWca:

Przedsiębiorcy, szefowie lo-
kalnych dużych firm i ośrod-
ków turystycznych – jednym
słowem fachowcy w swoich
branżach – tworzą Radę
Gospodarczą działającą od
kilku lat w naszej gminie. 

Rada w sierpniu br. roz-
poczęła kolejną kadencję,
którą zakończy wraz z kaden-
cją władz gminy Mielno, tj. 
w 2023 roku. 

– Są głosem „oddolnym”,
a przede wszystkim stanowią
ciało doradcze i opiniotwór-
cze burmistrza Mielna. Są też
mieszkańcami naszej gminy,
zatem doskonale znają specy-
fikę pracy i życia w turystycz-
nej gminie. Często ich cenne
uwagi oraz wskazówki braliś-
my pod uwagę przy społecz-
nych konsultacjach, czy two-
rzeniu zapisów prawa miej-
scowego – podkreśla Olga
Roszak-Pezała, burmistrz
Mielna. 

Przypomnijmy: członko-
wie Rady wsparli (nie tylko
wiedzą i doświadczeniem)
uruchomienie sygnalizacji
świetlnej w centrum miasta
(vis a vis Biedronki w Miel-
nie); opiniowali pozytywnie
wniosek i projekt uchwały 
w sprawie ograniczenia noc-
nej sprzedaży napojów alko-
holowych w godzinach 23.00
– 6.00; 

W skład obecnej Rady
weszli:

– Zdzisław Baranowski
(prywatny przedsiębiorca,
inż. budownictwa – miano-
wany przewodniczącym RG
na kolejną kadencję);

– Wioletta Dymecka
(prezes Ekoprzedsiębiorstwa
sp. z o.o. z siedzibą w Miel-
nie);

– Maciej Goza (dyrektor
Mieleńskiego Ośrodka Sportu
i Rekreacji w Mielnie);

– Waldemar Andrzejew-
ski (dyrektor Ośrodka Reha-
bilitacyjno Wypoczynkowego
„SYRENA” w Mielnie);

– Bogusław Adamów
(prezes „Ekowspólnoty” Lo-
kalnej Organizacji Turystycz-
nej w Mielnie);

– Leszek Kosiński (le-
karz, współwłaściciel Zakładu
Opieki Zdrowotnej „Med –
Care” z siedzibą w Mielnie);

– Robert Szymański (pry-
watny przedsiębiorca z bran-
ży turystycznej, mieszkaniec
Gąsek);

Pierwsze spotkanie po-
święcone było przede wszyst-
kim pilnej konieczności upo-
rządkowania przestrzeni pub-
licznej w gminie i zgłoszeniu
uwag do zmienianego miej-
scowego planu zagospodaro-
wania przestrzennego w cen-
trum Mielna. Planowane jest
spotkanie z urbanistą, jak też
zarządcą drogi powiatowej,
czyli koszalińskim starostą
(dotyczy ul. Chrobrego). 

Rada Gospodarcza 
wspiera samorząd

Wniosek miał
formę serdecz-
nego listu o po-

dróżach do Mielna, które
trwają już prawie... 40 lat.
Państwo Henryka i Zenon Mi-
chalik są z Rybnika, a ich
pierwszy pobyt u nas to rok
1982 i biwak pod namiotem
na jednym z pól campingo-
wych przy ul. Orła Białego. 
W liście – jak w kartce z pa-
miętnika – opisują czasy, kie-
dy to w Mielnie był jeden
sklep spożywczy, jeden wa-
rzywniak, zaś świeżą rybę
można było kupić tylko na
przystani. Miłość do naszego
miasta okupowali w kolejnych
latach ciężkimi przeżyciami,
które dzisiaj na szczęście
wspominają ze śmiechem. 
I tak, w 1984 r., próbując za-
pewnić minimalny komfort
pierwszej wakacyjnej podróży
swojemu kilkumiesięcznemu
dziecku, suszyli tetrowe pie-
luchy na sznurkach uwiąza-
nych do drzew, a warzywne
przeciery produkowali na

ognisku. W kolejnych latach
dorobili się – jak sami piszą 
– przyczepy campingowej i ko-
lejnego syna, ale nadal przy-
jeżdżali do Mielna pod na-
miot. Ostatnio byli u nas za-
ledwie kilkanaście dni temu,
jednak już nie pod namiotem,
bo od lat na swojej ulubionej
kwaterze prywatnej. Podrzuci-
li do Urzędu Miejskiego list 
z kilkoma zdjęciami. Nie było
wątpliwości – mamy nowych
przyjaciół i bezspornie tytuł
„Turystycznego Przyjaciela
Gminy Mielno” trafia do mał-
żeństwa z Rybnika!

Przypominamy, 
że i Ty też możesz

„powalczyć” 
o Tytuł 

i statuetkę! 
Burmistrz Mielna odzna-

cza statuetką „Turystycznego
Przyjaciela Gminy Mielno”
osoby będące wieloletnimi

miłośnikami lokalnych atrak-
cji. 

Podstawą do przyznania
tytułu „Turystycznego Przyja-
ciela” będą złożone przez
Państwa na piśmie informacje
zawierające terminy i miejsca
pobytu turystycznego w miej-
scowościach gminy. Potwier-

dzeniem tych informacji
mogą być zdjęcia, zaświad-
czenia, rachunki za pobyt itp.
Aby zabawy zbytnio nie
utrudniać, nie przygotujemy
szczegółowych druków, czy
procedur. Wystarczy napisać
list. Ważne: aby był czytelny 
i dołączyć wspomniane mate-
riały potwierdzające jego
treść, po czym dostarczyć do
Urzędu Miejskiego w Mielnie
(lub listownie na adres: 
ul. Bolesława Chrobrego 10,
76-032 Mielno). 

Wniosek o nadanie
wspomnianego odznaczenia
może złożyć sam nominowa-
ny ale również kwaterodawca,
czy nawet kilku kwaterodaw-
ców. Istotne jest żeby zawierał
imię, nazwisko, miejsce za-
mieszkania i kontakt do oso-
by nominowanej. Nie ograni-
czamy zabawy żadnymi ter-
minami – będą nominacje,
będą wręczenia statuetek 
– w czasie i miejscu ustala-
nym wspólnie.

Wierni przyjaciele mielna
W sierpniu kolejni, wieloletni wielbiciele uroków naszej gminy złożyli wniosek do
Burmistrza Mielna o przyznanie tytułu – „Turystycznego Przyjaciela Gminy Mielno”. 

Terminarz zebrań wiejskich wyborczych 

po zamknięciu zebrań wyborczych, w tym samym dniu odbędą się zebrania wiejskie 
i ogólne zebrania mieszkańców w sprawie składania wniosków do projektu budżetu
Gminy Mielno na 2020 r.
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„Wodne inspiracje” – pełne wyjąt-
kowości, pomysłowości i wnikli-
wego oka fotografa w podpatry-
waniu przyrody i ludzi

Po pierwsze – dziękujemy za su-
per zdjęcia nadesłane na konkurs
„Wodne inspiaracje”, zorganizowany
przez mieleńską Spółkę „Ekoprzed-
siębiorstwo”.

Po drugie – jury miało trudne
zadanie wybierało z 85 fotografii 
od 39 autorów; oceniano subiektyw-
ne i oryginalne spojrzenie autorów
na wodę

Po trzecie – zainspirowaliście
nas i organizatorów tj. Centrum Kul-
tury w Mielnie... i konkurs będzie
miał dalsze edycje

NagrodzeNi

w trzech

kategoriach:

Kategoria Natura
I miejsce – Szulczewska Justyna
II miejsce – Szulczewski Tomasz 
III miejsce – Dwornik Barbara

Kategoria Ludzie 
I miejsce – Teresa Dobrzycka 
II miejsce – Dorota Cichecka 
III miejsce – Dawid Karczewski

Kategoria Miasto
I miejsce – Dorota Cichecka 
II miejsce – Adam Konieczny 
III miejsce – Wioleta Jędrzejczyk

Wodne inspiracje
fotografii

W sezonie wakacyjnym uro-
czystego otwarcia przestrzeni rek-
reacyjnej w Gąskach, w skład której
weszła wiata, urządzenia siłowni ze-
wnętrznej i miejsce ogniskowe, do-
konała Olga Roszak-Pezała, bur-
mistrz Mielna. Ogródek rekreacyjny
dla społeczności lokalnej powstał 
w ramach projektu „Działaj Lokal-
nie” pod nazwą „Koniec spania Gą-
ski gotowe do działania”, realizowa-
nego przez Stowarzyszenie Promocji
i Rozwoju Osady Nadmorskiej 16-
Południk w Chłopach. 

Inicjatywę finansowo wsparto
także środkami z budżetu gminy
Mielno oraz z grantów sołeckich
2018 roku – konkursu organizowa-
nego przez marszałka województwa
zachodniopomorskiego. Budowa
oraz instalacja wiaty i miejsca ogni-
skowego wraz z urządzeniami siłow-
ni zewnętrznej to praca w czynie
społecznym mieszkańców osiedla 
w Gąskach.

Gąski gotowe 
do działania

Dzięki Mieleńskiej akademii 
Rozwoju Społecznego we współ-
pracy z Centrum kultury w Mielnie
uczestnicy Uniwersytetu Trzeciego
Wieku mieli okazję wziąć udział 
w projekcie Funduszu Inicjatyw
Obywatelskich 2018.

Słuchacze UTW zaangażowali
się podczas zajęć kulinarnych do
propagowania lokalnej tożsamości
kulinarnej i wyszukiwanie w swoich
zasobach, „przepiśnikach” czy ro-
dzinnych tradycjach ciekawych
przepisów charakterystycznych dla
nadmorskiego klimatu gminy. 
W taki sposób powstała mini książka
kucharska z lokalnymi przepisami. 

Twórczynie potraw zostały przy-

gotowane do profesjonalnej sesji
zdjęciowej przez fryzjerkę i wizażys-
tkę. Nie mogło również zabraknąć
wskazówek prowadzącego zajęcia
kulinarne – Marcina Latkowskiego,
który zawodowo zajmuje się gastro-
nomią, a gotowanie jest jego pasją. 

Mini książka kucharska cieszy
się ogromnym zainteresowaniem!
Publikacja była rozdawana podczas
imprezy „Flądra czy turbot? Czyli
Mieleńskie Święto Ryby” 31 sierpnia,
na stoisku sekcji kulinarnej Uniwer-
sytetu Trzeciego Wieku.

MIeleńSkIe
SMakI

Kapituła konkursu – z na-
desłanych zgłoszeń – wy-
brała 10 sołectw z naj-

większą ilością punktów. W TOP 10
znalazły się Chłopy, co dla miesz-
kańców już jest dużym wyróżnie-
niem i zasłużonym powodem do
dumy. 

Drugim etapem weryfikacji
była... wizja lokalna kapituły w tere-
nie. Przyjechało liczne grono ocenia-
jących. Obserwowali wszystko. Ro-
bili zdjęcia, spisywali wręcz każde
słowo, „dotknęli” tego co nad pol-
skim morzem oprócz widoków ciąg-
le zachwyca czyli uśmiechniętych
tubylców o wielkim sercu. 

Chłopy ukazane przez „baby”, 
a właściwe przez kobiety z charyzmą
– w roli gospodarzy: Ewa Drążkows-
ka i Edyta Grunt – w pigułce i przez
60 minut pokazały to, co we wsi naj-
cenniejsze. Po pierwsze ludzi z pasją,
z wielką miłością do miejsca w któ-
rym żyją i pracują od lat, pod drugie
aktywne Stowarzyszenie „16-ty Połu-
dnik” i jego osiągnięcia, projekty, na-
grody. Po trzecie unikalną szachulco-
wą zabudowę i jedyną zachowaną 
w Polsce wieś rybacką, dalej na trasie
zwiedzania było oczywiście molo,
przystań wraz z lokalnymi specjała-
mi kulinarnymi, obelisk, pomnik

kotwicy i ścieżka edukacyjna. Na ko-
niec wisienka na torcie czyli multi-
medialna atrakcja – Skarbnica Wio-
ski Rybackiej. W Skarbnicy zachwyt
gości sięgnął zenitu. Na twarzach
osób z Kapituły widać było... oczaro-

wanie i to zarówno przewodniczka-
mi podróży po miejscowości, jak i sa-
mym niepowtarzalnym klimatem
polskiej wsi nad Bałtykiem. Mamy
nadzieję, że oczarowanie będzie dłu-
gotrwałe, co finalnie zaowocuje ko-

rzystnym werdyktem. 
Trzymamy kciuki za Chłopy, i za

aktywne baby w Chłopach też! 
Wyniki konkursu poznamy 14

września podczas „Wojewódzkich
Dożynek” w Trzebiatowie. 

chłopy na topie dzięki… „babom” 
Klimatyczna wieś z klimatycznymi ludźmi i wielkim potencjałem – to nasze nadmorskie CHŁOPY, które dzielnie i w wielkim stylu
walczą o miano „Pięknej zachodniopomorskiej wsi 2019” w konkursie zorganizowanym przez zarząd województwa.

Piękna 
Zachodniopomorska
Wieś
Głównym celem Konkursu pn.
„Piękna Zachodniopomorska
Wieś” 2019 jest zachęcenie spo-
łeczności lokalnych do aktywne-
go działania na rzecz podniesie-
nia atrakcyjności zachodniopo-
morskich wsi i poprawy jakości
życia jej mieszkańców poprzez
promowanie:
• dbałości o estetykę, kształto-

wanie krajobrazu wiejskiego,
ładu przestrzennego i archi-
tektonicznego wsi oraz
ochronę dziedzictwa kultu-
rowego,

• działań na rzecz zmiany wi-
zerunku wsi – nowatorskich,
innowacyjnych, w szczegól-
ności w wymiarze gospodar-
czym, środowiskowym i
społecznym,

• działań wzmacniających toż-
samość lokalną, aktywizację
i integrację wspólnot wiej-
skich, inicjatyw społecznych
na wsi,

• atrakcyjności wypoczynko-
wej obszarów wiejskich.
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Lato

pełne imprez... 

W
naszej gminie kończy się
kolejny sezon letni, naj-
ważniejszy czas dla kwa-

terodawców i okres wzmożonej pracy,
a także największej liczby imprez i wy-
darzeń kulturalno-artystycznych, któ-
rych celem jest urozmaicenie czasu 
turystom i promocja naszej gminy. Od
lat Mieleńskie Lato Artystyczne budu-
je sobie mocną pozycję i świetną opi-
nię wśród turystów. Ostatnia edycja
tylko to potwierdziła.

Zaczęliśmy już podczas pierwsze-
go w tym roku długiego weekendu,
kiedy to po raz trzeci byliśmy gospo-
darzami inauguracji Pucharu Polski
Nordic Walking w tym roku imprezę
poprzedzał jarmark sztuki, a także wy-
stępy zespołów ludowych i wystawa
prac malarskich Stowarzyszenia Sile-
sia Tak-Art. 

Podczas kolejnego długiego week-
endu w czerwcu powitaliśmy lato, do-
słownie, w całej gminie. Zlot Starych
Traktorów w Łazach, Familiada 
w Mielnie – Unieściu czy Rajd Po-
merania, to tylko niektóre wydarze-
nia, jakie odbyły się w naszej gminie 
w trzeci weekend czerwca. 

Przez cały lipiec i sierpień zapra-
szaliśmy turystów i mieszkańców na

wiele rodzinnych wydarzeń, m.in.
kino na leżakach, letnie potańcówki
pod gołym niebem, czy festiwale kolo-
rów i baniek mydlanych. Dla miłośni-
ków muzyki klasycznej po raz kolejny,
przy współpracy z Filharmonia Kosza-
lińską, zaproponowaliśmy cykl kon-
certów w kościołach w Mielnie i Sarbi-
nowie pod wspólnym tytułem „Mie-
leńskie Wieczory Organowe”.

Nie tylko muzyka

Również inne oferowane przez 
organizatorów propozycje okazały się
bardzo atrakcyjne i przyciągały spore
grono uczestników.

Najciekawszymi punktami na 
pozamuzycznej mapie Mieleńskiego
Lata Artystycznego były choćby spot-
kania o charakterze ekologicznym na
mieleńskim deptaku. 

Nasz mały WIELKI DZIEŃ
PSZCZÓŁ czekał na odwiedzających 
z atrakcjami w postaci gry terenowej
poświęconej pszczołom. Nie zabrakło
też okazji do pomocy pszczołom, czyli
sadzenia kwiatów bogatych w nektar 
i pyłek. W Mielnie były to piękne,
pachnące lawendy. 

Inna propozycją był piknik ekolo-
giczny „Wakacje z klimatem”, w ra-

mach którego zorganizowano pokazy 
i gry tematycznie związane z ekologią.
Ustawiono m.in. stanowiska eksper-
ckie, na których zaprezentowane zos-
tały: solarna pracownia edukacji eko-
logicznej, rowerowe kino bez prądu,
modele wiatraków, turbiny wiatrowe 
i wodne. 

Najmocniejszymi punktami tego-
rocznego lata był niezawodny Sławomi
Zapała, który wystąpił przed mieleń-
ską publicznością na imprezie Ameri-
can Dream, który spełnił się w Miel-
nie 27 lipca. 

Tydzień później ogromna grupa
turystów i mieszkańców odwiedziła
tradycyjny Festyn Pieczonej Gęsi 
w Gąskach. Świetna pogoda i wyjąt-
kowa rodzinna atmosfera sprawiła, że
wydarzenie to staje się piękna wizy-
tówką promocyjną Gąsek. 

Kolejny już raz zaprosiliśmy całą
gminę do wspólnego śpiewania pod-
czas Karaoke Super Star. Eliminacje
w klubach, we wszystkich miejscowo-
ściach naszej gminy, to już obowiązko-
wy punkt w planach każdego kto lubi
śpiewać i przebywa na wakacjach 
w gminie Mielno. Prawie trzygodzinny
koncert finałowy w sobotę, 17 sierpnia,
był doskonałym zwieńczeniem poty-

czek klubowych i warsztatów dla zwy-
cięzców tych eliminacji. Uczestniczyło
w nich 14 osób z całej Polski, które wy-
wiozły z Mielna na pewno niezapom-
niane wspomnienia na całe życie. Nie
sposób nie wspomnieć o zespole Łzy,
który zagrał porywający koncert na za-
kończenie Karaoke Super Star. 

Tradycyjnie już po raz trzeci 
w miejsce gminnych dożynek zaprosi-
liśmy mieszkańców i turystów na mie-
leńskie Święto Wody. To była prawdzi-
wa kumulacja atrakcji – teatr i animacje
dla dzieci, turniej mieszkańców, wystę-
py zespołów ludowych z całej gminy 
i koncerty znanych grup muzycznych. 

Impreza „Święto Wody” na dobre
przyjęła się wśród mieszkańców i tu-
rystów. Zainteresowanie było ogromne
i nikt nie mógł narzekać na nudę.
Głównym organizatorem tego wyda-
rzenia jest mieleńskie Ekoprzedsię-
biorstwo sp. z o.o., a jego celem jest
propagowanie picia wody bezpośred-
nio z sieci wodociągowej. W tym roku
wróciliśmy do potyczek mieszkańców
podczas turnieju, w którym zmierzyły
się aż sześć drużyn. Niepokonaną oka-
zała się drużyna Mieleńskiego Ośrod-
ka Sportu i Rekreacji, która zdobyła
najwięcej punktów i wygrała turniej. 

Podczas imprezy nastąpiło rów-
nież rozwiązanie konkursu fotogra-
ficznego „Wodne Inspiracje”, na który
napłynęło przeszło 80 prac i wyłonio-
nych zostało aż dziewięciu laureatów
w trzech kategoriach. Na koniec im-
prezy wystąpił zespoły Classic i Drugi
Tydzień, które sprawiły, że zabawa ta-
neczna zakończyła się dopiero po pół-
nocy. 

Ostatnią imprezą tegorocznego
Mieleńskiego Lata Artystycznego był
Festyn Flądra czy Turbot, czyli mie-
leńskie święto ryby. 

Gazeta była oddawana do druku
jeszcze przed tą imprezą, dlatego
obiecujemy, że w następnym wydaniu
„Życia Gminy” ukaże się obszerna rela-
cja z tego wyjątkowego wydarzenia. 

Dobre koncerty, wyjątkowa atmosfera, ciekawe animacje i niezapomniany klimat – to wszystko sprawiło, 
że kolejna edycja Mieleńskiego Lata Artystycznego wypadła znakomicie.
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... i słońca

pełne imprez... 

W
naszej gminie kończy się
kolejny sezon letni, naj-
ważniejszy czas dla kwa-

terodawców i okres wzmożonej pracy,
a także największej liczby imprez i wy-
darzeń kulturalno-artystycznych, któ-
rych celem jest urozmaicenie czasu 
turystom i promocja naszej gminy. Od
lat Mieleńskie Lato Artystyczne budu-
je sobie mocną pozycję i świetną opi-
nię wśród turystów. Ostatnia edycja
tylko to potwierdziła.

Zaczęliśmy już podczas pierwsze-
go w tym roku długiego weekendu,
kiedy to po raz trzeci byliśmy gospo-
darzami inauguracji Pucharu Polski
Nordic Walking w tym roku imprezę
poprzedzał jarmark sztuki, a także wy-
stępy zespołów ludowych i wystawa
prac malarskich Stowarzyszenia Sile-
sia Tak-Art. 

Podczas kolejnego długiego week-
endu w czerwcu powitaliśmy lato, do-
słownie, w całej gminie. Zlot Starych
Traktorów w Łazach, Familiada 
w Mielnie – Unieściu czy Rajd Po-
merania, to tylko niektóre wydarze-
nia, jakie odbyły się w naszej gminie 
w trzeci weekend czerwca. 

Przez cały lipiec i sierpień zapra-
szaliśmy turystów i mieszkańców na

wiele rodzinnych wydarzeń, m.in.
kino na leżakach, letnie potańcówki
pod gołym niebem, czy festiwale kolo-
rów i baniek mydlanych. Dla miłośni-
ków muzyki klasycznej po raz kolejny,
przy współpracy z Filharmonia Kosza-
lińską, zaproponowaliśmy cykl kon-
certów w kościołach w Mielnie i Sarbi-
nowie pod wspólnym tytułem „Mie-
leńskie Wieczory Organowe”.

Nie tylko muzyka

Również inne oferowane przez 
organizatorów propozycje okazały się
bardzo atrakcyjne i przyciągały spore
grono uczestników.

Najciekawszymi punktami na 
pozamuzycznej mapie Mieleńskiego
Lata Artystycznego były choćby spot-
kania o charakterze ekologicznym na
mieleńskim deptaku. 

Nasz mały WIELKI DZIEŃ
PSZCZÓŁ czekał na odwiedzających 
z atrakcjami w postaci gry terenowej
poświęconej pszczołom. Nie zabrakło
też okazji do pomocy pszczołom, czyli
sadzenia kwiatów bogatych w nektar 
i pyłek. W Mielnie były to piękne,
pachnące lawendy. 

Inna propozycją był piknik ekolo-
giczny „Wakacje z klimatem”, w ra-

mach którego zorganizowano pokazy 
i gry tematycznie związane z ekologią.
Ustawiono m.in. stanowiska eksper-
ckie, na których zaprezentowane zos-
tały: solarna pracownia edukacji eko-
logicznej, rowerowe kino bez prądu,
modele wiatraków, turbiny wiatrowe 
i wodne. 

Najmocniejszymi punktami tego-
rocznego lata był niezawodny Sławomi
Zapała, który wystąpił przed mieleń-
ską publicznością na imprezie Ameri-
can Dream, który spełnił się w Miel-
nie 27 lipca. 

Tydzień później ogromna grupa
turystów i mieszkańców odwiedziła
tradycyjny Festyn Pieczonej Gęsi 
w Gąskach. Świetna pogoda i wyjąt-
kowa rodzinna atmosfera sprawiła, że
wydarzenie to staje się piękna wizy-
tówką promocyjną Gąsek. 

Kolejny już raz zaprosiliśmy całą
gminę do wspólnego śpiewania pod-
czas Karaoke Super Star. Eliminacje
w klubach, we wszystkich miejscowo-
ściach naszej gminy, to już obowiązko-
wy punkt w planach każdego kto lubi
śpiewać i przebywa na wakacjach 
w gminie Mielno. Prawie trzygodzinny
koncert finałowy w sobotę, 17 sierpnia,
był doskonałym zwieńczeniem poty-

czek klubowych i warsztatów dla zwy-
cięzców tych eliminacji. Uczestniczyło
w nich 14 osób z całej Polski, które wy-
wiozły z Mielna na pewno niezapom-
niane wspomnienia na całe życie. Nie
sposób nie wspomnieć o zespole Łzy,
który zagrał porywający koncert na za-
kończenie Karaoke Super Star. 

Tradycyjnie już po raz trzeci 
w miejsce gminnych dożynek zaprosi-
liśmy mieszkańców i turystów na mie-
leńskie Święto Wody. To była prawdzi-
wa kumulacja atrakcji – teatr i animacje
dla dzieci, turniej mieszkańców, wystę-
py zespołów ludowych z całej gminy 
i koncerty znanych grup muzycznych. 

Impreza „Święto Wody” na dobre
przyjęła się wśród mieszkańców i tu-
rystów. Zainteresowanie było ogromne
i nikt nie mógł narzekać na nudę.
Głównym organizatorem tego wyda-
rzenia jest mieleńskie Ekoprzedsię-
biorstwo sp. z o.o., a jego celem jest
propagowanie picia wody bezpośred-
nio z sieci wodociągowej. W tym roku
wróciliśmy do potyczek mieszkańców
podczas turnieju, w którym zmierzyły
się aż sześć drużyn. Niepokonaną oka-
zała się drużyna Mieleńskiego Ośrod-
ka Sportu i Rekreacji, która zdobyła
najwięcej punktów i wygrała turniej. 

Podczas imprezy nastąpiło rów-
nież rozwiązanie konkursu fotogra-
ficznego „Wodne Inspiracje”, na który
napłynęło przeszło 80 prac i wyłonio-
nych zostało aż dziewięciu laureatów
w trzech kategoriach. Na koniec im-
prezy wystąpił zespoły Classic i Drugi
Tydzień, które sprawiły, że zabawa ta-
neczna zakończyła się dopiero po pół-
nocy. 

Ostatnią imprezą tegorocznego
Mieleńskiego Lata Artystycznego był
Festyn Flądra czy Turbot, czyli mie-
leńskie święto ryby. 

Gazeta była oddawana do druku
jeszcze przed tą imprezą, dlatego
obiecujemy, że w następnym wydaniu
„Życia Gminy” ukaże się obszerna rela-
cja z tego wyjątkowego wydarzenia. 

Dobre koncerty, wyjątkowa atmosfera, ciekawe animacje i niezapomniany klimat – to wszystko sprawiło, 
że kolejna edycja Mieleńskiego Lata Artystycznego wypadła znakomicie.

Podziękowania
Wszystkim wypoczywającym 
i bawiącym się w gminie Mielno
dziękujemy za wspólnie spędzo-
ny wakacyjny czas i już dziś 
zapraszamy na kolejną edycję
Mieleńskiego Lata Artystyczne-
go w 2020 roku.
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ZAJĘCIA DLA DZIECI I MŁODZIEŻY

SEKCJA WOKALNA
Zajęcia prowadzi pedagog wokalna 

Lena Charkiewicz

� Zapraszamy młodzież w wieku 8-15 lat. Na każdych zajęciach profesjonalnie
popracujesz nad prawidłową emisją głosu i dykcją. Będziesz śpiewał w zespole 
na głosy. Poznasz różne techniki wokalne przydatne we wszystkich rodzajach 
muzyki. Rozwiniesz swój talent wokalny. 

SEKCJA NAUKI GRY NA INSTRUMENTACH
KLAWISZOWYCH I GITARZE

Instruktor Jerzy Charkiewicz
� Zapraszamy uczniów szkół podstawowych i ponad podstawowych. Podczas
zajęć uczestnicy będą mieli okazję zapoznać się z podstawowymi zasadami rządzą-
cymi muzyką, zapisem nutowym oraz nazwami dźwięków akordów i skal. Zajęcia
odbywać się będą w kilkuosobowych grupach, jednak każdy wychowanek zreali-
zuje indywidualny program, dostosowany do jego wieku, umiejętności i preferencji
muzycznych. Utwory wykonywane podczas zajęć pochodzą z repertuaru rozryw-
kowego oraz klasycznego. Stanowią też program artystyczny różnych przeglądów
i konkursów.

SEKCJA FORM UŻYTKOWYCH 
Instruktorki: Aleksandra Kolanek i Krystyna Niewinowska

� Zajęcia prowadzone w dwóch grupach wiekowych, rozpoczną się w paździer-
niku br. i będą odbywały się raz w tygodniu przez 90 min. Szczegółowy plan zajęć
zostanie rozpisany po konsultacjach uczestników z prowadzącymi zajęcia.

JĘZYK ANGIELSKI 
Zajęcia prowadzi Ewa Kazuła

� Lekcje języka angielskiego dla dzieci w wieku 5,6 i 7 lat w trzech grupach wie-
kowych, realizowane metodą Helen Doron Early English (HDEE)

ZAJĘCIA TANECZNE 
Instruktor Agata Krajewska Studio Tańca Pasja

� Zajęcia tańca nowoczesnego dla dzieci w wieku przedszkolnym i wczesno-
-szkolnym. 

ZAJĘCIA KULINARNE 
Prowadzący: mistrz kuchni Marcin Latkowski

� Dzieci będą miały okazję poznać nowe smaki i nowe potrawy a także samo-
dzielnie przygotowywać sałatki, desery i dania obiadowe. A wszystko pod pro-
fesjonalną i miłą opieką. Zajęcia odbywać się będą raz w miesiącu.

NAUKA GRY W SZACHY
Zajęcia prowadzi Emilian Wosztyl instruktor szachowy, animator 

życia szachowego w woj. zachodniopomorskim, sędzia klasy II.

SENSOPLASTYKA
Zajęcia poprowadzi Katarzyna Hatłas, te warsztaty dedykowane 

są dla dzieci od 6 miesiąca życia do 3 lat.

� Edukacja sensoryczno-plastyczna od pierwszych chwil życia wpływa na opty-
malny rozwój całego organizmu: na zmysł węchu, wzroku, dotyku, słuchu i smaku.
Dzieci mają okazję obserwować np. jak materiał, który jest suchy i sypki zmienia
się w mokry i kleisty, a następnie w miękki i stały. Nabywają w ten sposób wiedzę
na temat związków przyczynowo-skutkowych. Poznają sposoby przemiany jed-
nych rzeczy w drugie i jednocześnie trenują kompetencję elastyczności i przystoso-
wywania się do zmian.

SZKOŁA ANIMATORA CZASU WOLNEGO
Kurs poprowadzi Krystyna Niewinowska

Zajęcia odbywać się będą raz w tygodniu.
Lubisz się bawić? Chcesz być animatorem?

� Zapraszamy młodzież (12-18 roku życia) do zapisania się do jedynej, niepowta-
rzalnej szkoły, w której nie wystawiają ocen – Szkoły Animatora Czasu Wolnego.
Dowiecie się co to jest animacja, jak bawić się z rówieśnikami, jak przygotować
świetną imprezę, zdobyć zawód przyszłości.
Przygotowaliśmy dla Was cykl zajęć składających się z części teoretycznej oraz
praktycznej. Pokażemy Wam jak przygotować się do roli Animatora, poznacie za-
bawy animacyjne, przygotujecie autoprezentację, przemówicie ze sceny, nauczycie
się cyrkowych sztuczek, wejdziecie na wyżyny – szczudła!

AKADEMII TWÓRCZEGO ROZWOJU 
„BYSTRZAK”

To oferta zajęć dla najmłodszych dzieci. 
Twoje dziecko też jest bystrzakiem!!!

� „Bystrzak” jest dziełem doświadczonych nauczycieli i pedagogów, którzy opracowali
sposób na budzenie w dzieciach ciekawości otaczającym światem, a jednocześnie rozwija-
nie w nich twórczego myślenia i działania. Im wcześniej człowiek posiądzie te umiejętności,
tym piękniejsze będzie jego życie. Dzieciaki zdobędą zdolność adaptacji do nowych wyma-
gań, otwartość na nowe zadania, a więc samodzielność myślenia i twórcze podejście. Do-
datkowo liczyć się będzie również zdolność szybkiego zapamiętywania i szybkiego czyta-
nia. Żyjemy w świecie informacji. Nasze dzieci będą musiały zapamiętać dużo więcej infor-
macji, niż my teraz. Ogólne hasło „Myśl, czytaj, pamiętaj”. Dzieci m.in. rozwiązują na
zajęciach łamigłówki umysłowe, poznają ciekawostki o otaczającym świecie, a także uczą
się nowych technik zapamiętywania i koncentracji.
Zajęcia będą prowadzone w czterech różnych grup wiekowych: 3 – 4 lata, 4 – 5 lat, oraz
6- i 7-latki i będą trwały ok. 90 minut w kameralnych grupach, ok. 10 osób. Dzieci
otrzymują karty pracy i składniki do eksperymentów przeprowadzanych na zajęciach.
Już we wrześniu będzie można przyjść do Centrum Kultury w Mielnie na bezpłatne zajęcia
pokazowe, żeby zobaczyć, jak działa Akademia. Zapisz się już dziś. 
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COMIESIĘCZNE IMPREZY TEMATYCZNE 
Byliście kiedyś u nas na imprezie? 

Jeśli tak – to znaczy, że tak jak my lubicie dobrą zabawę! 

Jeśli nie – to znaczy, że musicie nadrobić!

� Raz w miesiącu w Centrum Kultury będą organizowane zajęcia/warsztaty/
imprezy tematyczne dla dzieci i młodzieży w różnym wieku. Dokładniej mówiąc
mamy na myśli takie zajęcia jak:

� Alpakoterapia – bo kto nie lubi alpak?! Alpaki są super!
� Warsztaty twórcze DIY – dla tych, którzy myślą kreatywnie
� Warsztaty kulinarne – są tu młodzi szefowie kuchni?
� Warsztaty naukowe – fizyka i chemia jest super!
� Maratony filmowe – popcorn, leżak, kocyk i film... ale super!
� Halloween – kto jeszcze nie był na naszej strrrasznej imprezce musi ją zali-

czyć w październiku!
� Mikołajki – Święty Mikołaj, choinka... i maszyna do niszczenia złych uczyn-

ków! Nie może Was zabraknąć, bo sami nie zjemy wszystkich pierniczków
;)

W zależności od rodzaju imprez, będą prowadzone zapisy. Niektóre warsztaty
będą płatne, część imprez będzie otwarta dla wszystkich, a na inne będą ograniczenia wie-
kowe albo będzie ograniczona ilość miejsc.

Wszystkie szczegóły na temat wydarzeń będą publikowane na naszym FB, stro-
nie www.ckm.mielno.pl oraz na tablicy informacyjnej w Centrum Kultury. 

WARSZTATY TANECZNE
Zajęcia prowadzi Jacek Stróż instruktor ze Szkoły Tańca Pasja 

z Koszalina.

� Zajęcia taneczne są prowadzone w ramach Mieleńskiego Uniwersytetu 
Trzeciego Wieku. Studenci uczą się podstawowych kroków tańców towarzyskich,
które dzielimy na standardowe i latynoamerykańskie. Dla jednych jest to forma
ekspresji, a dla innych ciekawa forma aktywności fizycznej. A czym dla Was jest
taniec? Drodzy Seniorzy zapraszamy na zajęcia!

ZAJĘCIA WOKALNE
Instruktor Lena Charkiewicz pedagog wokalna

� Zajęcia są prowadzone w ramach Mieleńskiego Uniwersytetu Trzeciego Wie-
ku. W programie doskonalenie umiejętności wokalnych, dykcji, praca z mikrofo-
nem, śpiew chóralny. Jeśli lubicie śpiewać, czujecie że macie dobry głos, ale nie do
końca wiecie jak wykorzystać swój potencjał – te zajęcia są dla Was!

WARSZTATY KULINARNE
Prowadzący: Marcin Latkowski, manager gastronomii Hotelu Medical

SPA Unitral (a naszym zdaniem geniusz w kuchni!)

� Zajęcia odbywać się będą raz na dwa tygodnie i są prowadzone w ramach 
Mieleńskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku.
Wszyscy którzy lubią gotować, smakować, eksperymentować i są otwarci na na łą-
czenie tradycji z nowymi smakami powinni uczestniczyć w tych zajęciach.

WARSZTATY TWÓRCZE
Instruktor Anetta Kolanek, dekoratorka, projektantka, florystka.

� Tematyka zajęć zostanie opracowana wspólnie z uczestnikami warsztatów na
podstawie ich zainteresowań i umiejętności manualnych. Do tej pory uczestnicy
poznali technikę decoupage’u, mieli okazję szyć zabawki, tworzyć własnoręcznie
stroiki świąteczne i palmy wielkanocne, a także poznali zasady kompozycji, kali-
grafii i japońskiej ikebany. Przewidujemy m.in. zajęcia z plecionkarstwa, krawiect-
wa, haftu czy obróbki bursztynu. Każdy kto uważa, że dla chcącego nic trudnego, 
a do tego ma artystyczny zmysł, świetnie się odnajdzie na warsztatach twórczych.

ZAJĘCIA JĘZYKOWE
Prowadzący to dyplomowani nauczyciele nauki języka angielskiego 

i języka niemieckiego. 
Zajęcia rozpoczną się na poziomie podstawowym.

WARSZTATY RYSUNKU I MALARSTWA
Instruktor Barbara Bieniek, plastyk, animator działalności 

artystycznej i plastycznej.

� Zajęcia dla wszystkich tych, którzy chcą nauczyć się podstaw rysunku i malar-
stwa. Uczestnicy zajęć poznają w teorii i praktyce co to jest perspektywa, kompo-
zycja, walor, tekstura, będą malować martwą naturę 
i rozwiną swoje zdolności manualne.
► Z czasem zobaczycie jak rysunek zmienia postrzeganie najprostszych przedmio-
tów i otaczającego nas świata. Zajęcia odbywać się będą raz w tygodniu.

WARSZTATY WIZAŻU
Instruktorki: Karolina Maciejewska-wizażystka 

oraz Marta Waluk – stylistka.

� Wszystkie wiemy, że odpowiednio dobrany makijaż, pielęgnacja czy ubranie
działają cuda! Te zajęcia są właśnie dla tych z Was, które interesują się modą i ma-
kijażem, ale także dla tych, które na ten temat wiedzą niewiele, a chcą się dowie-
dzieć wszystkiego... Każda z nas ma inny typ urody, inną figurę i kształt twarzy...
Jeśli chcecie się dowiedzieć jak podkreślić swoje atuty i prawidłowo zadbać o skórę
to zapraszamy na te spotkania! Warsztaty odbywać się będą raz na 6 tygodni.

AQUA AEROBIC
� W ramach Mieleńskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku raz w tygodniu będzie
się odbywać gimnastyka na basenie w Hotelu Medical Spa Unitral. 
Zapraszamy Seniorów, którzy nie mają przeciwwskazań do takiej formy aktywno-
ści fizycznej, a nawet przeciwnie – mają zalecenia, by w taki sposób zachować kon-
dycję. :)

WARSZTATY BRYDŻOWE
Instruktor Piotr Wilczok Klub Brydżowy „Szlemik”

� Lubisz gry karciane i nowe wyzwania? Ten klub jest właśnie dla Ciebie. Tutaj
nauczysz się od zera lub udoskonalisz swoje umiejętności gry w brydża sportowe-
go. „Szlemik” regularnie bierze udział w turniejach i odnosi coraz większe sukcesy,
jeśli chcesz być częścią tego zespołu zgłoś się. Zajęcia odbywają się raz w tygodniu.

ZAJĘCIA SPORTOWE: FITNESS, JOGA,
ZDROWY KRĘGOSŁUP
Instruktor Małgorzata Kamińska

� W Centrum Kultury są prowadzone trzy rodzaje zajęć fizycznych, odpowiada-
jących na Wasze potrzeby i uwarunkowania. Ci z Was, którzy chcą się wyładować
przy energetycznej muzyce i szybkich ćwiczeniach świetnie odnajdą się na zaję-
ciach fitness. Natomiast bardziej skupieni, szukający wyciszenia polubią jogę lub
zdrowy kręgosłup.

ZAJĘCIA 
DLA DOROSŁYCH
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Znają morze

Maksymilian Żyta (1. miejsce) 
i Patryk Wieruszewski (3. miejsce)
uczniowie SP w Mielnie – triumfato-
rami w I edycji Międzywojewódzkie-
go Konkursu Wiedzy o Morzu 
o puchar Prezesa Związku Miast 
i Gmin Morskich.

Tematyka konkursu obejmowa-
ła zagadnienia m. in. z historii Mary-
narki Wojennej, wiedzy o Morzu
Bałtyckim, gospodarce morskiej,
geografii gmin i powiatów Bałtyku
południowego – członków ZMiGM.

W rywalizacji na etapie szkol-
nym wzięło udział blisko 400
uczniów szkół podstawowych i po-
nadpodstawowych. Do etapu finało-
wego awansowało po 3-4 najlepszych
uczestników z każdej szkoły. Finał
został podzielony na dwie części: od-
bywającą się w Gdyni oraz w Koło-
brzegu. 

Artykuł o konkursie pojawił się
w kwartalniku „Czas Morza” nr 2
(79) czerwiec 2019.

Zajęcia muzyczne

Orkiestra dęta „Morscy muzycy”
środa 17-19

piątek 18-20.30
Miejsce: Szkoła Podstawowa w Sarbinowie
Organizator: Stowarzyszenie „Nasze Sarbinowo”,
tel. 601-175-813.

Zajęcia muzyczne w Gąskach
Sekcja początkująca: piątek 16-18 

piątek: 18-20 
Miejsce: Klub Rolnika w Gąskach ul. Nadbrzeżna
47 
Organizator: Stowarzyszenie Rozwoju Miejsco-
wości „Gąski”, tel. 601 312 227.

Zespół Artystyczny Ławica
wtorek 17-19

Miejsce: świetlica w Mielenku, ul. Lipowa 48
Organizator: Forum Samorządowe „Nasza Gmi-
na”, tel. 609 826 975.

Zespół Kotwica
czwartek 18-20

Miejsce: świetlica w Mielenku, ul. Lipowa 48
Organizator: Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju
Wsi i Mieszkańców Mielenka „Słoneczne Mie-
lenko”, tel. 607 504 823.

Zespół 16-ty Południk
środa 17-19

Miejsce: Skarbnica Wioski Rybackiej, ul. Morka
37, Chłopy
Organizator: Stowarzyszenie Promocji i Rozwoju
Osady Nadmorskiej Chłopy „16-ty Południk”, 
tel. 664 365 205.

Zespół Bursztyn
poniedziałek 10-12

Miejsce: Centrum Kultury w Mielnie, ul. B. Chrob-
rego 45
Organizator: Klub Seniora Bursztyn, tel. 506 125
380.

Sport

Piłka nożna w Gąskach
senior: wtorek, czwartek 18.30-19.30

Miejsce: boisko w Gaskach, ul. Sportowa 1
Organizator: KS Fala ABFROST Gąski, tel. 502
293 495.

Piłka nożna w Mielnie
bambinis (wiek przedszkolny): środa 16-17

żak: wtorek, czwartek 16-17.30,
orlik: wtorek, czwartek 17.30-19.30,
młodzik: wtorek, czwartek 17.30-19

piłka nożna dorosłych: piątek 19-20.30
Miejsce: boisko przy Szkole Podstawowej w Miel-
nie/hala sportowa SP Mielno, Orlik Gąski
Organizator: Mieleńska Akademia Rozwoju Spo-
łecznego, tel. 514 116 607

Piłka nożna w Mielnie 
Junior i senior: wtorek, czwartek 17.30 – 19.30 
Miejsce: stadion w Mielnie, ul. Olimpijska
Organizator: KS Saturn Mielno, tel. 600 157 815.

Piłka ręczna dziewcząt
grupa młodsza: poniedziałek 13.30-14.30 

grupa młodziczka: środa 14.30-15.30
Miejsce: hala sportowa SP Mielno
Organizator: UKS OPTY, tel. 608-311-930.

Zajęcia karate
poniedziałek 19-20.30

wtorek 19.30 
środa, piątek:

grupa (do 11 lat) – 17.15-18.15
grupa (12-16 lat) – 18.30-19.30

grupa (od 16 lat) – 19.30-21
Miejsce: sala w MOPS Mielno, ul. 6 Marca 35,
Organizator: Mieleński Klub Karate Kyokushin,
tel. 510 555 252.

Zajęcia szachowe
wtorek 19.30-20.30

Miejsce: Centrum Kultury w Mielnie, ul. B. Chrob-
rego 45
Organizator: Stowarzyszenie Szachowe Husaria,
tel. 600 682 370

– informacja dla turysty jest
ważna. Jak była ona w tym
roku zorganizowana w naszej
gminie? 
– W sezonie letnim 2019 punkty

informacji turystycznej na terenie
gminy Mielno, na zlecenie Urzędu
Miejskiego w Mielnie, prowadziła
„Ekowspólnota” Lokalna Organiza-
cja Turystyczna. Od 15 czerwca do
końca sierpnia funkcjonowały trzy
punkty: dwa w Mielnie i jeden 
w Bibliotece w Sarbinowie. Informa-
cje udzielane były bezpośrednio, te-
lefonicznie, mailowo oraz poprzez
komunikatory na profilu informacji
turystycznej na FB. 

– kto korzystał z tej wiedzy?
znacie swojego klienta?
– Odwiedzającymi punkty infor-

macji turystycznej na terenie naszej
gminy oraz korzystający ze strony in-
ternetowej www.cit.mielno.pl i profi-
lu na FB to osoby w różnym wieku, 
o różnym wykształceniu i zaintereso-
waniach. Są to zarówno rodziny 
z dziećmi, jak i osoby starsze oraz
młodzież. Wśród tych osób duży od-
setek to turyści uprawiający turysty-
kę rowerową, weekendową. Dominu-
ją rodzinne pobyty tygodniowe 
i weekendowe. Największą grupą od-
biorców stanowią turyści z Polski, 
w drugiej kolejności są Niemcy, 
a także zauważalny w tym roku wzrost
turystów z Czech. Polski turysta to
przeważnie mieszkańcy południowo-
zachodniej i centralnej Polski. 

– poza informo-
waniem punkty zajmują się tak-
że działalnością handlową...
– W punktach informacji tury-

stycznej prowadzona jest sprzedaż
pamiątek, map, przewodników oraz
Wander Card wraz z Dziennikiem
Turystycznym, a także grafik auto-
rstwa CUKINA w postaci plakatów,
kubków i magnesów. Dystrybuowa-
ne były materiały bezpłatne m.in.
plany Mielna i poszczególnych
miejscowości gminy, mapy atrakcji
turystycznych powiatu koszalińskie-
go, ulotka z mapą Leśnej Pętli Przy-
gód i Tajemnic zawierająca wykaz at-
rakcji na terenie gminy Mielno, ulot-
ka dotycząca nowego produktu
turystycznego na mapie naszej gmi-

ny, tj. Skarbnicy Wioski Rybackiej 
w Chłopach. Powyższe materiały
zostały opracowane i wydane przez
Ekowspólnotę Lokalną Organizację
Turystyczną ze środków finanso-
wych Gminy Mielno. 

– Co cieszyło się największym
zainteresowaniem turystów 
w tym sezonie?
– Popularnością cieszyły się na-

klejki z napisem Mielno. W sierpniu,
przy wsparciu finansowym Gminy
Mielno i Zachodniopomorskiej Re-
gionalnej Organizacji Turystycznej,
ukazała się kolorowanka dla dzieci,
której podstawą były grafiki CUKI-
NA prezentujące atrakcje naszej
gminy. Bardzo dużym zainteresowa-
niem cieszyła się akcja przeprowa-
dzona przez Ekowspólnotę Lokalną
Organizację Turystyczną i Mieleński
Ośrodek Sportu i Rekreacji związa-
na z bezpłatną dystrybucją opasek
dla dzieci tzw. „niezgubek”, które 
sfinansowane zostały ze środków
Gminy Mielno. Jest to inicjatywa,
która wymaga kontumuacji w kolej-
nym sezonie wakacyjnym. 

– Jak turyści oceniają jakość
usług świadczonych w naszej
gminie?
– Spotkaliśmy się z pozytywną

ocena poziomu świadczonych i ofe-
rowanych usług noclegowych, za-

uważalny jest wzrost ilości obiektów,
liczby miejsc noclegowych w hote-
lach, apartamentach, domkach let-
niskowych. Turysta krajowy stał się
turystą bardziej wymagającym, sta-
wiającym na standard miejsca za-
kwaterowania. W zakresie dostęp-
ności bazy noclegowej na terenie na-
szej gminy, w sierpniu uruchomiono
Giełdę Noclegów, która kilka razy 
w ciągu dnia była aktualizowana.
Giełda dostępna była na stronie in-
ternetowej www.cit.mielno.pl. Naj-
więcej telefonicznych i osobistych

zapytań o dostępność wolnych
miejsc noclegowych zaobserwowano
na przełomie lipca i sierpnia oraz
około 15 sierpnia. 

– o co was najczęściej pytano?
– Wśród zapytań turystów od-

wiedzających punkty IT dominowały
pytania dotyczące atrakcji, miejsc
noclegowych, połączeń komunika-
cyjnych oraz wydarzeń kultural-
nych. Duże zainteresowanie było
materiałami modernizowanego szla-
ku rowerowego Velo Baltica.

– Chwalono waszą pracę? 
Doceniano zmianę estetyki
nadmorskich miejscowości?
– Oczywiście turyści chwalili

sobie możliwość skorzystania w IT 
z kserokopiarki lub możliwości wy-
druku np. biletu na przejazdy dale-
kobieżne. Dużo pozytywnych opinii
dotyczyło wyglądu, estetyki, popra-
wy infrastruktury dla turystów w ta-
kich miejscowościach jak Mielno,
Sarbinowo, Chłopy. Aprobatę i uzna-
nie ze strony turystów, jak i miesz-
kańców gminy zyskała kampania in-
formacyjna dotycząca czystości plaż
oraz dystrybucja papierowych po-
pielniczek m.in. w puntach informa-
cji turystycznej. 

Rozmowa z SYLWią MYTniK, dyrektorem

Biura „Ekowspólnoty” MLOT w Mielnie

lotna organizacja sezonu

W punktach przy 
ul. Chrobrego 
i przy ul. Lechitów 
z usług informacji 
turystycznej w okresie
letnim skorzystało 
ok. 7.100 osób.

Analizując dane internetowe na podstawie Google Analytics, odnośnie
www.cit.mielno.pl - stronę odwiedziło ponad 37 tysięcy użytkowników, 
z czego nowi to ok. 36 tysięcy. /pojawiają się osoby ze Stanów Zjednoczonych,
Niemiec, Holandii/. Profil na FB  Informacja Turystyczna w Mielnie ma 1565 
polubień oraz 1576 obserwujących. Dla przykładu zasięgi wybranych postów: 
10 547 odbiorców – post dotyczący imiennych opasek dla dzieci, 4 924 odbior-
ców – post informujący o pikniku ekologicznym – wakacje z klimatem, 4 607
odbiorców informacja o Białej Fladze na mieleńskiej plaży.

Zajęcia są realizowane przez stowarzyszenia ze środków publicznych


