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Istotną rolę w posiedzeniu
odegrali przedstawiciele nie-
formalnej Koalicji Nadmor-

skiej, której jednym z inicjatorów była
Gmina Mielno. Samorządowcy apelo-
wali o jak najszybsze otwarcie hoteli 
i gastronomii oraz traktowanie gmin
nadmorskich na równi z górskimi po-
przez rozszerzenie tarczy antykryzy-
sowej również o obszar wybrzeża.

Senacka Komisja Samorządu
Terytorialnego i Administracji Pań-
stwowej przychyliła się do postula-
tów zgłoszonych przez Koalicję Nad-
morską, w konsekwencji czego wez-
wała do otwarcia branży turystycz-
nej od 15 lutego 2021 r. 

We wszystkich nadmorskich sa-
morządach zaobserwowano w ciągu
ostatnich lat tendencję zmniejszania
się sezonowości turystyki. Coraz
więcej osób z kraju, jak i zagranicy
przyjeżdża nad morze w okresie
świąteczno-noworocznym, czy 
w czasie ferii. 

– Według naszych analiz około
10 procent ruchu turystycznego 
w gminie Mielno przypada na gru-

dzień i styczeń (w 2019 r. było to nie-
spełna 130 tysięcy turystów), co
wprost podważa założenia, jakoby

zimowa turystyka istniała wyłącznie
w górach. Jako Gmina Mielno podję-
liśmy wspólnie z partnerami inicja-

tywę przekazania rządowi naszego
punktu widzenia. I tak wspólnie 
z nadmorskimi samorządami, w ra-

mach nieformalnej „Koalicji Nad-
morskiej”, wystosowaliśmy w tej
sprawie apel do Rządu, jednoznacz-
nie wskazując na niedopuszczalną
formę wsparcia wyłącznie obszaru
górskiego – podkreśla Olga Roszak-
Pezała, burmistrz Mielna.

Przedstawiciele Koalicja Nad-
morska skupiająca wójtów, burmist-
rzów i prezydentów niemal wszyst-
kich nadmorskich miast i gmin
wzięli udział w wideokonferencji 
z udziałem wiceminister rozwoju
Olgi Semeniuk. Uczestniczyli rów-
nież w posiedzeniu Sejmowej Komisji
Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki
z udziałem wiceministra rozwoju 
Andrzeja Gut-Mostowego. Włodarze
apelują o rozszerzenie rządowej tar-
czy dla gmin górskich na wszystkie
samorządy żyjące z turystyki.

Wiceminister poinformowała,
że jednym z pomysłów na ożywienie
turystyki byłoby zaangażowanie te-
renów nadmorskich jako miejsc do
rehabilitacji postcovidowej. Program
w tej sprawie ma być wkrótce przed-
łożony Radzie Ministrów. 

MIELNO W KOALICJI NADMORSKIEJ 
28 stycznia w Senacie Rzeczpospolitej Polskiej, w trakcie posiedzenia Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej,
omówiono problemy polskich gmin turystycznych, szczególnie nadmorskich, spowodowane obostrzeniami rządowymi i sanitarnymi. 

Wszystkie samorządy, w zależ-
ności od długości podpisanych już
umów, prędzej, czy później staną
przed problemem ustanowienia
stawek, które zgodnie z nowymi
przepisami muszą zapewniać bilan-
sowanie się systemu zagospodaro-
wania odpadów komunalnych.
Również gminy powiatu koszaliń-
skiego zmagają się z koniecznością
zwiększania opłat za wywóz odpa-
dów. Porównanie stawek z poszcze-

gólnych samorządów przedstawio-
no na grafice. 

Z uwagi na fakt, że w niektó-
rych gminach podstawą do oblicze-
nia stawki za wywóz odpadów z da-
nej nieruchomości jest liczba jej
mieszkańców, a w innych gminach
stawkę oblicza się na podstawie zu-
życia wody (w powiecie koszaliń-
skim gm. Mielno i Bobolice), za-
pewnienie porównywalności da-
nych wymagało zunifikowania

stawek poprzez zastosowanie prze-
licznika, jakim jest norma zużycia
wody w przeciętnym gospodarstwie
domowym w Polsce. Zgodnie z Roz-
porządzeniem Ministra Infrastruk-
tury z dnia 14 stycznia 2002 r., 
w sprawie określenia przeciętnych
norm zużycia wody, miesięczna
norma na 1 mieszkańca wynosi 
3 m3 i taką wielkość przyjęto do ob-
liczeń.

Ceny za odpady komunalne 
– porównanie

Problem Podwyżek cen za zagosPodarowanie odPadami
dotyczy, niestety, całego kraju.

Rada Miejska Mielna – na luto-
wej sesji – zadecydowała o zwolnie-
niu przedsiębiorców prowadzących
punkty sprzedaży alkoholu na tere-
nie naszej gminy z pierwszej raty
opłaty za zezwolenia na sprzedaż
napojów alkoholowych. Ta pomoc
kosztować będzie budżet gminy
około 130 tysięcy złotych. 

Uchwała jest instrumentem
wsparcia dla przedsiębiorców pro-
wadzących działalność gastrono-
miczną, którzy w okresie epidemii

mieli zawieszoną działalność lub
działali w ograniczonym zakresie. 
– Zwolnienie z pierwszej raty opłaty
za alkohol będzie kolejnym elemen-
tem prowadzonej przez gminę poli-
tyki wsparcia przedsiębiorców naj-
bardziej dotkniętych negatywnymi
skutkami epidemii – wyjaśnia bur-
mistrz Olga Roszak-Pezała. 

W okresie epidemii większość
przedsiębiorców przy ograniczeniu
prowadzenia działalności gospodar-
czej wykazała za 2020 rok niższe

wartości sprzedaży napojów alkoho-
lowych.

Na podstawie złożonych do 31
stycznia 2021r. oświadczeń o wartości
sprzedaży napojów alkoholowych
– będących podstawą naliczenia
opłat, oszacowano, że kwota pierw-
szej raty za korzystanie z zezwoleń
na sprzedaż napojów alkoholowych
przeznaczonych do spożycia w miej-
scu sprzedaży będzie wynosiła 130
179,06 zł (na 10 lutego 2021 r.).

– Szukamy różnych form wspar-

cia branży turystycznej – puentuje
burmistrz. – Pomagaliśmy jej m. in.
inicjując lokalną akcję „Wspieramy

gastronomię w Gminie Mielno”, ale
także lobbując za jak najszybszym
otwarciem krajowej turystyki.

Wsparcie dla naszych przedsiębiorców Przedsiębiorcom będzie dokonywany zwrot tylko w przypadku doko-
nania wpłaty:

– opłaty za 2021 rok (proporcjonalnie tylko za okres pierwszej raty, 
tj. od 1 stycznia 2021 r. do 30 kwietnia 2021 r.),

– pierwszej raty opłaty za 2021 r.,
– po terminie 31 stycznia 2021 r. w terminie dodatkowych 30 dni 

(tj. do 2 marca 2021 r.).
Zwroty dokonywane będą na podany przez przedsiębiorcę rachunek ban-

kowy (prosimy o przekazywanie dyspozycji do zwrotów).
Osobą kontaktową w tej sprawie jest p. Barbara Mirosławska 94 345 98

67, e-mail: b.miroslawska@gmina.mielno.pl
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W ramach Polskiego Bonu Tury-
stycznego do przedsiębiorców 
trafiło już 250 milionów złotych.
Wciąż do wydania są bony 
o wartości ponad trzech miliardów
złotych!

Chcesz skorzystać z tego wspar-
cia? Zarejestruj się w bazie PUE
ZUS! <https://www.zus.pl/pue> Jeśli
już to zrobiłeś, to uzupełnij swoje
dane o m.in. adres miejsca wykony-
wanej działalności turystycznej, by
ułatwić dotarcie turystów właśnie do
Ciebie!

Od lutego br., na podstawie no-
welizacji Ustawy o Polskim Bonie Tu-
rystycznym, bon wykorzystać moż-
na do opłacania jednodniowych
wycieczek wraz z wszelkimi atrak-
cjami przewidzianymi przez orga-
nizatorów w ramach danej oferty. 

Wszystkie potrzebne informa-
cje znajdziesz https://bonturystycz-
ny.polska.travel/strefa-przedsiebior-
cy

Listę dostępnych obiektów ofe-
rujących usługi zakwaterowania, wy-
cieczki, atrakcje i usługi touropera-
torów można znaleźć na stronach

Polskiej Organizacji Turystycznej:
www.bonturystyczny.gov.pl oraz
www.polska.travel.

Przedsiębiorco, bądź aktywny – daj się znaleźć!

Bon turystyczny czeka

Lokalna Organizacja Tury-
styczna w Mielnie we współpracy
z Gminą Mielno prowadzi działa-
nia wspierające lokalną branżę
turystyczną. Jednym z nich jest
Regionalny Portal Rezerwacyjny
mielno.travel. Projekt startuje
już 1 kwietnia 2021 roku! 

Przedsiębiorco – jeśli chcesz
przygotować się na sezon letni 2021 
i wzmocnić sprzedaż swoich usług 
– nie czekaj, dołącz do nas już teraz 
i zyskaj dostęp do darmowego
portalu rezerwacyjnego, zawierają-
cego najlepsze atrakcje turystyczne
naszego regionu. 

Dołącz do projektu, niezależnie
od tego czy jesteś małym, czy też du-

żym przedsiębiorcą https://rejestra-
cja.mielno.travel/ 

Liczba miejsc jest ograniczona,
decyduje kolejność zgłoszeń. 

KORZYŚCI Z udZIAłu
W PROjEKCIE:
– Brak wysokich prowizji – udo-

stępniając swoje oferty na portalu
turystycznym Mielno.travel nie po-
nosisz wysokich kosztów prowizji

związanych ze współpracą z global-
nymi portalami sprzedażowymi.

– Integracja Twojej oferty tury-
stycznej – Twoje oferty znajdą się 
w jednym miejscu z całą ofertą tury-
styczną regionu: noclegami, atrak-
cjami, wycieczkami, voucherami
oraz zniżkami.

– Bezpieczeństwo płatności 
on-line – zapewniamy zaufane i bez-
pieczne płatności internetowe dla
Twoich klientów, rezerwujących Two-
ją ofertę na portalu turystycznym
Mielna. Obsługujemy karty płatnicze
i bankowość internetową, by jak naj-
bardziej ułatwić turystom rezerwację. 

– Panel do zarządzania Twoją
ofertą – dodajesz własne opisy, zdję-
cia oraz ceny swoich ofert. Nie jesteś
w tym sam – zawsze służymy Ci po-
mocą! Pomagamy, szkolimy i dora-
dzamy w jaki sposób najefektywniej
zarządzać Twoimi ofertami. 

– Promowanie Twojej oferty
przy użyciu Google Ads – dodając
swoje oferty na portal turystyczny
Mielno.travel zyskujesz również pro-
mowanie swojego obiektu/atrakcji
przy użyciu Google Ads.

Portal Mielno.travel został przy-
gotowany na podstawie już funkcjo-
nujących: Sandomierz.Travel, brod-
nickie.travel/pl czy Karkonosze.Tra-
vel, dostępny będzie poprzez stronę
internetową www.cit.mielno.pl.

Partnerem technologicznym,
odpowiedzialnym za oprogramowa-
nie i wsparcie dla przedsiębiorców
jest TRIPSOMNIA. 

Zadanie publiczne finansowane
ze środków Gminy Mielno

sPrzedawaj swoje usługi online !

Powstaje regionalny portal rezerwacyjny

oPłaty w Urzędzie kartą
Od 1 lutego 2021 roku można dokonywać wpłat

z tytułu podatków, opłaty skarbowej oraz wszelkich
innych opłat na rachunek Urzędu Miejskiego w Miel-
nie w jego siedzibie wyłąCznie za PoMoCą
karty PłatniCzej.

Na miejscu kartą zapłacimy m.in. za: 
– podatek od nieruchomości 
– podatek rolny

– podatek leśny 
– odpady komunalne 
– wieczyste użytkowanie,
– koncesje alkoholowe,
kontakt telefoniczny – 94 345 98 69
Przyjmowanie interesantów odbywa się wyłącz-

nie z zachowaniem reżimu sanitarnego obowiązują-
cego na terenie Urzędu Miejskiego. 

Opłat można dokonywać w godzinach 8.00 –
14.00.

18. Międzynarodowy
Zlot Morsów ze względu

na obowiązujące 
w całym kraju obos-
trzenia musiał zostać 

w tym roku odwołany.
Mimo to część morsów
postanowiła odwiedzić

Mielno. 
Zlot – zgodnie z tradycją – od-

bywa się zawsze w drugi weekend lu-
tego. Nie inaczej miało być tym ra-
zem. Pierwsze przygotowania do 18.
edycji zaczęły się zaraz po zeszło-
rocznym Zlocie. 

– Ogłosiliśmy datę, zapowie-
dzieliśmy, że finałowa kąpiel odbę-
dzie się w Walentynki. Stworzyliśmy
również wirtualne wydarzenie w na-
szych mediach społecznościowych 
i zaczęliśmy opracowywać program.
To było jednak jeszcze w lutym 2020
r. Marzec i pojawienie się koronawi-
rusa w Polsce wstępnie już wtedy
zrewidowały nasze plany – mówi
Anna Ledochowicz, dyrektorka Cen-
trum Kultury w Mielnie. 

ROK NIEPEWNOŚCI 
Każdy kolejny miesiąc niósł ze

sobą nowe obostrzenia. Wszyscy
musieliśmy się do nich dostosować 

i działać bardzo elastycznie. Na
pierwszym miejscu jednak od za-
wsze priorytetem było bezpieczeń-
stwo. Również w przypadku Zlotu
Morsów, który jest największym wy-
darzeniem w gminie. 

W ubiegłym roku uczestniczyło
w nim aż 6000 osób, a chętnych było
znacznie więcej. – Planując kolejną
edycję, codziennie analizowaliśmy
sytuację. Przygotowaliśmy kilkana-
ście różnych scenariuszy i próbowa-
liśmy przewidzieć, który z nich po-
zwoli nam na bezpieczną zabawę.
Pomagały nam w tym służby odpo-
wiedzialne za reżim sanitarny, po-
magali lekarze, naukowcy, władze
gminy oraz rządowi eksperci – wyli-
cza A. Ledochowicz. 

PLANY 
Sytuacja zmieniała się dyna-

micznie, ale pozwalała jednak są-
dzić, że w lutym Zlot będzie mógł się
odbyć. Oczywiście na nowych zasa-
dach i z zachowaniem reżimu sani-
tarnego. W tej sytuacji organizatorzy
znacznie ograniczyli liczbę uczestni-
ków. Zaproponowali również, by po-
zostali chętni wzięli udział w Mini
Zlotach, które – z pomocą Centrum
Kultury – miały zostać zorganizowa-
ne w kilkunastu innych lokaliza-
cjach. 

Zlot w Mielnie z kolei, inaczej
niż w poprzednich latach, miał
trwać zaledwie kilka godzin i ograni-
czyć się głównie do finałowej kąpieli.
Oznaczało to spore zmiany, ale

ZLOT 
MORSÓW,

którego nie było
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mimo to Morsy nie zawiodły i wej-
ściówki na wydarzenie sprzedały się
w zaledwie kilka dni. 

RZECZYWISTOŚĆ 
Nowy rok wymusił jednak nowe

decyzje. Ograniczenia w działalno-
ści instytucji kultury oznaczały cał-
kowicie zamknięcie Centrum Kultu-
ry w Mielnie i Biura Zlotu. W całej
Polsce obowiązywał zakaz organiza-
cji imprez masowych i wydarzeń 
z udziałem publiczności. W zgroma-
dzeniach publicznych mogło uczest-
niczyć maksymalnie 5 osób. Hotele 
i restauracje mogły działać tylko 
w ograniczonym zakresie. Lista za-
kazów była długa, a w kontekście
nadchodzącego Zlotu – właściwie
uniemożliwiała jego organizację. 

TRudNE dECYZjE 
– Pod koniec stycznia na stronie

Zlotu i profilach w mediach społecz-
nościowych ogłosiliśmy komunikat,
w którym odwołaliśmy Zlot 14 lute-
go. Początkowo liczyliśmy jeszcze na
poprawę sytuacji i zniesienie kolej-
nych obostrzeń. Wówczas Zlot mógł-
by się odbyć w innym terminie, ale
jeszcze w tym roku – tłumaczy Mi-
chał Czapliński, koordynator Zlotu
w CKM. Niestety Covid po raz kolej-
ny zrewidował nasze plany i podję-
liśmy trudną decyzję o rezygnacji 
z tegorocznego wydarzenia. Auto-
matycznie zwróciliśmy również pie-
niądze za zakupione wejściówki. 

– Jednocześnie zadbaliśmy o to,
by zamówione przez uczestników
gadżety ze Zlotu dotarły do nich
możliwie jak najszybciej i najbez-
pieczniej. W przypadku osób, które
zadeklarowały odbiór osobisty rów-
nież wysłaliśmy paczki, korzystając 
z firmy kurierskiej – dodaje M. Cza-
pliński. 

OdWOłANY ZLOT 
Decyzja o rezygnacji ze Zlotu

była trudna, ale innej możliwości 
w obecnej sytuacji niestety nie było.
– Mocno żałuję, wręcz ubolewam, 
że tegoroczne 18. urodziny się nie
odbędą, bo przecież pełnoletność
zobowiązuje. (...) z bólem serca od-
wołaliśmy tegoroczny MZM – ko-
mentowała w swoich mediach spo-
łecznościowych burmistrz Mielna,
Olga Roszak-Pezała. 

W tym samym czasie jednak,
wcześniej niż planowano, Rząd zniósł
część obostrzeń. Dlatego też 10.02 
w Mielnie odbyło się posiedzenie
sztabu kryzysowego ze wszystkimi
służbami. – Zależało nam na tym, by
miasto było przygotowane na zbliżają-
cy się weekend walentynkowy. Ze
względu na otwarcie hoteli po długiej
przerwie spodziewaliśmy się wzmożo-
nego ruchu turystycznego i nie pomy-
liliśmy się – dodaje O. Roszak-Pezała.

MORSOWA 
TRAdYCjA 
W weekend 12-14 lutego do

Mielna przyjechało sporo turystów,
w tym także Morsów. W niedzielę,
punktualnie w samo południe – jak
co roku – wielu z nich weszło do Bał-
tyku. Grała muzyka, mieli na sobie
kolorowe stroje, a niektórzy nawet
zlotowe gadżety. 

Mimo że wszystko odbywało się
nieoficjalnie i w znacznie mniejszym
gronie niż na Zlotach, Mielno przez
chwilę tętniło życiem. Rok temu ni-
kogo by to nie dziwiło, dzisiaj nieste-
ty pozostaje w sferze marzeń. Na
szczęście, coraz bardziej realnych.
Stąd też organizatorzy Zlotu już dzi-
siaj planują kolejną edycję. Jak zapo-
wiadają, zrewanżują się podwójnie 
i zorganizują dla Morsów nie jeden,
a aż dwa Zloty!
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Nasz Sztab musiał zadbać
o nową siedzibę, gdyż
d o t yc h c z a s ową ( S P

w Mielnie) zamknęły rządowe obost-
rzenia. Z pomocą przyszło kreatyw-
ne Centrum Kultury w Mielnie i zno-
wu poczuliśmy się jak w domu. Wizji
programu na finał było kilka – w za-
leżności od resortowych wytycznych
w sprawie COVID19. Szkoda, że nie
udało się zrealizować tych najbogat-
szych „opcji” z biegami, turniejami,
zabawą na deptaku. Ale i tak wszyscy
cieszyli się, iż w ogóle zagramy 
z WOŚP, bo przecież termin 29. edy-
cji sama Fundacja zmuszona była
przesunąć. Duża cześć z imprezy
charytatywnej zagościła w sieci 
i przeniosła się do mediów społecz-
nościowych. Były wirtualne zbiórki,
eSkarbonki, dedykowane licytacje na
Allegro. I tutaj bogato obdarowali
nas nasi mieszkańcy i sympatycy
wspólnego grania z i dla Owsiaka, lo-
kalni przedsiębiorcy, artyści, władze
gminy. Nasze puszki stacjonarne

można też było spotkać w lokalach 
i obiektach które mogły w reżimie
sanitarnym prowadzić gastronomię
na wynos. Niesamowita energia 
w tych czasach zarazy biła od ludzi, 

i to właśnie ona nakręciła niedzielny
finał w Mielnie. W samym sercu
miasta na promenadzie – koło pomni-
ka morsa – można była spotkać kwes-
tujących pozytywnych ludzi w róż-
nym wieku. W ten styczniowy dzień
połączyła ich wspólna misja wsparcia
drugiego człowieka... być może cho-

WIELKIE GRANIEw czasach zarazy
Przygotowania do organizacji 29. Finału WOŚP w Mielnie trwały od miesięcy. Planów było mnóstwo, a chętnych
do ich realizacji jeszcze więcej. I mimo, iż pandemia szalała wokół nie było żadnych problemów z naborem wo-
lontariuszy. Oni nie zawiedli, wręcz palili się do grania z Owsiakiem. 

Zebraliśmy z puszek stacjonar-
nych oraz z niedzielnego kwes-
towania kwotę 30 282,28 zł,
która po zakończeniu wszystkich
internetowych licytacji wzrosła
do 

43 317,78 zł
Sztab WOŚP w Mielnie
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WIELKIE GRANIEw czasach zarazy
Przygotowania do organizacji 29. Finału WOŚP w Mielnie trwały od miesięcy. Planów było mnóstwo, a chętnych
do ich realizacji jeszcze więcej. I mimo, iż pandemia szalała wokół nie było żadnych problemów z naborem wo-
lontariuszy. Oni nie zawiedli, wręcz palili się do grania z Owsiakiem. 

rego, potrzebującego, ciepiącego. Ale
też oprócz grania chcieli poczuć 
– choć na chwilę – normalność, którą
zabrał im i nam koronawirus. Wesołą
atmosferę naszego finału wzmocniły
lokalne kluby morsów, które ochoczo
w kilku lokalizacjach wskoczyły do lo-
dowatego Bałtyku. Bo przecież jakże
mogło zabraknąć morowania w środ-
ku zimy podczas muzykowania z naj-
większą orkiestrą świata. Ta muzyka
dobiegała też ze specjalnie przygoto-
wanej ruchomej platformy, która jeź-
dziła z naszymi wolontariuszami po
gminie. Było też coś na ząb dla ła-
komczuchów i smakoszy czyli stoisko
z domowymi wypiekami, które zor-
ganizowali i „nadzorowali” rodzice
uczniów z mieleńskiej podstawówki.
I chociaż radość z bycia razem i zbie-
rania do puszek WOŚP przysłoniły
maseczki to jednak dobrze było wi-
dać – wesołe oczy wspaniałych ludzi,
którzy w ten dzień dzieli się dobrem
w małym mieście nad Bałtykiem.

Sztab WOŚP w Mielnie

Magdalena Gos-kozłowska,
szef sztabu woŚP 
w Mielnie

Moi kochani!
Dziękuję Wam 
baaaaardzo 
bardzooooooo! 
Jesteście mega. Przywracacie
wiarę w ludzi. Mogliście spę-
dzić ten dzień w ciepłych do-
mach. 
A jednak woleliście pomoc 
innym. Jestem z Was dumna!
Zagraliście brawurowo, poka-
zaliście ile w Was dobra 
i miłość do ludzi.
Jestem zaszczycona, iż dane mi
było w tak trudnych czasach
być częścią tak wspaniałego
teamu.
Wierzę, że dobro wraca i do
Was na pewno wróci, bo to Wy
je współtworzycie.

dziękujemy
RESTAuRACjE/KAWIARNIE/SMAżALNIE: 

„cafe galeria” – mielno, „cafe stały ląd” – mielno, anna zając – sarbino-
wo, restauracja „itaka” – mielno, restauracja mors – mielno, bistro Qra
koszalin, justyna szybowska – mielno, restauracja salsa – mielno, restau-
racja bryza ii – wojciech i anna borkowscy, restauracja egiPt – mielno

ROdZICE/RAdNI/NAuCZYCIELE:
rodzice oraz rada rodziców przy szkole Podstawowej im. leonida teligi 
w mielnie, dyrektor sP w mielnie – barbara ożga, uczniowie szkoły Pod-
stawowej w mielnie

rodzice oraz rada rodziców przy szkole Podstawowej im. straży granicz-
nej w sarbinowie, dyrektor sP w sarbinowie – izabela wasilewska, ucznio-
wie szkoły Podstawowej w sarbinowie

marta miksza, magda owczarek, iwona szymczak, anna mierzejewska, 
kasia i andrzej ćwirko, wioletta i michał guzińscy, małgosia stromich,
Piotr Piskorski, grzegorz lawrenc, joanna sosnowska, edyta mikulec, 
agata spodymek, anna Hofset, ewa włodyka, kopczyńska elżbieta, moni-
ka zabłocka, Piotr mazurek

INSTYTuCjE
burmistrz mielna – olga roszak Pezała, straż miejska w mielnie, Posteru-
nek Policji w mielnie, osP mielenko, ekoprzedsiębiorstwo w mielnie, 
mosir , ckm – mielno, woPr – białogard, urząd miejski w mielnie

PRZEdSIęBIORCY/dARCZYńCY/ARTYŚCI/STOWARZYSZENIA
waldek karwas, marcin baranowski, Ht Houseboats, restauracja kubryk 
– mielno, natalia lidak – Hofset, instytut zdrowia soFra – mielno, spół-
ka Psvend, klub morsów okeanos, mieleński klub morsów eskimos,
centrum rekreacji Forma, zespół Piersi, cukin tomasz żuk, skarbnica
wioski rybackiej w chłopach, mielno Holiday apartament – hotel przyjaz-
ny dzieciom, zbigniew choiński, silesia tak art
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dzięki współpracy Gminy
Mielno ze Związkiem Miast 
i Gmin Morskich już w czerwcu
otwarta zostanie w Skarbnicy 
w Chłopach wystawa poświęco-
na bałtyckiemu bursztynowi. 

Nie udałoby się to, gdyby nie
udostępnienie przez Miasto Gdańsk
ekspozycji z tamtejszego Muzeum
Bursztynu. Najważniejsze informa-
cje o wydarzeniu w pigułce:

• wystawa będzie dostępna
przez całe wakacje

• wystawa będzie połączona ze
stałą ekspozycją w Skarbnicy, dlate-
go w jednym czasie i w jednym miej-
scu będzie można poznać bałtycki
bursztyn oraz historię rybactwa

• to będzie pierwsza w regionie
wystawa bursztynu w takiej skali,

wykorzystującą zarówno tradycyjne,
jak i multimedialne eksponaty.

Bałtycki bursztyn w Chłopach

Specjalne pojemniki na segrego-
wane odpady, które kształtem
przypominają ryby bałtyckie stoją
w gminie od ubiegłego roku. Teraz
otrzymały imiona, które są efektem
ogłoszonego prze CKM konkursu.

– Postawienie tych ogromnych
konstrukcji, to pomysł na dbanie o
czystość naszego otoczenia i promo-
wanie ekologicznych postaw wśród
mieszkańców gminy i osób nas od-
wiedzających. Już od ubiegłego roku
można podziwiać te ogromne kon-
strukcje. Było to możliwe dzięki pro-
jektowi współfinansowanemu przez
Unię Europejską ze środków Europej-
skiego Funduszu Morskiego i Rybac-
kiego w ramach Programu Operacyj-
nego Rybactwo i Morze – zaznacza
Anna Ledochowicz, dyrektorka CKM. 

Ogłoszono konkurs na imiona

dla rybek-pojemników, a zgłoszenia
można było wysyłać do 14 lutego.
Propozycji było co niemiara, za co
bardzo dziękujemy!

Jury, składające się z pracowni-
ków Centrum Kultury w Mielnie,
wyłoniło 3 imiona, które najbardziej
przypominały miejscowości, znajdu-
jące się na terenie Gminy.

Zwycięskie imiona to: Sarbinka,
Mielenka i Unieścik. Nagrody w
postaci kart upominkowych do sieci
Empik otrzymali: Agnieszka Gierek–
Kęsik i Kosma Kruk. 

Gratulujemy! 
Obserwujcie nasze rybki – już

niebawem powstaną tabliczki z na-
grodzonymi imionami. Śledźcie
również naszą stronę www.facebo-
ok.pl/ckmielno i www.ckm.mielno.
pl, aby nie przegapić kolejnych kon-
kursów.

sarbinka, mielenka i unieścik! 

Nasze ryby nazwane

Pamiętali 
o seniorach

Dzień Babci i Dziadka to wiel-
kie i mocno wyczekiwane święto
szczególnie w Domu Pomocy Spo-
łecznej w Mielnie. Od lat z tej
okazji mieleńskie przedszolaki i
młodsi uczniowie podstawówki
przygotowują własnoręcznie wyko-
nane małe dzieła sztuki. Niestety,

w tym roku pandemia COVID-19
uniemożliwiła zorganizowanie
przyjęcia. ku wielkiemu zaskocze-
niu podopiecznych DPS-u dzieci
nie zapomniały o seniorach przesy-
łając urocze filmiki z życzeniami i
piosenkami, a nawet przekazując
piękne laurki pełne wzruszających
życzeń. 

Niespodzianka sprawiła, że na
twarzach mieszkańców placówki
zgościł uśmiech, a po policzkach
popłynęły łzy radości.Chcesz wynajmować pokoje, domki, apartamenty itp.?

sprawdź na liście kontrolnej, co musisz zrobić poza wpisem
do CeidG, aby legalnie świadczyć usługi noclegowe.

• Wykorzystywanie nieruchomości do prowadzenia
działalności gospodarczej wymaga złożenia infor-
macji podatkowej wykazującej powierzchnię bu-
dynku, działki czy budowli.

• Zgłoszenia dokonać można w referacie Dochodów
Urzędu Miejskiego w Mielnie lub zdalnie wykorzys-
tując profil zaufany/certyfikat kwalifikowany na
portalu epuap.gov.pl (szczegóły na mielno.bip.net.pl
-> Prawo lokalne -> Podatki i opłaty).

• każdy obiekt świadczący usługi noclegowe musi
być wpisany do właściwego rejestru.

• W przypadku hoteli, moteli, pensjonatów, domów
wycieczkowych, kempingów, schronisk, czy schro-
nisk młodzieżowych – należy złożyć wniosek do
Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego
o nadanie obiektowi kategorii oraz jego ujęcie 
w rejestrze (szczegóły na bip.wzp.pl -> Jak załatwić
sprawę -> turystyka).

• W przypadku innych obiektów świadczących usłu-
gi hotelarskie zgłoszenia dokonać można 
w referacie Spraw Obywatelskich UM w Mielnie
lub zdalnie poprzez epuap.gov.pl (szczegóły na
mielno.bip.net.pl -> Poradnik interesanta -> Ewi-
dencja obiektów, w których świadczone są usługi
hotelarskie).

• każdy właściciel nieruchomości mieszkalnej lub
mieszkalno-usługowej znajdującej się na terenie
Gminy Mielno zobowiązany jest do złożenia 
deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi. Czynność powtórzona
musi być każdego roku, gdyż stawka uzależniona
jest od zużycia wody w roku poprzednim. Do gmin-
nego systemy gospodarki odpadów dołączyć mogą
również podmioty usługowe świadczącego usługi
hotelarskie.

• Zgłoszenia dokonać można w referacie Ochrony
Środowiska i Gospodarki komunalnej UM w Miel-
nie lub zdalnie poprzez epuap.gov.pl (szczegóły na
mielno.bip.net.pl -> Poradnik interesanta -> Sprawy
komunalne i Ochrona Środowiska).

• każdy przedsiębiorca zajmujący się świadczeniem
usług noclegowych ma obowiązek pobierać od tu-
rystów opłatę miejscową. W związku z tym pod-
miot gospodarczy jest zobowiązany dokonać wła-
ściwego zgłoszenia w referacie Dochodów UM 
w Mielnie.

• Opłatę miejscową rozliczać można tradycyjnie 
lub za pośrednictwem elektronicznego systemu
travelhost, pozwalającemu zautomatyzować pro-
cesy i oszczędzić czas.

szczegółowe informacje dostępne są w odpowiednich referatach UM w Mielnie.
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25 stycznia, za pośrednictwem In-
ternetu, odbyło się spotkanie Rady
Turystyki Gminy Mielno. W posie-
dzeniu dyskutowano o wielu 
tematów, począwszy od przygoto-
wania gminy do ubiegłego sezonu
wakacyjnego 2020, po plany na
lato 2021. 

Analizie poddano wyniki duże-
go przedsięwzięcia ankietyzacji tu-
rystów i zgodnie potwierdzono, że
takie badanie powinno być każdego
roku powtarzane. Podczas spotkania
wiceprzewodniczący Rady, Rado-
sław Sobko, przedstawił analizę ru-
chu turystycznego na obszarze Gmi-
ny Mielno w ostatniej dekadzie. 
Wynikły z tego ciekawe wnioski od-
nośnie do stale rosnącej liczby turys-
tów w Gminie, ale także do zmienia-
jącego się w czasie udziału liczby 
turystów przypisanego do poszcze-
gólnych miejscowości. Optymistycz-
nym akcentem okazało się także 
wykazanie przez prelegenta stopnio-
wego wydłużania sezonu, co szcze-

gólnie widoczne jest w przypadku
Mielna i Sarbinowa. 

Zebrani rozmawiali także o róż-
nych inicjatywach podjętych przez
Gminę, czyli np. o wsparciu lokalnej
gastronomii, czy silnym zaangażo-
waniu w walkę o wsparcie rządu nie
tylko gmin górskich, ale także i nad-
morskich. 

Wśród planów na najbliższy se-
zon dyrektor Ekowspólnoty Mieleń-
skiej Lokalnej Organizacji Tury-
stycznej, Sylwia Mytnik, zreferowała
pomysły m.in. na kartę turysty i cer-
tyfikat dla obiektów noclegowych.
Na koniec nie zabrakło rozważań na
temat wakacji 2021, które podobnie
jak te w roku ubiegłym będą najpew-
niej odbywać się w obliczu pande-
mii.

dyskutowali o turystyce

W 2020 roku Centrum Kultury
w Mielnie pozyskało dotację i utwo-
rzyło w mieście – strefę aktywności
społecznej. W ramach projektu za-
kupiony został namiot zewnętrzny,
który ustawiono przed budynkiem
placówki. W namiocie z podestów
utworzono scenę będącym miejscem
artystycznych prezentacji naszych
mieszkańców. Obok namiotu usta-
wiono trzy duże śmietniki na odpa-
dy – w kształcie ryby. Całość stwo-
rzyła miejsce do organizacji imprez
lub wydarzeń o wymiarze lokalnym 
i regionalnym w celu kultywowania
oraz zachowania tradycji rybackich,

jak też nadmorskiego charakteru
gminy.  

Celem realizacji projektu był
wzrost aktywności i zaangażowania
społeczności w rozwój i zarządzanie
zasobami rybackimi którymi dyspo-
nują poprzez stworzenie jednej stre-
fy aktywności lokalnej dla miesz-
kańców.

Operacja została współfinanso-
wany przez Unię Europejską ze środ-
ków Europejskiego Funduszu 
Morskiego i Rybackiego w ramach
Programu Operacyjnego Rybactwo 
i Morze.

Aktywna strefa CKM

Mieleńska Lokalna Grupa rybacka ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie operacji w ramach 
Priorytetu 4. „zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej” objętego 

Programem operacyjnym „rybactwo i Morze” w zakresach:

Cel ogólny 1. wsparcie rozwoju przedsiębiorczości na obszarze Lsr do 2022 r. w ramach przedsięwzięć: 

1.1.1 Podnoszenie wartości produktów rybactwa poprzez tworzenie lub rozwijanie łańcucha dostaw produktów sektora
rybołówstwa, rybactwa śródlądowego i akwakultury na obszarze LSr do 2022 roku.

Limit środków w naborze: 253 156,00 zł 

1.1.2 Wspieranie przedsiębiorczości lub innowacji młodych ludzi w łańcuchu dostaw produktów sektora rybołówstwa, ry-
bactwa śródlądowego i akwakultury na obszarze LSr do 2022 roku.

Limit środków w naborze: 205 052,00 zł 

1.1.3 różnicowanie działalności lub dywersyfikacja zatrudnienia osób mających pracę związaną z sektorem rybactwa 
w drodze tworzenia lub utrzymania miejsc pracy, nie związanych z podstawową działalnością rybacką na obszarze LSr do
2022 roku. 

Limit środków w naborze: 653 665,00 zł 

1.1.4 Podejmowanie lub rozwój działalności gospodarczej wykorzystującej wodny potencjał obszaru na obszarze LSr do
2022 roku.

Limit środków w naborze: 1 828 879,00 zł 

Cel ogólny 2. Poprawa atrakcyjności obszaru Lsr do 2022 r. w ramach przedsięwzięć: 

2.1.1 tworzenie, rozwój, wyposażenie infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej, przeznaczonej na użytek publiczny histo-
rycznie lub terytorialnie związanych z działalnością rybacką na obszarze LSr do 2022 roku.

Limit środków w naborze: 666 640,00 zł

2.2.1 Promowanie, zachowanie lub upowszechnianie rybackiego dziedzictwa kulturowego na obszarze LSr do 2022 roku.
Limit środków w naborze: 193 719,00 zł

2.3.1 Wspieranie atutów środowiska wodnego na obszarach rybackich i obszarach akwakultury poprzez działania na rzecz
przeciwdziałania kłusownictwu.

Limit środków w naborze: 27 717,00 zł

Cel ogólny 3. wsparcie aktywności  mieszkańców obszaru Lsr do 2022 r.

3.1.1 Pomoc na realizację operacji polegającej na powierzeniu społecznościom rybackim ważniejszej roli w rozwoju lokalnym
i zarządzaniu lokalnymi zasobami rybołówstwa i działalnością morską obejmuje wspieranie dialogu społecznego i udziału
lokalnych społeczności w badaniu i zarządzaniu zasobami rybołówstwa na obszarze LSr.

Limit środków w naborze: 95 911,00 zł 

termin składania wniosków: od 19 lutego 2021 r. do 12 marca 2021 r. do godz. 15.00. 

Miejsce składania wniosków: Biuro Mieleńskiej Lokalnej Grupy rybackiej, 
ul. Nadmorska 27, 76-034 Sarbinowo

szczegółowe informacje dotyczące naboru, w tym: 
zakres tematyczny operacji:  

rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 6 września 2016 r. w sprawie szczegółowych
warunków i trybu przyznawania, wypłaty i zwrotu pomocy finansowej na realizację operacji w ramach działań wsparcie
przygotowawcze i realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność, w tym koszty bieżące i aktywizacja,
objętych Priorytetem 4. Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej, zawartym w Programie Operacyjnym „rybactwo
i Morze”.

warunki udzielania wsparcia: 
– Złożenie wniosku o dofinansowanie operacji wraz z załącznikami w miejscu i terminie podanym w ogłoszeniu.
– Zgodność operacji z Lokalną Strategią rozwoju MLGr rozumie się operację, która: 

1) zakłada realizację celów głównych i szczegółowych LSr, przez osiąganie zaplanowanych w LSr wskaźników; 
2) jest zgodna z programem, w ramach którego jest planowana realizacja tej operacji.

– Operacja jest zgodna z Ustawą z dnia 20 lutego 2015 r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności, rozporzą-
dzeniem Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 6 września 2016 r. oraz rozporządzeniem Ministra
Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 27 lipca 2018 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowych
warunków i trybu przyznawania, wypłaty i zwrotu pomocy finansowej na realizację operacji w ramach działań wsparcie
przygotowawcze i realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność, w tym koszty bieżące i aktywizacja,
objętych Priorytetem 4. Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej, zawartym w Programie Operacyjnym „rybactwo
i Morze”
– Operacja jest zgodna z zakresem tematycznym, który został wskazany w ogłoszeniu o naborze wniosków o udzielenie
wsparcia
– Operacja jest zgodna z lokalnymi kryteriami wyboru operacji oraz zapewnia uzyskanie minimalnej liczby punktów dla
danego przedsięwzięcia.

Lokalne kryteria wyboru operacji: karty oceny operacji według lokalnych kryteriów wyboru w ramach danego środka udo-
stępnione są na stronie: www.mlgr.pl w zakładce: dotacje/działania dla każdego przedsięwzięcia oraz w Biurze LGD. 
Minimalna ilość punktów umożliwiająca otrzymanie dofinansowania jest określona na karcie oceny dla każdego przedsięw-
zięcia.

informacja o wymaganych dokumentach potwierdzających spełnienie warunków udzielenia wsparcia: 
– Wniosek o dofinansowanie zgodny z Priorytetem 4. Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej, zawartym w Pro-
gramie Operacyjnym „rybactwo i Morze” wraz niezbędnymi załącznikami wyszczególnionymi w sekcji B.VII. Informacja 
o załącznikach. 
– Dokumenty, zaświadczenia, certyfikaty lub inne załączniki potwierdzające zgodność operacji z celami Lokalnej Strategii
rozwoju MLGr oraz z lokalnymi kryteriami wyboru operacji.

informacja o  miejscu udostępniania niezbędnych dokumentów o udzielenie wsparcia: 
– Formularz wniosku o udzielenie wsparcia, wniosku o płatność, umowy o udzielenie wsparcia 
– Warunki udzielenia wsparcia, kryteria wyboru operacji określone w LSr  
– Wykaz niezbędnych dokumentów potwierdzających spełnienie warunków o udzielenie wsparcia oraz kryteriów wyboru
operacji określonych w LSr, dostępne są w Biurze Mieleńskiej Lokalnej Grupy rybackiej oraz na stronach internetowych: 

– MLGr – www.mlgr.pl 
– Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego: www.wzp.pl 

wszelkie dodatkowe informacje można uzyskać w Biurze Mieleńskiej Lokalnej Grupy rybackiej 
ul. nadmorska 27, 76-034 sarbinowo, tel. 94 3427971; 600400509 oraz drogą elektroniczną  biuro@mlgr.pl 

UwaGa ! 
w związku z wprowadzeniem stanu zagrożenia wirusem CoVid-19 Biuro MLGr prosi o składanie wniosków o dofinanso-

wanie (dwa egzemplarze w wersji papierowej oraz jeden w wersji elektronicznej)  Pocztą Polską za potwierdzeniem odbioru.
w przypadku składania wniosku osobiście Biuro MLGr informuje o konieczności uzgadniania terminu telefonicznie!
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urząd miejski w mielnie
um@gmina.mielno.pl www.mielno.pl

rzecznik Prasowy – 94 345 98 46 
sekretariat – 94 345 98 31 

redaGUje: 
beso-media
rzecznik Prasowy um w mielnie

wsPółPraCa: 
pracownicy referatów um 
oraz ckm

Redakcja zastrzega sobie prawo skracania 

nadesłanych materiałów, redagowania i opatrywania

własnymi tytułami.

wydawCa:

Gmina Mielno już ma Eco Harmonogram
Zachęcamy do pobrania Śmieci Apka 
Eco harmonogram to aplikacja pozwalająca na pobieranie harmono-
gramu odbiorów odpadów komunalnych dla twojego adresu zamiesz-
kania w gminach, które przystąpiły do programu Eco Harmonogram. 

aplikacja pobierze harmonogram dla twojego adresu zamieszkania
dzięki czemu nie musisz wyszukiwać swojego harmonogramu na stro-
nach gminy lub firm odbierających odpady.

Eco harmonogram automatycznie pobierze również nowe harmo-
nogramy jak i na bieżąco będzie aktualizować wszelkie zmiany harmo-
nogramu dla twojego adresu zamieszkania. 

aplikacja automatycznie powiadomi cię o nadchodzącym terminie
wywozu odpadów. 

aplikacja pozwala na ściągnie harmonogramu tylko dla gmin, które
przystąpiły do programu Eco Harmonogram. 

Sprawdź dostępność twojego harmonogramu w aplikacji, gminie
lub na http://www.ecoharmonogram.pl


