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Rok temu na XV
Międzynarodowym

Zlocie:

Dziękujemy Wam 
za to, że byliście 

z nami, że byliście 
z Gdańskiem, 

i z Owsiakiem.
Pokazaliście, 

że umiecie dzielić się
dobrem. 

Jesteście muzykami
Wielkiej Orkiestry.

37.009,84 zł
zebrał Sztab
WOŚP Mielno
podczas 
27. Finału 

Łączymy się w bólu z Rodziną, Przyjaciółmi, Bliskimi, Współpracownikami

śp. Pawła Adamowicza
Prezydenta Gdańska

Jesteśmy sercem z samorządowcami Gdańska. 
Jesteśmy myślami z całą społecznością Gdańska.

Olga Roszak-Pezała
Burmistrz Mielna

wraz z Radą Miejską Mielna
pracownikami Urzędu Miejskiego w Mielnie

i całą społecznością Gminy Mielno

3464
UCZESTNIKÓW
ZLOTU

3212
MORSÓW 
W WODZIE

2°C 
TEMPERATURA 
BAŁTYKU

W TYM ROKU JUŻ PRZEKROCZYLIŚMY TĘ
LICZBĘ. AKTUALNA LICZBA UCZESTNIKÓW:
3500 I ROŚNIE.

Mielno dla Jurka i Pawła

Małe Miasto ludzi o wielkich sercach

(program tegorocznego zlotu na str. 3)

(szerzej o wydarzeniu na str. 4, 5 i 6)
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Urząd Miejski w Mielnie koor-
dynuje pracami zimowego utrzyma-
nia dróg gminnych i chodników na
terenie gminy Mielno. Bezpośredni
nadzór nad zimowym utrzymaniem
dróg i chodników sprawuje Referat
Ochrony środowiska i gospodarki
Komunalnej tel. 094 345 98 68,
który koordynuje akcję zimowego
utrzymania dróg przez Mieleński
Ośrodek Sportu i Rekreacji, ul. Sło-
neczna 9 Mielno, tel. 94 31 89 720.

Ponadto na terenie gminy dzia-
łają następujący zarządcy dróg od-

powiedzialnych za zimowe utrzy-
manie dróg;

Powiatowy Zarząd Dróg w Ko-
szalinie – Sekcja Drogowa w Mano-
wie tel. 94 34 244 45, 94 34 244 85,
telefon dyżurny – 728 549 255.
Odśnieżanie wszystkich dróg po-
wiatowych na terenie gminy Miel-
no. 

ZDW w Koszalinie – Rejon
Dróg Wojewódzkich w Koszalinie
ul. Szczecińska 31; 94 34 27 831, 34
25 693. Odśnieżanie drogi woje-
wódzkiej na terenie gminy Mielno.

Zimowe utrzymanie dróg w gminie Pozbądź się choinki
Okres świąteczny dobiega końca, co więc zrobić z choinką po świętach?
Bezpłatna zbiórka odbędzie się 1 lutego. 
Przychodzi czas, że żywa i pachnąca choinka po spełnieniu swojej funkcji staje
się odpadem biodegradowalnym, z którym nie ma co zrobić. Wychodząc 
naprzeciw potrzebom mieszkańców, Urząd Miejski w Mielnie wraz z Ekoprzed-
siębiorstwem Sp. z o.o. w Mielnie zorganizują zbiórkę poświątecznych choinek.
Przed oddaniem choinki, należy ją odpowiednio przygotować – usunąć stojak 
i wszystkie elementy dekoracyjne, czyli bombki, światełka, łańcuchy. 
ZBiórka OdBędZie się 1 lutegO 2019 rOku. Choinki należy wystawić
obok ogólnodostępnych pojemników na popiół. Niechciane drzewka można ta-
kże oddać bezpłatnie do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunal-
nych w Mielnie lub w Kiszkowie. Należy pamiętać, że poświąteczne drzewka
są odpadami biodegradowalnymi i nie można ich wrzucać do odpadów komu-
nalnych zmieszanych.

Na tak wysoki poziom wydatków majątkowych ma wpływ zaplanowane do realiza-
cji w 2019 r. 45 zadań inwestycyjnych z czego 2 zadania przekraczają kwotę 2,5 mln zł 
i jedno zadanie przekraczające kwotę 5,7 mln zł. 

W wieloletniej prognozie finansowej oraz w budżecie 2019 r. ujęto zadania termo-
modernizacji, które, jako nowy sposób finansowania, mają zostać zrealizowane w ra-
mach partnerstwa publiczno-prywatnego wraz z dofinansowaniem z budżetu środków
europejskich, na które podpisana została umowa o dofinansowanie.

Wydatki ogółem: 60.662.000,00 zł
Dochody: 49.662.000,00 zł
Deficyt: 11.000.000,00 zł 
który zostanie pokryty w całości przychodami 
pochodzącymi z emisji obligacji.

Planując wydatki majątkowe należało zapewnić w pierwszej kolejności środki na realiza-
cję inwestycji kontynuowanych oraz współfinansowanie projektów realizowanych z wykorzy-
staniem środków pozyskanych z innych źródeł. 

Zakłada się, że w ramach wydatków majątkowych realizowane będą m.in. 

DROgI PUBLICZNE POWIATOWE
Rozbudowa drogi powiatowej Nr 3504Z w obrębie miejscowości Mielno ul. Chrobrego 
i ul. 6-go Marca na terenie gminy Mielno – dotacja dla powiatu 5.750.000,00
Przebudowa drogi powiatowej nr 3506Z od drogi powiatowej nr 3504Z 
do Sarbinowa – dotacja dla powiatu 378.000,00

DROgI PUBLICZNE gMINNE
Przebudowa ul. Słonecznej w Łazach 2.738.600,00
Przebudowa ul. Morskiej w Mielnie (Oś. Unieście) 308.000,00
Przebudowa ul. Brzozowej w Mielenku wraz z zejściem na plażę 500.000,00
Rewitalizacja sieci dróg w miejscowości gąski 180.000,00
Modernizacja i przebudowa dróg powiatowych i gminnych 
na terenie gminy Mielno 335.000,00
Budowa ul. Storczyków w Sarbinowie 25.000,00
Budowa drogi w Niegoszczy II etap 250.000,00
Przebudowa ul. Bałtyckiej w Sarbinowie 70.000,00
Budowa chodnika przy ul. Morskiej w Chłopach 300.000,00
Budowa dróg rowerowych w gminie Mielno – dotacja 559.700,00

TRANSPORT
1. Budowa centrum przesiadkowego w Mielnie 335.000,00

TURYSTYKA
1. Leśna pętla przygód i tajemnic w Mielnie 227.000,00

RÓżNE jEDNOSTKI OBSŁUgI gOSPODARKI 
MIESZKANIOWEj

1. Przebudowa i adaptacja budynków byłego DPS w gąskach na mieszkania 2.527.400,00

OChOTNICZE STRAżE POżARNE
1. Zakup kamery termowizyjnej 25.000,00
2. Dotacja na wkład własny do zakupu quada i sprzętu specjalistycznego 35.000,00

OChRONA ZDROWIA
1. Dotacja dla Szpitala Wojewódzkiego w Koszalinie na zakup sprzętu medycznego 50.000,00

OśWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓg
1. Budowa oświetlenia ul. gałczyńskiego w Mielnie 50.000,00
2. Budowa oświetlenia łącznika ul. żaglowej i ul. Bałtyckiej w gąskach 64.000,00

gOSPODARKA KOMUNALNA
1. Zagospodarowanie skweru przy ul. Lechitów w Mielnie 100.000,00
2. Budowa placu rekreacyjnego za pętlą autobusową w Sarbinowie na działkach 178/1 i 179/9

228.000,00
3. Budowa fontanny miejskiej w Mielnie wraz z zagospodarowaniem terenu wokół fontanny

300.000,00
4. Budowa placu rekreacyjnego w Łazach 250.000,00
5. Zakup ciągnika wielofunkcyjnego 500.000,00

OBIEKTY SPORTOWE
1. Budowa boiska przy ul. Morskiej w Chłopach wraz z infrastrukturą towarzyszącą 13.300,00

KULTURA fIZYCZNA
1. Dotacja celowa dla MOSiR – zakup wież ratowniczych – 2 szt. 64.000,00
2. Dotacja celowa dla MOSiR – zakup łodzi ratowniczych – 2 szt. 12.000,00

DOCHODY BUDŻETU
Dochody budżetu Gminy Mielno zaplanowano w kwocie 49.662.000,00 zł.
Rokrocznie około 75% wszystkich dochodów bieżących budżetu gminy stanowią dochody własne, czyli
te na których wysokość samorząd ma bezpośredni wpływ.
Najważniejsze źródło dochodów własnych stanowią podatki i opłaty lokalne, a w szczególności poda-
tek od nieruchomości, który stanowi w strukturze planowanych na 2019 r. dochodów bieżących aż
30,6%, co daje kwotę 15.200.000,00 zł. Założony wzrost wpływów wynika z włączenia do opodatko-
wania budynków i budowli powstałych w 2018 r., które objęte były „vacatio legis”.
Przy planowaniu wpływów z podatku od nieruchomości, jak corocznie, wzięto pod uwagę skutki braku
planów zagospodarowania przestrzennego dla niektórych obszarów gminy, co stwarza podatnikom mo-
żliwość przekształcania funkcji budynków rekreacyjnych na mieszkaniowe, co w konsekwencji powoduje
zmniejszenie wpływów. Jest to nadal zjawisko bardzo powszechne, które odbije się w przyszłości na mo-
żliwościach finansowych budżetu zwłaszcza w obszarze wydatków bieżących.
Drugim pod względem wielkości wpływem z tytułu podatków i opłat lokalnych są wpływy z tytułu opła-
ty targowej i opłaty miejscowej w planowanej łącznej wysokości 4.400.000,00 zł. W roku 2019 zapro-
ponowano pozostawienie stawki opłaty miejscowej na poziomie roku 2018 z jednoczesną kontynuacją re-
zygnacji ze stosowania kontrowersyjnych zwolnień podmiotowych dla niektórych płatników, co w po-
łączeniu ze wzrostem ilości turystów przybywających na teren naszej gminy pozwala na możliwość
uzyskania dochodów z tego tytułu w wysokości 3.200.000,00 zł.

teMpa rozwoju nie zwolniMy 
45 inwestycji za ponad 18,5 mln złotych to plan do wykonania założony w tegorocznym budżecie gminy Mielno. 

Radni i włodarze postawili na rozbudowę infrastruktury drogowej, poprawę wizerunku miasta, jakości życia mieszkańców 
i wypoczynku turystów. Do tych zadań dochodzi jeszcze pionierski i zarazem hybrydowy w naszym województwie projekt 

termomodernizacji.      

Olga Roszak-Pezała, burmistrza Mielna:
– 18,6 miliona złotych wydamy w tym roku na zadania inwesty-
cyjne. Znaczną część, tj. ponad 11 milionów złotych pochłoną roz-
budowy i remonty dróg powiatowych oraz gminnych. Rozpocz-
niemy wyczekiwany od wielu dekad remont głównej ulicy miasta
czyli ul. B. Chrobrego. Ze względu na rozmiar prac i koszt całości
będzie to projekt kilkuetapowy. Stawiamy na infrastrukturę dro-
gową w całej gminie, gdyż to jest priorytetem w rozwoju turystyki
nad polskim Bałtykiem. Ponadto kontynuujemy budowę centrum
przesiadkowego w Mielnie. Nie zapominamy także o naszych
mieszkańcach, stąd ogromne – nowatorskie w województwie 
– przedsięwzięcie jakim jest termomodernizacja budynków komu-
nalnych i budynków użyteczności publicznej. Finalizujemy także
przebudowę i adaptację budynków byłego DPS w Gąskach na
mieszkania. Zadbamy także o wizytówkę miasta tj. skwery w cen-
trum Mielna oraz fontannę i przestrzeń wokół niej. Mam nadzieję,
że wszystkie inwestycje poprawią komfort życia, pracy i wypo-
czynku zarówno naszym mieszańcom, jak i naszym gościom.
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CZwarTek, 7 luTego
12.00 – Hejnał
Najbardziej znana melodia dla każdego morsa to oczywi-

ście „Bałtyckie morsy”. Ten utwór zna każdy kto do Mielna na
zlot przyjeżdża. Na pewno w czasie zlotu będzie go można
usłyszeć wiele razy, ale tylko w samo południe obok pomnika
morsa będzie wygrywany na trąbce. Ostatni raz hejnał zagra-
my na zakończenie kąpieli głównej

12.00 – 18.00 – Kąpiele w baliach i saunach
Od czwartku, aż do późnego popołudnia w sobotę, przy po-
mniku morsa czekać na wszystkich uczestników zlotu będą
gorące sauny i balie, stamtąd tylko krok do lodowatego Bałty-
ku. 

PiąTek, 8 luTego
10.00 – 18.00 – Kąpiele w baliach i saunach
10.00 – 18.00 – Pałac morsowych ślubów

Pałac, w którym ślub może zawrzeć każdy bez względu na
płeć, wiek, a nawet stan cywilny. śluby zawarte w tym miejscu
są ważne tylko podczas zlotu i tylko w Mielnie.
Morsowe śluby od lat cieszą się ogromnym powodzeniem.
Wielokrotnie były okazją do odnowienia prawdziwej przysięgi
małżeńskiej. (namiot sferyczny – róg ul. Kościuszki i ul. B.
Chrobrego)

11.00 – 18.00 – Mrozoodporny Turniej
Na plaży głównej w Mielnie kluby morsów z całej Polski będą
udowadniały, że ich członkowie są odporni na wszelkie wa-
runki atmosferyczne. Prowadzonych będzie kilka różnych ak-

tywności, a najlepsze wyniki nagradzane będą morsowymi
monetami. Przez dwa dni trwania turnieju do rozdania mamy
1000 monet. Który klub zbierze najwięcej monet, ten wygrywa
turniej. W czasie turnieju na ścianie pod kładką promenady
(obok pomnika morsa) będzie umieszczony licznik pokazu-
jący ile monet jest nadal w grze. Kto wygra turniej otrzyma
klucz do Mielna i poprowadzi paradę morsów przed niedziel-
ną kąpielą. (główna plaża w Mielnie)

11.00 – 18.00 – Mój pierwszy raz... w Bałtyku – czyli
pasowanie na morsa
Specjalny morsowy chrzest to prawdziwy sprawdzian hartu
ducha i ciała. (główna plaża w Mielnie)

12.30 – Zumba dla wszystkich
Każdy mors kocha tańczyć, najlepiej na plaży tuż przed kąpie-
lą. jak co roku te i inne rozgrzewki poprowadzi niezastąpiona
Kasia Stankiewicz i jej koleżanki z Klubu forma z Koszalina.
(główna plaża w Mielnie)

17.30 – Klubowe Mistrzostwa w Biegu Morsów „Po
Plaży”
Kluby morsów rywalizujące w Turnieju Mrozoodpornych
będą musiały zmierzyć się również w drużynowym biegu po
plaży. Po zachodzie słońce z pochodniami w ręku pobiegną na
dystansie 2,5 km. (plaża główna)

18.30 – 24.00 – Wieczór integracyjny dla morsów – Ka-
baret Hrabi oraz karaoke z Sylvia DJ-vocal
Na dobry początek wieczoru, o wyjątkowo dobry humor
wszystkich morsów zadba jeden z najlepszych polskich kaba-
retów. Tylko i wyłącznie dla naszych morsów – Kabaret hrabi.
(namiot główny przy Polomarkecie)

20.00 – ... – Zabawa w DISCO PLAZA z zespołem Exta-
zy
Disco PLAZA Mielno zapraszamy wszystkie foczki i morsy na
wyjątkową imprezę integracyjną z zespołem Extazy – dla
uczestników Zlotu wstęp bezpłatny! (klub Disco Plaza)

SoboTa, 9 luTego
10.00 – Śniadaniowy Bieg Morsów o Puchar Burmi-

strza Mielna
Zainteresowanie poprzednimi edycjami biegu sprawiło, że
chcemy zorganizować go po raz kolejny. Na każdego biorącego
udział w biegu czekać będzie pożywne śniadanie ufundowane
przez hotel Unitral w Mielnie. (okolice pomnika morsa)

10.00 – 16.30 – Mrozoodporny Turniej (główna plaża
w Mielnie)

10.00 – 16.30 – Mój pierwszy raz… w Bałtyku – czyli
pasowanie na morsa (główna plaża w Mielnie)

10.00 – 18.00 – Kąpiele w baliach i saunach (okolice
pomnika morsa)

10.00 – 18.00 – Pałac morsowych ślubów (namiot sfe-
ryczny – róg ul. Kościuszki i ul. B. Chrobrego)

12.00 – Hejnał
12.00 – Taniec przeciwko przemocy – One Billion 

Rising
Po raz kolejny przyłączamy się do akcji, podczas której w kil-
kudziesięciu miejscowościach w Polsce w formie tanecznej
zaprotestujemy przeciwko przemocy wobec kobiet i dziew-
cząt. One Billion Rising (Nazywam się Miliard) to ogólno-
światowy protest w formie tańca. Część programu zakończy
się wspólną kąpielą o godz. 12:30. (promenada oraz główna
plaża w Mielnie)

12.30 – 14.30 – Panel dyskusyjny „Ludzie morza”
Panel dyskusyjny z udziałem zaproszonych gości. Tym razem
zaprosiliśmy gości, którzy kochają morze inaczej, ale być
może również morsują. O swojej pasji do morza opowiedzą
m. in. Roman Paszke kapitan jachtowy żeglugi wielkiej. (na-
miot główny przy Polomarkecie)

13.00 – Zumba dla wszystkich
jak co roku te i inne rozgrzewki poprowadzi niezastąpiona
Kasia Stankiewicz i jej koleżanki z Klubu forma z Koszalina.
(główna plaża w Mielnie)

18.30 – 24.00 – Wielki Bal Morsów
Impreza integracyjna dla ok. 1 500 osób to prawdziwe wyzwa-
nie. Podczas balu tradycyjnie zostaną wybrani król i królowa
balu. (namiot główny przy Polomarkecie)

niedZiela, 10 luTego
10.45 – 11.45 – Wielka Parada Morsów ulicami Mielna

jednym z najważniejszych punktów imprezy jest przemarsz
wszystkich uczestników zlotu ulicami Mielna. Kilka tysięcy
osób w barwnej paradzie w środku zimy zmierzających na
plażę robi naprawdę wyjątkowe wrażenie. Na zwycięzców
morsowych potyczek całego weekendu czekać będą specjal-
ne miejsca w paradzie. Zbiórka: parking przy Polo Mar-
kecie

12.00 – XVI Wspólna Kąpiel w Bałtyku
Punktualnie o godz. 12:00 morsy gromadnie kąpią się w Bałty-
ku. Najbardziej imponująco wygląda moment, w którym mor-
sy na sygnał burmistrza gminy Mielno wchodzą do wody.
(główna plaża w Mielnie)

13.00 – Wydawanie zupy regeneracyjnej w namiocie
głównym. Of icjalne zakończenie Międzynarodowego
Zlotu Morsów w Mielnie.
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Mieleński 
sztaB 
wielkich 
serc

Wystartowaliśmy
Przygotowania ruszyły pełną parą
po oficjalnej rejestracji Sztabu
WOŚP w Mienie przez Fundację
Jurka Owsiaka. 

Wiele działań było podjętych po
raz pierwszy, ale zaufaliśmy intuicji 
i doświadczeniu tych, co od lat anga-
żowali się – i to z powodzeniem 
– w charytatywne akcje. Autoryte-
tem w tych kwestiach była Lidia 
Wiśniewska, która przez 18 lat pro-
wadziła w mieleńskiej szkole wolon-
tariat. Program ulegał regularnej
modyfikacji, gdyż trudno było prze-
widzieć finałową aurę. jednak do-
świadczone w walce (nie tylko z po-
godą) Centrum Kultury w Mielnie
krok po kroku przygotowało atrak-
cyjny harmonogram 27. finału
WOśP na miejskim deptaku. Do
współpracy zaprosiliśmy m. in. klu-
by morsów znad Bałtyku, kreatyw-
nych trenerów z Centrum Rekreacji
„forma” z Koszalina, Automobilklub
Koszaliński, lokalne stowarzyszenia 
i grupy nieformalne, zespół R.B.B,
Sax & Decks, wokalistkę Ewę Kryzę
oraz Dj Darka Skrzeka.

Swój akces zgłosili – od razu 
– strażacy z OSP Mielenko, którzy
nie tylko pilnowali bezpieczeństwa
podczas finału ale okazali się rów-
nież doskonałymi biegaczami i tan-
cerzami. 

Wolontariusze
Duma i radość królowały na

świetlicy w Szkole Podstawowej 
w Mielnie. Duma, bo ilość uczniów
chętnych do pracy na rzecz Orkiestry
przekroczyła najśmielsze oczekiwa-

nia. Radość, bo oczy naszych wolon-
tariuszy się śmiały, bo serca ich były
chętne do działania „tu i teraz”. Przy-
szli na spotkanie organizacyjne duzi 
i mali, najmłodsi z podstawówki 
i najstarsi z wygaszanego gimnazjum.
Z trudem udało się opanować pod-
czas instruktarzu gwarną uczniowską
społeczność. Pytali o wszystko, chcie-
li być wszędzie, wybierali rewiry, go-
dziny dyżurów. Zarejestrowani wo-
lontariusze z powagą odbierali iden-
tyfikatory i wręcz głaskali tekturowe
puszki z logo Orkiestry. jedno było
pewne – wszyscy oni wiedzieli dla
kogo zagrają. Nie było ucznia który
nie słyszał o inicjatywach WOśP, czy
nie widział czerwonego serduszka. Na
hasło: „jurek Owsiak” – wszyscy od-
powiadali: „Siema”.

Sprzymierzeńcy
Pierwszą, która zapaliła zielone
światło była Burmistrz Mielna.
Szefowa gminy z sercem 
otworzyła drzwi Mielna Orkiestrze
Jurka Owsiaka. 

Do niej ochoczo dołączyli ko-
lejno rodzice i nauczyciele SP Miel-
no, i SP Sarbinowo. Na spotkaniu
dorośli podzieli role i obowiązki po-
cząwszy od nadzoru nad wolonta-
riuszami, zapewnienia dzieciom
posiłków, poprzez obsługę kierma-
szu, terminalu płatniczego, imprez
towarzyszących, a skończywszy na
pilnowaniu pełnych puszek w Szta-
bie. I to właśnie ci dorośli pokazali
młodszym co znaczy wsparcie, nie-
sienie pomocy, bezinteresowna słu-
żba drugiemu człowiekowi. 

Do sojuszników dołączyły służ-
by odpowiedzialnie za bezpieczeń-
stwo: Straż Miejska, Policja, Straża-
cy z Mielenka.

Wielkie serce...
pokazali też darczyńcy przekazując
przedmioty na licytacje. 

Zgromadziliśmy w szkolnej Sali
bogatą kolekcję… Była do zdobycia
m.in. książka „Mieleńskie opowie-
ści” z autografem jurka Owsiaka,
okolicznościowy medal z okazji
nadania praw miejskich od Burmi-
strza Mielna – Olgi Roszak-Pezały,
serduszka własnoręcznie wykonane
– w formie efektownych obrazów 
– przez Natalię Lidak-hofset z pod-
pisami Szefa WOśP, torba z autogra-
fem polityka Roberta Biedronia, 
pióro Piotra Zientarskiego, Senatora
RP, pocztówki z grafikami Cukina,
voucher na przejażdżkę skuterem
wodnym po jeziorze jamno od firmy
hT houseboats z Mielna, voucher na
przejażdżkę łodzią motorową po je-
ziorze jamno od firmy hT housebo-
ats z Mielna, voucher od Restauracji
„Meduza” w Mielnie, vouchery od
Restauracji „Pod Wydmą” Mielno 
– Unieście, voucher do Parku Wod-
nego w Koszalinie, voucher od Re-
stauracji „Planeta”, vouchery od
Dune Resort w Mielnie, vouchery 
od hotelu Albatros, obrazy i prace
m. in. od artystów z Klubu Twórczo-
ści Dojrzałej w Mielnie i grupy foto-
grafów skupionej wokół projektu
„Mielno w obiektywie”, oryginalna
piłka na Mistrzostwa świata w Piłce
Nożnej w Brazylii w 2014 r. od radnej
Elżbiety Kopczyńskiej. 

Właściwie lista darczyńców nie
była do końca zamknięta. Cieszyły
nas wielkie i małe rzeczy, każdy od-
ruch, każdy fant, bo skrywał w sobie
chęć niesienia pomocy innym, 
a w tym przypadku wyjątkową chęć
pomocy najmłodszym. Liczyło się

też wsparcie – jakże potrzebne – ze
strony sponsorów i przedsiębior-
ców, którzy ufundowali przekąski 
i napoje dla dzielnie pracującej pod-
czas finału licznej grupy dzieci 
i młodzieży. 

W niedzielę na scenie w Miel-
nie zagościł też Adam „Rubik” Za-
lewski młody sportowiec, należący
obecnie do czołówki polskich drif-
terów i ofiarował Orkiestrze moto-
ryzacyjne gadżety. Na genialny po-
mysł wpadło też Stowarzyszenie 
Międzyszkolny Młodzieżowy Klub
Brydżowy „Szlemik” w Mielnie,
które w dniu finału zagrało w karty
dla WOśP. Dzięki licytacjom i wpi-
sowemu z „Turnieju brydża sporto-
wego” do mieleńskich puszek szta-
bowych trafiło 3 tysiące złotych,
które przekazał oficjalnie na scenie
jeden z organizatorów – Piotr Wil-
czok.

Nasza 
Ambasadorka 
– Natalka
To klasa sama w sobie. Była i jest
naszym łącznikiem z Warszawą, 
z Fundacją, z Owsiakiem. 

Podpowiadała, szukała darczyń
ców, tworzyła swoje dzieła sztuki 
– papierowe serducha. Była i jest
tym co dobre, piękne, szczere 
i dziewczęce. Skromna, taktowna 
i z wielkim wyczuciem dodawała
siły naszemu Sztabowi, a nam doro-
słym imponowała dojrzałością i za-
wstydzała wielką kreatywnością.
To dzięki jej staraniom i też znajo-
mościom zdobyliśmy mnóstwo 
autografów znanych i lubianych 
artystów na licytację.

52 dni
czas przygotowania 
27 Finału WOŚP
przez sztab Mielno
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Wystartowaliśmy
Przygotowania ruszyły pełną parą
po oficjalnej rejestracji Sztabu
WOŚP w Mienie przez Fundację
Jurka Owsiaka. 

Wiele działań było podjętych po
raz pierwszy, ale zaufaliśmy intuicji 
i doświadczeniu tych, co od lat anga-
żowali się – i to z powodzeniem 
– w charytatywne akcje. Autoryte-
tem w tych kwestiach była Lidia 
Wiśniewska, która przez 18 lat pro-
wadziła w mieleńskiej szkole wolon-
tariat. Program ulegał regularnej
modyfikacji, gdyż trudno było prze-
widzieć finałową aurę. jednak do-
świadczone w walce (nie tylko z po-
godą) Centrum Kultury w Mielnie
krok po kroku przygotowało atrak-
cyjny harmonogram 27. finału
WOśP na miejskim deptaku. Do
współpracy zaprosiliśmy m. in. klu-
by morsów znad Bałtyku, kreatyw-
nych trenerów z Centrum Rekreacji
„forma” z Koszalina, Automobilklub
Koszaliński, lokalne stowarzyszenia 
i grupy nieformalne, zespół R.B.B,
Sax & Decks, wokalistkę Ewę Kryzę
oraz Dj Darka Skrzeka.

Swój akces zgłosili – od razu 
– strażacy z OSP Mielenko, którzy
nie tylko pilnowali bezpieczeństwa
podczas finału ale okazali się rów-
nież doskonałymi biegaczami i tan-
cerzami. 

Wolontariusze
Duma i radość królowały na

świetlicy w Szkole Podstawowej 
w Mielnie. Duma, bo ilość uczniów
chętnych do pracy na rzecz Orkiestry
przekroczyła najśmielsze oczekiwa-

nia. Radość, bo oczy naszych wolon-
tariuszy się śmiały, bo serca ich były
chętne do działania „tu i teraz”. Przy-
szli na spotkanie organizacyjne duzi 
i mali, najmłodsi z podstawówki 
i najstarsi z wygaszanego gimnazjum.
Z trudem udało się opanować pod-
czas instruktarzu gwarną uczniowską
społeczność. Pytali o wszystko, chcie-
li być wszędzie, wybierali rewiry, go-
dziny dyżurów. Zarejestrowani wo-
lontariusze z powagą odbierali iden-
tyfikatory i wręcz głaskali tekturowe
puszki z logo Orkiestry. jedno było
pewne – wszyscy oni wiedzieli dla
kogo zagrają. Nie było ucznia który
nie słyszał o inicjatywach WOśP, czy
nie widział czerwonego serduszka. Na
hasło: „jurek Owsiak” – wszyscy od-
powiadali: „Siema”.

Sprzymierzeńcy
Pierwszą, która zapaliła zielone
światło była Burmistrz Mielna.
Szefowa gminy z sercem 
otworzyła drzwi Mielna Orkiestrze
Jurka Owsiaka. 

Do niej ochoczo dołączyli ko-
lejno rodzice i nauczyciele SP Miel-
no, i SP Sarbinowo. Na spotkaniu
dorośli podzieli role i obowiązki po-
cząwszy od nadzoru nad wolonta-
riuszami, zapewnienia dzieciom
posiłków, poprzez obsługę kierma-
szu, terminalu płatniczego, imprez
towarzyszących, a skończywszy na
pilnowaniu pełnych puszek w Szta-
bie. I to właśnie ci dorośli pokazali
młodszym co znaczy wsparcie, nie-
sienie pomocy, bezinteresowna słu-
żba drugiemu człowiekowi. 

Do sojuszników dołączyły służ-
by odpowiedzialnie za bezpieczeń-
stwo: Straż Miejska, Policja, Straża-
cy z Mielenka.

Wielkie serce...
pokazali też darczyńcy przekazując
przedmioty na licytacje. 

Zgromadziliśmy w szkolnej Sali
bogatą kolekcję… Była do zdobycia
m.in. książka „Mieleńskie opowie-
ści” z autografem jurka Owsiaka,
okolicznościowy medal z okazji
nadania praw miejskich od Burmi-
strza Mielna – Olgi Roszak-Pezały,
serduszka własnoręcznie wykonane
– w formie efektownych obrazów 
– przez Natalię Lidak-hofset z pod-
pisami Szefa WOśP, torba z autogra-
fem polityka Roberta Biedronia, 
pióro Piotra Zientarskiego, Senatora
RP, pocztówki z grafikami Cukina,
voucher na przejażdżkę skuterem
wodnym po jeziorze jamno od firmy
hT houseboats z Mielna, voucher na
przejażdżkę łodzią motorową po je-
ziorze jamno od firmy hT housebo-
ats z Mielna, voucher od Restauracji
„Meduza” w Mielnie, vouchery od
Restauracji „Pod Wydmą” Mielno 
– Unieście, voucher do Parku Wod-
nego w Koszalinie, voucher od Re-
stauracji „Planeta”, vouchery od
Dune Resort w Mielnie, vouchery 
od hotelu Albatros, obrazy i prace
m. in. od artystów z Klubu Twórczo-
ści Dojrzałej w Mielnie i grupy foto-
grafów skupionej wokół projektu
„Mielno w obiektywie”, oryginalna
piłka na Mistrzostwa świata w Piłce
Nożnej w Brazylii w 2014 r. od radnej
Elżbiety Kopczyńskiej. 

Właściwie lista darczyńców nie
była do końca zamknięta. Cieszyły
nas wielkie i małe rzeczy, każdy od-
ruch, każdy fant, bo skrywał w sobie
chęć niesienia pomocy innym, 
a w tym przypadku wyjątkową chęć
pomocy najmłodszym. Liczyło się

też wsparcie – jakże potrzebne – ze
strony sponsorów i przedsiębior-
ców, którzy ufundowali przekąski 
i napoje dla dzielnie pracującej pod-
czas finału licznej grupy dzieci 
i młodzieży. 

W niedzielę na scenie w Miel-
nie zagościł też Adam „Rubik” Za-
lewski młody sportowiec, należący
obecnie do czołówki polskich drif-
terów i ofiarował Orkiestrze moto-
ryzacyjne gadżety. Na genialny po-
mysł wpadło też Stowarzyszenie 
Międzyszkolny Młodzieżowy Klub
Brydżowy „Szlemik” w Mielnie,
które w dniu finału zagrało w karty
dla WOśP. Dzięki licytacjom i wpi-
sowemu z „Turnieju brydża sporto-
wego” do mieleńskich puszek szta-
bowych trafiło 3 tysiące złotych,
które przekazał oficjalnie na scenie
jeden z organizatorów – Piotr Wil-
czok.

Nasza 
Ambasadorka 
– Natalka
To klasa sama w sobie. Była i jest
naszym łącznikiem z Warszawą, 
z Fundacją, z Owsiakiem. 

Podpowiadała, szukała darczyń
ców, tworzyła swoje dzieła sztuki 
– papierowe serducha. Była i jest
tym co dobre, piękne, szczere 
i dziewczęce. Skromna, taktowna 
i z wielkim wyczuciem dodawała
siły naszemu Sztabowi, a nam doro-
słym imponowała dojrzałością i za-
wstydzała wielką kreatywnością.
To dzięki jej staraniom i też znajo-
mościom zdobyliśmy mnóstwo 
autografów znanych i lubianych 
artystów na licytację.

20
liczba wolontariuszy 
rejestrowanych, którym
pomagało około setki
uczniów, nauczycieli, 
rodziców i mieszkańców
gminy Mielno 

37.009,84 zł
tyle zebrał sztab WOŚP
Mielno podczas 27 Finału
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Przesłanie 
prosto ze stolicy
nadeszło tuż przed nie-
dzielnym graniem i brzmiało
dla nas niczym zaklęcie:

„MIELNO
Jutro mamy wielki

dzień! To będzie NASZ
pierwszy wielki f inał.
Żaden dar nie jest wa-
żniejszy od drugiego.
Ważne, że wszyscy gra-
my razem. Ważne, że
wszystko jest od serca.
Dzięki temu możemy
wznieść świat do góry 
i do przodu. Najwięk-
szym darem jest Twój
czas i Twoje serce dla
dzieci małych i bez Fo-
cha. Bo pomaganie jest
dziecinnie proste!! 

Pozdrawiamy
Natalia 

Lidak-hofset 
& jurek Owsiak”

27. Finał WOŚP 
w Mielnie

Przywitał nas wiatrem 
i deszczem, jednak tłum wolon-
tariuszy wyruszył zamaszystym
krokiem w pochodzie przez ulice
naszej gminy. Przed wielkim
morsowaniem w samo południe
korowodem i muzyką zainaugu-
rowaliśmy pierwszy w Mielnie 
i zarazem 27 finał WOśP. Na
deptaku tłum cieszył się z nami.
Morsy paradowały z gracją, wo-
lontariusze naklejali serduszka,
w deszczu błyszczały zabytkowe
auta przywiezione przez Auto-
mobilklub Koszaliński. W powie-
trzu mimo silnego wiatru krążyły
zapachy słodkości i grillowanego
mięsiwa z kiermaszu. W orygi-

nalnej przyczepie roześmiane
twarze rodziców zachęcały do
wrzucania datków i smakowania
potraw. Z daleka słychać było...
okrzyki strażaków prowadzących
dodatkowe atrakcje. Ze sceny 
– w regularnych odstępach czasu
– głośno i wyraźnie słychać było
jakże istotne w tym dniu słowo:
„sprzedane”. Licytacje z godziny
na godziny rozpalały emocje.
jola, Waldek, Dj Darek nie tracili
głosu, ani cierpliwości. Przyno-
szono coraz bardziej oryginalne
przedmioty, a terminal płatniczy
obsługiwany przez Kasię druko-
wał na potęgę potwierdzenia dla
właścicieli kart. 

Wieczorem odzyskaliśmy
w pełni formę, a to dzięki „for-
mie” czyli Centrum Rekreacji 
z Koszalina. Instruktorzy zum-
by oraz instruktorki prowa-
dzące bieg z pochodniami nie
mieli sobie równych. Wszyscy
zatańczyli jak profesjonaliści, 
a pochodnie dodały blasku i tak
już rozgrzanym sercom spor-
towców – biegaczy, których nie
brakowało, a byli to m.in. mali 
i duzi piłkarze z AP Mielno,
mieleńscy karatecy, nasi miesz-
kańcy i uczniowie. Całości do-
pełniła wyśmienita grochówka
prosto z… MARS’a. jak przysta-
ło na wielkie granie nie mogło
zabraknąć dobrej muzyki. I tej
było pełno! Na scenie wspaniale
się zaprezentowali: przystojne
R.B.B, urocza Ewa Kryza i lubia-
ny muzyk z Sax & Decks. 

I ciągle, i zawsze, i wszędzie
widać było trochę mokre, ale
szczęśliwe twarze naszych wo-
lontariuszy pilnie strzegących
swoich puszek. Niczym naj-
większy skarb. Dzieci zagrały
dzieciom wyjątkowo pięknie.

Kulminacja mieleńskiego
finału to wręcz radiowy głos na
scenie naszej Szefowej Sztabu 
– Kamili figielskiej. Słowa za-
brzmiały mocno i wręcz wy-
skandowane zostały światu
wielkie podziękowania z wzru-
szającą puentą: 

MAŁE MIELNO 
– WIELKICH LUDZI
Z OGROMNYM
SERCEM. 

Potem już było tylko pięk-
niej… wielkie odliczanie do
godz. 20.00 i zabłysnęło świa-
tełko do nieba. Błyskowi owe-
mu towarzyszył piękny niczym
rytuał taniec z ogniem.

Radość zmącona
tragedią
13 stycznia po godz. 20.00 
w Gdańsku… czas się zatrzy-
mał. 

Płakała cała Polska. By-
liśmy zdruzgotani. Prezydent
Gdańska Paweł Adamowicz 
w niedzielę wieczorem został
zaatakowany nożem na sce-
nie 27. Finału Wielkiej Orkie-
stry Świątecznej Pomocy. Na
miejscu był reanimowany,
potem w ciężkim stanie zo-
stał przewieziony do Uniwer-
syteckiego Centrum Klinicz-
nego. Operacja trwała pięć
godzin. W poniedziałek – gdy
w Sztabie liczyliśmy zabrane
pieniążki – poinformowano
świat o śmierci prezydenta. 

Nasza odezwa
do Jurka…
Pojawiła się na sztabowym
fanpage zaraz po oficjalnej 
decyzji Owsiaka o rezygnacji 
z funkcji Prezesa WOSP. Była
jasna i prawdziwa, od serca:

„Pierwszy raz zagraliśmy
jako samodzielny Sztab, pierw-
szy raz w małym mieście nad
polskim Bałtykiem dzieci i mło-
dzież, które z historii współcze-
snej potraf ią wymienić i skoja-
rzyć z twarzą i działalnością
m.in. jedno nazwisko Jurek
Owsiak, a w niedzielę w Mielnie
miały na twarzach znane logo, 
a w serach wielki żar, to oni wy-
chowani w wielkim przyśpiesze-
niu technik cyfrowych potrze-
bują autorytetów i wzorów, to
oni liczą na Ciebie – do końca
świata, i jeden dzień dłużej”.

Sztab WOŚP w Mielnie: 

Kamila Figielska 
– Szef Sztabu w Mielnie

Udało się w Mielnie stworzyć wspaniałą
orkiestrę. Zagrała brzmieniem czystym 
i mocnym. Obdarowaliśmy innych tym,
co w nas najlepsze. Przekazując na lecze-
nie chorych dzieci ponad 37 tysięcy zło-
tych, zyskaliśmy jako społeczność dużo
więcej. Mielno pokazało wielkie serce.

Beata Koszykowska 
– Członek Sztabu WOŚP 
w Mielnie

Dzieci zagrały dla dzieci – wyjątkowo 
pięknie i szczerze. Siłę uczniów wspomo-
gli zaangażowaniem rodzice, nauczyciele,
stowarzyszenia, lokalni przedsiębiorcy,
sponsorzy i mieszańcy gminy. 
Finał był wielkim koncertem dobroci.

Lidia Wiśniewska 
– Członek Sztabu WOŚP 
w Mielnie

Od 18 lat prowadząc wolontariat w mie-
leńskiej szkole zawsze wiedziłam, że
Mielno ma ogromy potencjał. Jednak ta-
kiego żaru serc i chęci do pracy tak wielu
osób – jak podczas tegorocznego Finału
w naszym Sztabie – nie widziałam.

Natalia Lidak – Hofset 
– Ambasadorka WOŚP 
w Mielnie 

Praca w mieleńskim sztabie jest dla

mnie czymś wyjątkowym. Niesamowi-
cie ludzie, niesamowita atmosfera. Nie
przypuszczałam że w naszym małym
Mielnie może zebrać się tyle ludzi 
i wspólnie zebrać taką wielką kwotę.
Mieszkańcy Mielna jesteście NIESAMO-
WICI!!

Anna Ledochowicz 
– Dyrektor Centrum 
Kultury w Mielnie

Często powtarzam, że jeśli możesz po-
móc to po prostu to zrób i nigdy nie pytaj
po co. To co wydarzyło się podczas
pierwszego mieleńskiego finału WOŚP
przede wszystkim pokazało, że takich lu-
dzi, którzy pomagają „i już” jest cała
masa. Pewnie wiele rzeczy można było
zrobić lepiej, inaczej ale to, że byliście tam
z nami bez względu na pogodę i inne
okoliczności pokazało jak w soczewce, że
nie mieliście wątpliwości po co to robicie.
Dziękuję każdemu z Was za wspaniałą
energię, empatię i fantastyczny wynik 
– to Wasze dzieło, bo w małym mieście
biją wielkie serca.

Mirosława Diwyk-Koza 
– Członek Sztabu WOŚP 
w Mielnie

Mieleński Sztab to przede wszystkim wy-
jątkowi ludzie o wielkich sercach, wspa-
niali wolontariusze. Każdy z nich jest pro-
fesjonalnym muzykiem wielkiej Orkiestry
Jurka Owsiaka. I każdy z nich zagrał wy-
jątkowo pięknie – po mistrzowsku.

26
liczba partnerów 
– opiekunów 
stacjonarnych Puszek 
sztabowych (hotele,
restauracje, instytucje)  



od ilu lat trwa Twoja przygoda
z aktywnością społecznikow-
ską w naszej gminie ?
– Odkąd pamiętam zawsze

udzielałam się społecznie. Takie za-
angażowanie w życie lokalnej spo-
łeczności wyniosłam z rodzinnego
domu. Myślę też, że mam jakieś
predyspozycje do spontanicznej
pracy z ludźmi. Ponadto dużo zale-
ży od samego zespołu, od jego kre-
atywności, odpowiedzialności,
chęci. Istotna jest też wspólna mi-
sja, czy wizja pracy stowarzyszenia,
zespołu, grupy nieformalnej. jeśli
wszyscy zmierzają w jednym kie-
runku to wówczas zawsze można
przygotować każdą uroczystość
bądź imprezę bez względu na jej
charakter. 

byłaś i jesteś widoczną
„częścią” kilku znanych lokal-
nie stowarzyszeń? które jest
Tobie najbliższe, z którym
mocno się identyfikujesz?
Identyfikuję się tylko i wyłącz-

nie z ludźmi, którzy są zrzeszeni 
w stowarzyszeniach. Obecnie
współpracuję ze Stowarzyszeniem
„Ekowspólnota” Lokalna Organiza-
cja Turystyczna, gdyż cenię sobie
kontakt z osobami, które tworzą
właśnie naszą, małą lokalną wspól-
notę. Podoba mi się ich podejście
oraz zapał do podejmowania i orga-
nizowania wszelkich przedsięwzięć
na rzecz gminy i jej mieszkańców.
Takim sprawdzianem okazała się
zeszłoroczna edycja festynu para-
fialnego, po raz pierwszy zorganizo-
wanego na deptaku w Mielnie,
którego wraz z Moniką Zabłocką
zostałam koordynatorem. Była to
jedna z większych letnich imprez 
w naszej miejscowości, a ja nie mia-
łam doświadczenia w organizowa-
niu tak dużych projektów. Właśnie
wtedy przekonałam się kto i komu
naprawdę okazuje swoje wsparcie,
życzliwość i bezinteresowną po-
móc. Bezpośrednio współpracowa-
łam z ks. Tadeuszem Piaseckim,
proboszczem naszej parafii i dziś
uważam, że było to dla mnie bardzo
wartościowe doświadczenie. Myślę,
że zawsze pojawiają się trudności,
ale jedynie ze wsparciem przychyl-
nych ludzi można dojść celu i osiąg-
nąć sukces. 

„kotwica mieleńska” to Twój
pomysł? skąd nazwa? Jakie
były początki formułowania
się zespołu?
Od listopada zeszłego roku, je-

stem związana z inną organizacją
działającą na terenie gminy, tj. ze
Stowarzyszeniem ,,Słoneczne Mie-
lenko”, które objęło swoim patrona-
tem zespół „Kotwica mieleńska”.
Wspólnie z Tereską jagodzińska 
i halinką Szelest powołałyśmy do
życia najmłodszy w gminie zespół, 
a o instruktorskie wsparcie muzycz-
ne poprosiłyśmy henryka Zającz-
kowskiego, fachowca i profesjonali-
stę w tej dziedzinie. Nazwę zespołu
wymyśliła Tereska na potrzeby re-
alizowanego projektu pn. „Mielno 
z muzyki słynie tradycja tu nie zgi-
nie” w ramach przedsięwzięcia 
„Międzypokoleniowe spotkania 
z lokalnym folklorem”, dofinanso-
wanego ze środków Narodowego
Centrum Kultury. Po udanym mu-
zycznym widowisku i gorących
owacjach na stojąco pragniemy
kontynuować pracę tego zespołu. 

kogo zapraszasz do współpra-
cy w nowym zespole? Co ma
łączyć ludzi skupionych wokół
„kotwicy mieleńskiej”?
W grudniu w mieleńskim ko-

ściele wystawiliśmy mini szopkę
noworoczną, która została docenio-
na w lokalnym środowisku, nie tyl-
ko artystycznym. Otrzymaliśmy po-
zytywne recenzje i pochwały, co
szczególnie nas motywuje do dal-
szej pracy. Warto podkreślić, iż 
„Kotwica mieleńska” to zespół 
teatralno-muzyczny, skupiający
ambitne osoby, które chętnie reali-
zują się w wielu artystycznych ro-
lach. Lubią tańczyć, śpiewać, mają
poczucie humoru i też pazura na
scenie. jesteśmy otwartą grupą, 
a w naszych projektach biorą udział
mieszkańcy Mielna w różnym wie-
ku. Naszym celem jest dalsze two-
rzenie m. in. własnych utworów, au-
torskich widowisk ze szczególnym
uwzględnieniem tego co dzieje się
„tu i teraz”. Dążyć będziemy także
do kultywowania tradycji i historii
Mielna, do utrwalenia tego co istot-
ne, do atrakcyjnego w formie i tre-
ści przekazu ponadczasowych
prawd kolejnym pokoleniom. 

najbliższe plany „kotwicy mie-
leńskiej” to…?
Zachęceni sukcesem naszego

pierwszego spektaklu chcemy za-
prezentować publiczności podobne
widowiska czyli projekty lekkie 
w formie i o ciekawej treści. jednak
zawsze „przemycamy” w nich uni-
wersalne zasady i życiowe mądro-
ści, by finalnie pobudzić odbiorcę
do głębszych przeżyć, przemyśleń,
do ref leksji, do zatrzymania się. 
Nasza twórczość wyraża potencjał
osób tu mieszkających i two-
rzących. Wszystkie nasze występy
będą kierowane do osób w różnym
przedziale wiekowym głównie
mieszkańców Mielna, ich rodzin,
turystów i gości odwiedzających na-
szą miejscowość w ciągu roku.

Co Twoim zdaniem jest istotne
w takich oddolnych inicjaty-
wach? 
W naszym przypadku bardzo

wysoko cenię sobie pracę członków

zespołu, ich udział w spektaklach 
i pokazach. To wrażliwi ludzie o wiel-
kich serach, potrafiący się wzajemnie
wspierać! Dziękuję im za to że, są za-
wsze obok. Przynależność do zespo-
łu daje możliwość spotykania się na
próbach w celu wspólnego śpiewa-
nia, nauki prawidłowej dykcji, poru-
szania się na scenie. To szansa na re-
alizacje własnych pasji, to szansa na
odkrywanie własnych zdolności arty-
stycznych i potrzeb intelektualnych.
Ponadto wspólna praca buduje wza-
jemne zaufanie i daje możliwość re-
alizowania się w grupie. Taka działal-
ność pozwala również na integrowa-
nie się z własnym środowiskiem,
prezentowanie artystycznej twórczo-
ści regionu. To idealna wręcz platfor-
ma współpracy z innymi zespołami,
wymiany dobrych praktyk, uczenia
się od lepszych, podpatrywania, 
wykorzystywania sprawdzonych roz-
wiązań. To wartości bezcenne, nie-
dostępne w żadnym poradniku.

Co jest istotne Twoim zdaniem
przy prowadzeniu wszelkich
działań, jak też projektów spo-
łecznikowskich?
W prowadzeniu tego typu dzia-

łalności zalecana i konieczna staje
się współpraca z lokalnymi organi-
zacjami i zespołami. ja mam to
szczęście ze pomocną dłoń wyciąg-
nęło Centrum Kultury w Mielnie,
jak też pracownicy promocji 
z Urzędu Miejskiego. jestem pełna
podziwu dla osób tam zatrudnio-
nych, gdyż zawsze wykazują się fa-
chową wiedzą oraz chętnie służą
wsparciem lokalnym społecznikom
i zapaleńcom chcącym realizować
własne pomysły. Szczególnie pragnę
podziękować dyrektor CKM Annie
Ledochowicz oraz jej współpracow-
nikom. Liczę że wspólnie stworzy-
my jeszcze wielkie i wyjątkowe ini-
cjatywy pełne śpiewu, tańca i hu-
moru.

kulturalna kotwica
Rozmawiamy z Aliną SzybowSką, lokalnym społecznikiem, działaczką na rzecz integracji lokalnej społeczności, pomysło-
dawczynią mieleńskich projektów związanych m. in. z kulturą. 
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/W OBIEKTYWIE/

Sylwester miejski na deptaku
Nowy Rok 2019 powitaliśmy wspólnie z zespołem „Kombii”. Dziękujemy

mieszkańcom i gościom za liczne przybycie, wspaniałą atmosferę 
i szampańską zabawę przy znanych i lubianych utworach pop-rockowych

muzyków.

FeRIe W SZKOle 
W SaRBINOWIe

Podczas ferii w szkole od-
bywać się będą treningi z siat-
kówki od poniedziałku do piątku
o godz. 9.30. Treningi skierowa-
ne są dla uczniów biorących
udział w projekcie profilaktycz-
nym.

Noc naukowa dla uczniów
od I do VIII klasy odbędzie się
25.01. od godziny 17.00 (przy
współudziale harcerzy oraz SCK
w Sarbinowie).

PLAN FERII ZIMOWYCH 2019 
w rycerskiej krainie 

w mieleńskich placówkach wsparcia dziennego: świetlicy ,,Rybacówka”, świetlicy ,,Akwarium”, „Muszelka” 
w Sarbinowie, SPwD w Gąskach zaplanowano podobne zajęcia. Różnice będą polegały na realizowaniu 

poszczególnych punktów programu w różnym czasie.

i TyDziEŃ FERii ziMowyCH 
w ŚwiETliCACH 
28.01 – 1.02
Budowanie zamku z kartonów (wykonanie
poszczególnych elementów przez cały
okres trwania ferii zimowych). Wycho-
wankowie „zwiedzą” słynne zamki w Polsce
oraz zapoznają się z kodeksem rycerskim. 

Ogłoszenie konkursu plastycznego pt.
„Zamki, damy i rycerze”. Realizacja kon-
kursu przez wychowanków. Wspólne ma-
lowanie prac konkursowych w świetlicy.
Zakończenie konkursu w II połowie ferii.
Rozdanie nagród rzeczowych w formie 
książek o rycerstwie, puzzli rycerskich oraz
słodyczy i drobnych upominków dostoso-
wanych do wieku dzieci. 

Nazwa bractwa i Kodeks Rycerski.
Wspólnie z wychowawcą, wychowankowie
wymyślają nazwę bractwa oraz swój ko-
deks rycerski. Wychowawca wprowadza
informacje historyczne o tym, jakimi zasa-
dami kierowali się rycerze. Po czym ukła-
damy własny kodeks. 

Zapoznanie wychowanków z pojęciami he-
raldyka i genealogia oraz zaprojektowanie
własnego herbu. 

Warsztaty techniczne. Wykonanie strojów.
Stroje rycerskie i stroje księżniczek.
Chłopcy z tektury, kartonów, sklejki tworzą
miecze i tarcze z herbem rycerskim. Dziew-
czynki tworzą sobie korony. Wykonanie
mieszka rycerskiego, sakiewki ze skóry. 

Przygotowanie do turnieju rycerskiego. Za-
jęcia sportowe, Gry i zabawy zespołowe:
Rzut podkową, pt. „Kto uratuje Księżnicz-
kę” po pokonaniu wielu przeszkód ratu-
jemy księżniczkę zamkniętą w wieży, „Tur-
niej o skarb Templariuszy” poszukiwanie
ukrytego skarbu. 

Niezwykłe spotkanie z historią połączone 
z ogniskiem przed placówką czyli niezwykłe
zajęcia o tematyce rycerskiej prowadzone
przez Koszalińską Kompanią Rycerską. 

ii TyDziEŃ FERii ziMowyCH 
w ŚwiETliCy 
4.02 – 8.02
Budowanie zamku z kartonu. 

Warsztat rękodzielniczy „Waleczne smoki”.
Wykonanie smoków ze specjalistą ręko-
dzielnikiem. 

Wycieczka do Darłowa – zwiedzanie
Zamku Książąt Pomorskich Muzeum w Da-
rłowie. 

Zajęcia manualno–techniczne. Pisanie
gęsim piórem, malowanki rycerskie, malo-
wanie na tkaninie. 

Zakończenie ferii zimowych w świetlicy.
„Bal na zamku” zabawa na zamku, przebie-
ranie się w stroje rycerskie, uczta i biesiada
rycerska-czyli rycerskie specjały. 

centrum kultury w Mielnie 
zaprasza na fotograficzne 

zimowisko dla dzieci. 
Bezpłatne zajęcia odbywać się

będą od 28 stycznia do 1 lutego, 
w godz. 10-13.

zgłoszenia przyjmujemy 
pod nr tel. 94 315 60 71. 


