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Mamy trzy iazdki   
Punkt n ormacji urystycznej w Mielnie prowadzony przez okalną rganizację urystyczną 
w Mielnie otrzymał erty  kat Polskiego ystemu n ormacji urystycznej w kategorii .

Certy  kacja Informacji Turystycz-
nej w Polsce stanowi ważny element 
realizowanej przez Polską Organiza-
cję Turystyczną polityki zarządzania 
jakością standardu Polskiego Systemu 
Informacji Turystycznej. Certy  kacja 
opiera się o 4 kategorie. W zależności 
od spełnianych kryteriów, jednost-
kom świadczącym usługi informa-
cji turystycznej nadawane są , 2,  
lub 4 gwiazdki. Proces prowadzony 
jest na zasadzie dobrowolności, i na 
podstawie indywidualnych zgłoszeń 
jednostek informacji turystycznej. 
Certy  kacja przyznawana jest co dwa 
lata. Nadawana standaryzacja infor-
macji turystycznej w Polsce określa 
m.in. profesjonalizm, standardy ob-

sługi w sferze stacjonarnej i cyfrowej, 
oznakowanie i wyposażenie punktu, 
prowadzone działania promocyjne 
oraz wykształcenie i doświadczenie 
pracowników punktu informacji tury-
stycznej. W ramach tegorocznej edycji 
w województwie zachodniopomorskim 
certy  katy otrzymało  jednostek. 

Certy  kat w kategorii  gwiazdek  
to dla naszego punktu jak i turystycz-
nego wizerunku Gminy Mielno ważne 
wyróżnienie. Od kilku lat tworzymy 
miejsce przyjazne dla turystów, branży 
turystycznej oraz mieszkańców gminy. 
Docenienie naszych działań jest uhono-
rowaniem naszej pracy i jednocześnie 
motywatorem do dalszych kreatyw-
nych działań i projektów. 

Wybieramy 
sportowca roku
Zapraszamy do składania wnio-
sków o przyznanie nagrody bądź 
wyróżnienia Burmistrza Miel-
na za wysokie osiągnięcia we 
współzawodnictwie sportowym 
w roku 2022 dla zawodników i 
trenerów. 

Wnioski mogą składać kluby 
sportowe i inne organizacje społecz-
ne mające siedzibę na terenie gminy 
Mielno oraz placówki oświatowe pro-
wadzone przez Gminę Mielno. 

Termin składania wniosków 
upływa 5 stycznia 202  r.

Zasady przyznawania nagród i 
wyróżnień oraz wzory formularzy 
wniosków dostępne są w Biuletynie 
Informacji Publicznej na stronie 
urzędu w zakładce: poradnik inte-
resanta-organizacje pozarządowe 
– nagrody i wyróżnienia Burmistrza 
Mielna za wysokie wyniki sportowe.

Informacji udziela pracownik UM 
w Mielnie - Lidia Sztyma tel. (0 4) 45 

  e-mail: l.sztyma gmina.mielno.pl.

armarki i kiermasze przedświąteczne w gminie Mielno  relacja na str. -5

Wiary, która odmieni Wasze serca,
Nadziei, że jutro będzie lepsze,

Miłości, która przetrwa najgorsze momenty w życiu.
I zdrowia, którego wszyscy potrzebujemy.

Wesołych Świąt Bożego Narodzenia!

Zaś w Nowym Roku 2023 jedynie sukcesów i szczęśliwych chwil.

życzą:

Tadeusz Jarząbek 
Przewodniczący Rady Miejskiej Mielna 

Olga Roszak – Pezała
Burmistrz Mielna

wraz z  pracownikami
Urzędu Miejskiego w Mielnie

Radni Rady Miejskiej Mielna

Punkt n ormacji urystycznej w Mielnie prowadzony przez okalną rganizację urystyczną 
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Gmina Mielno już ma Eco Harmonogram
Zachęcamy do pobrania Śmieci Apka 
Eco harmonogram to aplikacja pozwalająca na pobieranie harmono-
gramu odbiorów odpadów komunalnych dla twojego adresu zamiesz-
kania w gminach, które przystąpiły do programu Eco Harmonogram. 

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

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

Aplikacja automatycznie powiadomi cię o nadchodzącym terminie
wywozu odpadów. 

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

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

Miele ski zie  G
ajlepsi z najlepszych czyli nasi liderzy - kreatywni przedstawiciele trzeciego sektora zaprezentowali swoje osiągnięcia, 

plany i cele podczas ambitnych autoprezentacji towarzyszących Mieleńskiemu niu rganizacji Pozarządowych.
S p o t k a n i e  N G O  ( a n g .  n o n - g o -

ernment organization) było wręcz 
wyśmienitą okazją do wręczenia 
nagród Burmistrza Mielna im. Jana 
Kowalczyka za osiągnięcia w dzie-
dzinie twórczości artystycznej, upo-
wszechnienia i ochrony kultury.  

 t ł  idera spółprac  
z , któr  ako gmina zdo li-
m   po raz czwart , est nagrod  

za nasz  wspóln  ci k  prac  na 
rzecz lokalne  społeczno ci – mówiła 
na spotkaniu Olga Roszak – Pezała, 
Burmistrz Mielna.   o e ekt a -
stwa pas i ale cz sto tak e m dne  
prac , w które  nagrod  est oso i-
sta sat s akc a i pocz cie e ro im  
co  do rego do ogół . aki społecz-
nikowski tr d w dzisie sz m ma-
terialist czn m i kons mpc n m 
wiecie nie est nale cie docenian . 

latego ako samorz d d am  o to 
a  współpraca z  ła mo li-
wie wzorcowa. o e ektach wida , e 
nam w chodzi.     

Nagrody Burmistrza Mielna 
im. Jana Kowalczyka za osiągnięcia 
w dziedzinie twórczości artystycz-
nej, upowszechnienia i ochrony 
kultury otrzymały: 
 •  Alicja Goza  -  nominowana 

przez Centrum Kultury w Miel-
nie. Liderka nieformalnej grupy 
artystycznej „Kolorowe pędzle”, 
w której razem z pozostałymi 
uczestniczkami doskonali swoje 
umiejętności malarskie i rysow-
nicze. Pani Alicja chętnie anga-
żuje się w życie artystyczne gminy 
i współpracuje z innymi partnera-
mi na rzecz kultury. Organizuje 
wernisaże, wystawy i plenery. Jest 

pasjonatką malarstwa, która swo-
im cichym i skromnym ale żarli-
wym  zaangażowaniem pokazuje, 
że warto mieć twórczą pasję.

•  Alina Szybowska - nominowana 
przez Stowarzyszenie na rzecz 
rozwoju wsi i mieszkańców Mie-
lenka „Słoneczne Mielenko”. Za-
łożycielka i kierowniczka zespołu 
„Kotwica mieleńska”, autorka pio-
senek, scenariuszy i przedstawień 
słowno – muzycznych. Animator-
ka spektakli, występów artystycz-
nych, które zostały wystawione 
w różnych miejscowościach gminy 
Mielno. Pani Alina kocha teatr, 
muzykę i dzieli się pięknie swoją 
miłością do sztuki z drugim czło-
wiekiem. 

•   Izabela Wasilewska - nominowa-
na przez Stowarzyszenie „Nasze 
Sarbinowo” oraz Radę Rodziców 
przy Szkole Podstawowej w Sar-
binowie. Cyt.: „Animatorem jest 
ktoś, kto łączy w sobie cechy, 
umiejętności i talent potrójny: pe-
dagoga, psychologa i artysty”. Te 
słowa pasują do założycielki i dy-
rygentki jedynej w swoim rodzaju 
nie tylko w gminie Mielno Dzie-
cięcej Orkiestry Dętej „Morscy 

Muzycy”. W skład orkiestry wcho-
dzą uczniowie i absolwenci szkoły 
w Sarbinowie. Pani Iza zaraża ich 
swoją pasją do muzyki i do trudnej 
sztuki gry na instrumentach. Or-
kiestra ma bogatą historię wystę-
pów na uroczystościach w całym 
r e g i o n i e .

Mieleński Dzień Organizacji 
Pozarządowych został finansowany 
ze środków, które otrzymaliśmy od 
Olgierda Gęblewicza, Marszałka Wo-
jewództwa Zachodniopomorskiego 
w ramach nagrody „Samorządowy Li-
der Współpracy z NGO 2022” .

Dziękujemy Wam, że jesteście mar-
ką naszej gminy: 
Mieleński Klub Karate Kyokushin
Słoneczne Mielenko
Stowarzyszenie Promocji i Rozwo -
ju Osady Nadmorskiej 16-Południk 
w Chłopach
Lokalna Organizacja Turystyczna 
w Mielnie
Fundacja Regnum vegetabile 
Centrum Kultury w Mielnie
Kotwica Mieleńska
Stowarzyszenie Nasze Sarbinowo
Grupa Twórcza - Kolorowe pędzle 
w Mielenie
KGW "Malwa" z Chłopów
KGW "Latarniczki" z Gąsek
Klub Seniora "Bursztyn"
Gminna Rada Działalności Pożytku Pu-
blicznego w Mielnie
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Gmina Mielno kolejny rok z rzędu 
liderem turystyki
Kolejny rok z rzędu znaleźliśmy się na czele rankingu pod względem liczby turystów, którzy odwiedzili w wakacje nadmor-
skie gminy miejsko - wiejskie i wiejskie. Porównując Mielno do wszystkich 55 gmin nadmorskich, uplasowaliśmy się na 3. 
miejscu, ustępując tylko nieporównywalnie większym miastom portowym - Kołobrzegowi i Gdańskowi. W sumie, aż 8% 
całego ruchu turystycznego z obszaru nadmorskiego skupione było w Gminie Mielno.

Przez pandemię ostatnie lata nie 
były łatwe dla turystyki, ale nie wpłynęło 
to negatywnie na popularność Gminy 
Mielno, która nieustannie przyciąga 
rzesze przyjezdnych nie tylko z Polski, 
ale także spoza kraju. 

TURYŚCI WOLĄ TERAZ 
KRÓTSZE WYJAZDY

Z danych przedstawionych przez 
GUS jednoznacznie wynika, że utrwala 
się postpandemiczny trend skracania 
turnusów przez przyjezdnych. 

– Z naszych obserwacji i rozmów 
z turystami wiemy, że preferują teraz 
nieco krótsze wyjazdy nad morze. Coraz 
mniej osób deklaruje wyjazdy dwutygo-
dniowe, choć oczywiście nadal takie się 
zdarzają – potwierdza Sylwia Mytnik, 
dyrektor biura Lokalnej Organizacji Tu-
rystycznej w Mielnie. 

Według GUS-u na całym wybrzeżu 
w  lipcu i sierpniu 2022 r. liczba turystów 
wzrosła o 2,4%, natomiast liczba udzie-
lonych noclegów spadła o 2%. Czyli było 
więcej turystów, którzy wykupili  latem 
nad morzem mniej noclegów. – Trend 
krótszych, ale częstszych wyjazdów 
obserwujemy w Gminie Mielno już od 
kilku lat. Jednak najważniejsze dla nas 
jest, to że w praktyce nie wpływa to w ne-
gatywny sposób na obłożenie obiektów. 
Niektórzy przedsiębiorcy twierdzą, że 
zmiana nawyków turystów zmieniła też 
oczekiwania co do cen, gdyż długoter-
minowe pobyty najczęściej stawały się 
przedmiotem negocjacji. Teraz, kiedy 
turysta decyduje się na krótszy wyjazd 
nad morze, jest przygotowany na nieco 
droższy koszt dobowy pobytu lub po 
prostu nie podejmuje w ogóle tematu 
negocjacji stawek. Ten trend w pewien 
sposób wymusza na przedsiębiorcach 
dostosowanie swojego modelu bizne-
sowego do nowych oczekiwań, ale na 
przykładzie przedsiębiorców turystycz-
nych z Gminy Mielno dobrze wiemy, 
że są niezwykle kreatywni i elastyczni, 
przez co momentalnie dopasowują się 
do zmieniających się okoliczności. Po-

kazał nam to choćby czas pandemii – 
tłumaczy Radosław Sobko, pełnomocnik 
Burmistrza Mielna ds. turystyki.

NA SUKCES TRZEBA CIĘŻ-
KO PRACOWAĆ

W wyniku globalizacji niemal 
wszystkie miejsca na Ziemi stały się 
dostępne. Z jednej strony wzrosła licz-
ba turystów, bo turystyka to nie tylko 
moda, ale coś, co ludziom weszło na 
dobre w krew. Zaś z drugiej strony bar-
dzo silnie wzrosła konkurencja, gdyż na 
świecie jest mnóstwo miejsc, jakie jesz-
cze dwie dekady temu były niedostępne, 
bądź możliwe do odwiedzenia wyłącznie 
przez najbogatszych. Wzrost konkuren-
cji zauważalny jest także w Polsce, gdzie 
rywalizują ze sobą nie tylko regiony 
i gminy turystyczne, ale także podmio-
ty gospodarcze, wymyślające cały czas 
rozmaite oferty i atrakcje. Ponadto wie-
le samorządów zaczyna dostrzegać, iż 
pomimo braku rozwiniętej turystyki 
na swoim obszarze, warto jest to zmie-
nić z oczywistych względów.  Kiedyś 
wystarczyło mieć jakiekolwiek lokum 
nad morzem, czy w górach i było prawie 
pewne, że turyści przyjadą. Dziś turysta 
staje się coraz bardziej świadomy i na 
wyjazd nie wybiera byle jakiego miejsca. 
Twierdzenia o tzw. masowej turystyce 
nadmorskiej w Polsce są pozbawione 
podstaw, ponieważ jest to tylko powiela-
nie historii, które faktycznie jeszcze kilka 
dekad temu były prawdziwe. 

- Prowadzimy badania, w których 
wprost pytamy turystów o ich potrzeby, 
czy też o przyczyny wyboru konkretnej 
oferty. Dzięki temu wiemy, że zdecy-
dowana większość naszych turystów 
jest świadoma tego, co oczekuje i ile 

jest skłonna za to zapłacić. To są ludzie, 
którzy podróżują w różne miejsca, rów-
nież poza Polską, dlatego niejedno już 
widzieli i nie zadowolą się bylejakością 
- podkreśla R. Sobko. 

Bardzo ważna pozycja Gminy Miel-
no na turystycznym wybrzeżu jest czymś 
niezwykle cennym nie tylko lokalnie, bo 
z turystyki korzysta cały sąsiedni obszar. 
Turystyka napędza rozwój gospodarczy 
całego regionu, bo oddziałuje na wiele 
branż takich jak budownictwo, trans-
port, czy handel. Dlatego korzyści z tu-
rystyki są zdecydowanie większe, niż to 
wynika np. z jej udziału w PKB. 

- Można się zastanawiać, jak to się 
dzieje, że to właśnie Gmina Mielno jest 
tak popularna wśród turystów – pyta 
Dominik Gronet, zastępca burmistrza 
Mielna. -  Przecież na samym wybrzeżu 
znajduje się aż 55 gmin nadmorskich, 
a jeśli do tego doda się gminy górskie, 
czy wszystkie inne aspirujące do bycia 
znanymi z turystyki, konkurencja oka-
zuje się ogromna. 

QUO VADIS, TURYSTYKO?
Turystyka rośnie w siłę i okres 

pandemii, który bardzo negatywnie ją 
dotknął, potwierdził tylko, że obecnie 
praktycznie każdy z nas jest turystą. 

– Wyjazdy stały się naszym zwy-
czajem, naszą formą spędzenia wolnego 
czasu. Formą, z której wcale nie chcemy 
rezygnować, a wręcz przeciwnie, bo 
jesteśmy w stanie wiele poświęcić, aby 
udać się na wyczekiwany urlop – prze-
konuje Sylwia Mytnik. 

Jednak silna i ciągle powiększająca 
się konkurencja sprawia, że nie można 
tylko cieszyć się z obecnego sukcesu, ale 
trzeba skupiać się na przyszłości. We-
dług Dominika Groneta konieczne jest 
stałe monitorowanie ruchu turystyczne-
go, ale także analizowanie trendów oraz 
dyskusje zarówno z samorządowcami 
specjalizującymi się w turystyce, jak 
i z przedsiębiorcami oraz naukowcami.

 – W ostatnim czasie uczestniczyli-
śmy wdwóch konferencjach naukowych, 

które poświęcone były z jednej strony 
rozwojowi turystyki, a z drugiej proble-
mom, z jakimi na Pomorzu Zachodnim 
zmaga się branża. To bardzo ważne, aby 
rozmawiać i szukać wspólnych pomysłów 
i rozwiązań. Z takich spotkań można wy-
ciągnąć także inne wnioski, amianowicie, 
nie poruszając nawet kontekstu ogólno-
krajowego, już samo Pomorze Zachodnie 
pod względem turystyki jest mocno zróż-
nicowane i priorytety turystyczne Gminy 
Mielno wcale nie muszą być zrozumiane, 
czy nawet uwzględniane przez inne pod-
mioty związane z turystyką – tłumaczy 
zastępca burmistrza Mielna. – Rozma-
wiając o rozwoju turystyki dla przykła-
du na Pomorzu Zachodnim, najczęściej 
zakłada się, że gminy nadmorskie „jakoś 
sobie poradzą, bo mają morze”. 

Generalnie panuje przekonanie, iż 
pasem nadmorskim wcale nie trzeba się 
zajmować, ponieważ co by się nie dzia-
ło, tam i tak turystyka masowa będzie 
funkcjonować. Dlatego lepiej skupić się 
na rozwoju innych obszarów i sprawić, 
by to te obszary przejęły część turystów. 
My oczywiście z takim twierdzeniem nie 
możemy się zgodzić, zaczynając od tego, 
że nadmorska turystyka masowa jest już 
mitem. Jeżeli nie dostosuje się oferty pod 
konkretne oczekiwania turystów, żadne-
go sukcesu turystycznego nie będzie, po-
mimo dostępu do morza.  

- Druga kwestia to lokalny, czy 
regionalny patriotyzm, a raczej jego 
brak – podkreśla Bogusław Adamów, 
prezes Lokalnej Organizacji Turystycz-
nej w Mielnie. – Przecież, jeśli mówi 
się o rozwoju Pomorza Zachodniego, 
to nie chodzi o to, aby przenieść część 
turystów z wybrzeża na pojezierze, bo 
to sumarycznie dla Pomorza nie zmie-
ni niczego. Region skupiony powinien 
być na tym, żeby pas nadmorski wo-
jewództwa zachodniopomorskiego 
konkurował z jego odpowiednikiem 
w województwie pomorskim. Podob-
nie nasze pojezierza powinny konku-
rować np. z Mazurami i tam kierować 
swoją ekspansję – puentuje Adamów. 

KURS NA ROZWÓJ TURYSTYKI
Widać wyraźnie, że jeśli sami nie 

postaramy się o to, aby Gmina Mielno 
była ważna na turystycznej mapie Polski, 
nikt inny za nas tego nie zrobi. Tylko, czy 
można zrobić coś jeszcze, skoro jest „aż 
tak dobrze”? 

– Nigdy nie jest tak dobrze, żeby 
nie mogło być lepiej. To, że w ostatnich 
latach Gmina Mielno stała się jednym 
z najpopularniejszych kurortów w Pol-
sce, nie oznacza, iż będzie tak już za-
wsze. Trzeba ciągle badać bieżącą sy-
tuację, wyznaczać i realizować cele. Nie 
można zlekceważyć zmian, trendów, 
oczekiwań pojawiających się na pojem-
nym rynku usług turystycznych. To jest 
priorytet w zarządzaniu tą materią. – 
podkreśla Radosław Sobko. 

Winnice Pomorza Zachodniego 
Winiarstwo w Polsce rozwija się 

bardzo dynamicznie, a winnic jest co-
raz więcej. Ich zagłębiem są regiony 
południowo - wschodnie: Małopol-
skie i Podkarpackie, a kolebką prze-
mysłowej uprawy winnego krzewu, 
która przetrwała najdłużej w północ-
nej Europie jest  Ziemia Lubuska.

Wraz z tym rozkwitem zyskuje 
enoturystyka, czyli wyjazdy do regio-
nów winiarskich, zwiedzanie winnic, 
udział w wydarzeniach związanych 
z produkcją wina, jak i uczestnic-
two w degustacjach i dedykowanych 
warsztatach. Te atrakcje turystyki 
winiarskiej doskonale łączą się z wa-
lorami turystycznymi danego ob-
szaru, dzięki czemu powstają szlaki 
enoturytyczne.

I takie też są w naszym wojewódz-
twie! W zachodniopomorskiem nie-
które z winnic są duże i sprzedają już 
swoje wyroby na stosunkowo szeroką 
skalę. Ale są też takie, które w winnym 
biznesie stawiają „pierwsze kroki”, a na 
ich terenie sadzone są dopiero pierwsze 
krzewy.

Dzięki wyjątkowemu mikro-
klimatowi Pomorze Zachodnie to 
miejsce z ogromnym potencjałem 
enoturystycznym, którego eksplo-
racja może stać się niezapomnianą 
przygodą, łączącą zwiedzanie winnic 
z przeżywaniem piękna ich otocze-
nia. Oferta winnic Pomorza Zachod-
niego z reguły obejmuje zwiedzanie
i degustacje, a także organizację 
imprez. Do zachodniopomorskich 

winnic można dojechać samocho-
dem, ale wiele z tych miejsc położo-
nych jest przy szlakach rowerowych 
i atrakcjach turystycznych, co może 
stanowić dodatkową zachętę do od-
wiedzin. Do ciekawostek enotury-
stycznych można zaliczyć fakt, że 
w regionie zlokalizowana jest naj-
większa winnica w Polsce (Winnica 
Turnau), winnica najdalej wysunięta 
na północ naszego kraju (Winnica 
Darłowo) oraz taka, z której wino 
zostało docenione przez sommeliera 
królowej Elżbiety (Winnice Kojder). 
Stowarzyszanie skupiające zachod-
niopomorskie winnice dwukrotnie 
zorganizowało Festiwal Wina Po-
morza Zachodniego, który odbył się  
w Szczecinie. 

Szlak Winny Pomorza Zachod-
niego – jako nowy produkt turystycz-
ny naszego województwa stanowi 
inspirację do tworzenia pakietów tu-

rystycznych oferowanych przez obiek-
ty hotelowe z terenu naszej gminy. 
Źródło : www.polska.travel.pl , https://
winnicepomorzazachodniego.pl/ 

Opinia
Olga Roszak-Pezała, burmistrz Mielna:

– Zawsze podkreślam, że sukces tury-
styczny Gminy Mielno wynika z naszego 
wieloletniego doświadczenia, co przekła-
da się też na dobre decyzje. Mówię tutaj 
o wszystkich osobach, podmiotach, czy 
instytucjach, które pracują na ten wynik. 
Ktoś mógłby powiedzieć, że przyjeżdża do 
nas tylu gości dzięki geograficznemu poło-
żeniu. Oczywiście plaża i morze są bardzo 
ważne, ale pamiętajmy, że mamy ponad 
400 kilometrów plaż wPolsce, więc turyści 
mają w czym przebierać. Ludzie wybierają 
naszą gminę, a nie inną, przez kreatywność, 
zaangażowanie, ogrom pracy, jaki wrozwój 
turystyki wszyscy wkładamy. Znaczenie 
ma każdy przedsiębiorca, nawet ten naj-
mniejszy, bo turysta ma bezpośrednią 
styczność właśnie z nim i to na tej podsta-
wie często tworzy opinię o danym miejscu. 
Jako władze samorządu możemy działać 
tylko wokreślonym zakresie i nie wszystko 
od nas zależy. Jednak wspólnie z innymi za-
angażowanymi w rozwój turystyki uzysku-
jemy efekt synergii, co jest najważniejsze 
dla spójnego rozwoju Gminy Mielno. 
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a a nia o iętami 
Prezentacja regionalnego do-

robku kulinarnego czyli to z czego 
słyniemy nad morzem - ryby świeże, 
wędzone, rozmaite przetwory rybne. 
Do tego lokalne rękodzieło (ozdo-
by świąteczne, bombki, świąteczne 
dekoracje, świeczki) oraz wszyst-

ko co potrzebne jest na świąteczny 
stół można było podziwiać i zakupić 
podczas Mieleńskiego Jarmarku Bo-
żonarodzeniowego. Organizatorem 
wydarzenia była Mieleńska Lokalna 
Grupa Rybacka, Gmina Mielno oraz 
Centrum Kultury w Mielnie. 

oz ie any kiermasz
wiątecznie i magicznie było podczas kiermaszu w zko-

le Podstawowej w Mielnie. Punktem kulminacyjnym był 
koncert kolęd i pastorałek, który brawurowo wykonali 
wszyscy uczniowie szkoły. ie zabrakło też słodkiej ka-
wiarenki, z której dochód zostanie przekazany ospicjum 
im. św. Maksymiliana Kolbego w Koszalinie. rawa dla 
nauczycieli, społeczności szkolnej i rodziców.

zeka ąc 
na więta 

Mieleńskie przedszkolaki i 
podopieczni placówek wsparcia 
dziennego już cały grudzień cele-
browali świąteczny czas. Były za-
tem bożonarodzeniowe kiermasze, 
zabawy z Mikołajem i jego świtą, 
własnoręcznie wykonane kalenda-
rze adwentowe, ozdoby choinko-
we, a także upieczone i ozdobione 
cudnie pierniki.  
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Mikoła  na turnie u
Duzi i mali karatecy cieszyli się 

z odwiedzin wyjątkowego gościa  - 
Świętego Mikołaja - podczas turnieju 
zorganizowanego przez Mieleński 
K lub K arate K yokus h in.

Były emocje, walki na matach,  
podziękowania dla sponsorów i sym-
patyków sportowców, słodkie prezen-
ty, świąteczny poczęstunek, magicz-
na atmosfera i mnóstwo sportowej 
rywalizacji pomiędzy ponad setką 
młodych zawodników. 

Dla wielu karateków turniej 
mikołajkowy stanowił okazję do 

debiutów na macie. Tym bardziej 
miło nam jest poinformować, że 
trud i determinacja naszych mie-
leńskich wojowników nie poszły na 
marne. Oprócz zdobytych medali 
w różnych odcieniach Mieleński 
Klub Karate Kyokushin zajął pierw-
sze miejsce w klasyfikacji drużyno-
w ej.

Mielno gościło sportowców 
m.in. z: Karate Kyokushin Resko, 
Szczeciński Klub Sportowy usaria. 
Kyokushin Karate Kołobrzeg Buntai, 
Kyokushin Sieradz Robert Wajgelt.
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Jubileusz morsów z Posejdona
Są z nami od zawsze - Posejdon - Klub Morsów Koszalin 

- uśmiechnięci, pełni zapału i humoru, morsują od zawsze, u 
nas i z nami pomagają kwestować na rozmaite cele, aktywnie 
uczestniczą we wszelkich społecznikowskich akcjach, słowem 
- prawdziwi przyjaciele. 

Z okazji jubileuszu 20 lat istnienia Klubu - ludziom o 
gorących sercach, dla których nie istnieją granice zimna, ale 
doskonale są znane granice wrażliwości i wsparcia - wyśpie-
waliśmy głośno STO LAT  podczas okolicznościowej gali. 

ręci mnie teatr

"Przyjaźń jest jedynym spoiwem, które kiedykolwiek utrzyma świat razem. Kwiaty nie zakwitną bez 
ciepła słońca. Ludzie nie mogą stać się ludźmi bez ciepła przyjaźni." 

Morsowi przyjaciele,
osiągnęliście piękny i dojrzały wiek. To czas pełen kreacji, magii i samorealizacji.
Życzymy Wam z okazji Jubileuszu
dojścia na sam szczyt - formy i zdrowia, 
wiecznej pasji morsowania,
pozytywnej energii na co dzień, 
unikania życiowych zakrętów i niepowodzeń, a nade wszystko spełniania marzeń, bo to one są celem i 

motorem napędowym w życiu.
Chwytajcie chwilę, czerpcie garściami, uśmiechajcie się do ludzi i miejcie ten żar w sercu, i w oczach, bo 

właśnie z tego jesteście znani :)

Anna Ledochowicz 
wraz z całym zespołem Centrum Kultury w Mielnie

- organizatorem Międzynarodowych Zlotów Morsów w Mielnie
Olga Roszak - Pezała Burmistrz Mielna

ozmowa z Mic ałem oselą
- Gdy wracam myślami do 

Mielna najczęściej widzę?
- Często wracam myślami do 

Mielna, do dzieciństwa spędzonego 
tutaj - chociaż zabrzmi to banalnie 
- to wspominam stadion, boisko, 

wodę i mnóstwo sportów które 
uprawiałem, bo pływałem, grałem w 
piłkę, żeglowałem. Fajne czasy.

- Moje korzenie sięgają...
- Kieleckiego – na razie :) 
- Czy Twoja historia czy ra-

czej ścieżka pracy zawodowej jest 

przykładem, że można zaistnieć 
w tzw. "wielkim świecie" będąc 
mieszkańcem małej wsi?

- Ja chyba nie jestem uczest-
nikiem jakiegoś wielkiego świata. 
Rozumiem, że aktorstwo  może się 
tak kojarzyć ale ja związany jestem z 

teatrem. Nie uderzyłem w stronę lmu, oczy-
wiście grywałem w etiudach,  ale myślę, że taka 
decyzja wiązałaby się chociażby z przeprowadz-
ką do Warszawy. Nie zrobiłem tego z przyczyn 
własnego apetytu. Może kiedyś mi się zechce.

Kreci mnie teatr – dolnośląski, ekspery-
mentalny. I taki jest Teatr Dramatyczny w Wał-
brzychu, gdzie dostaje to czego chcę. Często 
pracuje z dorosłymi, i z młodzieżą.

To daje mi szczęście.  Dla mnie w ogóle 
najistotniejszy jest żywy kontakt z widzem.

Wielki świat nie jest na dziś dla mnie, nie 
ciągnie mnie do niego. To nie jest moja historia.

Natomiast teatr  taaaak. I pod tym wzglę-
dem jestem przykładem, że można mieć plan 
i marzenia i je spełniać będąc mieszkańcem 
małej wsi.  

- Dumy jestem...
- Z tego skąd pochodzę, jak najbardziej.  

Nie jestem wielkim mecenasem mieleńskim 
– bo bywałem krytyczny pod wieloma wzglę-
dami np. braku tożsamości Mielna w okresie 
wakacyjnym. Ale cieszę się, że to zaczyna się 
zmieniać. Widzę to. Patrzę na udane rozmaite 
próby jak np. moja tutaj obecność i prowadze-
nie warsztatów w Centrum Kultury w Mielnie 
(śmiech). Samo powstanie CKM to sukces, dalej 
zloty morsów, czy młodziutki Festiwal IPPIE-
ZA Mielno. To samo się nie zrobiło, to potencjał, 
to przyszłość, to pozytywne zmiany.   

- Najgorszy dzień w życiu aktora? O ile 
w ogóle jest.

- Wtedy kiedy myślisz że masz wolny 
dzień i otrzymujesz telefon, że grasz za godzi-
nę, a właśnie jesteś  ponad 00 km od teatru.  

Myślę, że dla aktora w ogóle to też dzień w 
którym nie może grać, a nie może grać bo nie 
ma pracy w zawodzie. 

- Masz frajdę i przyjemność z prowa-
dzenia warsztatów w CKM?

- Oczywiście ze mam. Wykrystalizowała 
się sympatyczna ekipa której się chce. Bo jakże 
może być inaczej skoro ktoś wsiada w samo-
chód, a nie mieszka za rogiem, przyjeżdża na 
konkretny czas by przez trzy godziny pobawić 
się w teatr. Nikt tu nie jest ani na siłę, ani za karę. 
Jest to team inteligentny i bardzo kontaktowy. 

I tej grupie się chce i to mi się wówczas 
jeszcze mocnej chce pracować. Mam motywa-
cję, bo wtedy sam zapominam o świecie na kil-
ka godzin. I co istotne tutaj w Mielnie seniorom 
się chce. Nie myślą kategoriami: telewizor - leki 
- apteka. Jestem pod wrażeniem. 

- Jeśli mógłbyś cofnąć czas wróciłbyś 
do jakiego etapu swojego życia, coś być 
zmienił, poprawił?

- Przewinęło się kilka sytuacji w życiu, w 
których można było ugryźć się w język, ba kto 
ich nie ma. Ale nie żyję z jakimś wielkim pro-
blem, nie chciałbym cofnąć czasu. I szczerze 

- nie żyję w niezgodzie ze sobą. Nie zmienił-
bym wiele rzeczy. Żyję z tym co jest i chyba jest 
FAJNIE.

- Praca w Teatrze Dramatycznym  w 
Wałbrzychu to spełnienie marzeń, samo-
realizacja czy jeden z kolejnych etapów 
rozwoju kariery aktorskiej?

- Wałbrzych to teatr progresywny, ekspe-
rymentalny wbrew opinii o samym mieście. To 
miejsce na teatralnej mapie Polski dość niższo-
we. I tutaj udało mi się zagrać dyplom. I tutaj  
jest świetny zespół  aktorski, dużo się nauczy-
łem, tutaj świetnie się czuje i mam swoje sukce-
sy. Oczywiście nie podpisałem tu cyrografu do 
końca życia. Samorealizuję się ale jest to etap 
kariery zawodowej. Tak myślę, że pewien etap. 

- Biegnę do, biegnę po, biegnę trzyma-
jąc za rękę, biegnę nie gubiąc…

- Biegnę do góry, biegnę po szczęście, bie-
gnę trzymając za rękę swoją miłość, biegnę nie 
gubiąc siebie. Poetycko wyszło :)

- Odpoczywam…
- Kiedy pracuję w rożnych miejscach to 

jest taki punkt zero do którego wracam. Jest 
tam żona, nasz pies, rodzinność, bliskość. 
Wtedy odpoczywam. To totalne wyciszenie i 
największe naładowanie baterii. Nie czuję aby 
praca mnie wypala, owszem przychodziło zmę-
czenie ale po prostu jako czysty brak kondycji.

- Planuję...
- Cały czas planuję. Mam dużo planów ale 

nie będę składał deklaracji ani obietnic.
Zdradzę, że teraz planuję współpracę z 

WOŚP Sztab Mielno. Zagram dla Owsiaka, 
zresztą nie tylko ja. 

- Zagrasz z nami?
- Zagram u Was, i z Wami, i dla mieleń-

skiego sztabu WOŚP. I jest nas więcej, bo to 
będzie efekt pracy powstałej podczas zajęć te-
atralnych w CKM. Reszta to niespodzianka, ale 
już zapraszam na spotkanie podczas . Finału 
WOŚP w Mielnie. 

- bsolwent zkoły Podstawowej w Mielnie,  
LO im. ł. roniewskiego w Koszalinie, P  
im. L. olskiego w Krakowie filia rocław, y-
dział ktorski  aktor eatru ramatycznego im. 
Jerzego zaniawskiego w ałbrzychu. Od tego 
roku prowadzi zajęcia aktorskie w entrum Kul-
tury w Mielnie.

agrody: agroda Publiczności, tytuł najlep-
szego aktora za rolę w spektaklu ynkowi 
chłopcy  es wal Koszali skie Konfrontacje 
Młodych m-teatr  – 0
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W I E L K I E  MO R S O W E  U R O D Z I N Y
radycyjnie w drugi weekend lutego Mielno stanie się wiatową tolicą Morsa. o właśnie wtedy do naszej nadmor-

skiej miejscowości przybędą tysiące morsów z całego świata, żeby wspólnie integrowa  się i zażywa  kąpieli w zim-
nym ałtyku.

Ten Zlot będzie wyjątkowy, bo 
jubileuszowy. Mroźna tradycja za-
częła się w 2004 roku, gdy do Bał-
tyku weszło razem około 20 Mor-
sów i Foczek. Każda kolejna edycja 
miała coraz więcej uczestników 
oraz atrakcji. Wydarzenie przez 
te lata ewoluowało, a progres jest 
ogromny – rok temu w Zlocie brało 
udział już ,5 tysiąca osób! 

Przygotowanie wydarzenia o 
takiej skali to nie lada wyzwanie. 
Trzeba trafić w różne gusta i przy-
gotować program, który zainteresu-
je wszystkich uczestników. Dlatego 
organizatorzy zawsze szykują dla 
uczestników kilkanaście atrakcji, 
w których można brać udział od 
czwartku do niedzieli. W progra-
mie znaleźć można m.in. biegi, 
turniej mrozoodpornych, kąpiele 
w saunach i baliach, koncerty oraz 
pałac ślubów. Na Zloty zapraszane 
są zawsze największe gwiazdy mu-
zyki. Co roku wybierany jest rów-
nież temat przewodni danej edycji. 

Uczestnicy przebierają się zgodnie 
z tematem, a organizatorzy dbają o 
odpowiednie dekoracje. To właśnie 
tutaj – na łamach Życia Gminy – 
prezentujemy wstępny program  
MZM.

Urodzinow y 20 Międzyna-
rodowy Zlot Morsów w Mielnie 
odbędzie się tradycyjnie w drugi 
weekend lutego od  do 2 lutego 
202  r. Po wszystkie informacje 
zapraszamy na stronę www.zlot-
morsow.mielno.pl oraz stronę na 
facebooku www.f b.com ZlotMor-
sowMielno.

Organizatorzy do morsowania 
zapraszają nie tylko starych wyja-
daczy, ale i osoby, które nigdy nie 
próbowały tej aktywności. Według 
badań prowadzanych przez organi-
zatora duża część uczestników im-
prezy morsuje w Mielnie w czasie 
Zlotu właśnie po raz pierwszy. Bo 
gdzie zacząć swoją przygodę z zim-
nymi kąpielami, jak nie w świato-
wej stolicy morsowania?

PLAN  MIĘDZYNARO-
DOWY ZLOT MORSÓW

9  lu t eg o 2 0 2 3  R .  ( C Z WAR T E K )
 Balie i sauny  2:00 – :00  – 

wejście na plażę przy ul. Wojska Pol-
skiego 

 Balia party :00 -2 :00   – wej-
ście na plażę przy ul. Wojska Polskiego 

 Mistrzostwa Polski w Morsowa-
niu z Valerjanem Romano skim .00 
– .00

 lutego  . P T K
 Morze Aniołów w godz. 0 :00 – 

0:00 – wejście na plażę przy ul. Woj-
ska Polskiego oraz plaża na wysokości 
tego wejścia na plażę  

 Animacje na plaży – :00 – 
:00 plaża główna w Mielnie od wej-

ścia przy ul.  Maja do wejścia przy ul. 
Wojska Polskiego 

 Pasowanie na Morsa
 Rozgrzewki 
 Turniej Mrozoodpornych
 Treningi z Bartkiem Kubkow-

skim

 Mistrzostwa Polski w Morsowa-
niu z Valerjanem Romano skim .00 
– .00

 Balie i sauny  0:00 – :00 – 
wejście na plażę przy ul. Wojska Pol-
skiego 

 Balia party :00 -24:00 – wej-
ście na plażę przy ul. Wojska Polskie-
go 

 Jubileuszowy Bal Morsów  :00 
- :00 

1 1  lu t eg o 2 0 2 3  R .  ( SO B O T A)
 Bieg morsa 0 :00 – 0: 0 – start 

i meta na ścieżce leśnej w  Mielnie. 
Bieg w kierunku zachodnim pętla w 
sumie 5 km 

 Morze Aniołów w godz. 0 :00 – 
0:00 – wejście na plażę przy ul. Woj-

ska Polskiego oraz plaża na wysokości 
tego wejścia na plażę  

 Animacje na plaży – plaża 
główna w Mielnie od wejścia przy ul. 
 Maja do wejścia przy ul. Wojska Pol-

skiego – :00 – :00 
 Pasowanie na Morsa 

 Rozgrzewki 
 Turniej Mrozoodpornych
 Treningi z Bartkiem Kubkow-

skim
 Morsmageddon :00 – :00 

start i meta na plaży w Mielnie 
 Balie i sauny  0:00 – :00   – 

wejście na plażę przy ul. Wojska Pol-
skiego 

 Balia party :00 -24:00   – wej-
ście na plażę przy ul. Wojska Polskie-
go 

 Jubileuszowy Bal Morsów :00 
- :00

1 2  lu t eg o 2 0 2 3  R .  ( N IE D Z IE L A)
 Parada 0:00 – 2:00 ma  0 000 

osób – start na parkingu przy ul. Le-
chitów 2a (przy Polo Markecie), ul. 
Chrobrego, ul. Kościuszki, ul. Nad-
brzeżna do wejścia na plażę przy ul. 
 Maja

 Główna kąpiel  2:00 – :00 
ma  0 000 osób - plaża na odcinku 
od ul.  Maja d ul. Pionierów w Miel-
nie 

CKM zaprasza
Zabawy artystyczne dla malu-
chów

C o r a z  l i c z n i e j s z a  g r u p a 
uśmiechniętych maluchów uczest-
niczy w zajęciach sekcji zabaw arty-
stycznych prowadzonych w Centrum 
Kultury w Mielnie.

Co najbardziej wzbogaca rozwój 
wyobraźni dziecka? Otóż są to prace 
plastyczne w połączeniu z ruchowy-
mi zabawami!

I tak podczas zajęć w mieleń-
skiej placówce zapewnimy Waszym 
pociechom rozwój wyobraźni i zdol-
ności manualnych, jak też możliwość 
wyładowania emocji oraz integrację z 
grupą rówieśników. Zajęcia odbywa-
ją się w każdy wtorek o godz. 5: 0 i 
przeznaczone są dla dzieci w wieku 
od 4 do  lat. Wszystkich zaintere-

sowanych zapraszamy do zapisów w 
sekretariacie CKM lub pod numerem 
telefonu: 4 4  4 .

SEKCJA FORM UŻYTKO-
WYC  W SKARBNICY W 
C OPAC

Oto prężnie działająca grupa 
Sekcji Form Użytkowych w Skarb-

nicy Wioski Rybackiej w Chłopach. 
Uczestnicy zajęć stworzyli prze-
piękne ozdoby świąteczne - stroiki, 
choinki oraz niesamowite kule ze 
śniegiem. Takich ozdób nie może 
zabraknąć na świątecznym stole!

Niepowtarzalne, i co najistot-
niejsze ręcznie wykonane dekoracje 
pomagają w tym, abyśmy mocniej 

dotknęli magii świąt. 

ZAJĘCIA AKTORSKIE
Zapraszamy wszystkich, któ-

rzy lubią nowe wyzwania, a przede 
wszystkim prezentacje przed szeroką 
publicznością. Nauczymy Was sztuki 
improwizacji i emisji głosu, będzie-
my realizować przeróżne zadania 

aktorskie. Zajęcia teatralne to także 
rozwój wyobraźni i własnej osobowo-
ści. To doskonała mieszanka dobrej 
zabawy i samorealizacji artystycznej. 

Zajęcia aktorskie odbywają się w 
każdy poniedziałek o godz. 0:00 w Cen-
trum Kultury w Mielnie. Zapisy - osobi-
ście w sekretariacie Centrum Kultury lub 
telefonicznie – 4 4  4 . Zapraszamy!
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I nf ormac je o 
odp adac h  
k omunalny c h

godnie z uchwałą 
Rady Miejskiej Miel-
na LVIII/641/2022 
od 1 stycznia 2023 
roku na terenie gmi-
ny Mielno  będą 
obowiązywa  nowe 
stawki opłaty za go-
spodarowanie odpa-
dami komunalnymi 
dla nieruchomości 
zamieszkałych, mie-
szanych oraz świad-
czących usługi hote-
larskie.

  Stawka opłaty wynosić bę-
dzie , 0 zł za  m  zużytej wody 
z  n i e r u c h o m o ś c i ,  n a t o m i a s t 
stawka opłaty dla właścicieli nie-
ruchomości zabudowanych bu-
dynkami mieszkalnymi jednoro-
dzinnymi kompostującymi odpady 
bio w przydomowym kompostowni-
ku, wynosić będzie ,00 zł za  m  
zużytej wody z nieruchomości.

Przypominamy o obowiąz-
ku z łożen ia nowe j  dek la rac j i 
śmiec iowej  na 202  rok wraz                                      
z informacją o ilości zużytej wody 
za rok 2022. 

Wypełnienie deklaracji za go-
spodarowanie odpadami komu-
nalnymi jeszcze nigdy nie było tak 
proste! 

Od stycznia 202  roku deklara-
cję będzie można złożyć drogą elek-
troniczną (należy posiadać profil 
zaufany lub podpis kwalifikowany) 
poprzez platformę Przyjazne De-
klaracje – w łatwy i szybki sposób, 
bez wychodzenia z domu. Dla osób 
nieposiadających profilu zaufanego 
czy podpisu kwalifikowanego, plat-
forma umożliwia wygenerowanie 
deklaracji, którą można wydruko-
wać, wysłać pocztą lub dostarczyć 
do Urzędu Miejskiego w Mielnie. 
Dostęp do platformy znajduje się 
na stronie biuletynu informacji pu-
blicznej, na branżowej stronie www.
ekomielno.pl oraz www.mielno.pl. 

Uwaga zmiana w harmonogra-
mie wywozu odpadów komunal-
nych! 

Od  stycznia ulegną zmia-
nie dni wywozu odpadów komu-
nalnych dla miejscowości Chłopy. 
Odpady będą wywożone w środę i 
sobotę. Częstotliwość pozostaje bez 
zmian. armonogramy znajdują 
się na stronie www.ekomielno.pl, w 
aplikacji eco armonogram oraz w 
Urzędzie Miejskim w Mielnie.

I II III IV V X XI XII
wt. wt. wt. wt. wt. wt. pt. wt. pt. wt. pt. wt. pt. wt. wt. wt.

4 2 4 7 1 4 1 3
10 7 7 6 11 14 8 11 5 8 14 12

18 16 13 16 18 21 15 18 12 15 17
24 21 21 20 23 25 28 22 25 19 28 Śr 27

30 27 30 29 26 31
3 4 1

14 14 11 9 6 11 8 5 10 7 5
17 13 18 15 12

28 28 25 23 20 25 22 19 24 21 19
31 27 29 26

2 4 1
10 7 7 4 11 8 5 14 12

13 18 15 12 17
20 25 22

30 27 29 26
7 4 1 3

14 11 8
18 16 16 21 18

24 21 21 23 28 25 22 28 Pt 22
30 31

3 2 7 4 1
14 14 11 9 9 14 11 8 10 7 5

17 16 21 18 15
28 28 25 23 23 28 25 22 24 21 19

31 30 29

H armonogram
odbioru odpadów komunalnych  -  nieruchomości zamieszkałe ( b u d o w n i c t w o j e d n orod z i n n e )

Rodzaj odpadów
VI VII VIII

Bio

IX

Zmieszane po 
segregacji

Metale i tworzywa 
sztuczne

Papier

Szkło

I II III IV V X XI XII
śr. śr. śr. śr. śr. śr. sob. śr. sob. śr. sob. śr. sob. śr. śr. śr.

5 C z w 4 1 2 5 2 4
11 8 8 7 5 8 9 12 6 9 15 13

19 17 14 17 12 15 16 19 13 16 18
25 22 22 21 24 19 22 23 26 20 29 27

31 28 26 29 30 27 W t 31
1 1 2

4 12 10 7 5 9 6 11 8 6
15 15 14 12 16 13

18 26 24 21 19 23 20 25 22 20
29 28 26 30 27

W t 2 2
11 8 8 5 5 9 6

14 12 16 13 18 15 13
21 19 23

31 28 26 30 27
1 5 2 4 C z w 2
8 12 9

19 17 17 15 19
25 22 22 24 22 26 23 27

29 29
4 1 1 3 1 5 2

12 10 10 8 12 9 11 8 6
18 15 15 17 15 19 16

26 24 24 22 26 23 25 22 20
29 29 30

Rodzaj odpadów
VI VII VIII IX

Zmieszane po 
segregacji

Metale i
tworzywa
sztuczne

Papier

Szkło

Bio

I II III IV V X XI XII
czw. czw. czw. czw. czw. pn. czw. pn. czw. pn. czw. pn. czw. czw. czw. czw.

6 4 1 3 6 3 2
12 9 9 8 10 13 7 10 4 7 5 14

20 18 12 15 17 20 14 17 11 14 16
26 23 23 19 22 24 27 21 24 18 21 19 28

26 29 31 28 31 28 30
5 2 2 6 3

13 11 8 13 10 7 12 9 7
19 16 16 15 20 17 14

27 25 22 27 24 21 26 23 21
30 29 31 28

4 1 6 3
12 9 9 6 13 10 7

15 20 17 14 19 16 14
22 27 24
29 31 28

3 5 2
10 7 4

20 18 12 17 14 11
26 23 23 19 24 21 28

26 31 28 25 30
5 2 2 3

13 11 5 10 7 4 12 9 7
19 16 16 12 17 14 11

27 25 19 24 21 18 26 23 21
30 26 31 28 25

a) pojemniki/worki w dniu wywozu należy wystawić przed posesję (oklejoną stroną w kierunku drogi

dojazdowej) do godz.7:00
b) czas odbioru odpadów w dniu wywozu może być różny dla poszczególnych ulic i uzależniony jest od ilości wystawianych odpadów ,
c) nieodebranie pojemnika lub worka z odpadami, które zostały wystawione po przejeździe samochodu odbierającego odpady nie

stanowi podstaw do reklamacji.

Uwaga:

Rodzaj odpadów
VI VII VIII IX

Zmieszane po
segregacji

Metale i 
tworzywa 
sztuczne

Papier

Szkło

Bio

Re
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