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Zapraszamy do Mielna na enea 
Polish Nordic walking cup! To
sportowe wydarzenie dla profesjo-
nalnych sportowców i amatorów,
dorosłych oraz dzieci, a także osób
niepełnosprawnych – każdy znaj-
dzie coś dla siebie.

Impreza odbędzie się 
1 maja 2022 r. (start na deptaku 
przy ul. Kościuszki w Mielnie).

W ramach zawodów będzie moż-
na wziąć udział w dwóch trasach: 
5 km oraz 10 km. 

Rejestracja, regulamin oraz
szczegółowe informacje o wydarzeniu
znajdują się na www.inws.info

Zapraszamy i zachęcamy do
udziału!

Bałtycki Tour Nordic Walking
jest częścią cyklu „Ogólnopolski Pu-
char Nordic Walking 2022”. Udział 

w zawodach na dystansie 5 km i 10 km
mogą wziąć amatorzy, średnio za-
awansowani kijkarze oraz zawodow-
cy. 

Aby rozpocząć lub kontynuować
przygodę z Nordic Walking wystar-
czą wygodne buty sportowe i pozy-
tywne nastawienie. Dodatkowo ten
rodzaj rekreacji można uprawiać 
samemu, z rodziną czy znajomymi
według indywidualnych upodobań.
Nordic walking z roku na rok cieszy
się coraz większą popularnością.
Według badań regularny spacer z kij-
kami, to nie tylko lepsze samopoczu-
cie, ale przede wszystkim lepsze wy-
niki zdrowotne. 

Gmina Mielno dysponuje ideal-
nymi warunkami do uprawiania kij-
karstwa, które corocznie przyciągają
miłośników aktywnego spędzania
czasu. Do zdobycia medale i punkty
w klasyfikacji Ogólnopolskiego Pu-
charu Nordic Walking.

ENEA POlIsh NOrdIc WAlkINg cuP

Majówkowe
kijki w Mielnie

U
chylmy rąbka tajemnicy.
Tym bardziej, że już na
początku maja inauguru-

jemy cykl imprez będących magnesem
dla turystów szukających wypoczynku,
także tego aktywnego, nad naszym wy-
brzeżem. To cykliczna impreza – Ma-
jówkowe Nordic Walking.

Zespół Centrum Kultury przygoto-
wał plan wydarzeń, który będzie zachę-
cał do aktywnego uczestnictwa w im-
prezach. Doświadczenie zdobyte w cza-
sie zeszłorocznego Mieleńskiego Lata
Artystycznego pozwoliło nam stworzyć
kalendarz imprez, który jest na tyle
zróżnicowany, aby każdy mógł znaleźć
w ofercie coś interesującego dla siebie.

Mieleńskie Lato Artystyczne to
coroczny cykl wydarzeń kulturalno-ar-
tystycznych, który jest organizowany
nieprzerwanie od wielu lat w Gminie
Mielno. Przedsięwzięcia skierowane są
zarówno do mieszkańców, jak i turys-
tów i mają uatrakcyjnić czas spędzany
w Mielnie oraz zachęcać do promowa-
nia Gminy i powrotu w to miejsce,
znów za rok.

Wstępem do Mieleńskiego Lata
Artystycznego jest zawsze kilka wyda-
rzeń, które odbywają się jeszcze
przed wakacjami. Ich organizacja ma
na celu zadowolenie turystów, którzy
odwiedzają Mielno w czasie długiego
weekendu majowego. 

Ważnym celem jest również tzw.
buzz-marketing. Publikacje oraz po-
zytywne reakcje pojawiające się dzię-
ki organizacji przedwakacyjnych wy-
darzeń prowadzą do zwiększania licz-
by turystów latem.

SeZoN w licZBach:
– Straż Miejska: 5 strażników sta-

łych, nabór na strażników sezono-
wych, w wakacje system pracy dwu-
zmianowy;

– 17 kąpielisk strzeżonych (19 stano-
wisk strzeżonych);

– 85 ratowników (od 1 lipca do 28
sierpnia);

– na plażach: „korytarze życia”
oraz maty gumowe i drewniane chod-
niki dla wózków osób niepełnospraw-
nych i rodzin z małymi dziećmi; 

Majówka – początek
letniego sezonu

Z końcem sezonu letniego wszystkie służby i agendy samorządu mieleńskiego przy-
gotowują się do kolejnych wakacji. Bezpieczeństwo, komfort i atrakcje – to główne
atuty wypoczynku w regionie Gminy Mielno, które ściągają tu co roku setki tysięcy
turystów. Na jakie niespodzianki i projekty można będzie liczyć w tym roku?

Olga Roszak-Pezała, 
burmistrza Mielna:

Przygotowujemy się

do sezonu wakacyjnego

pełną parą. Liczymy, na to

że po dwóch latach pan-

demii wreszcie będziemy

mogli wypocząć tak na

100 procent, gdyż pożeg-

namy maseczki i sanitar-

ne obostrzenia. Wierzy-

my, że dopisze pogoda 

a turyści wybiorą na letni

wypoczynek nasze nad-

morskie miejscowości 

z bogatą ofertą. Stawiamy

przede wszystkim na bezpieczeństwo – na ulicach, na plaży, w wodzie 

– wszędzie. Stawiamy też na jakość stąd starania o przyznanie certyfika-

tów i prestiżowych nagród w zakresie czystości wody, powietrza, ekologii,

ochrony środowiska, jak też dostępności infrastruktury turystycznej dla

wszystkich. Cieszymy się, że prawdziwą metamorfozę przechodzi plaża 

w Mielnie. I już efekty tej potężnej inwestycji służącej ochronie brzegu

morskiego będzie można podziwiać w sezonie. A to jeszcze nie koniec! Za-

praszamy, jesteśmy gotowi i chętni gościć Państwa w naszej gminie.

OPINIA

– Błękitna Flaga 2022 na plaży
głównej w Mielnie – czekamy na wer-
dykt jury; 

– certyfikat „Plaże dla Wszystkich”
dla kąpieliska przy ul. Słonecznej w
Mielnie – czekamy na wyniki certyfi-
kacji;

– plaża naturystyczna – 200 m na
wschód od Kanału Jamneńskiego; 

– miejsca wyznaczone dla pobytu 
z psami (oznakowane przy Kanale Jam-
neńskim oraz na plaży pomiędzy
Mielenkiem a Mielnem);

– 90 osób zatrudnionych jako

sprzątacze plaż, promenad, ulic, ście-
żek w lesie; 

– 62 kabiny sanitarne Toi Toi 
w miejscowościach nadmorskich;

– 1000 stelaży z workami na
śmieci;

– dodatkowo sprzątanie plaż ma-
szyną plażową w godz. 22-5 w miesią-
cach wakacyjnych

– dodatkowo praca śmieciarek od
godz. 6 do 23 we wszystkie dni tygo-
dnia;

– CKM – Mieleńskie Lato Artystyczne
2022.



N
asz samorząd znany jest 
z wysokiej aktywności
mieszkańców angażują-

cych się w działalność społeczną. To
nasza wizytówka, którą można się
chwalić poza granicami gminy. Zada-
niem władz samorządowych jest ich
wspieranie.

W tym roku trzeci sektor działa-
jący na terenie gminy Mielno otrzyma
aż 691 tys. zł. Wsparcie obejmuje sze-
roki zakres podmiotów: stowarzysze-
nia, kluby uczniowskie, kluby sporto-
we i fundacje. Dzięki temu środki 

finansowe pozwolą np. prowadzić za-
jęcia piłkarskie, czy zorganizować im-
prezę. W ostatnim czasie przedstawi-
ciele kolejnych organizacji podpisali
umowy na dofinansowanie z Olgą Ro-
szak-Pezałą, burmistrzem Mielna,
Wśród beneficjentów znaleźli się:

– stowarzyszenie promocji i rozwoju
Osady Nadmorskiej chłopy 16-ty południk
– 7.500 zł na zadanie pt.: „Kultywo-
wanie tradycji wiejskich – Stół Wiel-
kanocny w Chłopach”;

– stowarzyszenie Międzyszkolny
Młodzieżowy Klub Brydżowy szlemik

– 5.000 zł na zadanie „Wspomaganie
nauki przedmiotów ścisłych uczniów
szkół podstawowych i aktywizacja
uczestników Uniwersytetu III Wieku
poprzez grę w brydża”;

– Klub sportowy Fala abfrost gąski
– 38.000 zł na zadanie „Aktywni 
w gminie”;

– Mieleński Klub Karate Kyokushin
– 17.480 zł na zadanie „Karate – spor-
towa marka Mielna”;

– stowarzyszenie piłkarskie sztorm
– 3.200 zł na zadanie „Podnoszenie
umiejętności piłkarskich Stowarzy-
szenia Sztorm”.

Jak ważne dla lokalnych organi-
zacji jest wsparcie, wystarczy zapytać
ich przedstawicieli. 

– Bez pomocy samorządu mie-
leńskiego rozwój naszego klubu byłby
cięższy. Niestety, jak każdy sport, tak
i karate wymaga nakładu środków fi-
nansowych i wsparcia w działaniach
władz lokalnych. Mamy to szczęście,
że od lat władze samorządowe gminy
Mielno nieustannie wspierają nas 
w we wszelkich działaniach realizo-
wanych na rzecz rozwoju naszych za-
wodników. Środki, przyznawane nam
co roku w ramach różnych projektów,
pozwalają nam sprawdzać się nie tyl-
ko na lokalnych matach, ale również
na arenach międzynarodowych. Na-
sza współpraca od lat funkcjonuje na
przejrzystych warunkach: gmina
wspiera nas finansowo na miarę swo-
ich możliwości, a my odwdzięczamy
się naszą ciężką pracą i znaczącymi
wynikami sportowymi, które są też
swoistą sportową reklamą naszego
samorządu – mówi Krzysztof Stanek,
sensei, a zarazem prezes Mieleńskie-
go Klubu Karate Kyokushin.

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

redaguje: 
Beso-Media
Rzecznik Prasowy UM w Mielnie

Współpraca: 
pracownicy referatów UM Lokalna Organizacja Turystyczna w Mielnie, 
oraz CKM Informacja Turystyczna w Mielnie

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

Międzynarodowy Dzień Lasu
uczniowie klas ósmych Szkoły Pod-
stawowej w Mielnie obchodzili
uczestnicząc w akcji sadzenia lasu. 

Przedsięwzięcie miało na celu
zwrócenie uwagi na problem szybko
zmniejszającej się powierzchni lasów
na Ziemi i zachęcenia do sadzenia
drzew. 

Ekologiczny projekt zorganizo-
wano w okolicach Sianowa na terenie
Nadleśnictwa Karnieszewice. Zadanie
nie było łatwe i bardzo odpowiedzial-

ne. W końcu wszystko rozpoczyna się
od dobrze posadzonego drzewka. 
I tak mieleńskim nastolatkom powie-
rzono los nowego pokolenia... lasu.
Teraz czekamy jak z małych sadzonek
urosną majestatyczne okazy. 

Nasi uczniowie wykazali się 
dużym zaangażowaniem i wzorowo
wykonali zadanie sadząc około 400
dwuletnich sadzonek sosny zwyczaj-
nej. W podziękowaniu leśnicy zorga-
nizowali ognisko, dyplomy i poczęs-
tunek.

„Zielony ślad” 
mieleńskich uczniów



Nic teraz nie jest tak bardzo po-
trzebne światu jak nadzieja... na-
dzieja na pokój, nadzieja na lepsze
jutro, nadzieja dla ciężko chorych
ludzi. W naszej gminie siły i nadziei
dodali wolontariusze z naszych obu
podstawówek realizując kampanię
„Pola nadziei”.

WMielnie na ulicach
miasta z żonkilami 
i puszkami kwestowali

ósmoklasiści, zaś w Sarbinowie ucznio-
wie oprócz zbiórki posadzili własne
żółte pola nadziei w szkolnym ogród-
ku.  

Pola Nadziei (ang. Fields of
Hope) – akcja zbierania pieniędzy na
potrzeby polskich hospicjów zainicjo-
wana w 1998 roku. W tym roku odby-
wa się jej XXV edycja.

Każdego roku w okolicy 4 paź-
dziernika, który jest Międzynarodo-
wym Dniem Opieki Hospicyjnej sa-
dzone są żonkile. Jest to symboliczny
akt solidarności z umierającymi.
Wiosną, gdy zakwitają żonkile, od
marca do maja odbywa się szeroko za-
krojona akcja, której celem jest pozy-
skiwanie funduszy na potrzeby lokal-

nych hospicjów, oraz propagowanie
idei opieki hospicyjnej w społeczeń-
stwie. Ofiarodawcy otrzymują za dat-
ki – kwiat żonkila.

Nasza młodzież zbierała pienią-
dze na rzecz podopiecznych Hospi-
cjum im. Św. Maksymiliana Kolbego
w Koszalinie.

Wolontariat 
z żonkilem w tle

3wydarzeniaKWIECIEŃ 2022 | nr 4 (81) www.mielno.pl

www.facebook.com/GminaMielno

Fundacja Nauka dla Środowiska 
we współpracy z lokalnymi samo-
rządami ogłasza kolejną edycję Lo-
kalnego Konkursu Grantowego 
w ramach Programu „DZIAŁAJ LO-
KALNIE” 2022 Polsko-Amerykań-
skiej Fundacji Wolności i Akademii
Rozwoju Filantropii w Polsce.

W tegorocznej edycji Programu
„Działaj Lokalnie” wspierane będą
projekty, które inicjują współpracę
mieszkańców na rzecz dobra wspól-
nego i które służą pobudzaniu aspira-
cji rozwojowych, poprawie jakości ży-
cia. W rezultacie podejmowane dzia-
łania mają przyczyniać się do

budowania lokalnego kapitału spo-
łecznego. Program jest prowadzony 
z myślą o organizacjach pozarządo-
wych oraz grupach nieformalnych,
które podejmują wspólny wysiłek, aby
w ich społecznościach żyło się lepiej.

W ramach konkursu przewidzia-
ne jest przyznanie dotacji na projekty,
realizowane przez organizacje poza-
rządowe i grupy nieformalne, które:

– zakładają współdziałanie
mieszkańców, dzięki któremu możli-
we jest osiąganie celów o charakterze
dobra wspólnego;

– wynikają z konkretnych po-
trzeb danej społeczności;

– mają jasno określony cel,
dobrze zaplanowane działania, mie-

rzalne rezultaty i rozsądne koszty rea-
lizacji;

– przewidują takie działania,
które będą kierowane do określonej
grupy odbiorców, a jednocześnie będą
służyć całej społeczności;

– będą realizowane wspólnymi
siłami mieszkańców i instytucji życia
lokalnego – samorządów, przedsię-
biorców i organizacji społecznych;

– będą umiejętnie i w sposób
przemyślany angażowały zasoby lo-
kalne – naturalne, społeczne, ludzkie
i finansowe;

– przewidują działania zmniej-
szające negatywne skutki pandemii
(Te negatywne skutki mogą dotyczyć
różnych obszarów, np. edukacji, spor-
tu, kultury, zdrowia, aktywności spo-
łecznej. Mogą też dotyczyć różnych
form społecznego zaangażowania,
np.: konieczność zastąpienia działań

edukacyjnych ze świata realnego,
przeniesienia ich do przestrzeni onli-
ne);

– w ramach ścieżki specjalnej
„Działaj lokalnie i solidarnie z Ukra-
iną” dotyczą wsparcia organizacji 
i grup nieformalnych działających 
na rzecz pomocy uchodźcom z Ukrai-
ny.

Konkurs adresowany jest do
mieszkańców z terenu gmin: Będzi-
no, Biały Bór, Bobolice, Manowo,
Mielno, Polanów, Sianów, Świeszy-
no, Tychowo, Ustronie Morskie,
Miasto Koszalin.

W tegorocznej edycji składanie
wniosków odbywa się wyłącznie dro-
gą elektroniczną poprzez generator
wniosków dostępny pod adresem:
www.system.dzialajlokalnie.pl

Termin składania wniosków kończy się

3 czerwca 2022 r.  

Zapraszamy do zapoznania się z:

• regulaminem konkursu (w za-
łączniku),

• formularzem wniosku dostęp-
nym w generatorze: 

www.system.dzialajlokalnie.pl

Na wszelkie Państwa pytania 
z radością odpowiedzą:

Urszula Sadłowska

tel. 534 347 142
e-mail: urszula.sadlowska@ndsfund.org
Marta Czerwińska 

tel. 534 348 396
e-mail: marta.czerwinska@ndsfund.org

Zapraszamy do poszukiwania 
inspiracji do działań na stronie:
www.dzialajlokalnie.pl

Serdecznie zachęcamy do skła-
dania wniosków!

Działaj lokalnie, bo warto!



4 będzie się działo kwiecieŃ 2022 | nr 4 (81)www.mielno.pl
www.facebook.com/Gminamielno

Mieleńskie Lato Artystyczne to coroczny cykl 
wydarzeń kulturalno-artystycznych, który jest 
organizowany nieprzerwanie od wielu lat w Gminie
Mielno. Wydarzenia skierowane są zarówno 
do mieszkańców, jak i turystów. Mają uatrakcyjnić
czas spędzany w Mielnie oraz zachęcać do promo-
wania gminy oraz ponownego letniego przyjazdu
nad Bałtyk.

Wstępem do Mieleńskiego Lata Artystycznego jest zawsze kilka wydarzeń,
które odbywają się jeszcze przed wakacjami. Ich organizacja ma na celu zado-
wolenie turystów, którzy odwiedzają Mielno w czasie długiego weekendu majo-
wego. 

Wydarzenia przedwakacyjne:

Silesia TAK ART (6-20 maja)

GALERIA W CENTRUM KULTURY W MIELNIE
Stowarzyszenie Silesia TAK ART organizuje dziesiąty – jubileuszowy – ple-

ner artystyczny w Mielnie. W trakcie imprezy, wzorem roku ubiegłego, będzie
zorganizowana w CKM wystawa konkursowa pt. „Piękno Gminy Mielno w ob-
razach i fotografiach twórców oraz sympatyków Silesia Tak Art”, którą będzie
można podziwiać przez cały czas trwania pleneru. Dodatkowo odbędzie się
uroczysty wernisaż z występem artystycznym zespołu Kotwica.

Rozśpiewany Dzień Mamy (28 maja) 

NAMIOT W PRZYSTAŃ.KULTURA
W tym roku święto Dnia Mamy oraz Dzień Działacza Kultury odbędą się 

w tym samym czasie w namiocie PRZYSTAŃ.KULTURA. Wydarzenie współor-
ganizowane z mieleńskim zespołem wokalnym „Bursztyn”, który zadba o wspa-
niałą atmosferę i oprawę muzyczną, a uczestnicy sekcji Centrum Kultury 
w Mielnie zaprezentują swoje umiejętności zdobyte podczas całorocznych
praktyk.

Wystawa MIELNO W PRL 
DEPTAK PRZY UL. KOśCIUSZKI
Pierwsza część wystawy przygotowanej wspólnie z Archiwum Państwo-

wym w Koszalinie pt. Mielno na starych pocztówkach spotkała się z ciepłym
przyjęciem mieszkańców oraz turystów. Ponad 100 starych pocztówek na 40
tablicach przedstawia przedwojenną Gminę Mielno. 

Wydarzenia wakacyjne

Wydarzenia tegorocznego MIELEŃSKIEGO LATA ARTYSTYCZNEGO
zostały podzielone na trzy części. Podział ten ułatwi zarówno komunikację we-
wnętrzną, jak i zewnętrzną – przede wszystkim marketingową. 

PRZYSTAŃ.KULTURA to cykl wydarzeń, które odbędą się w nowej lokali-
zacji w Mielnie, czyli na terenie starego kasyna przy ul. Bolesława Chrobrego. 

Cześć wydarzeń odbywających się na terenie PRZYSTANI będą wydarze-
niami płatnymi.

NOC KUPAŁY (24 czerwca) namiot W PRZYStaŃ.KULtURa

Pierwsze wydarzenie cyklu, które będzie oficjalnym otwarciem wakacji
oraz cyklu Mieleńskiego Lata Artystycznego. Noc Kupały będzie wydarzeniem
skierowanym przede wszystkim do kobiet – uczestnicy imprezy będą mogli
wziąć udział w warsztatach artystycznych, stworzyć własne kosmetyki z ziół
oraz zapleść wianki, które pod koniec wydarzenia zostaną wrzucone do jeziora.
Wydarzenie bezpłatne.

Wielka Gala Żagli z koncertem 4szmery 
(15-17 czerwca) namiot W PRZYStaŃ.KULtURa

Na jeziorze Jamno odbędą się po raz kolejny regaty o puchar Burmistrza
Mielna. Tym razem regaty zmienią się w dużą, kilkudniową imprezę, która
rozpocznie się koncertem zespołu rockowego 4szmery. Uczestnicy regat zmie-
rzą się w pięciu kategoriach. Nie zabraknie widowiskowej parady jachtów po je-
ziorze Jamno w akompaniamencie kolorowych animacji świetlnych oraz muzy-
ki zespołu szantowego Stara Kuźnia. 

Koncert BRYSKA (22 lipca) namiot W PRZYStaŃ.KULtURa

BRYSKA to polska artystka grająca muzykę pop, która podbija polskie 
listy przebojów. Jej hity „Lato” oraz „Odbicie” spotkały się z ciepłym 
przyjęciem publiczności, dlatego zdecydowaliśmy się zaprosić artystkę do
PRZYSTAŃ.KULTURA.

HIPPIEZA Mielno Festival (4-6 sierpnia)

Zeszłoroczny sukces sprawił, że w tym roku zdecydowaliśmy się na organi-
zacje pełnowymiarowego wydarzenia z kilkoma strefami w Mielnie: w PRZY-
STAŃ.KULTURA, na Stadionie Saturn w Mielnie oraz na deptaku. W strefach
festiwalu pojawi się scenografia związana ze stylem wydarzenia, a na scenach
wystąpią najlepsi polscy artyści.

UWAGI: Cena z udział w jednym dniu festiwalu wyniesie 159 zł/os. 
Line’up festiwalu może się zmienić. 

Fun Piątek/STAND-UP (12 sierpnia)

NAMIOT W PRZYSTAŃ.KULTURA
Długi sierpniowy weekend to czas, gdy w Gminie Mielno nie brakuje tu-

rystów. Chcąc przygotować dla nich coś ciekawego, zdecydowaliśmy się na or-

ganizacje wydarzenie pod nową marką. Tym r     
pią najlepsi polscy standuperzy: Piotr Zola    
Chałupka. W związku z wyborem znanyc      
ogromnego zainteresowania wydarzeniem.

STREFA AKTYWNEGO PLAŻI
STREFA AKTYWNEGO PLAŻINGU to a      

którego zeszłoroczna edycja była ogromnym s     
skupienie się na ulubionym miejscu każdego      
Chcąc organizować różnego rodzaju aktywnoś         
kładać, że wygramy z główną atrakcją Mielna       
na nią, tworząc strefy aktywnego plażingu. 

W strefach głównymi atrakcjami będą ak      
m.in. zumba, siatkówka plażowa, animacje ro       
dzone przez animatorów, a pomiędzy nimi tur      

M I E L E Ń S K I E  L AT O  A  
Największy festiwal m    

Muzyczne  
w Mi  

W najbliższe wakacje w M    
edycja festiwalu muz   

Festiwal odbędzie się 4 d      

Mielno zamieni się w miasto festiwa     

na muzyka, pozytywna atmosfera i szczę   

W czwartek, 4 sierpnia, na uczestników      

elektroniczną, a od piątku rozpoczną się        

nowane jest też afterparty w stylu SILEN      

jest bardzo zróżnicowany, dzięki czemu k      

Główna lokalizacja festiwalu to Stad       

z plażą. HIPPIEZA to nie tylko wyjątkowa     

ale też mnóstwo atrakcji towarzyszących      

W całym Mielnie pojawi się kilka stref fe    

w tym m.in. targi vintage, zajęcia z jogi i m     

i mis tybetańskich, spotkania z ciekawym      

najlepszej muzyki, niecodziennych rozryw       

kacyjną, morską atmosferą Mielna spraw       

w Waszej pamięci! 

Inspiracją do stworzenia tego eventu     

który odbył się 20 lipca 1968 roku w Mie       

miejsce nieformalny pierwszy wielki zlot      

znających idee wolnościowe i pacyfistyc      

pisów znalazła się między innymi 17-letn      

brała pseudonim Kora, a kilka lat później     

Maanam. W zeszłym roku postanowiliśm      

Mielno w miejsce tętniące kolorami i dob   

Jedno jest pewne — Hippieza to najg      

chodniopomorskim. Zeszłoroczna edycja     

neserów, a w tym roku będzie jeszcze lep

Jeśli lubisz dobrą zabawę w otoczen      

zyki to koniecznie musisz być z nami! 

W dniu wydruku artyści biorący udział w wy       
ich jeszcze ogłosić. Dlatego zachęcamy do polubie      
https://www.facebook.com/hippiezafestival



5będzie się działokwiecieŃ 2022 | nr 4 (81) www.mielno.pl
www.facebook.com/GminaMielno

      razem na scenie PRZYSTAŃ.KULTURA wystą-
     a Szulowski, Darek Gadowski oraz Paweł

     ch w środowisku nazwisk spodziewamy się
  

  INGU
    autorski projekt Centrum Kultury w Mielnie,

     sukcesem. Głównym założeniem projektu jest
      turysty odwiedzającego gminę, czyli na plaży.

    ści dla turystów w ciągu dnia, nie możemy za-
      a, czyli plażą. Dlatego właśnie przenosimy się

      
     tywności dla dzieci oraz aktywności sportowe

     odzinne oraz bule. Aktywności te będą prowa-
      rystom czas umilać będzie muzyka. 

Strefy Aktywnego Plażingu odbędą się w:
Łazy (8-10 lipca)
Mielno (29-31 lipca) w połączeniu z Festiwalem ZUMBY oraz dodatkowy-

mi atrakcjami dla dzieci oraz rodzin.
Sarbinowie (12-14 sierpnia) 
Mielenku (19-21 sierpnia)

KINO NA LEŻAKACH
KINO NA LEŻAKACH to stały element Mieleńskiego Lata Artystycznego.

W związku ze zdjęciem obostrzeń wydarzenie już w pełni powróci do swojej
poprzedniej formy – w czasie pandemii widzowie nie oglądali filmów z leża-
ków, lecz z własnych aut.

Kino na Leżakach w Sarbinowie (3 lipca) boisko przy SP w Sarbinowie,
ul. Młyńska

Kino na Leżakach w Gąskach (27 lipca) stadion w Gąskach, ul. Morska 1

Kino na Leżakach w Sarbinowie (31 lipca) boisko przy SP w Sarbinowie,
ul. Młyńska

Kino na Leżakach w Mielnie Osiedle Unieście (9 sierpnia) boisko
przy MOPS.

WYDARZENIA PRZY SKARBNICY W CHŁOPACH
(ul. Morska 37)

Skarbnica w Chłopach to miejsce z ogromnym potencjałem, które integru-
je mieszkańców oraz turystów. Lokalizacja ta stała się głównym punktem spot-
kań dla obu grup, dlatego na placu przy Skarbnicy Wioski Rybackiej w Chło-
pach zostaną zorganizowane wydarzenia, nawiązujące tematyką do tradycji
związanych z Bałtykiem oraz rękodziełem. 

Wystawa BURSZTYNOWE ZOO (1 czerwca-30 września) – dzięki współpracy
Gminy Mielno ze Związkiem Miast i Gmin Morskich już w czerwcu otwarta zo-
stanie druga część wystawy w Skarbnicy Wioski Rybackiej w Chłopach „Bałtyc-
kie ZOO” ze zbiorów Muzeum Bursztynu w Gdańsku. Wystawa będzie dostęp-
na przez całe wakacje a obejrzeć będzie można inkluzje w bursztynie, bursztyn
w naturalnej postaci oraz biżuterię z bursztynu autorstwa najlepszych bur-
sztynników gdańskich.

Polski Bałtyk, czyli nasza historia – projekt edukacyjno-kulturalny polegający
na organizacji cyklu wydarzeń pod wspólnym tytułem „Polski Bałtyk – nasza
historia”. Jego celem jest przybliżenie mieszkańcom oraz turystom powojen-
nej historii wioski rybackiej Chłopy oraz utrwalenie wspomnień najstarszych
mieszkańców. Mają temu służyć wydarzenia kulturalne takie jak: wystawa
poświęcona historii wioski rybackiej, koncerty szant, warsztaty obróbki bur-
sztynu metodami dawnymi, publikacja pt. „Polski Bałtyk – nasza historia”
oraz film relacjonujący cały cykl. W ramach projektu odbędą się 4 wydarze-
nia: dwa koncerty szantowe oraz dwie imprezy z warsztatami obróbki bur-
sztynu

Pokaz historyczny „Ryby wczesnego średniowiecza (30 lipca) – to piknik familijny,
który przeniesie mieszkańców i turystów we wczesnośredniowieczne czasy. 
W ramach pikniku zostaną przygotowane stoiska oparte o wzorce obowiązują-
ce od X do XIII w., plenerowe kuchennie oraz poczęstunek rybacki. Grupa 
organizująca piknik zaprezentuje również stroje oraz wyposażenie rybackie 
z tych lat.

INNE WYDARZENIA

Baltin Happy Run w Sarbinowie (8 lipca) – bieganie staje się coraz bardziej znaną
aktywnością, dlatego chcielibyśmy zorganizować w gminie wydarzenie biego-
we. We współpracy z hotelem BALTIN planujemy przygotowanie w Sarbinowie
rodzinnego dnia pełnego sportowych potyczek: w ramach wydarzenia odbę-
dzie się bieg rodzinny (1-3 km) oraz bieg dla profesjonalistów (10 km), animacje
z klaunami, dmuchańce i inne atrakcje, które sprawią, że turyści oraz miesz-
kańcy spędzą miło dzień. 

Rusz Rzyć z Leżaka (15-25 lipca) – Fundacja Oko w Oko z Rakiem zaprasza pla-
żowiczów do udziału w aktywnościach fizycznych promujących profilaktykę
nowotworową. Projekt Rusz Rzyć z Leżaka odbędzie się na plaży w Gąskach,
Chłopach i Sarbinowie. Na terenie wydarzenia będzie dostępny lekarz onkolog,
a dzięki profesjonalnym fantomom zostaną zaprezentowane sposoby badania
piersi i jąder. Będzie dużo dobrej zabawy, muzyki oraz profilaktyki! Zaprasza-
my! 

Mieleńskie Wieczory Organowe – dla miłośników muzyki klasycznej po raz
kolejny przy współpracy z Filharmonią Koszalińską przygotowujemy cykl kon-
certów w kościołach w Mielnie i w Sarbinowie pod wspólnym tytułem „Mieleń-
skie Wieczory Organowe”. Dzięki owocnej współpracy, co roku możemy gościć
najlepszych artystów z całego świata. Dokładne terminy koncertów uzależnio-
ne są od harmonogramu układanego obecnie przez Filharmonię Koszalińską.

Święto Wody w Mielnie (3 września) parking przy PoloMarkecie – Święto Wody
to już mieleńska tradycja. W czasie wydarzenia turyści oraz mieszkańcy wspól-
nie pożegnają sezon. W programie nie zabraknie wodnych atrakcji dla wszyst-
kich pokoleń. W tym roku planowany jest także powrót turnieju dla mieszkań-
ców oraz zabawa taneczna przy muzyce na żywo. Na sam koniec niebo nad
Mielnem rozświetli pokaz sztucznych ogni.

Festiwal Indii – najstarszy, największy i najsłynniejszy orientalny happening
w Polsce. 

Z setkami wolontariuszy i artystów z wielu krajów tworzy bogatą, różno-
barwną imprezę prezentującą różne aspekty kultury starożytnych Indii. Wyda-
rzenie to wiele godzin programu scenicznego, pokazy tańców, jogi, sztuk walki,
teatry oraz przeróżne atrakcje w okalających scenę namiotach.

INNE PROPOZYCJE  

Jarmarki Sztuki i Rzemiosła na deptaku w Mielnie (17-28 sierpnia) – po raz kolejny
do Mielna zawitają zjawiskowe jarmarki, które przez kilka dni będą gościć w sa-
mym sercu Mielna, czyli na deptaku przy ul. Kościuszki. Na jarmarkach będzie
można zakupić oryginalne rękodzieło z różnych regionów Polski. Jarmarki
Sztuki przy organizacji wydarzenia będą współpracować z PRZYSTANKIEM
KUŹNIA, który po raz pierwszy zawitał do Mielna w 2021 roku. Koszty związa-
ne z PRZYSTANKIEM KUŹNIA zostaną pokryte przez wystawców Jarmarków
Sztuki i Rzemiosła. Obie połączone imprezy stworzą razem Plenerowe Spotka-
nie z Rzemiosłem i Sztuką Kowalską.

M I E L E Ń S K I E  L AT O  A R T Y S T YC Z N E  2 0 2 2
Największy festiwal muzyczNy w regioNie 

Muzyczne wakacje 
w Mielnie 

W najbliższe wakacje w Mielnie odbędzie się kolejna
edycja festiwalu muzycznego HIPPIEZA. 

Festiwal odbędzie się 4 do 6 sierpnia 2022 roku. 

Mielno zamieni się w miasto festiwalowe, gdzie królować będzie różnorod-

na muzyka, pozytywna atmosfera i szczęśliwi ludzie. 

W czwartek, 4 sierpnia, na uczestników czekać będzie Before Party z muzyką

elektroniczną, a od piątku rozpoczną się koncerty. Tego dnia, jak i w sobotę pla-

nowane jest też afterparty w stylu SILENT DISCO z najlepszymi DJami. Line-up

jest bardzo zróżnicowany, dzięki czemu każdy będzie mógł się świetnie bawić.

Główna lokalizacja festiwalu to Stadion Miejski w Mielnie, który sąsiaduje 

z plażą. HIPPIEZA to nie tylko wyjątkowa muzyka i wspaniali, kolorowi ludzie,

ale też mnóstwo atrakcji towarzyszących, które przypadną do gustu każdemu.

W całym Mielnie pojawi się kilka stref festiwalowych z dodatkowymi atrakcjami

w tym m.in. targi vintage, zajęcia z jogi i medytacji, masaż dźwiękiem gongów 

i mis tybetańskich, spotkania z ciekawymi postaciami i wiele innych. Połączenie

najlepszej muzyki, niecodziennych rozrywek oraz wszystkich tych rzeczy z wa-

kacyjną, morską atmosferą Mielna sprawi, że ten festiwal pozostanie na zawsze

w Waszej pamięci! 

Inspiracją do stworzenia tego eventu był pierwszy Zlot Polskich Hippisów,

który odbył się 20 lipca 1968 roku w Mielnie. Tego gorącego lata w Mielnie miał

miejsce nieformalny pierwszy wielki zlot polskich hippisów – młodych ludzi wy-

znających idee wolnościowe i pacyfistyczne. Wśród przybyłych do Mielna hip-

pisów znalazła się między innymi 17-letnia Olga Ostrowska. Właśnie tu przy-

brała pseudonim Kora, a kilka lat później zdobyła sławę jako wokalistka zespołu

Maanam. W zeszłym roku postanowiliśmy kultywować tę tradycję i zamienić

Mielno w miejsce tętniące kolorami i dobrą energią. 

Jedno jest pewne — Hippieza to najgorętsze wydarzenie tych wakacji w za-

chodniopomorskim. Zeszłoroczna edycja skradła serca wielu festiwalowych ko-

neserów, a w tym roku będzie jeszcze lepiej.

Jeśli lubisz dobrą zabawę w otoczeniu pozytywnych ludzi i wyjątkowej mu-

zyki to koniecznie musisz być z nami! 

W dniu wydruku artyści biorący udział w wydarzeniu są już potwierdzeni, ale nie możemy
ich jeszcze ogłosić. Dlatego zachęcamy do polubienia strony naszej strony na facebooku:
https://www.facebook.com/hippiezafestival
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Pomożemy
wypocząć 
Lokalna Organizacja Turystyczna 
w Mielnie czeka na sezon 2022 
i zgodnie ze statutowymi zapisami
pomoże samorządowi w przygoto-
waniach do najbliższych letnich wa-
kacji.

Na przełomie czerwca i lipca na szlaku
rowerowym Velo Baltica powstanie stacja

postoju dla rowerzystów i pieszych: wiata

z ławkami, stojaki rowerowe, tablica

z mapą szlaku i informacjami eduka-

cyjnymi – ochrona lasu, samoobsłu-

gowa stacja naprawy rowerów.

W czerwcu zostanie wydana mapa
wędkarska w skali 1:80 000 „Wędkarstwo
na obszarze Mieleńskiej Lokalnej Grupy Ry-
backiej” (dotyczy to obszarów m.in.

gminy Mielno, Będzino, Biesiekierz,

Białogard, Karlino) w wersji polskiej

i niemieckiej; dystrybucja będzie

bezpłatna.

Punkt informacji turystycznej w Miel-
nie przy ul. Chrobrego 3B prowadzony

jest całorocznie – w godz. 8-16

pon.- pt.; natomiast od połowy

czerwca do końca sierpnia czas

urzędowania ulegnie zmianie: 

pon.-pt. 8-19, sobota i niedziela 

9-16. Punkt sezonowy w Sarbinowie 
w bibliotece, otwarty będzie pon., wt.,

czw., pt.  w godz. 10-17 w lipcu 

i w sierpniu. 

Kontynuowana będzie akcja

promocyjna Mieleńskiej Karty Turysty,
dystrybucja karty dla turysty od 15 czerwca
poprzez punkty informacji tury-

stycznej w Mielnie i w Sarbinowie,

obiekty noclegowe; karta udostęp-

niana jest turystom bezpłatnie

Zaplanowano aktywizację

przedsiębiorców i szkolenia w ra-

mach regionalnego portalu rezer-

wacyjnego mielno.travel
Zaktualizowanie informatora 

o atrakcjach turystycznych regionu

koszalińskiego, sławieńskiego 

w formie składanej mapki rysunko-

wej, w wersji polskiej i niemieckiej. 

Na  przełomie maja i czerwca

zgłosimy całoroczny punkt informa-

cji turystycznej w Mielnie do certy-

fikacji punktów informacji tury-

stycznej prowadzonej przez Polską

Organizację Turystyczną.

Administracja i aktualizacja

strony www.cit.mielno.pl; prowa-

dzenie profilu informacji turystycz-

nej na FB; uruchomienie profilu in-

formacji turystycznej w Mielnie na

Instagramie

Sprzedaż wydawnictw tury-

stycznych, gadżetów z logo Mielna,

biletów na imprezy organizowane

przez Centrum Kultury w Mielnie

lub innych organizatorów, planujemy

także sprzedaż biletów komunika-

cyjnych wybranych przewoźników.

Wielkanocne wspomnienia 
Malowanie jajeczek, szukanie zajączków, przygotowywanie

palm wielkanocnych, rekolekcje wielkopostne, poznawanie

tradycji świątecznych, wspólne biesiadowanie, ciepło i magia

towarzyszyło świętu Wielkiej Nocy w naszej gminie. Utrwali-

liśmy to na zdjęciach. 

Szkoła Podstawowa w Mielnie, Szkoła Podstawowa w Sarbinowie,
Przedszkole w Mielnie, Stowarzyszenie Promocji i Rozwoju Osady Nad-
morskiej 16-ty Południk w Chłopach, Wieś rybacka Chłopy
Dzienny Dom Senior+ w Mielnie
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Workin.travel to platforma po-
wstała w 2021 roku. Stworzona
została przez grupę ekspertów,
działających dotychczas zarówno 
w turystyce, jak i w branży marke-
tingowej czy IT. Wielokrotnie na-
gradzane doświadczenie zespołu
zaowocowało unikalnym projektem
dla branży turystycznej, mającym
realnie przyczynić się do pomocy
branży turystycznej w odbudo-
waniu się kadrowo po pandemii
COVID-19. 

Czym jEST PORTAL
WORKIN.TRAVEL?
Workin to przede wszystkim

miejsce łączące pracodawców z kan-
dydatami. Jesteśmy innowacyjnym,
zaawansowanym technologicznie
portalem pracy, który pozwala na
prowadzenie rekrutacji z każdego
punktu na świecie i rozszerzanie jej
poza obręby swojego kraju. Innymi

słowy, każdy pracodawca działający 
w turystyce ma możliwość poszuki-
wania idealnego pracownika nie tylko
lokalnie, ale też globalnie. Tak samo
wygląda sytuacja z perspektywy Kan-
dydata - może on szukać pracy zarów-
no w Polsce, jak i zagranicą. 

jAKI jEST CEL PORTALu?
Podczas ostatnich dwóch lat

pandemii COVID-19 obserwowaliśmy
masowe zwolnienia będące następ-
stwem licznych restrykcji i lockdow-
nów, a następnie – zwiększony popyt 
i brak rąk do pracy. Obecnie, braki
kadrowe to problem z którym boryka
się w turystyce praktycznie każdy
przedsiębiorca. Naszym głównym ce-
lem jest rozwiązanie tego problemu. 

Tworząc Workin.travel braliśmy
pod uwagę to, jak specyficzne są pro-
cesy rekrutacyjne w turystyce. Firmy
porozrzucane są po różnych miejs-
cach na świecie, a lokalne zasoby ryn-
ku pracy często nie są wystarczające,
dlatego przedsiębiorcy muszą często

rekrutować obcokrajowców, emigran-
tów zarobkowych, gotowych do zmia-
ny swojego miejsca zamieszkania (na-
wet w perspektywie tymczasowej).
Taką grupą kandydatów są chociażby
studenci. Niestety, krajowe portale
pracy nie dają Pracodawcom takiej
możliwości. Workin, będącym nowo-
ścią na rynku pracy ma na celu umoż-
liwienie szybkiego znalezienia odpo-
wiednich ludzi do pracy i umożliwie-
nie kandydatom podjęcia zatrudnie-
nia w ciekawej pracy w turystyce i łą-
czenie jej np. podróżowaniem czy też
nauką języków obcych. Cały ten pro-
ces ułatwia nasza interaktywna mapa
ofert pracy, która w sposób przejrzysty
i funkcjonalny pozwala na przeszuki-
wanie ofert pracy z całego świata.

DLA KOgO jEST
WORKIN.TRAVEL?
Od strony firm – dla wszystkich

działających w zakresie turystyki, czy-
li dla hoteli, biur podróży, obiektów
noclegowych, restauracji, kawiarni,
itp. innymi słowy, szeroko pojętej
branży HoReCa i Turystyki, a także
dla transportu, przewodników, pilo-
tów, rezydentów, itp. 

Z perspektywy kandydata – dla
wszystkich tych, którzy pracowali już
w branży, mają doświadczenie, wie-
dzą jaka to wspaniała praca i jak cu-
downi ludzie tworzą turystykę. 

„Chcemy pokazać, że naprawdę
warto wrócić do pracy w branży tury-
stycznej. Turystyka, hotelarstwo i ga-
stronomia to jedne z tych branż, któ-
re najbardziej ucierpiały w wyniku
pandemii koronawirusa oraz licznych

obostrzeń z nią związanych, dlatego
przy wzmożonym popycie
na tego rodzaju usługi
Pracodawcy nieustan-
nie poszukują no-
wych pracowników.
Sytuacja w turystyce
stabilizuje się, co-
raz więcej osób po-
dróżuje, przed
nami też sezon wy-
soki – zapotrzebo-
wanie na uzupeł-
nienie braków kad-
rowych wzrasta
każdego dnia. Wor-
kin.travel ma za za-
danie uprościć i przy-
śpieszyć procesy re-
krutacyjne i pomóc
turystyce w brakach
kadrowych” - mówi za-
łożyciel Workin.travel,
Mateusz Sewastynowicz.

Workin.travel ma na
celu promowanie pracy 
w branży turystycznej 
i tym samym przycią-
gać do niej nowe osoby, które jeszcze
nie pracowały w turystyce, ale tego
typu praca mogłaby się dla nich wią-
zać z licznymi korzyściami, np. łącze-
niem pracy z podróżowaniem, pozna-
waniem nowych kultur, przepro-
wadzką w nowe egzotyczne miejsce
lub nauką języków obcych.

WORKIN ROzWIązANIEm
TyLKO DLA RyNKu
POLSKIEgO?
Workin.travel to portal nie sku-

piający się tylko na jednym konkret-
nym rynku pracy. Uwzględniając
szczególny charakter branży tury-
stycznej, nie ograniczamy naszych
działań tylko do jednego kraju czy
kontynentu. Nasza platforma znaj-
dzie więc zastosowanie zarówno na
naszym rodzimym rynku pracy, jak 
i zagranicą, co umożliwi zagranicz-
nym firmom pozyskiwanie nowych
pracowników z różnych części świata. 

TurysTyka I gasTrONOmIa cIerPI Na brakI kadrOwe 

WORKIN.TRAVEL – to jest odpowiedź! 

Anna Ledochowicz 
– dyrektor CKM w Mielnie

Nasi goście z Ukra-

iny chcą się usamo-

dzielnić i podjąć

pracę. Niejedno-

krotnie jest to pra-

ca poniżej ich wy-

uczonych czy wy-

konywanych we

własnym kraju

kwalifikacji zawodowych. Ogrom-

ne zainteresowanie naszymi targa-

mi uświadomiło nam, jak bardzo

ważna jest aktywizacja zawodowa

i integracja społeczna uchodźców.  

To właśnie z myślą o nich w CKM

organizujemy kursy nauki języka

polskiego oraz zajęcia taneczne 

i malarskie dla ich dzieci. 

Iwona Klauzo 
- wolontariuszka, anima-
torka 

Największa barierą

jest nieznajomość

języka, jednak na-

sza gmina oferuje

zatrudnienie gdzie

biegłe posługiwa-

nie się polskim nie

jest koniecznie.

Pracy poszukują

przede wszystkim młode kobiety.

Dla nich zaś problematyczna jest

opieka nad własnym – niejedno-

krotnie licznym potomstwem 

– podczas gdy same podejmą za-

trudnienie.

OPINIePraca – to rzecz ważna 
Targi pracy, czyli platforma współpracy polsko-ukraińskiej okazała się
strzałem w dziesiątkę.

W zorganizowanym przez Centrum Kultury w Mielnie projekcie uczestni-
czyło około 15 wystawców i ponad 250 uczestników wspartych wolontariuszami
i tłumaczami.

Oferty dotyczyły pracy w branży turystycznej, hotelarskiej i gastronomicz-
nej, gdyż taka jest specyfika naszego regionu. 

Udało się zebrać ponad 100 ankiet od naszych gości z Ukrainy, aby móc 
lepiej wesprzeć poszukiwanie przez nich pracy zgodnej z kwalifikacjami. 
Potrzeby są ogromne. W naszej gminie gościmy około 800 uchodźców wojen-
nych z walczącej Ukrainy. Połowa z nich to dzieci, które przyjechały do Polski
ze swoimi matkami, babciami, ciotkami.
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Urząd Miejski w Mielnie infor-
muje, że od 1 lipca 2021 r., rozpoczął
się proces składania, przez właścicieli
lub zarządców budynków/lokali, obo-
wiązkowych deklaracji do Centralnej
Ewidencji Emisyjności Budynków. 

Działanie to ma na celu zebranie
wszystkich danych dotyczących źró-
deł ciepła i spalania paliw w budyn-
kach mieszkalnych i niemieszkalnych.

Każdy budynek, który posiada
źródło ciepła lub spalania paliw do 
1 MW będzie należało zgłosić wypeł-
niając odpowiednią deklarację. De-
klarację będzie można złożyć:

– formie elektronicznej, za pośred-
nictwem strony: www.zone.gunb. gov.pl

(żeby to zrobić trzeba posiadać profil
zaufany albo podpis elektroniczny);

– osobiście w Urzędzie Miejskim
w Mielnie;

– listownie, przesyłając deklara-
cję na adres: Urząd Miejski w Mielnie,
ul. B. Chrobrego 10, 76-032 Mielno.

Złożenie deklaracji jest obowiązkowe.

Termin na złożenie deklaracji:

W przypadku budynku/lokalu,
który posiada źródło ciepła i spalania
paliw zainstalowane przed 1 lipca 2021
r., czas na złożenie deklaracji wynosi
12 miesięcy. Jeżeli źródło ciepła lub
spalania paliw zostanie zainstalowane
po 1 lipca 2021 r., deklarację będzie
należało złożyć w terminie 14 dni. 

Sauny i farelki nie trzeba zgła-
szać do Centralnej Ewidencji Emisyj-
ności Budynków. 

Zgłosić należy natomiast m.in.:
kocioł gazowy, podgrzewacz gazowy
przepływowy, podgrzewacz gazowy
pojemnościowy, grzejnik gazowy, ko-
minek gazowy, nagrzewnice gazowe,
promienniki gazowe, kocioł na paliwa
stałe, piec kaflowy lub wolnostojący
(koza, angielka) na paliwa stałe (wę-
giel, drewno, pellet), kominek na pali-
wo stałe, trzon kuchenny, piecokuch-
nię, kuchnię węglową, kocioł olejowy,
piec olejowy, pompę ciepła powietrz-
ną, pompę ciepła gruntową, pompę
ciepła wodną, ogrzewanie elektrycz-
ne, kolektory słoneczne, sieć ciepłow-
niczą, instalację fotowoltaiczną, koge-
nerację, gruntowe wymienniki ciepła.

Jeśli domek na działce nawet tyl-
ko kilka razy w roku dogrzewamy tzw.
kozą – wówczas urządzenie powinno
zostać zarejestrowane.

Przepisy wprowadzające obowią-
zek złożenia deklaracji do Centralnej
Ewidencji Emisyjności Budynków,
zostały wzmocnione przepisami
sankcyjnymi, uwzględniającymi jed-
nocześnie instytucję czynnego żalu.
W art. 27h ustawy o wspieraniu ter-
momodernizacji i remontów oraz 
o centralnej ewidencji emisyjności
budynków (Dz. U. z 2021 r., poz. 554
tekst jednolity) wprowadzono sankcje
karne, które mogą być nakładane 
w przypadku niezłożenia w ustawo-
wym terminie ww. deklaracji. Wpro-
wadzane rozwiązanie ma pełnić funk-
cję prewencyjną i dyscyplinującą obo-

wiązanych do składania deklaracji,
aczkolwiek nie ma na celu bezwarun-
kowego karania osób, które takiej de-
klaracji nie złożyły.  

Za brak złożenia deklaracji będzie
grozić grzywna, która będzie wymie-
rzana na zasadach ogólnych kodeksu
wykroczeń. Jeżeli jednak właściciel lub
zarządca budynku/lokalu, nie złoży
deklaracji zanim Urząd Miejski 
w Mielnie „poweźmie” o tym informa-
cję, można uniknąć kary przesyłając
wymagane informacje do tut. Urzędu
w ramach czynnego żalu. Założeniem
ustawodawcy jest doprowadzenie do
sytuacji, w której obywatel złoży dekla-
rację, nawet z uchybieniem terminu.

centralna eWidencja eMiSyjności budynkóW

Obowiązek każdego mieszkańca

Dodatkowe informacje można
uzyskać w Urzędzie Miejskim 
w Mielnie pod nr tel. (94) 345 98
38, pisząc na adres poczty elek-
tronicznej: s.ciborski@gmina.
mielno.pl lub osobiście w siedzi-
bie tut. Urzędu. Na stronie inter-
netowej https://zone.gunb.gov.pl/
od dnia 1 lipca 2021 r. będzie
można samodzielnie wypełnić
zgłoszenie bez potrzeby wizyty
w Urzędzie.

MuzeuM Skarbnica
WioSki rybackiej 
W chłopach

Zapraszamy!
Muzeum Skarbnica Wioski

Rybackiej w Chłopach funkcjonuje
już od czterech lat. Placówka jest
bardzo chętnie odwiedzana nie
tylko przez turystów, chwalących
gminę Mielno za tak dobry po-
mysł, ale służy także mieszkań-
com Chłopów, którzy korzystają tu
z różnego rodzaju zajęć i organizu-
ją spotkania integracyjne i festyny.

W Muzeum powstały dwie sale
wystawowe: sala tradycji z eksponata-
mi związanymi z codziennym życiem
mieszkańców przedwojennego Bauer-
hufen oraz sala rybacka, w której
zgromadzone są przedmioty służące
do połowu ryb. 

W ostatnim czasie Muzeum
wzbogaciło się o kilka bardzo cieka-
wych darowizn i depozytów. Gwidon
Chodakowski z Mielna wypożyczył
nam wspaniały kompas w mosiężnym
hełmie. Tego rodzaju przyrządy były
stosowane w nawigacji na lodołama-
czach i łodziach rybackich. Otrzyma-
liśmy też przedmioty służące do po-
ruszania się po zamarzniętej tafli je-
ziora lub morza oraz specjalną
siekierę do wyrąbywani przerębli.

Jeśli ktoś uważa, że ość można
znaleźć tylko w rybie to podczas od-
wiedzin w Skarbnicy dowie się, że
„ości” były od wieków stosowane do
połowu ryb. Jeden piękny ręcznie
kuty egzemplarz liczący pewnie około

150 lat otrzymaliśmy w darze od To-
masza Andruszko z Mielna.

Kolejnym darczyńcą jest Jarosław
Kacprzak z Koszalina, od którego
otrzymaliśmy autorskie rysunki i ob-
razy olejne z widokami łodzi z cha-
rakterystycznym „CHY” na burtach. 

Natomiast zwieńczeniem dotych-
czasowych darowizn jest drewniana ma-
selnica do wyrobu masła licząca sobie
miedzy 200, a 150 lat. Maselnicę podaro-
wała nam Alicja Jasińska z Chłopów.

Wszystkie eksponaty, i te opisa-
ne powyżej i pozostałe, prezentowane
na ekspozycji w sali tradycji i sali ry-
backiej można obejrzeć podczas
zwiedzania Muzeum od poniedziałku
do piątku o godz. 10, 12 i 14.

Przypominamy o wcześniejszej
telefonicznej rezerwacji odwiedzin.


