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KOLEJNY ELEMENT CYFRYZACJI URZĘDU MIEJSKIEGO

Zmieniamy Urząd dla Was
E-deklaracje, e-opłata miej-
scowa, e-budżet –  to frag-
menty większego planu, który 
konsekwentnie realizowany 
jest w Gminie Mielno. Cel 
jest oczywisty: maksymalne 
ułatwienie życia podatnikom, 
którzy będą mogli wiele spraw 
załatwić zdalnie z wyko-
rzystaniem smartfona, czy 
komputera podłączonego do 
Internetu.

Urzędy od zawsze kojarzą się 
z trudnymi do wypełnienia deklara-
cjami i zawiłymi procedurami. Aby 
całkowicie odmienić to oblicze, po-
wstaje coraz więcej nowoczesnych 
rozwiązań, z których korzystać mogą 
też interesanci Urzędu Miejskiego 
w Mielnie.

OPŁATĘ MIEJSCOWĄ 
ROZLICZYSZ W SWOIM 
DOMU

Już od 2020 r. wszyscy przedsię-
biorcy hotelarscy w gminie Mielno 
mogą korzystać z systemu travelhost, 
dzięki czemu opłatę miejscową roz-
liczą całkiem zdalnie. To duże uła-
twienie, ponieważ znika konieczność 
częstych wizyt w urzędzie w trakcie 
sezonu. Szczegółowe informacje od-
nośnie do możliwości korzystania 
z systemu można uzyskać w Urzędzie 
Miejskim w Mielnie.

DEKLARACJA PODATKO-
WA WYPEŁNI SIĘ SAMA 
ZA CIEBIE

W 2022 r. wprowadziliśmy in-
nowacyjny system, dzięki któremu 
wypełnienie i złożenie w urzędzie in-
formacji/ deklaracji podatkowej stało 

się łatwe jak jeszcze nigdy dotąd. Po-
datnik nie musi zastanawiać się, którą 
rubrykę wypełnić, ani który załącznik 
w jego przypadku jest wymagany. 
Wystarczy, że odpowie na określo-
ne pytania, a system automatycznie 
wygeneruje właściwe dokumenty. Na 
koniec stworzony plik można zapi-
sać, wydrukować i zanieść podpisany 
do urzędu lub podpisać „epuapem” 
i zdalnie wysłać do urzędu. Prościej 
i szybciej się już chyba nie da!

NA CO IDĄ MOJE PODATKI?
W zeszłym miesiącu uruchomiony 

został system przedstawiający budżet 
Gminy Mieln w bardzo zrozumiały 
i przejrzysty sposób. Aby dowiedzieć 
się cokolwiek o podstawowych docho-
dach i wydatkach nie trzeba już anali-
zować uchwały budżetowej – wystarczy 
dostęp do Internetu w smartfonie, czy 

jakimkolwiek innym urządzeniu. Sys-
tem graficznie ukazuje dane, dlatego 
nie trzeba być ekonomistą, żeby zrozu-
mieć wykresy. Już też sprawdź efekt na 
mielno.budzetyjst.pl

NA TYM NIE KONIEC!
Planów jest dużo, ale już teraz 

trwają prace nad m.in. wdrożenie ta-
kiego systemu, który pozwoli każde-

mu podatnikowi mieć wgląd w swoje 
tzw. indywidualne konto podatnika. 
Będzie mógł zweryfi kować zaległości, 
czy wydrukować potwierdzenie wpła-
ty. Będzie mógł też zapłacić za zobo-
wiązania całkowicie bezgotówkowo. 
Czyli podatnik w jednym miejscu uzy-
ska wszystkie informacje odnośnie do 
swoich rozliczeń z urzędem miejskim. 
Brzmi sensownie, prawda?

MIELEŃSKI FESTIWAL MUZYCZNY 
TO ALTERNATYWA DLA SOPOTU

Festi wal nowych 
rytmów
W wakacje, w Mielnie, odbędzie się kolejna edycja muzycz-
nego wydarzenia HIPPIEZA Mielno Festi val 2022. 
Mielno, od 4 do 6 sierpnia, zamieni się w miasto festi walo-
we z różnorodną muzyką, pozytywną atmosferą i szczęśli-
wymi ludźmi. 4 sierpnia, w czwartek, na uczestników czekać 
będzie Before Party z Kubą Karasiem, a od piątku, 5 sierp-
nia, rozpoczną się koncerty.  

W pierwszy dzień, 4 sierpnia, na scenie 
wystąpią: SZYMI SZYMS, IGO, MERY SPO-
LSKY, WANDA I BANDA, SIDNEY POLAK, 
RALPH KAMINSKI, PRO8L3M. W sobotę za-
grają natomiast: BOKKA, ZALIA, VELLOW, 
FISZ EMADE TWORZYWO, NOSOWSKA, 
TYMEK, KAYAH. 

 W piątek i w sobotę (5 i 6 sierpnia) plano-
wane jest też afterparty w stylu SILENT DISCO 
z Flirtini, Zeppy Zepem, Młodym Klaksonem 
i innymi. 

 Główna lokalizacja festiwalu to Stadion 
Miejski Saturn w Mielnie, który sąsiaduje 
z plażą. Dodatkowo w całym Mielnie pojawi się 
kilka stref festiwalowych z dodatkowymi atrak-
cjami w tym m.in. strefa gastro, targi vintage, 
zajęcia z jogi i medytacji, masaż dźwiękiem 
gongów i mis tybetańskich, spotkania z cieka-
wymi ludźmi i wiele innych.

 Inspiracją do stworzenia tego eventu był 
pierwszy Zlot Polskich Hippisów, który odbył 
się 20 lipca 1968 roku w Mielnie. Tego gorą-

cego lata w Mielnie miał miejsce nieformalny 
pierwszy wielki zlot polskich hippisów – mło-
dych ludzi wyznających idee wolnościowe 
i pacyfi styczne. Wśród przybyłych do Mielna 
hippisów znalazła się między innymi 17-letnia 
Olga Ostrowska. Właśnie tu przybrała pseudo-
nim Kora, a kilka lat później zdobyła sławę jako 
wokalistka zespołu Maanam.

 Jedno jest pewne — HIPPIEZA to najgo-
rętsze wydarzenie tych wakacji w zachodnio-
pomorskim. Zeszłoroczna edycja skradła serca 
festiwalowych koneserów, a w tym roku będzie 
jeszcze lepiej. 

Są już dostępne bilety w kilku wariantach. 
Między innymi jednodniowe oraz karnety na 
wszystkie dni festiwalu.  Dodatkowo w sprze-
daży są bilety COMFORT PASS zawierające de-
dykowany punkt wymiany opasek, wejście bez 
kolejki, bar bottle service oraz food corner w ce-
nie 799 PLN. To festiwalowe ALL INCLUSIVE.

 Bilety na HIPPIEZA Mielno Festival moż-
na kupić już na portalu KubBilecik.pl
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Jutro zaczyna się tu sezon…
Już za rogiem czekają wakacje, w których rytmie żyje praktycznie cała gmina Mielno. Pomimo stale wydłużającego 

się sezonu i wzmożonej aktywności turystycznej, nadal większość lokalnych przedsiębiorców funkcjonuje w orbicie 
wakacji, czyli czasu napływu prawie 2 mln turystów na teren naszego samorządu. Coraz częściej pojawiają się jednak 
głosy, że przez trudną sytuację ekonomiczną w Polsce w tym roku obiekty hotelarskie mogą stać puste. Czy mamy czego 
się bać? O to, jaki będzie sezon w Gminie Mielno, zapytaliśmy naszych rozmówców.

DR PATRYCJUSZ ZARĘBSKI 
(przewodniczący Rady Turystyki Gminy Mielno, przedsiębiorca 
hotelarski w gminie Mielno, pracownik naukowy): 

- Uważam, że sezon turystyczny będzie udany i pomimo trudnej sytuacji ekono-
micznej wywołanej wojną, szalonymi wzrostami cen i infl acją, turyści licznie odwie-
dzą naszą gminę. W tej kwestii jestem zawsze optymistą i wierzę w siłę polskiej tury-
styki, a w szczególności w turystykę nadmorską. Co daje mi powód do optymizmu? 
Jesteśmy w okresie po pandemicznym, zniesiono większość obostrzeń związanych 
z COVID-19 i obserwujemy zwiększone zapotrzebowanie na podróże i wypoczynek. 
Śmiało możemy postawić tezę, że turystyka, regeneracja sił fi zycznych i psychicznych 
w hierarchii potrzeb stają się potrzebą podstawową każdego człowieka. Innymi słowy 
oznacza to, że podróże stają się dla nas na tyle ważne, że nie zrezygnujemy z nich 
pomimo zawirowań gospodarczych i wzrostu cen. Warto jeszcze podkreślić wysoką 
wartość i jakość produktu turystycznego jaką oferuje turystom nasza gmina. Na dobrą 
markę gminy Mielno i rozpoznawalność w kraju i na świecie wpływają zarówno wysoki 
standard bazy turystycznej, jak również oferta kulturalna i liczne atrakcje oferowane 
turystom. Od lat gmina Mielno jest najpopularniejszą gminą turystyczną w Polsce, 
licznie odwiedzaną przez turystów i tak też będzie w nadchodzącym sezonie.

ANNA MIERZEJEWSKA 
(przedsiębiorca hotelarsko-gastronomiczny w gminie Mielno):

- Gmina Mielno jest na tyle popularną marką wśród turystów, że nawet w gor-
szych czasach odwiedzają nas tłumy ludzi spragnionych odpoczynku od codzienności. 
Wydaje mi się, że wszyscy zdajemy sobie sprawę z szaleństwa cenowego w Polsce, 
bo kupując każdy produkt – czy to w sklepie spożywczym, w restauracji, czy płacąc 
rachunki za mieszkanie – odczuwamy potworne podwyżki. Turyści nie są oderwani 
od rzeczywistości, dobrze wiedzą co się dzieje, dlatego przyjadą do nas świadomi 
tego, że za urlop będą musieli zapłacić trochę więcej niż w tamtym roku. Rosną ceny 
wszystkich produktów, jakie wykorzystujemy w działalności hotelarskiej, czy gastro-
nomicznej, przez co my także zmuszeni jesteśmy do zwiększania cen. Ciężko określić, 
kiedy to się skończy, ale trzeba się przyzwyczaić do tej sytuacji, na którą nie mamy 
przecież wpływu. 

RADOSŁAW SOBKO 
(pełnomocnik burmistrza Mielna ds. turystyki, wiceprzewodniczący 
Rady Turystyki Gminy Mielno):

- Już w 2020 r. turyści udowodnili, że nawet w obliczu niespotykanych dotąd zawi-
rowań społeczno-gospodarczych spowodowanych walką z pandemią, będą wyjeżdżać na 
urlopy i faktycznie pandemia nie odstraszyła ich przed przyjazdem np. do Gminy Miel-
no. Oczywiście ruch turystyczny był wtedy trochę mniejszy niż w normalnych warun-
kach, a sam charakter wyjazdów nieco się zmienił, lecz mogliśmy się przez to utwierdzić 
w przekonaniu, że turystyka staje się dla człowieka jednym z priorytetów, bez którego nie 
wyobraża sobie już życia. Myślę, że to gwarant dla polskiego wybrzeża – gwarant tego, że 
pomimo pogarszającej się sytuacji ekonomicznej i uderzającej w portfele Polaków infl acji, 
obiekty w Gminie Mielno jak co roku wypełnią się przyjezdnymi. Turyści dobrze wiedzą, 
że wzrost cen energii, czy paliwa w gospodarce odbija się na cenach praktycznie wszyst-
kich dóbr, dlatego liczą się z podwyżkami cen w hotelarstwie i gastronomii. Być może 
efektem będzie ograniczenie skłonności do łatwiejszego wydawania pieniędzy na urlopie, 
co spowoduje tzw. oglądanie wydawanego pieniądza z każdej strony. 

PAWEŁ TWAROWSKI 
(przedsiębiorca gastronomiczny w gminie Mielno):

- Sezon 2022 zapowiada się dobrze. Z prognozy pogody możemy wnioskować, że 
lato będzie gorące, więc spodziewamy się tak samo dużo klientów, a może i więcej, co 
w tamtym roku. Wiele osób przekonało się, że nad polskim Bałtykiem da się dobrze 
wypocząć i fajnie spędzić czas, w czym wydatnie pomaga gmina Mielno swoimi ak-
cjami promocyjnymi i ofertą kulturalną. My "gastronomicy" będziemy przygotowani 
w 110%, aby zapewnić naszym gościom najlepszą obsługę i pyszne jedzenie, a także 
lokalne specjały, których próżno szukać w innych częściach kraju. Zapraszamy do 
gminy Mielno!

SYLWIA MYTNIK 
(dyrektor biura Lokalnej Organizacji Turystycznej w Mielnie):

- Ostatnie dwa lata pandemii zmieniły turystyczne preferencje Polaków. Restrykcje, 
zamykanie granic, certyfi katy covidowe, niepewność przy zagranicznych podróżach wpły-
nęły na większe zainteresowanie turystyką krajową. Wykształcił się trend na turystykę 
lokalną. Było to także zauważalne na przykładzie naszej gminy. Szczególnie rok ubiegły 
zaliczyć można do bardzo udanych. Tłumy nad Bałtykiem to perspektywa także na 2022 
roku. Z raportu CBOS z początku tego roku wynika, że turystyczne aspiracje Polaków 
wróciły już zasadniczo do poziomu sprzed pandemii COVID-19. To dobry sygnał dla 
polskiej branży turystycznej, ale nie zapominajmy że sytuacja ekonomiczna nie sprzyja 
turystce. Będzie to sezon wysokich cen i prawdopodobnie krótkoterminowych pobytów 
wakacyjnych. Przedłużenie możliwości skorzystania z bonu turystycznego do września 
może okazać się silnym czynnikiem wzmacniającym turystykę krajową i oby tak było. 
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Rzecznik Prasowy – 94 345 98 46 
sekretariat – 94 345 98 31 

RReeddaagguujjee::  
Beso-Media
Rzecznik Prasowy UM w Mielnie

WspółpRaca: 
pracownicy referatów UM oraz CKM
Ekowspólnota" LOT w Mielnie

Redakcja zastrzega sobie prawo skracania 
nadesłanych materiałów, redagowania i opatrywania
własnymi tytułami.
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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



3wydarzeniaMAJ 2022 | nr 5 (82) |       www.mielno.pl        www.facebook.com/GminaMielno

Samorządowa debata
Gmina Mielno była gospodarzem Walnego Zebrania Delegatów organizowanego przez Związek Miast i Gmin Morskich. 
Na wydarzenie przybyło ponad trzydziestu przedstawicieli samorządów z całego wybrzeża. 

ŁĄCZY NAS MORZE
Związek Miast i Gmin Morskich 

to organizacja kontynuująca działal-
ność Związku Gospodarczego Miast 
Morskich, założonego przez Eugeniu-
sza Kwiatkowskiego w 1946 r. Człon-
kami stowarzyszenia jest większość 
nadmorskich samorządów w Pol-
sce – prócz gmin jest to także Urząd 
Marszałkowski Województwa Pomor-
skiego oraz od niedawna Urząd Mar-
szałkowski Województwa Zachodnio-
pomorskiego. Gmina Mielno od wielu 
lat należy do organizacji i z tej współ-
pracy korzysta w istotny sposób. 

- Nadmorskie samorządy mają 
wiele wspólnych cech takich jak roz-
winięta turystyka, ale też wiele wspól-

nych problemów, które razem łatwiej 
rozwiązywać - zauważa Olga Roszak-
-Pezała, burmistrz Mielna.

„NIE” DLA ROZBIORU 
GMINY MIELNO

W trakcie wydarzenia nie zabra-
kło dyskusji także o najtrudniejszych  
tematach, takich jak próba oderwa-
nia Łaz od Gminy Mielno przez 
Gminę Sianów. Delegaci Związku 
praktycznie jednogłośnie ( jeden 
głos wstrzymujący się) przyjęli apel 
w sprawie zaniechania wszczętej pro-
cedury. „Z przeprowadzonych na te-
renie gminy Mielno konsultacji spo-
łecznych odnośnie inicjatywy władz 
Sianowa wynika jednoznacznie, że 

97 proc. mieszkańców gminy jest 
przeciwko przyłączeniu Łaz do gmi-

ny Sianów, a sami mieszkańcy Łaz 
w 96% opowiedzieli się przeciwko 

tej inicjatywie” – można przeczytać 
w stanowisku. 

Ryby – świat wokół nas 
Lokalna Organizacja Turystyczna w Mielnie realizuje 
projekt  „Ryby – świat wokół nas. Cykl warsztatów 
edukacyjnych”. 

Jego celem jest wsparcie aktywności mieszkańców ob-
szaru Lokalnej Strategii Rozwoju. Główne działania pro-
jektu to wydanie 3500 egzemplarzy mapy w skali 1:80 000, 

w wersji polsko-niemieckiej pn. „Wędkarstwo na obszarze 
Mieleńskiej Lokalnej Grupy Działania” oraz cykl warsz-
tatów edukacyjnych dla dzieci w 16 placówkach oświato-
wych na terenie ośmiu gmin Mieleńskiej Lokalnej Grupy 
Rybackiej. 

Zakończenie projektu planowane jest na czerwiec 
2022 r.

Pół wieku w służbie
Jubileusz 50-lecia pracy zawodo-
wej obchodził doktor Sławomir 
Wilk, aktywnie do dziś pracu-
jący w sarbinowskim ośrodku 
zdrowia.

Skromny, pogodny, zawsze słu-
żący pomocą, pół wieku poświęcił 
ratowaniu zdrowia mieszkańców nad-
morskiej miejscowości. Zna wszyst-
kich swoich pacjentów - tych dużych 
i tych małych, a i jego w Sarbinowie 
rozpoznaje kilka pokoleń mieszkań-
ców. Za troskę i służbę "swojemu" 
lekarzowi podziękowała lokalna spo-
łeczność, władze gminy,  mieleńscy 
radni, przedstawiciele Okręgowej 
Izby Lekarskiej i koledzy po fachu. Był 
tort, wspomnienia, dedykowana spe-
cjalnemu gościowi szkolna akademia 
oraz moc życzeń... przede wszystkim 
zdrowia i pogody ducha.

Promocja kultury bałtyckiej
Mieleńska Lokalna Grupa Rybacka 
realizuje w tym roku projekt pn. 
„Promocja kultury bałtyckiej” , 
którego nadrzędnym celem jest 
poprawa atrakcyjności obszaru 
grupy poprzez organizację cyklu 
wydarzeń dla lokalnej społeczności.  
Przedsięwzięcie to ma również 
propagować i promować rybackie 
dziedzictwo kulturowe naszych 
terenów. 

W ramach pierwszego etapu pro-
jektu odbyła się dwudniowa konferen-
cja, w której uczestniczyli m.in.:  Olgierd 
Kustosz - wicemarszałek województwa 
zachodniopomorskiego, Olga Roszak 
– Pezała – Burmistrz Mielna, włodarze 
gmin członkowskich, przedstawiciele 
Urzędu Marszałkowskiego w Szczecinie, 
jak też lokalnych grup rybackich - part-
nerów Północnego Szlaku Rybackiego.

Spotkanie było też dobrą okazją 
do podsumowania działań lokalnych 
grup rybackich w kończącej się obecnie 
perspektywie unijnej oraz prezentacji 
pomysłów i projektów zrealizowanych 
dzięki zewnętrznemu dofi nansowaniu.  

- Przekazaliśmy prezydencję w sie-
ci zachodniopomorskich grup rybackich 
Kołobrzegowi  - poinformował Krzysztof 
Szpakiewicz, prezes MLGR.  I branżowy 
symbol „władzy” -  wielką rybę - odebrali 
reprezentanci RLGD Morze i Parsęta z 
Kołobrzegu.

W drugim dniu konferencji w mie-
leńskim Centrum Promocji Rybactwa 
odbył się pokaz kulinarny zwieńczony 
degustacją dań z ryb bałtyckich. Goście 
mogli spróbować potraw przyrządzo-
nych na miejscu przez lokalnych restau-
ratorów.  Dodatkowo w celach eduka-
cyjnych, jak i promocyjnych we wnętrzu 
CPR powstała tematyczna aranżacja.  
Odsłonięto 58 ceramicznych ryb bałtyc-
kich stworzonych przez artystkę z Wła-
dysławowa, które na ściennie w placówce 
utworzyły oryginalną ławicę. 

Drugi etap projektu obejmie cykl 
pokazów kulinarnych w mieleńskim 
Centrum Promocji Rybactwa, jak też 
wyjazd dzieci i młodzieży z sekcji ta-
necznej Centrum Kultury w Mielnie na 
Festiwal Kultury Krajów Bałtyckich do 
Władysławowa. W ramach popularyzo-
wania lokalnego dziedzictwa kulturo-
wego rybaków obszaru MLGR tancerze 
z CKM zaprezentują się w lokalnych 
strojach.  
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Wspieramy 
seniorów 
Gmina Mielno otrzymała po-
nad 58 tys. zł na funkcjonowanie 
Dziennego Domu "Senior+" 
w ramach programu Ministerstwa 
Rodziny, Pracy I Polityki Społecz-
nej.

Celem działania Dziennego 
Domu Senior plus - funkcjonujące-
go w strukturach Miejskiego Ośrod-
ka Pomocy Społecznej w Mielnie od 
ubiegłego roku - jest zwiększenie ak-
tywnego uczestnictwa seniorów w ży-
ciu społecznym oraz zapewnienie im 
wsparcia.

Usługi świadczone w Dziennym 
Domu Senior +: socjalne, w tym go-
rący posiłek; edukacyjne;  kultural-
no-oświatowe; aktywności ruchowej; 
sportowo – rekreacyjne; aktywizujące 
społecznie; terapii zajęciowej. 

Dzienny Dom "Senior +" funkcjo-
nuje w strukturach Miejskiego Ośrod-
ka Pomocy Społecznej w Mielnie i za-
pewnia do 15 miejsc dla nieaktywnych 
zawodowo seniorów w wieku 60+ 
zamieszkujących na stałe na terenie 
Gminy Mielno.

Placówka zapewnia 8-godzinną 
ofertę usług w dni robocze od ponie-
działku do piątku w godz. 7.30 – 15.30.

Finanse:

58320 
ZŁOTYCH
DOTACJA TO 40.50 % 
WARTOŚCI PROJEKTU;

85680
ZŁOTYCH
ŚRODKI WŁASNE, 
CO STANOWI 59.50 % 
WARTOŚCI PROJEKTU;

144000
ZŁOTYCH
CAŁKOWITY KOSZT 
ZADANIA PUBLICZNEGO; 

W obiektywie

Pracownikom Biblioteki Publicznej 
Gminy Mielno, w Dniu Bibliotekarza, 
życzono niegasnącego entuzjazmu, wy-
trwałości i kreatywnych działań w pro-
pagowaniu czytelnictwa. 
Dobrze, że jesteście, bo to dzięki Wa-
szej pracy wszyscy ci, którzy kochają 
literaturę i czerpią z niej wiedzę czują 
się bogaci i doceniają piękno kultury.

Promyk 
wsparcia 

Od wielu lat wspieramy dzieci 
i rodziców w ramach placówki wspar-
cia dziennego „Promyk” w Gąskach. 
Nasza oferta fi nansowana jest również 
z funduszy unijnych, które oferują no-
woczesne formy kształcenia, zabawy 
oraz zajęcia ze specjalistami m.in. so-
cjoterapeutą i psychologiem. Z uwagi 
na to, iż w naszej placówce nastąpiła 
rotacja uczestników mamy obecnie 
wolne miejsca. 

Serdecznie zapraszamy rodziców, 
którzy potrzebują wsparcia w zakresie 
czasu wolnego dzieci do kontaktu. 
Przyjmujemy dzieci od 6. do 18. roku 
życia. 

Numer kontaktowy do kierow-
nik Klaudii Urbaniec - 690 407 415

II rata opłaty za zezwolenia na alkohol
Przypominamy przedsiębiorcom 
prowadzącym sprzedaż napo-
jów alkoholowych, że:

- 31 maja 2022 r. upływa ustawo-
wy termin dokonania opłaty II raty 
za korzystanie z zezwoleń na sprze-
daż napojów alkoholowych.

Dopełnienie powyższego obo-
wiązku jest warunkiem zachowania 
przez przedsiębiorcę ważności ze-
zwoleń.

Jeżeli przedsiębiorca nie do-
konał w terminie do 31.05.2022r. 
opłaty za zezwolenia ma możliwość 

zrobić to jeszcze w ciągu 30 dni wraz 
z opłatą dodatkową w wysokości 
30% rocznej opłaty za zezwolenia.

Niedopełnienie ww. obowiązku  do 
31.05.2022r. oraz w dodatkowym termi-
nie 30 dni wraz z opłatami dodatkowy-
mi skutkować będzie wszczęciem postę-

powania administracyjnego w sprawie 
stwierdzenia wygaśnięcia posiadanych 
zezwoleń na sprzedaż napojów alkoho-
lowych, co uniemożliwi ubieganie się 
przedsiębiorcy o ponowne zezwolenia 
przez okres 6 miesięcy od wydania de-
cyzji o wygaszeniu zezwoleń. 

Zapraszamy seniorów 
Dzienny Dom Senior+ choć działa niespełna 8 
miesięcy, to rozwija potencjał seniorów z gminy 
Mielno i pozwala im na dzielenie się swoją wie-
dzą z innymi członkami naszej społeczności. 

Na przestrzeni tych kilku miesię-
cy poza klasyczną działalnością odby-
ło się wiele ciekawych wydarzeń.

Seniorzy zorganizowali spotka-
nie wigilijne połączone z integracją 
międzypokoleniową seniorów i dzieci, 
czego rezultatem było przedstawienie 
w klimatycznej scenerii "Opowieści 
wigilijnej". Kolejną imprezą była za-
bawa karnawałowa seniorów, wspól-
nie przez nich przygotowana i "opra-
wiona" wspaniałą muzyką, a także 
tworzenie wspaniałych szalików 
w ramach projektu „otul swoje drze-
wo”. Zorganizowano akcję pn. '"Pol-
skie kobiety – kobietom z Ukrainy", 
w której lokalne zespoły muzyczne 
zaprezentowały swoje umiejętności; 
przygotowano ozdoby wielkanocne 
najróżniejszymi technikami twórczy-
mi, a także wspólne śniadanie Wiel-
kanoce. Na przestrzeni tych miesięcy 

zorganizowano cykl spotkań eduka-
cyjnych: "Stop manipulacji – Nie daj 
się oszukać!", kampanię "Życie za-
czyna się po 60-tce" oraz "Tydzień 
WEGE – jak i co jeść zdrowo". Uczest-
nicy zajęć współtworzyli ogród wio-
senny – seniorzy sami zadecydowani 
o rodzaju roślin i wyglądzie ogródka; 
prezentacja "Tydzień poezji i pieśni 
patriotycznej" dający możliwość eks-
presji patriotycznej.

Jeśli czujesz się samotny, narze-
kasz na nudę, potrzebujesz wsparcia 
w zakresie ruchowym, chcesz prze-
kazać swoją wiedzę i umiejętności in-
nym ZGŁOŚ SIĘ DO NAS – WSPÓL-
NIE zorganizujemy wolny czas.

kontakt 
tel.  94-3166-202
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TRZECIA EDYCJA AKCJI LOKALNEJ SPOŁECZNOŚCI Z MIELEŃSKIM SAMORZĄDEM

Mieszkańcy dbają o przyrodę 
W ekologicznej inicjatywie mieszkańców miasta uczestniczyli pomysłodawcy, społeczność uczniowska, nauczyciele, 
lokalni samorządowcy i urzędnicy. 

Dopisała frekwencja, humory, 
pogoda. Wszyscy chętnie posprzątali 
swoje miejsce na Ziemi - przed waka-
cjami, także dla siebie i naszych gości 
wakacyjnych. 

Ponad 300 osób zebrało śmieci po-
zostawione na mieleńskiej plaży i wy-
dmach manifestując tym samym jak waż-
na jest ochrona środowiska naturalnego, 
tym bardziej w turystycznej gminie. 

Czy wiecie, że do mórz i oceanów 
co minutę trafi a ciężarówka odpadów, 
które zabijają ptaki, ryby, wieloryby 
i delfi ny. Plaże naszego Bałtyku toną 
w śmieciach. Zatrzymajmy wspólnie 
to szaleństwo. My to robimy, a Wy? 
Pamiętajcie o tym spędzając wakacje 
nad morzem!

Szczególne 
dziękujemy: 
Restauracji "Pod Wydmą" w Unieściu - 
za ciepły poczęstunek po akcji;
Lodziarniom Żmuda-Trzebiatowskich - 
za słodkie co nieco;
Szkole Podstawowej w Mielnie  - za 
300 chętnych par rąk do pracy;
Oldze Roszak-Pezale, burmistrzowi 
Mielna  - za patronat nad projektem 
ekologicznym;
Mieleńskiemu Ośrodkowi Sportu i Re-
kreacji - za rękawice, worki na śmieci 
i odbiór odpadów
Bez Waszego wsparcia i pozytywnej 
energii nie byłoby takiego efektu.

Opinia
Andrzej Żmuda-Trzebiatowski, lokalny 
przedsiębiorca i pomysłodawca akcji.

- Ogromnie się cieszę, że zapoczątko-
wana trzy lata temu społeczna inicja-
tywa jest kontynuowana i to teraz aż 
z takim rozmachem. W tym roku ponad 
300 osób posprzątało wydmy i plaże. 
To oznacza, że my mieszkańcy widzimy 
taką konieczność i jednocześnie po-
trzebę ciągłej edukacji proekologicznej. 
Finał: o zgrozo... znaleźliśmy styropian, 
piłki, szklane butelki, a nawet telewizo-
ry czy garnki. To pokazuje, że ludzie nie 
traktują poważnie przyrody, a przecież 
bez niej ludzkość nie przetrwa.  

Majowy 
marsz 
Majówka w Mielnie upłynęła 
pod znakiem Enea Polish Nordic 
Walking Cup!

Fani terenowych marszów zmie-
rzyli się z trudną trasą plażowo/leśną 
na dystansie 5 i 10 km. Jak co roku 
zainteresowanie wśród turystów było 
ogromne – organizatorzy już zapo-
wiadają przybycie nowych miłośni-
ków tej dyscypliny w kolejnej edycji. 
Rekordowa liczba uczestników – 160 
osób – przeszło wyznaczonym szla-
kiem: ul. Kościuszki / 1 Maja / plaża 
w stronę Mielenka / odcinek trasy 
Velo Baltica Mielenko - Mielno.

Nordic Walking to ogólnodostęp-
na dyscyplina sportowa dla osób w każ-
dym wieku. Liczba osób uprawiających 
Nordic Walking w Polsce z roku na rok 
znacznie wzrasta, a trasy gminy Miel-
no określane są przez kijkarzy mianem 
najlepszych w Polsce!
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Plenerowy jubileusz
Rozmowa z Krzysztofem Szalą, komisarzem mieleńskiego pleneru plastycznego organizowanego przez Silesia Tak Art

- Jak rozpoczęła się historia mie-
leńskich plenerów? 

- Do Unieścia w gminie Mielno, 
które jest w tej chwili osiedlem w mie-
ście Mielno, przyjeżdżamy z żoną Mał-
gorzatą od ponad 30 lat. Po raz pierw-
szy na plener plastyczny w tym miejscu 
zostaliśmy zaproszeni wiosną 2001 roku 
przez naszego kolegę Janusza Rapkie-
wicza, który był organizatorem takich 
artystycznych spotkań. Kolega był 
szefem Zachodniopomorskiego Klubu 
Twórców „Pasja” ze Szczecina, a ple-
nery nad Bałtykiem organizował w la-
tach 2001 – 2011, głównie w Unieściu. 
We wrześniu 2011 roku miało miejsce 
ostatnie takie spotkanie, ponieważ 
kolega zrezygnował z organizacji ple-
nerów nad morzem. Wtedy zrodziła 
się w głowie mojej żony myśl, abyśmy 
założyli własne stowarzyszenie twórcze, 
które pozwoliłoby  miłośnikom  ziemi 
mieleńskiej kontynuować nadmorskie 
spotkania artystyczne. We wrześniu 
2012 roku spotkaliśmy się w grupie 23 
artystów w ośrodku wypoczynkowym 
„KROKUS” na plenerze plastycz-
nym, który miał nazwę „Zacumowani 
w bezpiecznym porcie”. Jak się później 
okazało, to spotkanie zadecydowało 
o powołaniu do życia Stowarzyszenia 
Silesia Tak Art. Stowarzyszenie zosta-
ło zarejestrowane 22 lutego 2013 roku 
przez 23 przyjaciół, będących jednocze-
śnie twórcami i animatorami kultury. 
Większość z nich znała się i utrzymy-
wała kontakt od wielu lat, a niektórzy 
poznali się w latach osiemdziesiątych 
ubiegłego wieku. Stowarzyszenie ofi-
cjalnie zainaugurowało działalność or-
ganizacją Międzynarodowego Pleneru 
Plastycznego pod nazwą „Wiosenny rejs 
po przygodę”, który odbył się w dniach 
od 30 kwietnia do 11 maja 2013 roku 
w Unieściu na terenie Gminy Mielno. 
W plenerze wzięło udział 27 artystów 
z kraju oraz dwie twórczynie z Niemiec.

- To już 10. plener plastyczny 
w Gminie Mielno - czy można poku-
sić się o jakieś podsumowanie? 

- X Międzynarodowy Plener Pla-
styczny pt. „PANORAMA GMINY 
MIELNO” oficjalnie jest 10. artystycz-
nym spotkaniem, jednak licząc ple-
ner założycielski, który miał miejsce 
w 2012 roku, to było to nasze 11. przed-
sięwzięcie w gminie Mielno o takim 
charakterze. Na przestrzeni tych 10 lat 
podczas organizowanych przez Silesia 
Tak Art plenerów spotkało się łącznie 
ponad 300 twórców (sumując ilość 
artystów biorących udział w każdym 
roku). Ilość powstałych w tym czasie 
prac jest imponująca, ponieważ może-
my śmiało przyznać, że było to ponad 
pół tysiąca obrazów, rzeźb, fotografii 
i rękodzieł.Większość, bo ponad 400 
dzieł stanowiły obrazy. Warto pod-
kreślić, że ponad 300 prac powstałych 
podczas plenerów w Mielnie została 
przez nas i naszych twórców przeka-
zana na cele charytatywne, m.in. na 
rzecz Podkarpackiego Hospicjum dla 
dzieci w Rzeszowie, Tyskiego Hospi-
cjum im. św. Kaliksta I, Hospicjum 
CORDIS w Katowicach, corocznych 
aukcji prac na rzecz Wielkiej Orkiestry 
Świątecznej Pomocy, a także na rzecz 
fundacji, świetlic środowiskowych 
oraz na rzecz Partnerów wspierających 
działania Silesia Tak Art.

- Czy można powiedzieć, że 
członkowie i sympatycy Silesia Tak 

Art zaprzyjaźnili się z naszym samo-
rządem?

- W 2015 roku podczas wystawy 
poplenerowej w POSW „KROKUS” po 
raz pierwszy mieliśmy okazję poznać 
Panią Olgę Roszak-Pezałę, która była 
wtedy wójtem Gminy Mielno i tak roz-
poczęła się nasza znajomość i przygoda 
z  władzami gminy, a później z władzami 
miasta Mielno i z samorządowcami. Od 
2016 roku nasze plenery w Mielnie obej-
mowane są co roku honorowym patro-
natem przez burmistrza Mielna, a Gmi-
na Mielno, Centrum Kultury w Mielnie 
i samorządowcy co roku wspierają nasze 
przedsięwzięcia o charakterze kultural-
no-oświatowym. Od tego momentu ple-
nery Silesia Tak Art w Mielnie wpisane są 
co roku w kalendarz imprez kulturalno-
-oświatowych Mielna, z czego jesteśmy 
dumni.

- Uczestnicy plenerów to za-
równo amatorzy-pasjonaci, jak i wy-
kształceni malarze. Czy spotkania 
w Mielnie pełnią też rolę edukacyjną 
dla artystów?

- Każdy plener ma na celu integra-
cję środowiska twórców i sympatyków 
stowarzyszenia oraz ich rozwój, ponie-
waż co roku w ramach tych spotkań or-
ganizujemy warsztaty doskonalące różne 
techniki malarskie i artystyczne. Często 

w roli instruktorów występują ci z nas, 
którzy posiadają wiedzę i opanowali 
w pełni konkretne techniki plastyczne. 
Warto podkreślić, że jedna z naszych ko-
leżanek była też instruktorką z techniki 
wycinanki intuicyjnej podczas warsz-
tatów zorganizowanych w Centrum 
Kultury w Mielnie dla mieszkańców, 
a niekiedy lokalni twórcy biorą udział 
w organizowanych przez nas zajęciach. 
Korzystamy także z pracowni artystycz-
nych poza miejscem pleneru np.w pra-
cowni ceramiki, gdzie ważnym etapem 
jest wypalenie prac w specjalnym piecu. 
Dzięki wsparciu Gminy Mielno mieli-
śmy okazję skorzystać z takich warszta-
tów w 2021 i 2022 roku. Niektórzy z nas 
stworzyli z ceramiki prawdziwe dzieła 
sztuki. 

- Często można usłyszeć, że arty-
ści to indywidualiści, którzy "chodzą 
własnymi ścieżkami". Czy w takim 
razie organizacja pleneru dla kil-
kudziesięciu malarzy z całej Polski, 
a nawet i spoza jej granic, jest dużym 
wyzwaniem? 

- Nasi twórcy przyjeżdżają na 
plenery spragnieni spotkań w realu. 
Dbamy o to, aby w trakcie pleneru 
realizować cele stowarzyszenia oraz 
program. Organizacja takich kontak-
tów nie sprawia nam żadnego kłopotu, 

ponieważ znamy się od lat. Terminy 
ustalamy z rocznym wyprzedzeniem, 
dlatego każdy, kto chce wziąć udział 
w takim przedsięwzięciu, ma wiele 
czasu, aby podjąć decyzję o uczestnic-
twie. Potrzeba wspólnego tworzenia 
oraz przebywania w przyjaznym śro-
dowisku twórczym miała decydujący 
wpływ na powstanie naszego stowarzy-
szenia. Każdy człowiek, a także twórca 
potrzebuje kontaktu z drugim człowie-
kiem, a w naszym przypadku niektóre 
znajomości zostały zawiązane blisko 
40 lat temu. Kiedy myślę o potrzebie 
tworzenia, czyli naszej pasji to myślę 
o czymś więcej niż  malowaniu obrazów 
od przypadku np. raz w roku, gdy przyj-
dzie mi taka ochota. Pasja tworzenia to 
zaangażowanie i praca, nawet wtedy, 
kiedy nam się nie chce. Stowarzyszenie 
organizuje średnio 2-3 plenery w roku, 
które mają na ogół charakter ogólno-
polski lub międzynarodowy (najczę-
ściej są to plenery mieleńskie). Ponadto 
od czasu pandemii potrzebę tworzenia 
przenieśliśmy także w sferę wirtual-
ną, czego dowodem jest kilkanaście 
przedsięwzięć plastycznych w postaci: 
wirtualnych plenerów plastycznych, 
konkursów i przeglądów sztuki z wir-
tualnymi wystawami na naszych stro-
nach FB oraz stronie internetowej. Do 

bieżących kontaktów wykorzystujemy 
media społecznościowe. Dzięki temu 
udało nam się przetrwać czasy izolacji 
i zamknięcia. W tym okresie powstały 
także nasze projekty plastyczne: „PRO-
JEKT AKWARIUM”, „PROJEKT BIESZ-
CZADZKIE OPOWIEŚCI – MIĘDZY 
PIEKŁEM A NIEBEM” oraz „PROJEKT 
RAFA KORALOWA”. Pierwsza z prac 
projektowych w ubiegłym roku została 
przez nas przekazana na rzecz Centrum 
Kultury w Mielnie. Jest to łącznie 7 ob-
razów autorstwa 7 twórców o łącznym 
wymiarze 40 cm x 230 cm.

- Silesia Tak Art, to...
- To  przyjazne środowisko dla 

twórców i animatorów kultury, których 
celem jest wspólne spędzanie czasu, 
wzajemne wspieranie oraz aktywne 
uprawianie pasji, a także bezinteresow-
ne niesienie pomocy  potrzebującym. 
Podarowane przez nas prace w okresie 
10 lat na cele charytatywne zostały wy-
licytowane na łączną kwotę około 100 
000 złotych, która w całości wsparła 
między innymi chore onkologicznie 
dzieci i inne osoby, które znalazły się  
w trudnej sytuacji życiowej. Silesia Tak 
Art to już rozpoznawalna marka, ponie-
waż mamy ponad 1 100 osób, które lubią 
i obserwują naszą działalność w inter-
necie i w realu. Galerię prac z naszego 
pierwszego wirtualnego konkursu pla-
stycznego „Radość jesieni” obejrzało 
ponad 20 tysięcy osób (!).

- Czy każdy może zostać mala-
rzem?

- Zgodnie z  powiedzeniem „dla 
chcącego nie ma nic trudnego” można 
przyznać, że większość z nas może to 
zrobić, jednak nieliczni mają odwagę 
chwycić za pędzel czy ołówek, a ułamek 
procenta z takich osób ma odwagę poka-
zać to szerszej publiczności. Na pewno 
ważną rzeczą jest posiadanie pewnych 
predyspozycji oraz talentu. To, czy ktoś 
zostanie twórcą zależy na pewno od 
tego, czy zechce ujawnić swój talent, po-
nieważ jest wielu takich artystów, którzy 
malują „do szuflady”, chowając przed 
światem swoje dzieła. Dzisiaj jest o wiele 
łatwiej sprawdzić swoje możliwości, po-
nieważ istnieje wiele miejsc, w których 
można uczyć się malować obrazy i two-
rzyć rękodzieło. Wszystko jest w naszych 
rękach. 

- Czy niezależnym okiem obser-
watora Gmina Mielno zmieniła się 
jakoś przez tę dekadę mieleńskich 
plenerów?

- Gmina Mielno zmienia się z roku 
na rok. Staje się bardziej nowoczesna, 
przyjazna i atrakcyjna dla turystów. 
Rozbudowała się baza noclegowa, 
podniesiona została jakość obiektów 
i usług. Wyremontowano i zmoderni-
zowano wiele miejsc, czego wymagają 
współczesne standardy. Na pewno dla 
nas twórców jest to niekiedy trudne do 
zaakceptowania, ponieważ znikają stare 
odrapane mury i domy, dzikie miejsca, 
które były swego rodzaju atrakcją dla 
artystów. Szanujemy zmiany i cieszymy 
się, że Gmina Mielno jest miejscem dla 
każdego przyjaznym, a walorów prze-
mawiających na jej korzyść jest bardzo 
wiele. My cenimy przede wszystkim 
otwartą i pomocną naszemu stowa-
rzyszeniu społeczność mieleńską, za 
co w tym miejscu serdecznie dziękuję 
w imieniu własnym, jak i  wszystkich 
członków i sympatyków Stowarzyszenia 
Silesia Tak Art.
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Ósmoklasiści poznają Polskę  
Uśmiechnięci i radośni na chwilę 
przed pierwszymi ważnymi 
egzaminami uczniowie mieleń-
skiej podstawówki, którzy lada 
moment będą jej absolwentami, 
uczestniczyli w projekcie dofi-
nansowanym przez Minister-
stwo Edukacji i Nauki "POZNAJ 
POLSKĘ".

W ciągu trzech dni zwiedzili i zoba-

czyli spory kawałek Polski i jej historii - tej 
pięknej, wzniosłej, smutnej i tragicznej. 

Na ambitnej trasie podróży 
ósmoklasistów znalazły się m. in. ta-
kie punkty i obiekty jak: Westerplatte , 
Muzeum II Wojny Światowej w Gdań-
sku, Europejskie Centrum Solidarności 
w Gdańsku, Stocznia Gdańska - miej-
sce narodzin „Solidarności”, Centrum 
Nauki Experyment w Gdyni, Muzeum 
Zamkowe w Malborku.

- Po długiej pandemii, i po mie-
siącach nauki zdalnej udało się nam - 
i to akurat na zakończenie edukacji 
w szkole podstawowej - pojechać na 
zwiedzanie Polski – podsumowuje 
Filip Filus, wychowawca ósmoklasi-
stów i kierownik wycieczki. - Dzięki 
środkom z ministerialnego programu 
młodzi ludzie mieli szansę poznawać 
istotne miejsca oraz wydarzenia zwią-
zane z historią własnej Ojczyzny. To 

oprócz integracji klasowej i swoistego 
pożegnania z naszą placówką była też 
lekcja odkrywania przeszłości w cie-
kawy sposób. Dziękuję wszystkim 

którzy przyczynili się do otrzymania 
resortowej dotacji, jak i nauczycielom 
- opiekunom za wspólne zwiedzanie 
i cierpliwość.

Apel polsko–ukraiński  
„Poczucie własnej 
wartości potrzebne jak 
zdrowe serce”. 
                                                                                    
 Józef Kozielecki

Maj zajmuje w kalendarzu waż-
ne miejsce. To właśnie w tym mie-
siącu jest wiele rocznic i ważnych 
świąt. To one przypominają nam 
wszystkim, byśmy pozostali wier-
ni wartościom, które w ciężkich 
chwilach ocaliły naszych przodków. 
W ubiegłych tygodniach w całej 
Polsce można było zauważyć bar-
wy biało-czerwone oraz symbole 
narodowe odważnego i walczącego 
z okupantem sąsiada Polski - Ukra-
iny. Majowa uroczystość w mieleń-
skiej podstawówce była spotkaniem 
ku pokrzepieniu serc oraz wzorco-
wą lekcją dla innych państw, jak 
ludzie potrafią się solidaryzować 
i potępiać zło na świecie. 

Uroczysty apel prowadzony był 
w dwóch językach - polskim oraz 
ukraińskim - a na widowni oprócz 
społeczności szkolnej zasiedli go-
ście z Ukrainy. 

Uczniowie Szkoły Podstawo-
wej w Mielnie stworzyli prawdziwe 
widowisko teatralne - recytowali 
poezję, śpiewali przy akompania-
mencie instrumentów, tańczyli. 
W starannie dobranym programie  
artystycznym wiele było pasji mło-
dzieży, zaangażowania w sprawy 
ważne i poczucia że wolność nie 
jest dana raz na zawsze. Nikomu. 

Na pamiątkę tego dnia społecz-
ność uczniowska utworzyła z papie-
rowych kartek f lagi państw: Polski 
i Ukrainy.
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