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Nowe stawki i obowiązek segregacji – czytaj str. 3-6

Informujemy, że w ramach
Na ro d owe go P ro g ra m u
Szczepień Ochronnych prze-

ciw Covid – 19 na terenie Gminy
Mielno są uruchomione punkty
szczepień:

1. Punkt Mobilny Przychodni
SANATUS z Koszalina, który będzie
wykonywał szczepienia na terenie
ZOZ Med-Care w Mielnie, ul. B.
Chrobrego 9. Telefon do rejestracji
604-540-303 oraz 696-575-858.

Szczepienia będą wykonywane
w środy w godz. 8.00-16.30

2. Ośrodek Zdrowia OMNIS Guto-
wscy – Sarbinowo, ul. Nadmorska
62. Telefon do rejestracji 94-316-55-
89.

Przed przyjściem do punktu za-
rejestruj się na szczepienie przeciw
COVID-19.

Kto może się 
zarejestrować?
• Od 15 stycznia 2021 r. – osoby,

które skończyły 80 lat.
• Od 22 stycznia 2021 r. – osoby,

które skończyły 70 lat.

Jak możesz się 
zarejestrować?
• Zadzwoń na całodobową i bez-

płatną infolinię – 989 lub,
• zarejestruj się elektronicznie

poprzez e-Rejestrację dostępne na
pacjent.gov.pl,

• skontaktuj się bezpośrednio 
z punktem szczepień.

TraNSPorT
Seniorzy, którzy zarejestrowali

się na szczepienie i posiadają aktual-
ne orzeczenie o niepełnosprawności

w stopniu znacznym o kodzie R lub
N bądź odpowiednio I grupę inwa-
lidzką lub mają trudnośći dostępem

do punktu szczepień mogą zgłaszać
potrzebę zapewnienia im transportu
pod numerem telefonu 690-407-415. 

Drodzy Mieszkańcy Gminy Mielno!

W rankingu pisma samorządowego „Wspólnota”, 
dotyczącym wykorzystywania środków unijnych 
per capita (na osobę) w latach 2014 – 2019, 
Gmina Mielno zajęła 64. miejsce wśród wszystkich 

607 samorządów w Polsce. 
Nasz wynik to wydatki z funduszy UE na poziomie 
ok. 10,5 mln zł, czyli w przeliczeniu na jednego miesz-
kańca 2.119 złotych.

Wysoko w rankingu „Wspólnoty”

Gmina Mielno wspólnie ze Starost-
wem Powiatowym w Koszalinie
oraz gminą Będzino, Biesiekierz,
Bobolice, Manowo, Polanów,
Sianów i Świeszyno zakupi zaawan-
sowany separator komórkowy
MCS+. 

Jest to urządzenie pozwalające
pobierać osocze od ozdrowieńców 
– osocze, którym można leczyć cho-
rych na COVID-19. Przypomnijmy,
że to najskuteczniejsza metoda wal-
ki z tą agresywną chorobą. Co bar-
dzo ważne, separator można też wy-
korzystywać do standardowego od-

dawania krwi, co czyni go uniwersal-
nym i pożądanym przez centra
krwiodawstwa narzędziem do rato-
wania życia. 

Urządzenie już niedługo trafi do
Oddziału Terenowego Regionalnego
Centrum Krwiodawstwa i Krwio-
lecznictwa w Koszalinie przy ul.
Chałubińskiego 7. Dowodem dużego
znaczenia inicjatywy jest m.in. po-
dziękowanie dyrektora Regionalne-
go Centrum Krwiodawstwa i Krwio-
lecznictwa w Szczecinie jakie otrzy-
mała burmistrz Mielna, Olga
Roszak-Pezała.

Inicjatywa dla życia 

Pojawienie się w mediach infor-
macji o planowanym przekazaniu
setek milionów złotych górskim sa-
morządom, w formie wsparcia tury-
styki zimowej, spowodowało na-
tychmiastową reakcję nadmorskich
gmin. Przecież przedsiębiorcy nad-
morscy też nie mogą funkcjonować,
tracąc w ten sposób możliwość 
zarobkowania. 

Według szacunków, nadmorski
region turystyczny przez decyzje 
o lock downie, stracił w okresie
świąteczno-noworocznym przynaj-
mniej 140 mln zł – dotyczy to ściśle
usług związanych z zakwaterowa-
niem bez uwzględnienia gastrono-
mii, transportu itd. Doliczając do
tego jeszcze straty z okresu ferii,
łączna kwota może przekroczyć na-
wet 0,5 mld zł. 

Już 24 grudnia 2020 roku 
o zmiany w zapowiedzianych kryte-
riach pomocy rządowej zaapelował
do premiera Olgierd Geblewicz,
marszałek województwa zachod-
niopomorskiego. W tej sprawie
działania podjęła także Gmina
Mielno, która w ramach „Koalicji

Nadmorskiej” wspólnie z 12 nad-
morskimi samorządami, wystoso-
wała do premiera apel o równe trak-
towanie gmin – niezależnie od ich
położenia geograficznego – i stwo-
rzenie realnych kryteriów pomoco-
wych. 

Wraz z przedstawieniem przez
wicepremiera Jarosława Gowina bar-
dziej szczegółowych informacji do-
tyczących wsparcia wyłącznie gmin
górskich „Koalicja Nadmorska” wy-

stosowała kolejny apel, tym razem
podpisany przez 26 samorządów 
– od Świnoujścia aż po Krynicę 
– wśród których znalazły się niewiel-
kie nadmorskie gminy wiejskie, jak 
i duże ośrodki miejskie, takie jak 
Kołobrzeg, Gdynia, czy Gdańsk. 

– Musimy wykorzystać wszelkie
możliwe formy przekazania naszego
punktu widzenia do Warszawy, dla-
tego współdziałamy w tej sprawie 
z partnerami. Uważamy, że zapowie-
dziana przez Rząd pomoc finansowa
w ramach rekompensaty za zamknię-
cie branży turystycznej powinna tra-
fić wszędzie tam, gdzie faktycznie
problem wystąpił. Turystyka świą-
teczno-noworoczna nie jest wyłącz-
nie domeną samorządów górskich,
ponieważ każdego roku obserwuje-
my wzrost zainteresowania przyjaz-
dem w tym terminie również nad
morze. Do tego dochodzi także za-
blokowanie turystyki w czasie ferii,
podczas których wiele ośrodków 
w gminie Mielno praktycznie się za-
pełniało. To są ogromne straty dla
naszych przedsiębiorców, odczuwal-
ne także dla budżetu gminy – zazna-
cza Olga Roszak-Pezała, burmistrz
Mielna. 

Góry lepsze od morza?!

Na pomoc nadmorskiej turystyce

Szanowni Mieszkańcy gminy Mielno!
Przypominamy o konieczności złożenia nowej deklaracji o wysokości opłaty za gos-

podarowanie odpadami.
I tak:

– obowiązujący formularz można pobrać: www.ekomielno.pl – zakładka deklaracje
–  instrukcja wypełnienia deklaracji: na www.ekomielno.pl

Cała procedura krok po kroku – czytaj strona 3-6
Przypominamy, że w nowym roku obowiązuje wszystkich – zgodnie z ustawą 

– segregacja odpadów komunalnych. Nie ma innej zgodnej z prawem opcji. 
Informujemy, że ZABRANIA SIĘ użyczania, jak też przekazywania pojemników 

i worków na odpady innym właścicielom nieruchomości nie objętych gminnym systemem 
gospodarki odpadami. Sytuacja taka może spowodować wzrost kosztów obsługi systemu,
a co się z tym wiąże podniesienie przyszłorocznych opłat za śmieci.
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– Jak Pani ocenia mijający
rok? Z pewnością gmina tury-
styczna, jaką jest Mielno, ucier-
piała z powodu pandemii. Może
jednak spadek liczby turystów, 
a więc i dochodów, nie był tak
duży, jak się mieszkańcy spo-
dziewali? 

– Ten rok był wyjątkowo trud-
ny dla wszystkich. Pandemia spa-
raliżowała cały świat, zamarły 
gospodarki. Niepewność jutra
wzmogła kryzys, a brak jasnych
rządowych strategii spowodował
stan letargu. Turystyka mocno
podupadła, wielu przedsiębiorców
nie podniesie się szybko, a jeszcze
znaczna ich grupa nie przetrwa kolejnych lockdow-
nów. To ma bezpośredni wpływ na samorządy i na
mieszkańców szczególnie gmin turystycznych, które
żyją w symbiozie z tą branżą. Ludzie pozamykani 
w czterech ścianach byli spragnieni normalności więc
postawili na krajowy wypoczynek. I tak w czerwcu 
i lipcu gości w gminie mieliśmy dużo mniej niż w la-
tach ubiegłych, za to wzmożony ruch zaobserwowaliś-
my w sierpniu, ale to również była zasługa słonecznej 
i pięknej pogody Do podróżowania zachęcił rodziny
także bon turystyczny, szkoda, iż został uruchomiony
dopiero na półmetku wakacji. Turyści w tym roku pre-
ferowali krótkie pobyty, a największym zainteresowa-
niem cieszył się wypoczynek w domkach i mniejszych
obiektach hotelarskich. Ceny usług i ofert noclego-
wych zostały na dotychczasowym poziomie, co szcze-
gólnie dokładnie przeanalizowaliśmy realizując i na-
głaśniając wakacyjną akcję w mediach społecznościo-
wych #OdkłamujemyBałtyk. Uważam jednak, że strat
finansowych z miesięcy całkowitego zastoju w turysty-
ce nie zdoła się nadrobić. To tak nie działa. W gminnej
kasie wpływy z bieżących dochodów własnych 
w 2020 r. w związku z pandemią są niższe o 10 – 15%.
Spadek ten dotyczy głównie wpływów z podatku od
nieruchomości, podatku CIT, opłaty miejscowej, opła-
ty przekształceniowej, sprzedaży majątku. Realizowa-
liśmy tylko mocno zaawansowane inwestycje, część
dużych projektów odłożyliśmy na lepsze czasy. Liczy-
my, że one nadejdą, bo stagnacja to śmierć dla regionu
turystycznego.

– Gmina zajęła 7. miejsce w Rankingu Zrówno-
ważonego Rozwoju JST w kategorii gmina miejsko-
wiejska, organizowanym przez sejmową Komisję
Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej,
Wydział Prawa i Administracji Politechniki War-
szawskiej i Fundacji Polskiego Godła Promocyjnego
„Teraz Polska”. Co docenili organizatorzy w gminie
Mielno w 2020 roku?

– W ubiegłorocznej edycji rankingu zajęliśmy 
7. miejsce spośród wszystkich 642 gmin miejsko-wiej-
skich w Polsce. To faktycznie powód do dumy, tym bar-
dziej że oceniano nas
na podstawie aż 15
mierników z trzech
podstawowych ob-
szarów rozwoju: gos-
podarczego, społecz-
nego i ochrony śro-
dowiska. Jednak największa satysfakcja to konkretne 
i mierzalne efekty, czyli wszelkie zmiany zachodzące
tu i teraz w naszej małej ojczyźnie. Tak wysokie miejs-
ce na podium to wyłącznie zbiorowy sukces. To efekt
pracy ludzi z pasją, urzędników z doświadczeniem,
przedsiębiorców odważnych i kreatywnych, walecz-
nych społeczników. I tacy właśnie ludzie mieszkają,
żyją, pracują i tworzą gminę Mielno. Im wszystkim 
dedykuję tę nagrodę. Warto też dodać, że zajęliśmy 
8. miejsce – w kategorii małe miasta – w rankingu 
„Liderzy samorządowych inwestycji 2017-2019”, przy-
gotowanym przez pismo samorządowe „Wspólnota”.
Tak więc poprzeczka wisi bardzo wysoko, co szczegól-
nie zobowiązuje.

– Którą z ubiegłorocznych inwestycji gminy
uznaje Pani za najważniejszą? Jakie oszczędności
wymusił koronawirus? 

– Myślę, że najważniejszą inwestycją – i to w his-

torii gminy – jest rozpoczęty 
w tym roku projekt termomoder-
nizacji obiektów użyteczności
publicznej. Przedsięwzięcie to rea-
lizujemy w ramach partnerstwa
publiczno – prywatnego (PPP) 
i z wykorzystaniem funduszy unij-
nych. To połączenie sił i środków
umożliwiło objęcie projektem aż
czterech obiektów: Szkoły Podsta-
wowej w Mielnie wraz z halą spor-
tową, Szkoły Podstawowej w Sar-
binowie, Miejskiego Ośrodka 
Pomocy Społecznej w Mielnie 
i Mieleńskiego Ośrodku Sportu 
i Rekreacji. Wybierając model PPP
uzyskaliśmy dostęp do najnowo-

cześniejszych technologii, wieloletnią gwarancję
oszczędności, jak też konkretny efekt ekologiczny.
Dzięki takiemu finansowemu montażowi w jednym
roku zostały zrealizowane roboty o wartości ponad 
15 mln zł, co normalnie byłoby nie do udźwignięcia
przez nasz budżet. Ponadto mogliśmy także podjąć się
realizacji znacznie większego zakresu robót, bez po-
trzeby rezygnacji z innych zadań. To także zasługa
uzyskania na ten projekt rekordowej w historii gminy
dotacji unijnej na ponad 7 mln zł. Finał: pierwszy tego
typu projekt hybrydowy w województwie zachodnio-
pomorskim dzieje się na naszych oczach, a same
obiekty zmieniają się nie do poznania. 

– Na jaką dziedzinę życia samorząd przeznaczy
najwięcej pieniędzy z gminnego budżetu 
w 2021 roku? Co, poza inwestycjami w infrastruk-
turę, czeka mieszkańców Gminy? 

– Budżet gminy na 2021 to wydatki wynoszące po-
nad 66,5 mln zł, przy dochodach na poziomie ponad
56,6 ml zł. Na inwestycje planujemy przeznaczyć po-
nad 12 mln zł. Epidemia kiedyś się skończy, a gmina
musi się nadal rozwijać, chociażby po to, aby zapewnić
miejsca pracy i przyciągnąć turystę. Priorytetem jest 

– wstrzymana w tym
roku z powodu koro-
nawirusa – budowa
centrum przesiadko-
wego w Mielnie. Ta
inwestycja zapewni
obsługę w zakresie

zbiorowej komunikacji autobusowej oraz kolejowej 
zarówno mieszkańcom, jak i licznie przybywającym 
w sezonie letnim do Mielna turystom. Ponadto stawia-
my na dalszą budowę sieci dróg rowerowych Pomorza
Zachodniego (kontynuacja Trasy Velo Baltica), czys-
tość czyli zakup maszyn do sprzątania miasta i na-
szych nadmorskich miejscowości, oświetlenie dróg,
placów i ulic. Zrealizujemy też długo wyczekiwaną bu-
dowę podjazdu dla osób niepełnosprawnych w ciągu
Promenady Przyjaźni (wjazd od ul. Słonecznej w Miel-
nie) oraz zbudujemy parking przy nowo powstającym
ośrodku zdrowia w Sarbinowie. Dla uczniów zaplano-
waliśmy też niespodziankę – wymienimy nawierzch-
nię w hali sportowej przy SP w Mielnie.  

– Czy gmina opracowuje jakiś plan funkcjono-
wania w kolejnym sezonie letnim, jeśli nadal będą
obostrzenia związane z pandemią? 

– Nie wiemy, jak będzie wyglądał kolejny sezon
letni. Na dziś wszelkie teorie czy plany to wróżenie 
z fusów. Jednak jedno jest pewnie – mamy własne te-
goroczne doświadczenia i sprawdzone strategie na zor-
ganizowanie bezpiecznych wakacji nad polskim mo-
rzem. Będziemy z nich korzystać, gdyż bezpieczeń-
stwo naszych gości oraz turystów było, jest i będzie
priorytetem w samorządowych działaniach. Mam na-
dzieję, że cała branża turystyczna w 2021 roku podnie-
sie się z kolan, bo dzisiaj straty są ogromne.

– z głową, radośnie, ale przede wszystkim bez-
piecznie zagramy podczas 29. Finału WOŚP 
w Mielnie – zapewnia Magdalena 
gos-kozłowska szef sztabu WOŚP w Mielnie.

– Jesteśmy jednym z 1362
utworzonych w tym roku sztabów 
Orkiestry. Dostosujemy się do
wszelkich wymogów i obostrzeń
podczas kwestowania na ulicach
naszej gminy. Będą maseczki, 
dezynfekcja i dystans. Nasz udział
w finale będzie dopuszczał tylko
zgodne z prawem formy zbiórki.
Można nas weprzeć także nie wy-
chodząc z domu i wykorzystując
swoje komputery, czy smartfony
w p ł a c a j ą c  s w ó j  g r o s z  d o
eSkarbonki. Można też na Allegro

wylicytować niesamowite i atrakcyjne vouchery czy rzeczy ofiarowane
nam przez wspaniałych darczyńców. Zapraszamy. Licytujemy bo warto
dzielić się dobrem.

– przejazd po plaży z ratow-
nikami WOPR od GRUPA Poszu-
kiwawczo-Ratownicza WOPR
Powiatu Białogardzkiego

– rodzinne zwiedzanie od
Skarbnica w Chłopach

– przejażdżki motorówką po
jeziorze Jamno od HT Housebo-
ats – więcej niż nocleg

– wykwintne kolacje w Re-
stauracji Kubryk w Mielnie od
Herbals&SPA – więcej niż noc-
leg

– grafika z wakacyjnym Miel-
nem od Cukin Koszalin i Ekow-
spólnoty Lokalnej Organizacji
Turystycznej  w Mielnie

– voucher na rodzinną lub ro-
mantyczną kolację od Mielno Holiday Apartments – hotel przyjazny dzie-
ciom

– obraz „Cyberprzestrzeń” autorstwa Grażyny Posadzy z Mielna od samej
artystki

– serduszka własnoręcznie wykonane przez naszą Ambasadorkę WOŚP
Natalkę Lidak-Hofset

– obrazy artystów zrzeszonych w Stowarzyszeniu Silesia Tak Art

Więcej informacji na https://www.facebook.com/sztabmielno

Rok pod znakiem pandemii
Rozmowa z Olgą ROszak-Pezałą, burmistrzem Mielna:

66.595.000,04 zł
wydatki budżetu Gminy
Mielno w 2021 r.

56.668.000,04 zł
dochody budżetu Gminy
Mielno w 2021 r.

Budowa podjazdu dla osób niepełnosprawnych w ciągu Pro-
menady Przyjaźni – ul. Słoneczna w Mielnie – 323 075 zł.
Budowa centrum przesiadkowego w Mielnie – 2 355 000 zł. 
Budowa parkingu przy nowo powstającym ośrodku zdrowia
w Sarbinowie – 800 000 zł. 
Budowa toalet na terenie Gminy Mielno – 1 000 000 zł.
Budowa oświetlenia w Mielnie, Mielenku, Chłopach i Sarbi-
nowie – 275 000 zł.



Pięć frakcji to podstawa
Każdy właściciel nieruchomości w gminie Mielno zobowiązany jest segregować odpady z podziałem na 5 frakcji: 

NOWE STAWKI I  OBOWIĄZEK SEGREGACJI

Od 1 stycznia 2021 roku obowiązują w Gminie Mielno nowe stawki

opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi:

• dla właścicieli nieruchomości zamieszkałych, mieszanych oraz nieza-

mieszkałych świadczących usługi hotelarskie, którzy prawidłowo se-

gregują odpady:

a 8,45 zł za 1m3 zużytej wody

• dla właścicieli nieruchomości zamieszkałych, mieszanych oraz nieza-

mieszkałych świadczących usługi hotelarskie, którzy nie wypełniają

ustawowego obowiązku segregowania odpadów:

a 16,90 zł za 1m3 zużytej wody

• dla właścicieli nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy

lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypo-

czynkowe, którzy prawidłowo segregują odpady:

a 181,90 zł za rok

• dla właścicieli nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy

lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypo-

czynkowe, którzy nie wypełniają obowiązku segregowania odpadów:

a 363,8 zł za rok

• od 1 stycznia 2021 roku właściciele nieruchomości zabudowanej budyn-

kiem mieszkalnym jednorodzinnym kompostujący w całości odpady

bio w przydomowych kompostownikach mogą skorzystać ze zwolnie-

nia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi  w

wysokości 0,45 zł  za 1m3 zużytej wody.

Nowe stawki

Zgodnie z nowelizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (DZ.U. z 2020 r. poz. 1439) każdy mieszkaniec od 01 stycznia 2021 roku jest zobowiązany do segregacji odpadów komunalnych. 

Mieszkańcu– pamiętaj!
1. Musisz złożyć nową deklarację o wysokości opłaty
za gospodarowanie odpadami komunalnymi. W tym
celu:

• czekaj na informację o zużyciu wody za 2020 rok wy-
stawianą przez Ekoprzedsiębiorstwo Sp. z o.o. Zosta-
nie ona przesłana pocztą, wysłana na e-mail jeśli
klient na konto w systemie eBOK.

• na podstawie tej informacji wypełnij deklarację DO-1
(można ją pobrać ze strony internetowej www.eko-
mielno.pl – zakładka: DEKLARACJE) 

• wypełnioną deklarację należy złożyć w Urzędzie Miej-
skim w Mielnie lub wysłać pocztą. Można również
skorzystać z elektronicznego formularza deklaracji
przygotowanego na platformie ePUAP (Uwaga! Wy-
magane jest posiadanie profilu zaufanego bądź pod-
pisu kwalifikowanego)

• instrukcja wypełnienia deklaracji znajduje się na stro-
nie www.ekomielno.pl. Jeżeli msz problem z wype-
łnieniem deklaracji umów się na spotkanie w
Urzędzie Miejskim w Mielnie z pracownikiem - kon-
takt tel. 94 3459868, Referat Ochrony Środowiska i
Gospodarki Komunalnej bądź e-mailowy: odpa-
dy@gmina.mielno.pl.

2. Worki na odpady segregowane wydawane są w sie-
dzibie Ekoprzedsiębiorstwa Sp. z o.o.
3. Identyfikatory Punktów Wywozowych (dokument
uprawniający do korzystania z Punktów Selektywne-
go Zbierania Odpadów Komunalnych tzw. PSZOK-
ów) będą do odbioru w Urzędzie Miejskim w Mielnie
po złożeniu przez Ciebie prawidłowej deklaracji o
wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami ko-

munalnymi. Ważne! Są nowe wzory Identyfikatorów
Punktów Wywozowych.
4. Godziny otwarcia PSZOK:

• Mielno, ul. Gen. S. Maczka 44, czynny cały rok:
• w okresie od listopada do marca, poniedzia-

łek-piątek w godzinach: 8.00-16.00 oraz w pierw-
szą sobotę każdego miesiąca w godzinach od

10.00 do 14.00
• w okresie od kwietnia do października, ponie-

działek-piątek w godzinach: 10.00-18.00
• Kiszkowo 2, czynny w okresie od kwietnia do pa-
ździernika:

• wtorek-sobota w godzinach: 10.00-18.00
5. Właściciele nieruchomości wyposażonej w kompo-
stownik, korzystający ze zwolnienia  w części z opłaty
za gospodarowanie odpadami komunalnymi nie są
wyposażani w pojemnik/worek na odpady bio. Są zo-
bowiązani zagospodarować tego rodzaju odpady w
kompostowniku.

• na terenie Gminy Mielno wytworzono rocznie prawie

8000 ton odpadów pochodzących od mieszkańców

• na jednego mieszkańca Gminy Mielno jest to średnio

1,6 tony odpadów rocznie

• na jednego mieszkańca Polski wg danych GUS przy-

pada średnio 332 kg odpadów rocznie

• systemem w Gminie Mielno objętych jest ponad 3 200

punktów wywozowych



1. dlaczego w Gminie Mielno
opłata za śmieci naliczana jest od
ilości zużytej wody?
Ustawodawca pozwala na zasto-

sowanie tylko jednej z trzech metod
wyliczania opłaty za gospodarowa-
nie odpadami komunalnymi tzn.:

- od liczby osób zamieszku-
jących nieruchomość

- od powierzchni lokalu miesz-
kalnego 

- od ilości zużytej wody z nieru-
chomości. 

Na wybór metody naliczania
śmieci „od wody” w naszej gminie
ma wpływ przede wszystkim jej tury-
styczny charakter jak również fakt,
że atutem takiego sposobu jest mak-
symalne uszczelnienie systemu go-
spodarki odpadami.  Stosowanie me-
tody „od powierzchni” uderza w oso-
by zamieszkujące samodzielnie lub
małe rodziny zamieszkujące duże
powierzchniowo lokale. Z kolei duże
rodziny mieszkające na niewielkim
metrażu, produkujące duże ilości
odpadów byłyby obarczone niewiel-
kimi opłatami. Natomiast metoda od
„ilości osób”, w przypadku turystycz-
nego charakteru gminy stwarza pro-
blemy z realnym określeniem osób
przebywających na nieruchomości w
sezonie letnim. Powiązanie opłaty za
śmieci od zużycia wody niesie za
sobą pewną korzyść a mianowicie
skłania do zastanowienia się nad ilo-
ścią zużywanej wody oraz racjonal-
nym korzystaniem z niej.                                                         

2. dlaczego nie można płacić za
faktyczną ilość wytworzonych
śmieci?
Nie pozwala na to ustawa o

utrzymaniu czystości i porządku w
gminach z dnia 13 września 1996
roku (DZ. U. z 2020 r. poz.1439),
która wyraźnie wskazuje możliwe do
wyboru metody naliczania opłaty za

gospodarowanie odpadami komu-
nalnymi.

3. Co oznaczają nowe zasady se-
gregacji?
Od  1 stycznia 2021 roku wszyscy

na terenie gminy Mielno mają obowi-
ązek zbierać odpady w sposób selek-
tywny rozdzielając je, nie jak dotych-
czas na 3 frakcje tylko na 5 frakcji:

• papier
• metale i tworzywa sztuczne 
• szkło
• bio
• odpady zmieszane po segregacji
4. Co  w praktyce oznacza segrega-
cja na 5 frakcji? Co to jest frakcja?
Frakcja to grupa, zbiór odpadów

wytworzonych z podobnych mate-
riałów.  Każdy właściciel będzie zo-
bowiązany posiadać na nieruchomo-
ści 5 różnych pojemników/worków.
Każdej z 5 frakcji odpadów przypisa-
no odpowiedni kolor. 

I tak:
• papier należy gromadzić w po-

jemniku/worku w kolorze nie-
bieskim

• metale i tworzywa sztuczne
należy gromadzić w pojemni-
ku/worku w kolorze żółtym

• szkło należy gromadzić w po-
jemniku/worku w kolorze zie-
lonym

• bio należy gromadzić w po-
jemniku/worku w kolorze
brązowym

• odpady zmieszane po segregacji
należy gromadzić w pojemni-
ku/worku w kolorze czarnym

5. Kto i kiedy dostarczy pojemniki?
Gmina Mielno przejęła od wła-

ścicieli  obowiązek zaopatrzenia nie-
ruchomości w pojemniki w związku
z czym pokrywa ich koszt zakupu.
Ekoprzedsiębiorstwo Sp. z o.o. suk-
cesywnie będzie dostarczało pojem-
niki do właścicieli nieruchomości

przy czym część pojemników właści-
ciele nieruchomości już posiadają
np. pojemnik na szkło czy odpady
zmieszane po segregacji.

6. Kto może mieć kompostownik i
jakie są wymogi dotyczące jego
posiadania?
W kompostownik może być

wyposażona jedynie nieruchomość
zabudowana budynkiem mieszkal-
nym jednorodzinnym. Należy pa-
miętać, że kompostownik nie może
być uciążliwy dla sąsiednich nieru-
chomości. W celu kompostowania
można użyć gotowych, dostępnych
na rynku kompostowników ogrodo-
wych lub drewnianych wykonanych
z desek/belek lub w formie pryzmy
(układając odpady warstwowo z za-
pewnieniem dostępu powietrza do
wszystkich warstw). Nie można
kompostować odpadów w dołach czy
zbiornikach np. betonowych, gdzie
brak jest dostępu powietrza.

7. Jakie odpady można kompo-
stować?
Kompostować można m.in. od-

padki warzywne i owocowe ( w tym
obierki), skoszoną trawę i liście,
resztki jedzenia pochodzenia roślin-
nego, resztki roślinne i chwasty. Na-
leży pamiętać aby do kompostowni-
ka nie wrzucać: kości zwierząt, zie-
mi, kamieni, płyt wiórowych i
pilśniowych, odchodów zwierząt.

8. Ile wynosi ulga w opłacie śmie-
ciowej jeśli posiada się własny
kompostownik?
Aby skorzystać z ulgi należy w

całości kompostować odpady bio.
Wtedy nie otrzymuje się od gminy ani

pojemnika ani worka na odpady bio.
Ulga  - w tym przypadku - wynosi
0,45 zł za 1m3 zużytej wody. Przykła-
dowo jeżeli na nieruchomości zużyta
woda w minionym roku wynosiła 200
m3 to ulga za posiadanie kompostow-
nika będzie wynosiła 90 zł w skali
roku (7,5 zł miesięcznie będzie odli-
czone od miesięcznej opłaty za śmieci
wyliczonej w deklaracji).

9. Kto będzie monitorował fakt
posiadania kompostownika?
Straż Miejska oraz pracownicy

Urzędu Miejskiego w Mielnie będą
kontrolować posiadanie kompo-
stownika. Brak zadeklarowanego w
deklaracji kompostownika wiąże się
z utratą prawa do ulgi (zwolnienia), a
ponowne skorzystanie z ulgi możli-
we będzie dopiero po upływie 6 mie-
sięcy od dnia, w którym wydana
przez Urząd decyzja o utracie prawa
do zwolnienia stała się ostateczna.

10. Czy dalej będą worki na odpa-
dy zielone?
Odpady zielone można wrzucać

do pojemnika lub worka na odpady
bio, które będą wywożone według
ustalonego harmonogramu. Worki
będzie można odbierać nieodpłatnie
w siedzibie Ekoprzedsiębiorstwa.

11. Co z popiołem?
Popiół (musi być zimny) z pale-

nisk domowych można wrzucić do
pojemnika na odpady zmieszane
po segregacji lub dostarczyć do
Punktu Selektywnej Zbiórki Odpa-
dów Komunalnych (PSZOK).

12. Co w przypadku, gdy nie
otrzymałem harmonogramu od-
bioru odpadów komunalnych?

Harmonogramy wywozu odpa-
dów  będą dostarczane przez Eko-
przedsiębiorstwo Sp. z o.o. Jeżeli ktoś
nie otrzyma takiego harmonogramu
to jest on dostępny  na stronie inter-
netowej www.ekomielno.pl w za-
kładce: ODPADY (HARMONOGRA-
MY ODBIORU ODPADÓW) lub w
Urzędzie Miejskim w Mielnie (Biuro
Obsługi Interesanta). Harmonogra-
my są odrębne dla budownictwa jed-
norodzinnego, wielorodzinnego i
nieruchomości świadczących usługi
hotelarskie

13. W tej chwili kończę budowę
domu, ale zamieszkam w nim do-
piero w czerwcu. Kiedy powinie-
nem złożyć deklarację?
W ciągu 14 dni od zamieszkania.
14. Czy trzeba myć butelki i inne
opakowania, a z butelek zrywać
etykiety przed wrzuceniem do po-
jemnika na segregację?
Nie, nie trzeba. Wyrzucane opa-

kowania muszą być tylko puste. 
15. Czy w przypadku, gdy odpa-
dy nie zostaną zabrane w termi-
nie wskazanym w harmonogra-
mie? Czy możliwa jest odmowa
zapłaty za odbiór odpadów ko-
munalnych bądź zmniejszenie
opłaty uiszczanej przez właści-
ciela nieruchomości?
Sytuacja w której podmiot

świadczący usługę odbioru odpadów
komunalnych wykonuje ją nierzetel-
nie tj. pojemnik nie został odebrany w
wyznaczonym terminie nie stanowi
to podstawy dla wygaśnięcia lub
zmniejszenia opłaty za gospodarowa-
nie odpadami komunalnymi. Wyga-
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Odpowiadamy na najczęściej za   



śnięcie obowiązku ponoszenia opłaty
może nastąpić tylko, gdy dana nieru-
chomość przez okres pełnego miesi-
ąca kalendarzowego, bądź dłuższy,
nie będzie stanowić nieruchomości
zamieszkanej, na której powstają od-
pady komunalne. W takiej sytuacji
należy bezzwłocznie poinformować
Referat Ochrony Środowiska i Gospo-
darki Komunalnej w Urzędzie Miej-
skim w Mielnie, kontakt tel. 94
3459868 bądź na adres e-mail: odpa-
dy@gmina.mielno.pl można rów-
nież skontaktować się bezpośrednio z
firmą wywożącą odpady z Działem
Gospodarki Odpadami, kontakt tel.:
94 3115891 w godzinach 800-1400.

16. Czy przywiezienie odpadów
np. lodówki lub szafy do pszOK-u
jest płatne? Jaki dokument należy
okazać przekazując odpady?
Odpady w PSZOK- u przyjmo-

wane są w ramach opłaty za gospoda-
rowanie odpadami komunalnymi,
bez jakichkolwiek  dodatkowych
opłat. Przekazując odpady do PSZOK
należy okazać nowy aktualny Identy-
fikator Punktu Wywozowego.

17. W jaki sposób mogę otrzy-
mać Identyfikator punktu Wy-
wozowego?
Jeżeli właściciel nieruchomości

ma złożoną prawidłową deklarację o
wysokości opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi aktualny
Identyfikator Punktu Wywozowego
można odebrać w Urzędzie Miej-
skim w Mielnie.

18. Co w przypadku, gdy nie będę
segregował odpadów komunal-
nych?

W takim wypadku w trybie de-
cyzji administracyjnej opłata zosta-
nie zmieniona na nową, wyższą,
zgodnie ze stawką naliczaną jak za
odpady zbierane w sposób nieselek-
tywny (czyli 16,90 zł za 1 m3 wody).

19. Kto sprawdzi czy segreguję
śmieci?
Kontrola czy właściciel segre-

guje odpady będzie prowadzona
przez pracownika Ekoprzedsiębior-
stwa Sp. z o.o. w trakcie odbierania
odpadów z nieruchomości. W przy-
padku stwierdzenia nieprawidłowo-
ści w sposobie zbierania odpadów
komunalnych (jeżeli w pojemni-
kach znajdą się odpady, których nie
powinno być lub które powinny być
dostarczone do PSZOKu) Spółka
powiadomi Urząd Miejski w Miel-
nie o zaistniałej sytuacji (tzn. prze-
każe protokół wraz z dokumentacją
fotograficzną). Urząd w formie de-
cyzji ustali podwyższoną opłatę za
gospodarowanie odpadami komu-
nalnymi. Opłata podwyższona
będzie obowiązywała za miesiąc, w
którym nie zachowano obowiązku
segregacji i wynosiła będzie dwu-
krotność miesięcznej opłaty wyli-
czonej w deklaracji. Dlatego ważne
jest aby w celu uniknięcia podrzu-
tów pojemniki wystawiać przed nie-
ruchomość w dzień wywozu.

20. Czy dostanę fakturę za wywóz
odpadów komunalnych?
Nie. Opłata za gospodarowanie

odpadami komunalnymi jest docho-
dem gminy i nie podlega VAT. Opłatę
należy wpłacać bez wezwania na in-
dywidualny rachunek bankowy (in-

dywidualne numery kont bankowych
pozostały bez zmian) w okresie miesi-
ęcznym do 15 dnia każdego miesiąca
w wysokości podanej w deklaracji.

21. Co znajduje się w opłacie za
gospodarowanie odpadami ko-
munalnymi? za co płacimy?
Opłata pokrywa koszty bezpo-

średniego odbioru odpadów komu-
nalnych od wszystkich nieruchomo-
ści, ich transport, gromadzenie i od-
zysk oraz pośredni odbiór odpadów
komunalnych (utrzymanie PSZOK-
ów), jak i koszty administracyjne sys-
temu.

22. Czy gmina może wykorzystać
opłatę za śmieci na jakieś inne
cele?
Nie. Tylko na te wskazane w po-

wyższej odpowiedzi. Jasno to określa
i narzuca ustawa. Żadne inne wydat-
ki nie mogą być pokrywane z wpły-
wów z opłat za gospodarowanie od-
padami komunalnymi pobranymi od
mieszkańców.

23. dlaczego stawki różnią się w
gminach?
Różnice w stawkach opłat wyni-

kają z uwarunkowań gmin - np.
różnych cen za przyjęcie odpadów w
zależności od typu instalacji do za-
gospodarowania odpadów, odległo-
ści od instalacji, kosztów transportu,
częstotliwości wywozów w danej
gminie, kosztów wyposażenia w po-
jemniki.

Gmina ustalając stawki bierze
pod uwagę: liczbę mieszkańców, ilo-
ść odpadów wytwarzanych na tere-
nie gminy, koszty funkcjonowania
systemu (tj. koszty odbierania, trans-

portu, zbierania, odzysku i unieszko-
dliwiania odpadów komunalnych),
utrzymanie punktów selektywnego
zbierania odpadów komunalnych,
obsługę administracyjną systemu,
sytuację gdy właściciele nierucho-
mości nieregularnie wytwarzają od-
pady (np. sezonowo).

24. Czy jak nie będę oddawał
śmieci, nie będę musiał płacić?
Opłata za odpady jest stała, nie

ulega zmianie, bez względu na ilość
oddawanych odpadów. Opłatę należy
uiszczać w niezmienionej kwocie, po-
mimo, że odpady nie zostały oddane.

25. Co jeśli nie będę płacił za
śmieci?
Jeżeli właściciel nie uiścił opłaty

za gospodarowanie odpadami ko-
munalnymi lub uiścił ją w zmniej-
szonej wysokości wówczas zostanie
wszczęte postępowanie egzekucyjne.

26. Jakie korzyści daje selektyw-
na zbiórka odpadów?
Ekonomiczne – płacisz mniej i

pomagasz w osiągnięciu wymaga-
nych poziomów odzysku i recyklin-
gu przez co gmina uniknie kar w
przypadku ich nieosiągnięcia.

Ekologiczne – pozyskanie su-
rowców wtórnych, ograniczenie ilo-
ść odpadów zalegających na składo-
wiskach, dzięki czemu mniej tok-
sycznych substancji przedostaje się
do gleby, wody i powietrza, niższe
zużycie surowców naturalnych.

Etyczne – środowisko w
którym żyjemy zależy od naszych
codziennych wyborów. Podejmo-
wanie nawet najmniejszych działań
niesie za sobą pozytywne rezultaty.
Każdy z nas może przyczynić się do
ochrony środowiska.

27. Czy jeśli wytworzę większą
ilość odpadów będzie istniała
możliwość zlecenia dodatkowe-
go odbioru odpadów?

Gmina Mielno nie przewiduje
zlecania dodatkowych odbiorów
odpadów komunalnych poza har-
monogramem wywozu. W przy-
padku gdy właściciel wytworzy wi-
ększą niż zazwyczaj ilość odpadów
musi zgłosić się do Ekoprzedsi-
ębiorstwa Sp. z o.o. po odbiór do-
datkowych worków na odpady,
które będą odebrane od właściciela
w dzień wywozu ustalony w har-
monogramie.

28. Gdzie wyrzucać elektroodpady
typu żarówki, baterie, telefony?
Tego typu odpady można sa-

modzielnie dostarczyć do Punktu
Selektywnego Zbierania Odpadów
(Mielno ul. Gen. S. Maczka 44 lub
Kiszkowo 2) lub wrzucić do Miej-
skich Punktów Elektroodpadów
znajdujących się na terenie Gminy
Mielno.

29. Co zrobić z olejem po smaże-
niu?
Oleju nie można wlewać do

zlewozmywaka ani toalety (grozi
to zapchaniem kanalizacji). Olej
powstający w małych ilościach w
gospodarstwie domowym najle-
piej zebrać papierowym ręczni-
kiem i wrzucić do kosza na odpa-
dy zmieszane po segregacji. Olej
powstający w gospodarstwach do-
mowych w większych ilościach
należy zebrać i przekazać do
PSZOK. Olej jadalny powstający z
działalności gospodarczej należy
przekazać upoważnionemu pod-
miotowi, który posiada zezwole-
nie na prowadzenie działalności w
zakresie zagospodarowania tego
typu odpadów.

30.  Czy bioodpady do pojemni-
ka można wrzucać w workach?
Nie. Należy je wrzucać luzem.
31. Mam w domu koty. Nie wiem
do jakiego pojemnika mam
wrzucać ich odchody?
Odchody zwierząt domowych

jak również materiały nimi zanie-
czyszczone czyli żwirek, ściółkę dla
gryzoni należy wrzucać do pojem-
nika na odpady zmieszane po se-
gregacji.

32. Czy  będzie organizowana
„wystawka”?
Tak, zmienia się jednak forma

odbioru odpadów. Raz w roku mo-
żna skorzystać z odbioru odpadów
wielkogabarytowych oraz elektro-
sprzętów z nieruchomości. Należy
najpierw zadzwonić do Ekoprzed-
siębiorstwo Sp. z o.o. i zgłosić chęć
skorzystania z usługi. Wówczas
w ustalonym z właścicielem termi-
nie Spółka odbierze odpady z terenu
nieruchomości. Nie należy wysta-
wiać odpadów objętych „wystawką”
przed teren nieruchomości.

33. Czy pojemniki będą myte?
Czy jest możliwość skorzystania z
tego rodzaju usługi?
Pojemniki nie będą myte i nie

będzie możliwości skorzystania z
tego typu usługi. Według ustawo-
dawcy to na właścicielu nierucho-
mości spoczywa obowiązek utrzy-
mania pojemników oraz miejsc
gromadzenia odpadów w odpo-
wiednim stanie sanitarnym. Usłu-
ga będzie odpłatna w Spółce.  

34. Czy jest możliwa modyfikacja
złożonej w urzędzie deklaracji
śmieciowej w ciągu roku.
Tak. Każda zmiana danych

będących podstawą do ustalenia
wysokości opłaty za gospodarowa-
nie odpadów komunalnych (np.
rezygnacja z ulgi za kompostowa-
nie bądź chęć z jej skorzystania,
zmiana właściciela nieruchomo-
ści, sprzedaż nieruchomości) nie-
sie za sobą obowiązek złożenia de-
klaracji.

NOWE zasady sEGREGaCJI OdpadóW

   adawane pytania mieszkańców



•

• Wzrost kosztów odbioru 

• Wzrost kosztów zagospodarowania odpa-
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pamiętamy 
o nich

Gmina Mielno razem z Miej-

skim Ośrodkiem Pomocy Społecz-

nej w Mielnie od kilku lat wspiera

kombatantów – będących naszymi

mieszkańcami – świątecznymi bo-

nami na zakupy.

To dla nich duża pomoc, na

którą czekają, aby móc odciążyć do-

mowy budżet.

Obecnie zrzeszonych w Związ-

ku Kombatantów RP i Byłych Więź-

niów Politycznych jest 9 mieszkań-

ców naszej gminy.

W grudniu, zgodnie z gminną 
tradycją, zorganizowaliśmy nasz
świąteczny projekt „gmina Mielno
– pomaga”.

Po raz kolejny pokazaliśmy, że
potraficie dzielić się dobrem. Po raz
kolejny mieszkańcy nie zawiedli. 
I wreszcie po raz kolejny ktoś dzięki
Wam miał uśmiech na twarzy i łzę
wzruszenia w oku... szczególnie 
w tym świątecznym czasie. 

Dziękujemy naszym darczyń-
com za wsparcie, za pomocna dłoń
skierowaną do osób samotnych bę-
dących mieszkańcami naszej gminy.

Brawo dla pracowników naszych
jednostek: Centrum Kultury w Miel-
nie, MOPS Mielno, 

Szkoła Podstawowa im. Straży
Granicznej w Sarbinowie, Szkoła
Podstawowa w Mielnie, 

Ekoprzedsiębiorstwo sp. z o. o.
w Mielnie, Biblioteka Publiczna
Gminy Mielno, 

Przedszkole w Mielnie, Mieleń-
ski Ośrodek Sportu i Rekreacji,
Urząd Miejski w Mielnie.

gmina Mielno pomaga

lokalna Organizacja Tury-
styczna wygrała otwarty
konkurs ofert ogłoszony

przez Burmistrza Mielna na powie-
rzenie realizacji zadania publiczne-
go w zakresie prowadzenia punktów
informacji turystycznej na terenie
gminy Mielno w latach 2021-2023. 

Usługi z zakresu informacji tu-
rystycznej świadczone będą na
płaszczyźnie analogowej i cyfrowej.
Administrowana będzie strona in-
ternetowa www.cit.mielno.pl, na

której wiosną 2021 roku pojawi się
regionalny portal rezerwacyjny
/mielno.travel.pl/ oraz w kolejnych
latach sklep internetowy. Prowadzo-
ny będzie profil informacji tury-
stycznej na FB. 

Poza obsługą osób i podmio-
tów korzystających z usług infor-
macji turystycznej zajmować się
będziemy dystrybucją płatnych 
i bezpłatnych wydawnictw promo-
cyjno-informacyjnych oraz gadże-
tów promocyjnych, w szczególno-
ści z logo Mielna. Realizacja 
zadania to także działalność pro-
mocyjno-wizerunkowa, w tym
działalność wydawnicza, uczest-
nictwo w targach turystycznych 
i imprezach plenerowych, kampa-
nie promocyjne w mediach lokal-

nych i ogólnopolskich oraz inne
działania związane z promocją 

i obsługą ruchu turystycznego na
terenie gminy Mielno. 

Dla zapewnienia kompleksowo-
ści działań promocyjnych współpra-
cować będziemy z podmiotami tury-
stycznymi różnego szczebla – na
rynku lokalnym i regionalnym, orga-
nizacjami i instytucjami zaangażo-
wanymi w promocję turystyczną
m.in. Polską Organizacją Turystycz-
ną, Zachodniopomorska Regionalną
Organizacją Turystyczną, Centrum
Kultury w Mielnie, punktami infor-
macji turystycznej na terenie Pomo-
rza Zachodniego.

LOTna informacja turystyczna
informacja turystyczna w Mielnie w latach 2021-2023 prowadzona będzie przez „ekowspólnotę” 
lokalną organizację turystyczną w Mielnie. 

Punkty informacji tury-
stycznej na terenie gminy
Mielno: 
• całoroczny ul. Chrobrego
3B, Mielno
• sezonowy /od 15 czerwca
do 31 sierpnia/ ul. Lechitów
25, Mielno
• sezonowy /od 1 lipca do
31 sierpnia/ ul. Nadmorska
27A, Sarbinowo. 

Zadanie publiczne finansowane 

ze środków Gminy Mielno

W grudniu na mieleńskim deptaku
pojawiły się nietypowe kosze na
odpady segregowane. Nie sposób
przejść obok nich obojętnie. 

Kosze są w nietypowym kształ-
cie i do złudzenia przypominają bał-
tyckie ryby. Po drugie, z racji obcho-
dzonych niedawno świąt, jeszcze 
w grudniu pojawiła się na nich świą-
teczna iluminacja. Dzięki temu
mieszkańcy i turyści bardzo szybko
dowiedzieli się o nowej inwestycji. 

W służbie ekologii
Pojemnik na odpady pojawił się

w centrum Mielna, na deptaku przy
ul. Kościuszki, jednak docelowo
prawdopodobnie już w lutym staną
na plażach w Sarbinowie, Mielnie
oraz na Osiedlu Unieście. Mieszkań-
cy i turyści będą dzięki temu mogli
w prosty sposób zadbać o środowi-
sko. To bardzo ważne, bo na terenie
Gminy Mielno mieszkańcy rocznie
wytwarzają prawie 8000 ton odpa-
dów. 

Segregacja butelek z tworzyw
sztucznych, tzw. PET pozwoli odzys-
kać przynajmniej część surowców.
Tym bardziej, że takie butelki mogą
być w pełni przetworzone i powtór-

nie trafić na sklepowe półki. Im wię-
cej ich więc przekażemy, tym mniej
nowego plastiku trafi na wysypiska.
Trzeba tylko pamiętać, by zużyte 
butelki były puste, bez zakrętek 
i zgniecione. W ten sposób ich recy-
kling będzie znacznie łatwiejszy. 
I najważniejsze – liczy się każdy
wrzucony pojemnik. Bez tego bo-
wiem butelka może rozkładać się 
nawet 500 lat!

WygraNy projekt
Wierzymy, że z czasem uda się

w gminie do minimum ograniczyć
problem zanieczyszczenia plasti-
kiem. Oczywiście przy wsparciu
mieszkańców i turystów. Ideę popar-
ła już m.in. Mieleńska Lokalna Gru-
pa Rybacka. To właśnie ona w ubieg-
łym roku ogłosiła nabór wniosków 
o dofinansowanie ze środków unij-
nych (Program Operacyjny „Rybac-
two i Morze”). Jednym z celów kon-
kursu była właśnie edukacja ekolo-
giczna.

O pieniądze z tej puli ubiegało
się m.in. Centrum Kultury w Miel-
nie. Skutecznie, bo dzięki jego ini-
cjatywie do Gminy trafiły fundusze
na pojemniki do segregacji, ale nie
tylko. Ze wsparcia udało się również
sfinansować zakup wyposażonego
namiotu. Dzięki temu będzie możli-

we stworzenie dodatkowego miejsca
spotkań w Mielnie, zarówno dla spo-
łeczności rybackiej, jak i w celach
edukacyjnych. 

koNkurs dla dzieci
Żeby jednak Gmina Mielno

mogła być jeszcze bardziej eko, Cen-
trum Kultury w Mielnie ogłosiło
własny konkurs. Zadedykowało go
najmłodszym. 

– Chcemy połączyć przyjemne 
z pożytecznym, naukę z zabawą, 
a przy okazji zbudować jeszcze więk-
szą świadomość ekologiczną – tłuma-
czy Anna Ledochowicz, dyrektorka
Centrum Kultury w Mielnie. Nasze
pojemniki na odpady mają na tyle
nietypowy kształt, że budzą zaintere-
sowanie również u najmłodszych. Za-
leży nam na tym, by dzieci miały
świadomość do czego służą, dlatego
chcemy zaangażować je w projekt 
i ogłaszamy konkurs – dodaje.

Zadanie polega na zapropono-
waniu imion dla mieleńskich rybek.
Każde dziecko może wysłać maksy-
malnie trzy propozycje wraz z uza-
sadnieniem swojego wyboru. 
Najlepsze, najbardziej kreatywne
pomysły jury konkursu nagrodzi
upominkami, a rybom zostaną na-
dane oficjalne imiona. 

Mielno świeci przykładem 

Udział w zabawie mogą wziąć

dzieci z Gminy Mielno. Zgłosze-

nia można wysyłać na adres:

kontakt@ckm.mielno.pl do

14.02.2021. Wyniki zostaną

umieszczone na stronie interne-

towej i Facebooku Centrum Kul-

tury w Mielnie, a zwycięskie

imiona pojawią się na pamiątko-

wych tabliczkach w pobliżu po-

jemników.
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WydaWca:

Gdy cały świat stoi w zawieszeniu 
i kryzysie pandemicznym, to... 
centrum kultury w Mielnie nie
przestaje kreatywnie działać. Ferie
zimowe to ciekawy czas na zabawę
i naukę nawet przy monitorach. 

Tematem tegorocznej zimowej
pauzy od zdalnej nauki było zasko-
czenie dzieci i... udało się nam 
w stu procentach. Stworzyliśmy za-

jęcia pod nazwą #TajemniczePudeł-
ko. Zainteresowanie tajemniczym
pudłem przerosło nasze oczekiwa-
nia i dołożyliśmy wszelkich starań,
aby każdy uczestnik chcący wziąć
udział w naszej zabawie otrzymał
pakiet niezbędnych materiałów do
stworzenia ozdób, zabawek i do-
świadczeń prezentowanych przez
naszych gości w nakręconych filmi-
kach.

Każdy znalazł coś dla siebie.
Chłopcy wybrali zajęcia Minecraft
Śnieżna Przygoda &Dinozaury pro-
wadzone przez Akademię MindCloud,
gdzie oprócz grania poznawali tech-
niki kodowania i projektowania.
Dziewczyny postawiły na kreatywne
zajęcia manualne, tworzyły świnki
skarbonki, łapacze zdjęć, odnawiały
stare ubrania i robiły biżuterię. Połą-
czyli siły przy eksperymentach.
Stworzyli domowe laboratorium
dzięki Pomysłowej Fabryce, a kon-
struowanie wulkanów i łączenie ko-
lorów będzie dla nich błahostką.

Jak wiadomo dziewczyny lubią
zakupy. Z wielką radością koleżanki
z Centrum Kultury w Mielnie odwie-
dziły sklepy by uzupełnić #Tajemni-
czePudełka. I udało się to dzięki fir-
mie z Krakowa, która pojawiła się ni-
czym Mikołaj z workiem prezentów,
za co bardzo dziękujemy.

Dwa tygodnie ferii minęły, ale to
nie koniec naszych konkursów i za-
baw. Zaglądajcie na nasz fanpage
www.facebook.pl/ckmielno, czeka
tam na Was wiele niespodzianek.

ckM na przekór pandemii

RekORdOWe statystyki
Morsują prawie wszyscy. Dzieci,

młodzież, dorośli, seniorzy – każdy
chce spróbować kąpieli w lodowatej
wodzie i wielu zapaleńcom się to
udaje. Widać to zresztą w mediach
społecznościowych. Codziennie ko-
lejne osoby publikują swoje zdjęcia 
i to nie tylko z zaśnieżonej plaży.

Według narzędzia Google
Trends statystyki wyszukiwań hasła
„morsowanie” jeszcze nigdy nie były
tak wysokie. Stopniowo rosnące za-
interesowanie można było zauważyć
około 5 lat temu, ale tej zimy temat
pojawia się zdecydowanie najczę-
ściej. Wyszukiwane są m.in. hasła:
„morsy”, „morsowanie zalety” czy
„jak zacząć morsowanie?”. 

MORsOWanie MielnO
Wśród zapytań pojawia się rów-

nież temat „morsowanie Mielno”. Po-
wodów jest kilka, najważniejszym 
z nich jest oczywiście Międzynarodo-
wy Zlot Morsów. To największe tego
typu wydarzenie w Europie i jedno 
z największych na świecie wydarzeń
dedykowanych miłośnikom lodowa-
tych kąpieli w akwenach. To właśnie
w Mielnie 11 lat temu pojawił się słyn-
ny pomnik Morsa, a już kolejnego
dnia pobity został Rekord Guinnessa!
W wodzie o temperaturze poniżej
10ºC w jednym momencie zanurzyły
się wówczas 1054 osoby. To jednak nie
koniec. 5 lat później rekord pobito po
raz drugi. Tym razem chętnych było

aż 1799 osób! Od tej pory coraz 
częściej mówiono o Mielnie jako 
o światowej stolicy Morsów.  

Bałtyckie MORsy tO My,
tO My...
– To właśnie do nas każdego

roku, w drugi weekend lutego przy-
jeżdżają miłośnicy zimowych kąpie-
li. Większość z nich to nasi dobrzy
znajomi, czasem nawet przyjaciele
– mówi Anna Ledochowicz, dyrek-
torka Centrum Kultury w Mielnie. 
– Niektórzy są z nami co roku, i to od
pierwszej edycji. Kolekcjonują pa-
miątkowe przypinki, koszulki i inne
zlotowe gadżety. W ciągu roku dopy-
tują nas o kolejną edycję, wysyłają
zdjęcia i razem z nami odliczają dni
do zlotu – dodaje. 

Mimo, że są z różnych stron Pol-
ski, a czasem nawet świata, mimo iż
dzieli ich różnica wieku czy wykony-
wany zawód, podczas Zlotu są wielką
rodziną. Ważna jest wówczas dla nich
wspólna zabawa. Jednak morsy inte-
grują się nie tylko podczas kąpieli 
w Bałtyku czy wspólnego śpiewania
zlotowego hymnu „Bałtyckie Morsy”. 

Organizator – Centrum Kultury
w Mielnie – zawsze przygotowuje
kilkudniowy program atrakcji. 

– Co roku mamy inny temat
przewodni. W ubiegłym roku Zlot
był międzygalaktyczny, bo frekwen-
cja pokazała, że bycie największym
Zlotem Morsów na Ziemi to już dla
nas za mało – śmieje się Michał Cza-
pliński, koordynator Zlotu w CKM.
W tym roku przyszło się nam jednak

zmierzyć z czymś znacznie więk-
szym. – Na szczęście, i Morsy, i tech-
nika są po naszej stronie – dodaje 
A. Ledochowicz. 

MORs W kOROnie
Mimo że rok 2020 wywrócił ży-

cie do góry nogami, uświadomił nam
również, jak duże mamy możliwości.
Internet, telefon, social media… 
– każde z tych narzędzi pozwoliło
nam jednocześnie zachować bez-
pieczny dystans, i utrzymać fanta-
styczne relacje. Dzięki temu nie tyl-
ko mogliśmy wspierać się wirtualnie
w trudnym czasie, ale również pla-
nować to, co się wydarzy, gdy sytua-
cja wróci do normy.

– Otworzyły się przed nami
nowe perspektywy. Przygotowaliśmy
kilka scenariuszy i zaczęliśmy dzia-
łać. Każdy z pomysłów skonsultowa-
liśmy wcześniej ze służbami bezpie-
czeństwa oraz z Sanepidem. Priory-
tety w każdym z wariantów były dwa.
Pierwszy – najważniejszy to bezpie-
czeństwo, a drugi to oczywiście dobra
zabawa – wymienia A. Ledochowicz.

Jeśli obostrzenia w Polsce na to
pozwolą, tegoroczny Zlot Morsów
odbędzie się w nowej, jednodniowej
formule. Ci, którzy zdążyli kupić bi-
lety (a sprzedaż trwała tylko kilka
dni!), będą morsować w Mielnie. Po-
zostali natomiast jeszcze teraz mogą
zgłaszać się po bezpłatne wejściówki
na Mini Zloty, organizowane przy
wsparciu MZM i zaprzyjaźnionych
klubów. Do wyboru jest kilkanaście
lokalizacji. Żeby dołączyć, wystarczy
zarejestrować się na stronie
www.zlotmorsow.mielno.pl. Zarówno
Zlot w Mielnie, jak i w pozostałych lo-
kalizacjach odbędzie się 14 lutego
(niedziela). Finałowa kąpiel zapla-
nowana jest tradycyjnie na godz.
12:00, a hasłem przewodnim w tym
roku będzie „Mors w Koronie”.

ZdROWie pRZede
WsZystkiM
Bardzo dużo – zwłaszcza ostat-

nio – mówi się o pozytywnym wpły-
wie morsowania na zdrowie. To je-
den z powodów, dla których tak
chętnie wchodzimy do zimnej wody. 

– My poszliśmy jednak o krok
dalej. Jesteśmy w stałym kontakcie 
z grupą specjalistów, głównie lekarzy
i naukowców, którzy badają, czy
Morsy są odporne na Covid-19 
– mówi A. Ledochowicz. – Badania
nadzoruje prof. dr hab. n. med. An-
drzej Tukiendorf (Uniwersytet Me-
dyczny we Wrocławiu). Bardzo moc-
no zaangażowany w temat jest rów-
nież prof. dr hab. Jerzy Wydmański
(Narodowy Instytut Onkologii) i kil-
koro innych specjalistów. 

To właśnie oni stworzyli ankie-
tę, w której wzięło udział ponad 2,5
tysiąca osób. Co ciekawe, 9 na 10 ba-
danych zadeklarowało przynajmniej
cotygodniowe morsowanie. Czy i jak
przekłada się to na ich odporność na
koronawirusa, okaże się po opubli-
kowaniu wyników, które prawdopo-
dobnie poznamy jeszcze tej zimy. 

pOWRót
dO nORMalnOści
– Mocno wierzymy w to, że sto-

sując się do nowych zasad i propo-
mując Zlot w zupełnie nowej formu-
le, mamy szansę przyspieszyć 
powrót do normalności – zauważa
Olga Roszak-Pezała, Burmistrz
Mielna. – Sytuacja jednak zmienia
się bardzo dynamicznie i musimy
być gotowi na każdą ewentualność.
Dlatego od początku pandemii
wspólnie z Centrum Kultury w Miel-
nie przygotowaliśmy kilka scenariu-
szy na nadchodzący event. Najbliż-
sze dni pokażą, który z nich będzie-
my mogli zrealizować – dodaje. 

Wszystkie informacje dotyczące
tegorocznego wydarzenia będą pub-
likowane na bieżąco na Facebooku
oraz Instagramie @ZlotMorsow-
Mielno. 

– Wiemy, że ta edycja będzie
inna niż pozostałe, ale mamy też na-
dzieję, że być może za rok powróci-
my do bicia rekordów i wszystkich
morsowych atrakcji. Posiadamy
mnóstwo pomysłów i codziennie do-
stajemy ogrom pozytywnej energii
od uczestników. Jest więc dla kogo
działać i to nas mobiliuzuje podwój-
nie – podsumowuje A. Ledochowicz. 

Morsowanie jeszcze nigdy nie było tak popularne!

Mors w koronie
Międzynarodowe Zloty Morsów w Mielnie organizowane są od 18 lat. 
W czasie pierwszej edycji do Bałtyku weszło 120 osób, podczas zeszłorocznej
– aż 6000, najwięcej w historii Zlotu. Ostatnie tygodnie pokazały jednak, 
że prawdziwy rekord dopiero przed nami.


