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Gmina Mielno to pierwszy sa-
morząd w powiecie kosza-

lińskim, który uruchomił usługę bez-
płatnego transportu dla osób o ogra-
niczonej mobilności. Transport
indywidualny jest dedykowany
wszystkim potrzebującym pełnolet-
nim mieszkańcom gminy. 

Wykluczenie tranS-
portoWe znane już od
daWna
Jak zauważają władze Gminy

Mielno, Miejski Ośrodek Pomocy Spo-
łecznej MOPS od podszewki zna po-
trzeby mieszkańców, dlatego istotna
kwestia ograniczonej mobilności była
jednym z priorytetów do rozwiązania. 

– Dla lokalnej społeczności to
ogromne wsparcie w zakresie mobil-
ności, szczególnie dla seniorów, czy
osób niepełnosprawnych ruchowo,

ale też umysłowo czy słuchowo. To
bezpieczny i bezpłatny transport
m.in. na szczepienie, do lekarza, na
rehabilitację, do urzędu, na szkolenie
celem podnoszenia kwalifikacji zawo-
dowych – podkreśla Olga Roszak-Pe-
zała, burmistrz Mielna. 

to nie Będzie darmoWe
taxi
Z usługi skorzystać może każdy

dorosły mieszkaniec gminy, który 
w jakiś sposób jest wykluczony trans-
portowo i – co ważne! – chce zaspo-
koić potrzebę w zakresie aktywizacji
społecznej, aktywizacji zawodowej,
edukacji oraz zdrowia. Usługa reali-
zowana jest w każdy dzień roboczy od
godziny 6.00 do 18.00 i nie ogranicza
się wyłącznie do transportu, gdyż
użytkownicy mogą każdorazowo li-
czyć na wsparcie asystenta przy wsia-

daniu i wysiadaniu z samochodu, 
a także w poruszaniu się po budynku
docelowym. Transport można za-
mówić przez telefon lub bezpo-
średnio na stworzonej w tym celu
stronie internetowej.

dotacje mają SenS
Przedsięwzięcie finansuje Pań-

stwowy Fundusz Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych w ramach kon-
kursu grantowego dla jednostek sa-
morządu terytorialnego – „Wiedza
Edukacja Rozwój 2014-2020”. 

– Gmina Mielno otrzymała na
realizację zadania ponad 0,5 mln zło-
tych, za które został zakupiony m.in.
bus do przewozu także osób niepeł-
nosprawnych – podsumowuje Korne-
lia Liśkiewicz, dyrektor Miejskiego
Ośrodka Pomocy Społecznej w Miel-
nie.

Ruszył bezpłatny, bezpieczny, społeczny tRanspoRt 

Mobilna pomoc
Brak możliwości dotarcia do urzędu, czy lekarza jest problemem dla wielu
osób, które w ten sposób zostają wykluczone z życia społecznego. Samorząd
mieleński znalazł na to sposób.

PRZEJAZDY
W celu zapobieganiu wykluczenia osób 

DLA KOGO?
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WWW.PRZEJAZDY.MIELNO.PL
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zdobyliśmy wyróżnienie w kon-
kursie „innowacyjny samorząd”, 
w kategorii gminy miejsko-wiejskie.
doceniono naszą instalację foto-
woltaiczną na potrzeby oczysz-
czalni ścieków w mielnie.

– Szczególnie dziękuję za współ-
pracę i partnerstwo Spółce „Eko-
przedsiębiorstwo” w Mielnie – podsu-
mowała laury Olga Roszak-Pezała,
burmistrz Mielna. – Doczekaliśmy się
inwestycji na miarę XXI wieku, bo oto

mamy nowoczesną oczyszczalnię
ścieków i farmę fotowoltaiczną w jed-
nym. Jestem dumna, że doceniono
nasze starania.

Celem konkursu „Innowacyjny
Samorząd” organizowanego przez
Serwis Samorządowy Polskiej Agencji
Prasowej jest promocja kreatywnych
samorządów oraz inspiracja pozosta-
łych jednostek samorządu terytorial-
nego do podejmowania działań na
rzecz innowacyjności.

Tegoroczna edycja konkursu była

szczególna, ponieważ w całości odby-
wała się już podczas pandemii koro-
nawirusa SARS-CoV-2. Od kilkunastu
miesięcy ciężar walki z COVID-19
spoczywa nie tylko na administracji
rządowej – to wójtowie, burmistrzo-
wie, prezydenci miast i starostowie
rozwiązują na bieżąco codzienne pro-
blemy szpitali, szkół i przedsiębior-
ców, a przede wszystkim mieszkań-
ców zarządzanych przez siebie gmin 
i powiatów.

Dla samorządów to był czas cięż- kiej próby. Ale również okazja do wy-
kazania się kreatywnością i wyko-
rzystania dramatycznych okoliczno-
ści zewnętrznych do wprowadzenia
różnego rodzaju innowacyjnych
usprawnień technologicznych, proce-
sowych, społecznych, komunalnych,
edukacyjnych, dotyczących instru-
mentów i usług wsparcia oraz w wielu
innych obszarach.

W tym roku 226 samorządów 
z całego kraju zgłosiło do konkursu
396 projektów, czyli o ponad 30 proc.

więcej niż w ubiegłorocznej edycji.
Przyznano 17 nagród i 48 wyróżnień
w pięciu kategoriach konkursowych 
– miasta powyżej 200 tys. mieszkań-
ców, gminy miejskie, gminy miejsko-
wiejskie, gminy wiejskie oraz powiaty.

Najważniejszymi kryteriami oce-
ny były nowatorstwo w skali kraju 
i rezultaty zastosowanych rozwiązań
oraz potencjał do zainspirowania in-
nych jednostek samorządu terytorial-
nego.

innowacyjność w czasie pandemii

a to ciekawe
Gmina zainwestowała w nowoczesną oczyszczalnię ścieków, której głównym
walorem – oprócz podwyższonego stopnia usuwania biogenów – jest zaopatrze-
nie w energię elektryczną z farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na terenie
oczyszczalni. Instalacja fotowoltaiczna zapewnia 100 proc. zapotrzebowania
oczyszczalni na prąd (w godzinach od 7.00-18.00).
W roku 2020 farma wyprodukowała 304 728 kWh, oczyszczalnia zużyła 
206 949,51 kWh, a pozostałą energię sprzedano do operatora (97 778,49 kWh),
uzyskując w ten sposób ponad 20 tys. dodatkowego dochodu.
Z szacunków gminy wynika, że jeśli nie nastąpi spadek wydajności instalacji, to
zwrot poniesionych nakładów inwestycyjnych nastąpi w ciągu 5 lat użytkowania.

dobiega końca projekt
w ramach partnerstwa
publiczno-prywatnego,
zmieniający oblicze
Gminy mielno. 
już widać efekty.

projekt modernizacji energe-
tycznej obiektów użyteczno-

ści publicznej, realizowany w Szkole
Podstawowej w Sarbinowie, Szkole
Podstawowej i hali sportowej w Miel-
nie, a także w budynku Miejskiego
Ośrodka Pomocy Społecznej w Miel-
nie i Mieleńskiego Ośrodka Sportu 
i Rekreacji dobiega końca. 

Przypomnijmy: to pierwszy hyb-
rydowy projekt partnerstwa publicz-
no-prywatnego w województwie za-

chodniopomorskim, dzięki czemu
staliśmy się prekursorem tego typu
rozwiązań w całym regionie. Na uwa-
gę zasługuje też fakt, że to także
pierwsze przedsięwzięcie w historii
naszej gminy z tak dużym dofinanso-
waniem ze środków Unii Europejskiej
– 7,4 mln zł. Przetarg na partnera pry-
watnego w tym projekcie termomo-
dernizacyjnym wygrała polska spółka
IZIM, należąca do funduszu BaltCap
Infrastructure Fund.

termomodernizacja obiektów gminnych 

Finał praC tUż, tUż 

Hala SPortowa w Mielnie

Hala SPortowa w Mielnie MoPS w Mielnie MoSir Mielno

Szkoła PodStawowa w Mielnie Szkoła PodStawowa w Sarbinowie Szkoła PodStawowa w Srabinowie
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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:

pulsoksymetr 
dla seniorów 
to akcja miejskiego ośrodka po-
mocy Społecznej w mielnie skiero-
wana do starszych mieszkańców
naszej gminy w tych trudnych cza-
sach pandemii koronawirusa.

Pulsoksymetr jest urządzeniem
do monitoringu parametrów natle-
nienia krwi i tętna. Pozwala on na
szybkie wykrycie pogorszenia stanu
zdrowia i sprawniejsze leczenie se-
niorów, którzy w obecnej sytuacji wy-
magają szczególnej troski i opieki.
Pulsoksymetr otrzymali uczestnicy
klubów seniora, osoby starsze objęte
wsparciem oraz pomocą MOPS.MariuSz goSławSki z MarS ewa drążkowSka z „16-tego Południka” 

w CHłoPaCH

Saperzy z byłego 19. Batalionu
Saperów w Mielnie, wraz z delegacja-
mi Zarządu Rejonowego ZżWP i Bał-
tyckim Stowarzyszeniem Miłośników
Historii „PERUN” w Koszalinie,
uczcili 76. rocznicę forsowania Odry 
i Nysy łużyckiej. 

W czasie pandemii uroczystości
Dnia Sapera miały charakter symbo-
liczny. Podobnie jak w ubiegłym roku
ograniczono się do złożenia wieńców
i zapalenia zniczy pod pamiątkowym
obeliskiem w Unieściu upamiętniają-
cym poległych saperów.

W hołdzie saperom 

utworzono powiatową radę po-
żytku publicznego. jej celem jest
integracja organizacji pozarządo-
wych z terenu ośmiu gmin powiatu
koszalińskiego. 

Organizatorzy podkreślają, że
chodzi o to, by społecznicy z gmin po-
wiatu koszalińskiego lepiej się pozna-
li i zaczęli działać razem na większą
skalę. Rada planuje realizować pro-
jekty regionalne i ponadregionalne,
łączące aktywność wielu stowarzy-
szeń. To także ona ma być łącznikiem
między trzecim sektorem, a starost-
wem powiatowym.

Szefową PRPP jednogłośnie wy-

brana została Agata Szewczyk, repre-
zentująca Towarzystwo Przyjaciół
Ziemi Sianowskiej. Zastępcą prze-
wodniczącej jest Mariusz Gosławski 
z Mieleńskiej Akademii Rozwoju
Społecznego, a sekretarzem – Monika
Gołucka ze stowarzyszenia Klub Ko-
biet z Pazurem w Bobolicach. Skład
Rady uzupełniają: Ewa Drążkowska 
– Stowarzyszenie Promocji i Rozwoju
Osady Nadmorskiej Chłopy „16-ty Po-
łudnik” w Chłopach, Jolanta Górczyń-
ska – Koło Gospodyń Wiejskich 
w Niekłonicach, Mirosław Pawlak 
– Stowarzyszenie Gminny Klub Spor-
towy Orlęta Rosnowo, Halina Sztreja 
i Wieslaw Lebioda, radni Rady Powia-

tu Koszalińskiego, Bartek Wilk 
– członek zarządu powiatu, Tomasz
Tesmer, wicestarosta powiatu kosza-
lińskiego.

Pierwsze działania Rady to stwo-
rzenie spisu wszystkich działających
organizacji pozarządowych, z infor-
macją czym się zajmują. Do Fundu-
szu Inicjatyw Obywatelskich trafił już
wniosek o dofinansowanie dwulet-
nich szkoleń dla przedstawicieli trze-
ciego sektora w powiecie koszaliń-
skim. Kolejny pomysł to organizacja
Dnia Organizacji Pozarządowych,
podczas którego każdy będzie mógł
zaprezentować swój dorobek i pomy-
sły. 

pRacują z pożytKiem publicznym 

Nasi w radzie

– Ochrona brzegu morskiego 
i bezpieczeństwo naszych gości to
priorytet dla turystycznej gminy 
– podkreśla Olga Roszak-Pezała, bur-

mistrz Mielna. – Zakres prac pozwoli po
pierwsze zabezpieczyć środowisko na-
turalne, a po drugie wizualnie uatrak-
cyjnić nasze nadmorskie miejscowości.

Z wielką nadzieją czekamy na pozy-
tywne zakończenie przetargu. Efek-
tem tych prac ma być poszerzenie
plaży, nowe ostrogi i opaski narzuto-
we. 

Urząd Morski w Szczecinie jest
na etapie rozstrzygnięcia przetargu 
i wyłonienia wykonawcy przebudowy
wraz z rozbudową, istniejącego syste-
mu umocnień brzegowych na wyso-
kości miejscowości Mielno. 

Celem projektu jest zabezpiecze-
nie brzegu morskiego pomiędzy
297,70 a 301,00 km wybrzeża Morza
Bałtyckiego. Zostanie to osiągnięte
dzięki remontowi i przebudowie
urządzeń wodnych na tym odcinku
oraz sztucznemu zasileniu plaży 
w piasek. 

Prace obejmować będą:
– wykonanie pomiędzy 297,90 

a 300,60 km trzech nowych odcinków
opaski narzutowej z kamienia łama-
nego,

– usunięcie zniszczonych i budo-
wę 34 sztuk ostróg brzegowych mię-

dzy 297,70 i 301,00 km brzegu mor-
skiego, 

– uzupełnienie brakującego 
narzutu z gwiazdobloków w istnie-
jących opaskach brzegowych zloka-
lizowanych na odcinku brzegu 
morskiego (na wysokości 299,39 
– 300,35 km),

– wykonanie sztucznego zasila-
nia plaży na odcinku. 

Projekt realizowany jest na ob-
szarze województwa zachodniopo-
morskiego w obszarze morskich wód

wewnętrznych RP oraz gminy Mielno.
Teren, na którym realizowane jest
przedsięwzięcie oraz obszar jego od-
działywania, to strefa brzegowa z pla-
żą będącą miejscem rekreacji.

pRzebudoWa systemu umocnieŃ bRzegoWych W mielnie

Bezpiecznie i atrakcyjnie 
mieleńscy samorządowcy zabiegają od lat o umocnienie i naprawę brzegu mor-
skiego, który w gminie mielno liczy kilkadziesiąt kilometrów. pojawiła się realna
szansa na rozpoczęcie i realizację inwestycji. 

54 mln zł
WyNOSI BUDżET
INWESTyCJI, 
Z CZEGO 
45,9 MLN Zł TO
DOFINANSOWANIE 
Z UE
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mimo izolacji, mimo wiatru
wiejącego w oczy – dosłow-

nie i w przenośni – lokalnej gastrono-
mii, mimo trudnego czasu, który 
zamroził branżę turystyczną zrodziła
się spontaniczna inicjatywa. Hasło
wspólnego sprzątania plaż i wydm

wywołało w mediach społecznościo-
wych burzę opinii i komentarzy. Za
słowami poszły czyny. 

Lokalni społecznicy postanowili
posprzątać mieleńskie wydmy i za-
wstydzić tym samym turystów, których
śmieci zasypują nasze wybrzeże.

Na porannej zbiórce, przy po-
mniku kotwicy w Unieściu, zamel-
dowali się mieszkańcy, radni,
uczniowie mieleńskiej podstawówki,
młodzież z Młodzieżowej Rady Gmi-
ny Mielno. 

Wyjątkową solidarność z pomy-

słodawcami akcji wykazały koszaliń-
skie morsy z klubu Posejdon.

Wszyscy uczestnicy akcji – mając
na uwadze reżim sanitarny – wspo-
mogli i zatroszczyli się o ochronę śro-
dowiska, na którą wszyscy w gminie
Mielno stawiają. 

Finał to uśmiech uczestników
(widoczny nawet zza maseczki), wor-
ki zebranych odpadów i poczucie po-
żytecznie spędzonego czasu na świe-
żym powietrzu.

Brawo!

sprzątanie plaż – społeczna inicjatywa 
na medal 

Brawo wy!
mieszkańcy gminy mielno postanowili posprzątać
plaże i wydmy. akcja była spontaniczna, poży-
teczna dla zdrowia, proekologiczna, międzypokole-
niowa i integracyjna, choć w reżimie sanitarnym. 

szczególnie dziękujemy:
– gospodarzowi Mielna – Oldze
Roszak-Pezale – za wsparcie,
patronat i aktywne uczestnic-
two;
– lodziarniom Żmuda-Trzebia-
towskich – za pomysł, liderowa-
nie akcji i pyszne lody; 
– Mieleńskiemu Ośrodkowi
Sportu i Rekreacji – za rękawicz-
ki, worki i odbiór odpadów;
– Annie Borkowskiej z „Rodzin-
nych Smaków" – za ciepłą stra-
wę po zaliczonych kilometrach
wędrówki mieleńskimi wydma-
mi.
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Przedsiębiorco! Prowadzisz
obiekt noclegowy i chcesz, aby turysta
był dobrze poinformowany, żeby wie-
dział, że działasz zgodnie z prawem 
– sprawdź, zaktualizuj lub wpisz swój
obiekt do gminnej ewidencji obiektów
świadczących usługi hotelarskie. 

przypominamy: 
Zgłoszenie do ewidencji innych

obiektów, w których świadczone są
usługi hotelarskie jest obligatoryjne dla
wszystkich, którzy prowadzą działalność
polegającą na wynajmowaniu turystom.
Dotyczy to zatem: pokojów gościn-
nych, kwater prywatnych, wynajmu
pokoi, gospodarstw agroturystycz-
nych, pól namiotowych i biwakowych,
domków letniskowych, ośrodków
wczasowych, kolonijnych, rehabilita-
cyjnych, itp. bez względu na ilość wy-
najmowanych miejsc noclegowych.

Przedsiębiorca ma obowiązek
zgłaszać organowi ewidencyjnemu
zmiany stanu faktycznego i prawnego
dotyczące prowadzonej przez niego
działalności w terminie 14 dni od daty
powstania tych zmian.

kateGoryzacja
oBiektóW
hotelarSkich
Jeśli jesteś właścicielem hotelu,

motelu, pensjonatu, domu wyciecz-
kowego lub campingu zgłoś swój
obiekt do zaszeregowania w odpo-
wiednim rodzaju i kategorii. 

Wniosek i szczegóły dostępne na
stronie Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Zachodniopomorskie-
go: 

Informacja pod nr tel. 91 44 67
113, 94 31 77 418.

eWidencja innych obieKtóW z usługami hotelaRsKimi

zgłoś swoją ofertę

Wniosek dostępny na stronie
https://mielno.bip.net.pl. 
Informacja – Urząd Miejski 
w Mielnie, Referat Spraw Oby-
watelskich, tel. 94 345 98 67.

podstawa prawna:
Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997
r. o usługach hotelarskich oraz
usługach pilotów wycieczek 
i przewodników turystycznych

polska organizacja turystyczna za-
prasza do wzięcia udziału w projekcie
„Certyfikacja podmiotów turystycz-
nych”. Ma on promować obiekty nocle-
gowe oraz organizatorów turystyki, któ-
rzy w trakcie realizacji programu polski
Bon turystyczny (pBt) profesjonalnie
prowadzą swoją działalność oraz świad-
czą usługi turystyczne na wysokim po-
ziomie. 

W projekcie mogą wziąć udział
przedsiębiorcy turystyczni oraz orga-
nizacje pożytku publicznego prowa-
dzące działalność polegającą na
świadczeniu usług hotelarskich lub
organizacji imprez turystycznych, za-
rejestrowane do udziału w programie
Polski Bon Turystyczny.

W projekcie zaplanowano dwa
sposoby weryfikacji: autocertyfikację
oraz certyfikację w formie wizyty mo-
nitoringowej

W przypadku autocertyfikacji
podmioty turystyczne muszą zareje-
strować się do projektu poprzez wy-

pełnienie formularza zgłoszeniowego
na stronie internetowej www.certyfi-
kat.pot.gov.pl. 

W trakcie autocertyfikacji
uczestnicy potwierdzają stosowanie
dobrych praktyk podczas realizacji
Programu PBT, związanych m.in. 
z bezpieczeństwem, higieną, udogod-
nieniami dla dzieci i współpracą z in-
nymi podmiotami i instytucjami tu-
rystycznymi. 

W certyfikacja w formie wizyty
monitoringowej mogą uczestniczyć
podmioty turystyczne, które uczest-
niczyły w autocertyfikacji i wybrane
do certyfikacji przez Polską Organi-
zację Turystyczną.

Przedsiębiorcom, którzy będą
realizować program Polski Bon Tury-
styczny według wysokich standardów,
zostanie przyznany Certyfikat
Dobrych Praktyk, który będzie pro-
mował podmioty turystyczne, reali-
zujące usługi turystyczne przy zacho-
waniu najwyższych norm bezpie-
czeństwa i jakości. Certyfikaty
pomogą też podróżnym rozpoznać
miejsca, które oferują bezpieczny wy-
poczynek. 

certyfikat dobrych praktyk 

Więcej informacji o projekcie 
i formularz rejestracyjny znaj-
dziecie na : 
http://certyfikat.pot.gov.pl/

Urząd Marszałkowski Woje-
wództwa Zachodniopomorskiego
przygotował elektroniczną mapę tras
rowerowych Pomorza Zachodniego, 
z pełną wizualizacją standardu dróg.
Wydzielone ścieżki oznaczone są ko-
lorem fioletowym, kolor czerwony
oznacza jazdę z samochodami, dobra
nawierzchnia oznaczona jest linią
ciągłą, natomiast gorsze nawierzch-
nie – linią przerywaną. 

Nowoczesny przewodnik infor-
muje rowerzystów także o atrakcjach,
które spotkają po drodze oraz zawiera
dokładne wykresy z informacjami 
o nachyleniu terenu i lokalizacje liczni-
ków rowerowych. Co najważniejsze 
– mapa będzie wzbogacana o nowe
funkcjonalności: zdjęcia, opisy, propozy-
cje wycieczek. Przygotowywane są wers-
je w języku niemieckim i angielskim.

Elektroniczny przewodnik dla
cyklistów informuje o moderniza-
cjach, ulepszeniach istniejących dróg.
Pokazuje, którędy jedzie się najszyb-
ciej i najbezpieczniej. Które odcinki
łatwo pokonać każdym typem rowe-
ru, a gdzie lepiej poruszać się na nieco
szerszych oponach, bo występuje tam

nawierzchnia szutrowa, z płyt beto-
nowych etc.

Mapa została udostępniona pod
adresem www.trasyrowerowe.wzp.pl

RoWeRem pRzez pomoRze zachodnie 

jest nowa mapa 

Przypominamy, że w punkcie In-
formacji Turystycznej w Mielnie
przy ul. Chrobrego 3B dostępna
jest bezpłatna laminowana mapa
rowerowa Velo Baltica na Pomo-
rzu Środkowym oraz bezpłatne
ulotki szlaku Velo Baltica prezen-
tujące odcinek Kołobrzeg –
Mielno oraz Mielno – Darłowo.

Nadmorski
marsz

Grupa kijkarzy, skupionych wokół Fundacji 
„aktywny koszalin”, uczciła dzień Flagi wyruszając
z mielna wzdłuż linii brzegowej Bałtyku. 

Wtrakcie 8-godzinnego marsz pokonali dystans ponad 40 kilometrów.
Wystarczyły chęci, uśmiech i pozytywna energia aby szlakiem Velo

Baltica przemaszerować z Mielna przez Mielenko, Sarbinowo, Gąski, Pleśną,
Wieniotowo, Ustronie Morskie, Sianożęty, Bagicz, aż do latarni morskiej 
w Kołobrzegu. 

Przedsięwzięciu patronowała nasza gmina, a marsz rozpoczęła na starcie 
z kijkami Olga Roszak-Pezała, burmistrz Mielna.
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zapraszamy do mielna
na Bałtycki tour nordic
Walking! 

To sportowe wydarzenie dla pro-
fesjonalnych sportowców i amatorów,
dorosłych oraz dzieci, a także osób
niepełnosprawnych – każdy znajdzie
coś dla siebie.

Impreza odbędzie się 6 czerwca
(start na deptaku przy ul. Kościuszki
w Mielnie).

W ramach zawodów Ogólnopol-
skiego Pucharu Nordic Walking 
w Mielnie odbędą się dwa wydarzenia:

– Bałtycki Tour Nordic Walking
(5 km i 10 km),

– Bieg Śladami Morsa (5 km).

maszeruj w mielnie

pRzedłużono pomoc 
dla pRzedsiębioRcóW z taRczy 
bRanżoWej 

PRZECZYTAJ 
I SKORZYSTAJ!

do firm trafi wsparcie, które będzie wypłacone 
za marzec i kwiecień. może na nie liczyć 
m.in. branża hotelarska, gastronomiczna, salony
kosmetyczne, fryzjerskie, sklepy meblowe, 
budowlane. 

co można zyskać mikro i mały przedsiębiorca?! Zwolnienie ze składek
ZUS, dofinansowanie wynagrodzeń pracowników na trzy miesiące,

świadczenia postojowe oraz dotacje – to przewiduje nowelizacja przyjęta przez
Radę Ministrów 16 kwietnia 2021. 

Wnioski o pomoc mogą składać przedsiębiorcy, którzy na dzień 31 marca
2021 r. prowadzili działalność gospodarczą, oznaczoną według Polskiej Klasyfi-
kacji Działalności (PKD). o wsparcie można się ubiegać od 26 kwietnia. regulacje
dotyczące świadczenia postojowego i zwolnienia ze składek zUs będą obowiązywać
od 4 maja 2021 r.

Wyszukiwarka kodów PKD: https://www.biznes.gov.pl/pl/tabela-pkd 

nowelizacja rozporządzenia Rady ministrów z 16 kwietnia 2021 r. 
w sprawie wsparcia uczestników obrotu gospodarczego poszkodowa-
nych wskutek pandemii COVID-19 przewiduje cztery instrumenty po-
mocy:

• zwolnienie ze składek ZUS za określone miesiące – wnioski bę-
dzie można składać do 30 czerwca 2021 r.,

• dopłatę 2 tys. zł do wynagrodzeń pracowników – świadczenia na
rzecz ochrony miejsc pracy z Funduszu Gwarantowanych Świad-
czeń Pracowniczych; po zawarciu umowy z Wojewódzkim Urzę-
dem Pracy dofinansowanie przysługuje pracodawcy przez 3 mie-
siące i obejmuje zarówno zatrudnionych na podstawie umowy 
o pracę, jak i zlecenia, od którego odprowadzane są składki ZUS;
wnioski o przyznanie dopłaty do wynagrodzeń będzie można
składać do 30 czerwca 2021 r.,

• świadczenie postojowe dla osób fizycznych prowadzących dzia-
łalność gospodarczą – świadczenie wynosi każdorazowo 2080 zł,
w zależności od kodu PKD jest przyznawane jeden lub więcej
razy,

• dotację do 5 tys. zł – mikro– i mali przedsiębiorcy mogą ubiegać
się o dotacje na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działal-
ności; w zależności od kodu PKD, którym oznaczony jest rodzaj
przeważającej działalności gospodarczej, firmy mogą otrzymać
dotację nawet kilkukrotnie; wnioski o dotację będzie można
składać do 31 sierpnia 2021 r.

Wniosek o zwolnienie z ZUS oraz o świadczenia postojowe przedsiębiorca
składa do ZUS jedynie w postaci elektronicznej.

Wniosek o dotację przedsiębiorca składa do powiatowego urzędu pracy
właściwego ze względu na siedzibę przedsiębiorcy, po ogłoszeniu naboru przez
dyrektora powiatowego urzędu pracy. 

wniosek o dotację może być złożony jedynie w postaci elektronicznej poprzez
platformę praca.gov.pl.

zapisy oraz regulamin dostępne są:
http://herkules.org.pl/events/mielno-baltycki-tour-10km/
http://herkules.org.pl/events/bieg-sladami-morsa-5km/
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przez miesiąc (od 12 maja do 11
czerwca) w Mielnie, Koszalinie, Ustroniu
Morskim i okolicy będzie nagrywany
film fabularny „Bornholm”, w reż. anny
Kazejak. 

Producenci poszukują statystów
– osoby w wieku 16-70 lat z Mielna,
Koszalina i okolic – do udziału w fil-
mie. 

Za udział w nagraniach jako sta-
tysta każda osoba otrzyma wynagro-
dzenie w wysokości 100 zł netto za je-
den dzień zdjęciowy.

Link do formularza zgłoszenio-
wego: https://forms.gle/9BiWXHws
L2VWUkDy9

Każda osoba, która chce się zgło-
sić, musi wypełnić formularz przesłać
zdjęcia swojej twarzy i całej sylwetki 
i na maila film@filmtrojmiasto.pl. 

Najlepiej jeśli to będą zwykłe
zdjęcia zrobione telefonem w dniu
przesłania zgłoszenia.

Zapraszamy w imieniu produ-
centów!

zapraszają do filmu

taki jest tytuł konkursu ogłoszo-
nego dla młodzieży szkolnej.
uczniowie do dzieła, pokażcie dla-
czego Waszym zdaniem unia euro-
pejska jest ważna dla polski.

Celem konkursu „Moja ulica leży
w Europie” jest zainteresowanie mło-
dzieży szkolnej wpływ członkostwa
Polski w Unii Europejskiej na co-
dzienne życie Polaków, ze szczegól-
nym uwzględnieniem działalności
Parlamentu Europejskiego. 

Prace konkursowe mogą mieć
formę filmu, zdjęcia lub galerii zdjęć
opatrzonych komentarzem. W przy-
padku filmu dopuszczalna jest praca
zespołowa – grupy znajomych, koła

zainteresowań czy klasy. Do wygrania
są nagrody pieniężne.

Konkurs przebiega w dwóch kate-
goriach wiekowych: uczniowie klas IV
– VIII szkół podstawowych oraz
uczniowie szkół ponadpodstawowych. 

W lipcu jury wyłoni po trzy naj-
lepsze prace w każdej kategorii. Zwy-
cięzcy otrzymają 2500 zł, laureaci
drugiego miejsca – 1800 zł, a trzeciego
– 1300 zł.

Termin zgłaszania prac mija 30
czerwca 2021 r.

Organizatorem konkursu jest
Polska Agencja Prasowa w ramach
projektu EuroPAP News, który jest
współfinansowany przez Parlament
Europejski.

regulamin na: 
https://europapnews.pap.pl/rusza-konkurs-pap-moja-ulica-lezy-w-europie

poznańska galeria sztuki art Vip
zawita nad polskie morze, aby in-
spirować turystów pięknem pol-
skiej sztuki. na swoje warsztaty
wybrali gminę mielno, a do współ-
pracy zaprosili mieleńskie centrum
kultury.

Galeria sztuki ART VIP w Pozna-
niu daje przestrzeń do dzielenia się
pracami polskim artystom z najróż-
niejszych dziedzin. W galerii można
podziwiać malarstwo, grafikę, rzeźbę
oraz fotografię. To też jedyne miejsce
w Poznaniu, w którym można nie tyl-
ko zobaczyć wybitne prace, ale rów-
nież wypożyczyć je np. do domu. 

Prace prezentowane w galerii są
eleganckie, odświeżające i zapewniają

niezwykłe doznania wizualne. Galeria
współpracuje też z w polskimi produ-
centami tworzącymi produkty pre-
mium m.in. z Agnella (producent dy-
wanów wełnianych jakości premium)
oraz HELVETIA (polski producent
mebli znanych na całym świecie). 

Wybitne prace będą prezentowa-
ne właśnie w naszej gminie, w Mie-
lenku w Baltin Hotel & Spa. 

Wernisaż oraz warsztaty arty-
styczne odbędą się w terminie 16-21
maja. 

Dzięki współpracy Centrum Kul-
tury w Mielnie a galerią ART VIP,
uczestnicy sekcji „Kolorowe Pędzle”
będą mieli okazje wziąć udział w tym
wyjątkowym przedsięwzięciu. 

Warsztaty „połącz pasję z wypoczynkiem”

sztUKa nad MorzeM
warsztaty poprowadzą 
czołowi polscy artyści: 

Ewa De Luca, 
Nastazja Kuczyńska, 
Olga Bukowska, 
Krystyna Róż-Pasek,
Michał Mąka 
oraz Juliusz Kegel 
i Paweł Deska. 

Bilety na 6-dniowe warsztaty
można zakupić również przez
stronę: www.baltin.pl
maila: rezerwacje@baltin.pl 
oraz telefonicznie (536 999 799
lub 660 700 505).

PRZySTAŃ.KULTURA składać
się będzie z dużej hali namiotowej
otoczonej zielenią oraz małą architek-
turą ogrodową. To lokalizacja wprost
idealna na koncerty, wernisaże oraz
spotkania mieszkańców. 

Pomysł powstał po rozmowach
zespołu Centrum Kultury z miesz-
kańcami, którzy mieli więcej pomy-
słów niż dostępnej przestrzeni. 

– Po konsultacjach z burmistrz
Mielna uzyskaliśmy zgodę na prze-
mienienie terenu starego kasyna 
w miejsce pełne radości oraz kultury
– mówi dyrektorka Centrum Kultury
w Mielnie Anna Ledochowicz – Szyb-
ko wzięliśmy się do pracy, aby zadbać
o wszystkie formalności i otworzyć
PRZySTAŃ.KULTURA jeszcze w te
wakacje.

Otwarcie PRZySTAŃ.KULTURA
odbędzie się 10 lipca o godz. 19. Tego
wieczoru wystąpią tam Kabaret Cze-
suaf oraz coverowy zespół Zeppeli-
nians. W kolejnych tygodnia na sce-
nie pojawią się m.in. zespoły IRA,
łąki łan oraz Kwiat Jabłoni, Anna
Dąbrowska i Tomasz Organek. Bilety
pojawią się w sprzedaży już nieba-
wem – informacja znajdzie się na
www.ckm.mielno.pl oraz www.face-
book.com/ckmielno

– A to na pewno nie koniec atrak-
cji, które czekają na mieszkańców 
i turystów. Planujemy już kolejne wy-
darzenia, których do tej pory nie
mogliśmy zorganizować z powodu
niedostępności takiego miejsca – za-
pewnia Anna Ledochowicz – Nie mo-
żemy doczekać się aż spotkamy się
tam z Wami wszystkimi. 

cKm zapRasza mieszKaŃcóW i tuRystóW 

jUż w waKaCje pełno KUltUry
na kulturalnej mapie mielna pojawi się nowe, wyjątkowe miejsce – przyStaŃ.kultura. dzięki projektowi centrum kultury 
w mielnie turyści oraz mieszkańcy Gminy mielno uzyskają przestrzeń do poznawania przeróżnych form kultury.



kompleksowe wsparcie gmin-
nych rad seniorów w zakresie

efektywnego działania na rzecz lokal-
nego środowiska osób starszych to
główny cel unikatowego przedsięw-
zięcia „Profesjonalne i zaangażowane
Rady Seniorów” kierowanego do
wszystkich zachodniopomorskich
rad seniorów. 

Zachęcamy seniorów oraz osoby
żywo zainteresowane polityką senio-
ralną do śledzenia działań i efektów
tego projektu. Z pewnością dostarczy
on wielu cennych inspiracji i wskazó-
wek do prosenioralnych działań lo-
kalnych.

Rady seniorów wezmą udział 
w inspirujących warsztatach, dzięki
którym wzmocnią swoją wiedzę na
temat innowacji społecznych na rzecz

osób starszych, dowiedzą się jak efek-
tywnie komunikować o działaniach
rady w lokalnej społeczności, czy też
jak budować sojusze wokół swoich
inicjatyw.

Z kolei doskonałą okazją do wy-
miany kontaktów i doświadczeń mię-
dzy radnymi seniorami z całego regio-
nu będzie wojewódzka konferencja
dla rad seniorów i pracowników sa-
morządowych, zaplanowana na wios-
nę 2022 r.

We współpracy rad seniorów, sa-
morządów lokalnych, organizacji
społecznych, instytucji publicznych,
podmiotów prywatnych oraz samych

mieszkańców, przeprowadzony zosta-
nie proces tworzenia lokalnych stra-
tegii senioralnych dla trzech wyłonio-
nych gmin. Strategie takie, mądrze
wdrażane, przyczynią się do rozwią-
zania wielu problemów społecznych 
i będą gwarancją realizacji praw osób
starszych. 

Na bazie zebranych doświadczeń
opracowany zostanie praktyczny
przewodnik dla rad seniorów i samo-
rządów lokalnych upowszechniający
metodologię oraz dobre praktyki 
w zakresie tworzenia i wdrażania lo-
kalnej polityki senioralnej. Publikacja
trafi do wszystkich samorządów 
w Polsce.

Organizatorem projektu jest Pol-
ska Fundacja Społeczeństwa Przed-
siębiorczego www.facebook.com/pol-
skafundacja znana z wieloletnich
działań senioralnych, za które zdoby-
ła prestiżowe wyróżnienie Rzecznika
Praw Obywatelskich. W minionych
latach z oferty bezpłatnych szkoleń,
warsztatów i aktywności kulturalno-
rekreacyjnych organizowanych przez
Polską Fundację Społeczeństwa
Przedsiębiorczego skorzystało ponad
300 seniorek i seniorów z 15 różnych
zachodniopomorskich wsi.

Bieżące informacje o projekcie
„Profesjonalne i zaangażowane Rady
Seniorów” znajdą Państwo na stronie
internetowej www.RadnySenior.pl
oraz na fanpage www.facebook.com/
radyseniorow

Projekt realizowany jest z dotacji
programu Aktywni Obywatele – Fun-
dusz Krajowy, finansowanego z Fun-
duszy EOG.
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SpiSzmy Się dla polSki 
trwa narodowy Spis powszechny 2021. dokonując samospisu można
też wziąć udział w loterii i powalczyć o nagrody. 

Aby zapobiec sytuacji, w której zobowiązany do spisu mieszkaniec
gminy nie ma możliwości dokonania samospisu (np. z powodu braku do-
stępu do urządzeń i Internetu), Gminny Komisarz Spisowy w Mielnie 
w okresie od 1 kwietnia do 30 czerwca 2021 roku udostępni przygoto-
wane pomieszczenie do samospisu i zapewni na wniosek respondenta
niezbędną pomoc w zakresie obsługi interaktywnej aplikacji spisowej. 

Pomieszczenie będzie udostępniane w godzinach pracy Urzędu Miej-
skiego w Mielnie po wcześniejszym telefonicznym umówieniu terminu: 

– od poniedziałku do piątku od godziny 8:00 do godziny 15:00, 
– w czwartek w godzinach od 8:00 do 16:00. 
telefony: 94 3459830 lub 94 3459863, 94 3459857

senioRzy Wzmocnieni W działaniach

Czy powstanie rada
senioróww Mielnie?!

W naszym regionie powstało ich 30, w całej polsce już ponad 400 – rady 
seniorów, działają w lokalnych strukturach samorządowych i są głosem star-
szych mieszkańców. dbają o ich sprawy, są rzecznikiem ich praw, wspierają
lokalny samorząd swym głosem doradczym, konsultacyjnym i inicjatywnym.

anna ledochowicz, 
dyrektor Centrum Kultury 
w Mielnie:
– Potrzeba rozwoju, wspiera-

nia i upowszechniania różnorod-
nych form wypoczynku, aktywno-
ści ruchowej, dostępu do edukacji 
i kultury wśród seniorów jest
ogromna. Działający w naszych
strukturach Uniwersytet III wieku
jest tego żywym przykładem. Teraz
w czasach pandemii ograniczyliśmy
jego działalność przede wszystkim
w trosce o zdrowie seniorów, jed-
nak wszystkim doskwiera to za-
wieszenie. Rada Seniorów mogłaby
być świetnym uzupełnieniem 
i wsparciem działań UTW. 

dominik Gronet, 
zastępca burmistrza Mielna:
–Ideą utworzenia Rady Senio-

rów jest służenie seniorom po-
przez reprezentowanie ich intere-
sów wobec władz
samorządowych. Mamy w naszej
gminie prężnie działającą m.in.
Młodzieżową Radę Gminy Mielno,
Radę Turystyki, Radę Gospodar-
cza, Radę Sportu. Zatem jak naj-
bardziej i seniorzy mogą stworzyć
tego typu ciało o charakterze kon-
sultacyjnym, doradczym 
czy inicjatywnym. Jako samorząd
jesteśmy otwarci na tego typu
działania.

Kornelia liśkiewicz, 
dyrektor Miejskiego ośrodka 
pomocy społecznej 
w Mielnie:
– W gminie Mielno liczącej

około 5 tys. mieszkańców aż 25%
stanowią seniorzy. To znaczna
ilość. Myślę, że byłaby to dobra
oddolna inicjatywa. W skład tego
typu Rady powinni wejść społeczni
i aktywni liderzy prezentujący po-
trzeby, czy też oczekiwania senio-
rów. To dobry kierunek w zakresie
np. wdrażania lokalnej polityki se-
nioralnej.

czy w gminie mielno jest potrzeba utworzenia 
rady Seniorów?

dowiedz się więcej na temat rad seniorów: 
http://www.radnysenior.pl/czym-zajmuje-sie-rada-seniorow/


