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B
udżet gminy na 2022 rok
zakłada dochody na pozio-
mie 54 mln złotych, zaś

wydatki wyniosą ponad 68 ml zło-
tych. Powstały deficyt zostanie 
w większości pokryty m. in. przycho-
dami z emisji obligacji długotermino-
wych (12 mln złotych).

Zaplanowano 18 zadań inwestycyj-
nych na kwotę ponad 16 mln złotych. 

Największym i jednocześnie

najdroższym wyzwaniem będzie ko-
lejny etap remontu głównej drogi 
w Mielnie – ul. Bolesława Chrobrego
(6 mln złotych), budowa centrum
przesiadkowego w Mielnie (4,3 mln
złotych), budowa ciągu pieszo-rowe-
rowego ul. Morska w Chłopach (600
tys. zł).

Ponadto w gminnej kasie w tym
roku największą pozycje wydatków
stanowią wydatki na oświatę – 11,3

mln zł, ochronę środowiska – 13,4 mln
zł, transport – 12,3 mln zł, kulturę fi-

zyczną – 3,3 mln zł; w tym utrzymanie
ratowników – 2,5 mln zł. 

Budżetowa jednomyślność
Przejrzysty, realny, jasny, transparenty i dynamiczny – taki będzie budżet Gminy Mielno w 2022 uchwa-
lony jednogłośnie przez Radę Miejską Mielna na grudniowej sesji. 

UCHWAŁA NR XLVI/479/2021 RADY MIEJSKIEJ MIELNA z dnia 30 grudnia 2021 r.

w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami
Gminy Mielno dotyczących zmiany granic pomiędzy Gminą Sianów 
i Gminą Mielno, polegającej na wyłączeniu z Gminy Mielno obrębu 
ewidencyjnego Łazy i włączeniu go do Gminy Sianów

Na podstawie art. 4a ust. 1 oraz art. 5a ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r., poz. 1372 ze zm.)

§ 1. 1. Postanawia się przeprowadzić konsultacje społeczne z mieszkańca-
mi Gminy Mielno dotyczące zmiany granic pomiędzy Gminą Sianów i Gminą
Mielno, polegającej na wyłączeniu z Gminy Mielno obrębu ewidencyjnego
Łazy i włączeniu go do Gminy Sianów.

2. Zasady oraz tryb przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkań-
cami Gminy Mielno określa uchwała Rady Gminy Mielno:

– Nr XXIV/277/2012 z dnia 28.06.2012 roku w sprawie określenia zasad 
i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami gminy Miel-
no (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2012 r., poz. 1946);

– Nr XXV/280/2012 z dnia 24.07.2012 roku w sprawie zmiany uchwały w spra-
wie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkań-
cami gminy Mielno (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2012 r., poz. 1947).

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Mielna.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej Mielna Tadeusz Jarząbek

(szerzej o problemie przejęcia Łazów na str. 4-5) 

Zmiany w systemie
gospodarki 
odpadami 
komunalnymi

• Od 1 stycznia 2022 r. obo-
wiązują nOwe wzORy deklaRacji
o wysokości opłaty za gospoda-
rowanie odpadami komunalnymi. 
Deklaracje można pobrać ze stro-
ny internetowej www.ekomielno.pl
oraz w Urzędzie Miejskim 
w Mielnie.

• Właściciele nieruchomo-
ści znajdujących się w gminie
Mielno są zobowiązani wraz 
z informacją o zużyciu wody za
miniony rok złożyć nową dekla-
rację na 2022 rok. 

• Deklaracje można składać
wykorzystując komunikację
elektroniczną (ePUAP) a także
korespondencję tradycyjnej 
lub zostawić w Biurze Obsługi 
Interesanta UM w Mielnie (par-
ter).

• W związku z utrzymują-
cym się stanem epidemii a prze-
de wszystkim w trosce o bezpie-
czeństwo Państwa i Państwa
rodzin wszystkie osoby chcące
skorzystać z pomocy urzędników
przy wypełnianiu deklaracji pro-
simy o telefoniczne uzgodnienie ter-
minu spotkania – tel.: 94 345 98 68,
94 345 98 70, 94 345 98 64.

• Stawka opłaty za gospoda-
rowanie odpadami komunalnymi
nie uległa zmianie i wynosi nadal
8,45 zł za 1 m3 zużytej wody. 

Zmianie uległa natomiast
stawka opłaty w przypadku nie
wypełnienia obowiązku zbierania
odpadów komunalnych w sposób
selektywny i wynosi obecnie
25,35 zł z 1 m3 zużytej wody.

(harmonogram wywozu odapdów 
komunalnych na str. 8)

Olga Roszak-Pezała, burmistrz Mielna:

Zadania budżetowe są realne do wykonania, zapewniliśmy też co bardzo ważne bezpie-
czeństwo mieszkańcom. Plany inwestycyjne są oparte głównie na własnych środkach,
jednak jeśli w trakcie roku pojawi się jakiekolwiek rządowe wsparcie, wówczas będzie-
my na bieżąco weryfikować nasze przedsięwzięcia w poszczególnych miejscowościach.
To obiecuję mieszkańcom.
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Redakcja zastrzega sobie prawo
skracania nadesłanych materiałów,
redagowania i opatrywania 
własnymi tytułami.
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Rzecznik Prasowy UM w Mielnie
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wydawca: 
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P
omysły lokalnej społeczno-
ści skupiły się na projektach
o oryginalnych tytułach:

„Pirat z rybakiem jak brat z bratem” 
i „16-ty południk geograficzny – promo-
cja atrakcji turystycznej w Chłopach”.

W ramach pierwszego projektu
Stowarzyszenie postawiło figurę pira-

ta (wielkości ludzkiej postaci) przy
łodzi na rondzie w swojej miejscowo-
ści, wydrukowało broszury „Ryby ło-
wione na Przystani Rybackiej w Chło-
pach”, jak też zorganizowało spotka-
nia tematyczne dla młodzieży ze
Szkoły Podstawowej w Sarbinowie
oraz członków kilku organizacji z Ko-

szalina. Uczestnicy warsztatów zwie-
dzili Skarbnicę Wioski Rybackiej 
w Chłopach, gdzie zapoznali się z pra-
cą rybaków oraz historią wsi. 

Druga dotacja wsparła promocję

miejsca w gminie w którym przebiega
16. południk geograficzny, i gdzie
znajduje się tematyczny obelisk. Te-
raz goście i turyści będą mogli odpo-
cząć na ławkach, zapoznać się z histo-

rią powstania obelisku utrwaloną na
pamiątkowej tablicy, jak też zabrać ze
sobą ulotki i foldery o atrakcjach 
w miejscowości Chłopy, zaprezento-
wane w specjalnej gablocie.

ambitne chłopy
Stowarzyszenie „16-ty Południk” w Chłopach
otrzymało dwie dotacje w ramach programu
„Społecznik” edycja 2019–2021, zorganizowanego
przez Marszałka Województwa Zachodniopomor-
skiego. 

Unia Europejska stwarza dla
państw członkowskich i państw ubie-
gających się o akcesję możliwości po-
szukiwania różnorodnych form part-
nerskich kontaktów na różnych po-
ziomach. Interesującym i znaczącym
przykładem procesu współpracy
transgranicznej jest zainicjowany
projekt partnerstwa między Urzędem
Gminy Mielno, a autonomiczną Re-
publiką Serbską (Bośnia i Hercegowi-
na).

Inicjatorem projektu jest amba-
sador BiH w Polsce Kovilijka Spiric
oraz burmistrz Mielna Olga Roszak-
Pezała, a sam proces jego urzeczy-
wistnienia przebiegał w dwóch eta-
pach. W pierwszym etapie, we wrześ-
niu 2020 r. odbyły się rozmowy
wstępne podczas roboczej wizyty 
w gminie Mielno. W drugim etapie, 
w ambasadzie Bośni Hercegowiny 
w Warszawie z udziałem ambasador

Bośni Hercegowiny Kovilijka Spiric 
i burmistrza Gminy Mielno Olgi 
Roszak-Pezały uzgodniono kierunki
i konkretne możliwości współpracy. 

W drugiej części spotkania
udział brał Ambasador Chorwacji 
w Warszawie w celu wzmocnienia
przyszłej współpracy między trzema
krajami w realizacji wspólnych pro-
jektów.

W liście intencyjnym stwierdza
się, iż partnerzy (władze Gminy Miel-
no i Republiki Serbskiej) są zdecydo-
wani inicjować i rozwijać współpracę
w dziedzinach: współpracy regional-
nej, gospodarki, nauki, kultury, sztuki
i turystyki. Dopełnieniem listu stanie
się umowa ramowa, która zostanie
podpisana w bieżącym roku. Ponadto
uzgodniono, iż pierwszymi uczestni-
kami wymiany doświadczeń w ra-
mach Projektu będą (Koła Gospodyń
Wiejskich lub przedstawiciele władz 
i stowarzyszeń) z terenu gminy Miel-
no i ich odpowiedniki z okolic Banja
Luki (Republika Serbska).

Mielno ponad granicami

Forum samorządowe „NasZa GMINa” 
pragnie złożyć wyrazy głębokiego współczucia rodzinie oraz wszystkim znajomym 

śp. HIlareGO KubscHa
Odszedł człowiek o wielkim sercu i zaangażowaniu, 

czyniący dobro dla innych, służący swoją wiedzą i dobrą radą. 
Drogi Hipolicie dziękujemy ci za to, że byłeś z nami i dla nas. 

spoczywaj w pokoju! 

Mówił, że każdy, kto przyjeżdża na Międzynarodo-
wy Zlot Morsów w Mielnie, jest naszym przyjacie-
lem. I miał stuprocentową rację. 

HIlary KubscH 

– lokalny dziennikarz i jeden z inicjatorów Zlotu
odszedł z tego świata. 

Nie spotkamy się już na kolejnej edycji wspól-
nego morsowania w bałtyku, ale na pewno będzie-
my o nim pamiętać.

Dziękujemy za serce, za wsparcie, za wszystkie
dobre rady.

Nigdy nie ma dobrego momentu na pożegna-
nie bliskich, ale zawsze jest dobry czas, żeby otulić
ich myślami. 

Zatrzymajcie się na chwilę i wspomnijcie Hilarego!

rodzinie, bliskim, przyjaciołom, znajomym 
śp. Hilarego 

składamy wyrazy współczucia.
Olga roszak-Pezła, burmistrz Mielna

centrum Kultury w Mielnie 
– organizator Międzynarodowych Zlotów Morsów

DoDatek osłonowy – nowe świaDczenie!

Wsparcie w czasach
drożyzny

Od stycznia 2022 r. można składać
wnioski o nowe świadczenie – dodatek
osłonowy. dodatek osłonowy stanowi
kluczowy element rządowej tarczy an-
tyinflacyjnej, który ma zniwelować rosnące ceny energii, gazu i żywności. 

Zgodnie z zaproponowanymi przepisami będzie on przysługiwał gos-
podarstwu domowemu, którego przeciętne miesięczne dochody nie prze-
kraczają 2100 zł* w gospodarstwie jednoosobowym albo 1500 zł* na osobę
w gospodarstwie wieloosobowym.

*dochód w rozumieniu art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. 
o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. z 2020 r. poz. 111 ze zm.).

wysokości dopłat w skali roku w ramach dodatku osłonowego:
• jednoosobowe gospodarstwo domowe otrzyma 400 lub 500 zł* przy

założeniu, że jej dochód nie przekroczy 2100 złotych,
• gospodarstwo 2-3 osobowe otrzyma 600 lub 750 zł* przy założeniu, że

dochód nie przekroczy 1500 złotych miesięcznie na osobę,
• gospodarstwo 4-5 osobowe otrzyma 850 zł lub 1062,50 zł* przy zało-

żeniu, że dochód nie przekroczy 1500 złotych miesięcznie na osobę,
• gospodarstwo 6 i więcej osobowe otrzyma 1150 zł lub 1437,50 zł*

przy założeniu, że dochód nie przekroczy 1500 złotych miesięcznie na
osobę.
*podwyższenie kwoty dofinansowania jest uzależnione od źródła ogrzewania – wyższa

kwota dodatku przysługuje w przypadku gdy głównym źródłem ogrzewania gospo-
darstwa domowego jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza,
trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe,
zasilane węglem lub paliwami węglopochodnymi, wpisane do centralnej ewidencji emi-
syjności budynków, o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008
r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności
budynków.

W przypadku dodatku osłonowego obowiązywać będzie tzw. zasada
złotówka za złotówkę. Oznacza to, że dodatek ten będzie przyznawany na-
wet po przekroczeniu kryterium dochodowego, a kwota dodatku będzie
pomniejszana o kwotę tego przekroczenia. Minimalna kwota wypłacanych
dodatków osłonowych będzie wynosić 20 zł.

PaMiętaj: ustawa o dodatku osłonowym stanowi, że jedna osoba może
wchodzić w skład tylko jednego gospodarstwa domowego. w przypadku, gdy
wniosek o wypłatę dodatku osłonowego dla gospodarstwa domowego wieloosobo-
wego złożyła więcej niż jedna osoba, dodatek ten przyznawany jest wnioskodawcy,
który złożył taki wniosek jako pierwszy.

jak złożyć wniosek o dodatek osłonowy?
Wnioski można składać:
– elektronicznie za pośrednictwem platformy ePUAP – od stycznia 2022

do 31 października 2022 r. 
– tradycyjnie (papierowo) – od stycznia 2022 r. do 31 października

2022 r. (po tym terminie wnioski pozostawione będą bez rozpatrzenia) 
w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mienie, ul. 6-go Marca
35 w godzinach od 7:30 do 15:00

Formularz wniosku o dodatek osłonowy będzie dostępny w siedzibie MOPS 
w Mielnie oraz na stronie internetowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej 
w Mielnie.

Pamiętaj: o prawidłowym i uważnym wypełnieniu druku wniosku.
Prosimy: wpisz w druk wniosku adres poczty elektronicznej – na wskazany

we wniosku adres poczty elektronicznej będzie wysłana informacja o przyznaniu do-
datku osłonowego. w przypadku braku adresu poczty elektronicznej informację 
o przyznaniu świadczenia będzie można odebrać osobiście w siedzibie MOPS w Mielnie. 

w przypadku pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem
94-3166-202 w godzinach od 7:30 do 15:00 – osoba odpowiedzialna anna kopyciń-
ska.
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Magdalena Gos-Kozłowska, szef
Sztabu WOŚP w Mielnie:

– Po raz kolejny zagramy z Jur-
kiem Owsiakiem jako samodzielny
Sztab jeden z 1700 sztabów Orkiestry.
Siedzibą Sztabu jest Szkoła Podsta-
wowa w Mielnie, a naszymi strate-
gicznymi partnerami – Burmistrz
Mielna i cała Gmina Mielno, Centrum
Kultury w Mielnie, i obie podstawów-
ki – w Mielnie, i w Sarbinowie.

Szykujemy bardzo wystrzałowy
finał bo przecież 30 lat grania zobo-
wiązuje, a hasło tegorocznej edycji

„Przejrzyj na oczy” podwójnie nas
mobilizuje. 

Wolontariusze są gotowi i już od-
liczają dni do wielkiego finału. Około
60 osób będzie kwestowało w gminie
Mielno i to jest nasz sprawdzony team
w skład którego wchodzą uczniowie,
młodzież ale też i absolwenci naszych
placówek oświatowych. 

FINAŁ W MIELNIE
w tym roku odbędzie się w sąsiedz-
twie pomnika morsa przy głów-
nym wejściu na plażę. Będą licyta-
cje, kiermasz ze słodkościami, dobra
muzyka, śpiew, konkurencje sporto-
we dla dużych i małych. I na pewno
dużo, dużo energii, bo gramy dla za-
pewnienia najwyższych standardów
diagnostyki i leczenia wzroku u dzie-
ci.

Oczywiście w nie zabraknie na-
szych przyjaciół. Zaczniemy od mor-
sów, z którymi wejdziemy do zimnego
Bałtyku. Pomaganie przez morsowa-
nie to stały punkt naszego Sztabowe-
go programu, który ma wielu sympaty-
ków – zarówno samych uczestników,
jak i publiczności. Będą też brydżyści 

i turniej dedykowany Orkiestrze który
odbędzie się w Transgranicznym Cen-
trum Edukacyjnym w Sarbinowie, bę-
dzie pokaz sztuk walki w wykonaniu
mieleńskich karateków. Jak co roku
Ochotnicza Straż Pożarna w Mielenku 
zapowiedziała wsparcie finału i to 
nie tylko dbając o nasze bezpieczeń-
stwo. 

Ponadto w Centrum Promocji
Rybactwa w Mielnie odbędzie się tur-
niej szachowy. Warto podkreślić, że
nasze sztabowe puszki stacjonarne
już pracują i czekają na darczyńców, 
a stoją u naszych przedsiębiorców 
z branży gastronomicznej i hotelar-
skiej. Zatem jeśli odwiedzicie deptak 
w centrum miasta na pewno je znaj-
dziecie. 

Planujemy też podkreślić wyjąt-
kowość tego finału, bo 30 lat to dojrza-
ły, piękny wiek i szykujemy niespo-
dziankę. Zatem zapraszamy wszyst-
kich chętnych do wsparcia WOŚP, jak
też muzykowania z nami w Mielnie 
w niedzielę 30 stycznia. Czekamy na
was koło morsa i z morsami.

zbieramy też do eSkarbonki – wejdź 
w link
https://eskarbonka.wosp.org.pl/lm7x8n
info o wydarzeniach na Facebook 
Sztabu wOŚP w Mielnie
https://www.facebook.com/sztabmiel-
no

znowu zagramy

– Jak Pani ocenia mijający

rok? Jakie plany, nie tylko inwe-

stycyjne, udało się wykonać, a ja-

kie trzeba było przełożyć?

– To przede wszystkim kolejny
rok pandemiczny, kolejne 24 miesiące
ze smutnymi statystykami zgonów.
Dotknęły nas szczególnie mocno,
gdyż pożegnaliśmy naszą skarbnik
Gminy. Realizując tegoroczne plany,
projekty, czy też wakacyjne pomysły
zawsze z tyłu głowy mieliśmy obost-
rzenia sanitarne i mnóstwo ograni-
czeń. Jednak udało się nam osiągnąć
w gminie wysoki poziom wyszczepie-
nia – najwyższy w powiecie koszaliń-
skim – co potwierdza odpowiedzial-
ność lokalnej społeczności. Cieszy też
fakt, że z sukcesem otworzyliśmy
nową przestrzeń zwaną Przystań Kul-
tura, która umożliwiła realizację wie-
lu koncertów i spotkań w ramach
Mieleńskiego Lata Artystycznego.

Ponadto zrobiliśmy milowy krok
w kierunku realizacji polityki senio-
ralnej. Uruchomiliśmy darmową
usługę transportową „door to door”
dla osób potrzebujących wsparcia 
w zakresie mobilności, otworzyliśmy
Dzienny Dom Pobytu Seniora, wdro-
żyliśmy certyfikowany program „gmi-
na przyjazna seniorom” i Ogólnopol-
ską Kartę Seniora. Dołączyliśmy też
do grona laureatów ogólnopolskiego
konkursu „Gmina przyjazna rowe-
rzystom”, który wygraliśmy dzięki
głosom oddanym przez samych zain-
teresowanych czyli miłośników jed-
nośladów. To podwójnie cieszy. 

Minusy czy raczej utrudnienia
nie zawsze były od nas zależne. I tak
np. przełożyliśmy, a raczej etapowaliś-
my budowę centrum przesiadkowego
w Mielnie, odwołaliśmy ze względu 
na odgórne decyzje 18. Międzynaro-
dowy Zlot Morsów, zrezygnowaliśmy
z zebrań sołeckich, spotkań integra-
cyjnych z mieszkańcami, a w pierw-
szym półroczu 2021 roku zawiesiliśmy

działalność Uniwersytetu Trzeciego
Wieku. Jednak głęboko wierzymy, że
wszystko ma swój czas, że wrócimy do
normalności i odbudujemy wzajemne
relacje 

– Którą z tegorocznych inwe-

stycji gminy uznaje Pani za naj-

ważniejszą?

– Najważniejszą inwestycją, bo
pierwszą w województwie zachodnio-
pomorskim, jest bez wątpienia ter-
momodernizacja obiektów użytecz-
ności publicznej. W ramach partner-
stwa publiczno – prywatnego (PPP)
udało się na zmodernizować aż cztery
budynki, jakże ważne dla lokalnej
społeczności czyli Szkołę Podstawową
w Mielnie wraz z halą sportową,
Szkołę Podstawową w Sarbinowie,
Mieleński Ośrodek Sportu i Rekrea-
cji, Miejski Ośrodek Pomocy Społecz-
nej w Mielnie. Jesteśmy jedną 
z pierwszych gmin w Polsce, która
uzyskała na ten cel unijne dofinanso-
wanie i to najwyższe z dotąd nam
przyznanych – 7 mln złotych. Wybie-
rając model PPP uzyskaliśmy dostęp
do najnowocześniejszych technologii,

wieloletnią gwarancję oszczędności,
jak też konkretny efekt ekologiczny.
Dzięki takiemu finansowemu monta-
żowi w jednym roku zostały zrealizo-
wane roboty o wartości ponad 22 mln
zł, co normalnie byłoby nie do
udźwignięcia przez nasz budżet. To
ogromny sukces myślę, że to przed-
sięwzięcie jest wręcz flagową inwesty-
cją Gminy Mielno. 

– Mimo kolejnego roku trwa-

nia pandemii do gminy przyjecha-

ło 20 proc. więcej turystów, niż 

w 2020 roku. Dzięki temu zajęli-

ście 1. miejsce wśród gmin 

wiejskich i miejsko-wiejskich pod

względem liczby turystów, 

i 3. miejsce wśród wszystkich gmin

pod względem liczby turystów, za

Kołobrzegiem i Gdańskiem. Czym

tłumaczy Pani tak dużą popular-

ność gminy Mielno?

– Na popularność gminy wpływa
wiele czynników, dlatego nie ma łat-
wej recepty na sukces w turystyce. Od
wielu lat pracujemy nad kształtowa-
niem potencjału turystycznego po-
przez m.in. inwestycje, ale równo-
cześnie nasi przedsiębiorcy, których
świadomość biznesowa gwałtownie
wzrosła, stale rozwijają bazę noclego-
wą, czy zasób lokalnych i regional-
nych atrakcji turystycznych. Jako sa-
morząd staramy się współpracować 
z otoczeniem np. poprzez lokalną or-
ganizację turystyczną. Ponadto anali-
zujemy rynek i wyciągamy z tego
wnioski na przyszłość, co możliwe
jest dzięki wprowadzonemu innowa-
cyjnemu systemowi zarządzania lo-
kalną turystyką. Nasza atrakcyjność
dla potencjalnego turysty zwiększyła
się też dzięki ukończeniu części drogi
ekspresowej S6, ale cały czas oczeku-
jemy na będącą w trakcie realizacji
drogę ekspresową S11, której wykona-
nie otworzy nasz region przed turys-
tami z Wielkopolski, czy centralnej

Polski. Można powiedzieć, że dzisiej-
sza ogromna popularność gminy
Mielno jest wynikiem wieloletnich,
świadomych działań samorządu, któ-
re w połączeniu z niezwykle pomysło-
wymi przedsiębiorcami przyczyniły
się do obecnej, pożądanej sytuacji.
Mimo wszystko mamy świadomość,
że o turystę trzeba starać się cały czas,
dlatego nie będziemy spoczywać na
laurach, a wręcz przeciwnie – mamy
mnóstwo pomysłów do zrealizowa-
nia.

– Na jaką dziedzinę życia 

samorząd przeznaczy najwięcej

pieniędzy z miejskiego budżetu 

w 2022 roku?

– Rokrocznie w budżecie naj-
większą pulę środków przeznaczamy
na inwestycje. To priorytet w tury-
stycznej gminie. Zatem w 2022 ponad
16 milionów złotych pochłoną właśnie
tego typu projekty. Planujemy rozpo-
cząć – po wakacjach – kolejny etap
całkowitego remontu i przebudowy
głównej arterii w mieście – ulicy
Chrobrego. To zadanie podzieliliśmy
na trzy etapy, zrealizowaliśmy jeden
w Unieściu. Na kolejny ponad kilo-
metrowy, który oszacowany jest na ok
12 mln złotych, zabezpieczyliśmy po-
nad 6 mln w gminnej, tegorocznej ka-
sie. Aby udźwignąć ciężar kosztów
podzieliliśmy finansowanie drogowe-
go przedsięwzięcia na dwa lata. Po-
nadto kontynuujemy budowę cen-
trum przesiadkowego w Mielnie.
Pierwszy etap już można podziwiać 
i bez wątpienia zyskał pełną aprobatę
mieszkańców i turystów, stając się 
wizytówką wjazdu do miasta. Cel jest
jeden rozładować i odciążyć ruch 
w centrum, a w sezonie wysokim
usprawnić obsługę tego ruchu, jak też
stworzyć alternatywy przemieszcza-
nia się po gminie. Nie zapominamy
także o zagospodarowywaniu tere-
nów zielonych w naszych nadmor-
skich miejscowościach, czy budowie
toalet publicznych przy zejściach na
plażę.

– W planach na kolejny rok

jest budowa samorządowego

żłobka i przedszkola. Koszt budo-

wy tych placówek to 10 mln zł.

Skąd gmina weźmie pieniądze na

ten cel? Czy są jeszcze inne sposo-

by, dzięki którym gmina zachęca

mieszkańców do zwiększenia

dzietności? 

– W 2022 roku priorytetem jest
infrastruktura drogowa powiatowa 
i gminna. Mieszkańcy i turyści na po-
prawę obecnego stanu czekają od kil-
ku dekad. Postawiliśmy więc na kon-
tynuację już rozpoczętych inwestycji.
Jednak też szukaliśmy i nadal szuka-
my sposobów na pozyskanie środków
na budowę przedszkola m.in. z rządo-
wej puli – Polskiego Ładu dla samo-
rządów. Niestety, dotąd nie otrzyma-
liśmy na ten cel żadnego wsparcia.
Liczba najmłodszych obywateli 
w Polsce spada w zastraszającym tem-
pie, to nie tylko lokalny problem. Tu-
taj potrzebna jest przede wszystkim
odgórna strategia, silna i stabilna gos-
podarka, a nie pandemiczny niepo-
kój. Warto podkreślić, że naszej gmi-
nie dużą cześć lokalnej społeczności
stanowią seniorzy i osoby w wieku
powyżej 44. lat. Zatem trudno mówić
o zastępowalności pokoleń. 

– W styczniu 2022 r. mija 

5 lat, odkąd Mielno uzyskało pra-

wa miejskie. Jak ta zmiana wpły-

nęła na rozwój całej gminy i jej

mieszkańców?

– Myślę, że wszyscy pracujemy
na markę miejsca – mieszkańcy, sa-
morządowcy, przedsiębiorcy. Zmiany
są wskazane bo podnoszą poprzeczkę
i kreują nowe możliwości. My – jako
małe miasto – staramy się dorównać
większym, prężniejszym samorzą-
dom i centrom turystycznym. Powie-
lamy dobre praktyki, uczymy się, roz-
wijamy. Efekty to obiektywne nagro-
dy w wielu dziedzinach: gmina
przyjazna seniorom, gmina przyjazna
rowerzystom, perły samorządu, laury
za zarządzanie. Oczywiście zawsze
jest wiele rzeczy do zrobienia, zawsze
można coś zrobić lepiej czy może ina-
czej. Ale dla nas najważniejsze jest
stworzenie przyjaznego i rozwijające-
go się prężnie miejsca do życia, pracy
i wypoczynku. Warto zaznaczyć, że
negatywnie wpływają na realizację
najlepszej nawet strategii takie plagi
jak np. pandemia, czy też zakusy są-
siedniego samorządu na zmianę gra-
nic administracyjnych naszej gminy.

Rok wyzwań i nadziei
Rozmowa z Olgą Roszak-Pezałą, burmistrzem Mielna.
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P
o raz kolejny władze gminy
Sianów podejmują się ini-
cjatywy uderzającej w gmi-

nę Mielno i jej mieszkańców – inicja-
tywy, która absolutnie pozbawiona
jest racjonalnych podstaw. Znów
przyszło nam się zmierzyć z próbą
rozbioru gminy Mielno, co jest sytua-
cją bezprecedensową, ponieważ z za-
łożenia zmiany granic gmin nie mogą
być podyktowane nieuzasadnionymi
przesłankami. Zarówno praktyka, jak 
i badania naukowe wskazują, iż jedynym do-
puszczalnym kierunkiem zmian administra-
cyjnych w gminach jest przyłączanie do
miasta sąsiednich sołectw (w ramach tej sa-
mej jednostki samorządu terytorialnego:
gmina miejsko-wiejska) bądź włączanie 
w granice miasta sąsiednich sołectw umiejs-
cowionych dotychczas w innych jednost-
kach (do gminy miejskiej włączane są so-
łectwa z sąsiednich gmin). Próba przyłącze-
nia do gminy Sianów sołectwa Łazy nie
spełnia żadnych kryteriów progowych, za-
równo rozpatrywanych w ujęciu przestrzen-
nym, terenowym, jak i ilościowym (Regulski,

1982; Brol, 2001). Jakby tego było mało,
kierunek zmian administracyjnych w prakty-
ce jest zawsze jeden: to obszary mniej roz-
winięte przyłączane są do tych cechujących
się wyższym poziomem rozwoju, a nie od-
wrotnie. Podkreśla to absurdalność próby
kolejny raz podjętej przez władze gminy Sia-
nów.

Gmina Mielno w obecnym kształ-
cie istnieje od 1976 r. i przez te 45 lat
samorząd wyewoluował w jeden spój-
ny organizm wysoce wyspecjalizowany
w turystyce. Dzięki temu Mielno jest
dziś jedną z najbardziej rozwiniętych
turystycznie gmin w Polsce, będąc jed-
nocześnie jedną z najbardziej atrakcyj-
nych turystycznie gmin w wojewódz-
twie zachodniopomorskim, jak i w ca-
łym kraju (Krażewska i Ossowska,
2021). Wiele lat ciężkiej pracy na rzecz
rozwoju lokalnej turystyki spowodo-
wało, że gmina Mielno stała się, tuż za
nieporównywalnie większym miastem
portowym Kołobrzegiem i Gdań-
skiem, liderem turystyki na polskim
wybrzeżu (GUS, 2021). Ogromny za-

sób doświadczeń, właściwe zarządza-
nie i wytworzenie określonych relacji
społeczno-ekonomicznych wewnątrz
gminy Mielno uczyniło samorząd 
w pełni jednorodnym – spójnym spo-
łeczno-gospodarczo. Wynikiem tego
jest całkowita specjalizacja turystyczna
samorządu, w którym szacuje się, iż
przez interdyscyplinarność turystyki
nawet 95% podmiotów gospodarczych
zaangażowanych jest w gminie w spo-
sób pośredni lub bezpośredni w obsłu-
gę ruchu turystycznego. Wszystko to
przyczyniło się do wzrostu liczby tu-
rystów w samorządzie na przestrzeni
ostatnich 10 lat aż o 125% (GUS, 2021).
Nie ma żadnych podstaw aby zanegować
kompetencje turystyczne gminy Mielno,
która może być traktowana jako wzorzec
dla innych. Natomiast z drugiej strony nie
istnieją żadne przesłanki wskazujące na
jakiekolwiek kompetencje gminy Sianów
w kształtowania lokalnej turystyki (brak
doświadczenia, brak sukcesów itd.). Trze-
ba zauważyć przy tym, że na wybrzeżu
znaleźć można wiele przykładów gmin,
które pomimo dostępu do Bałtyku nie
potrafią osiągnąć sukcesu w turystyce.
Oznacza to, iż samo położenie jednostki
nie jest główną determinantą pomyślno-
ści. W połączeniu z brakiem jakiegokol-
wiek związku gminy Sianów z turystyką
pojawia się ogromne ryzyko zaprzepasz-
czenia 45-letniego dorobku, czyli znisz-
czenia pozycji Łaz na turystycznej mapie
Polski oraz zmarnowania szansy na dal-
szy, dynamiczny rozwój miejscowości.
Przy okazji rozerwana zostałaby społecz-
no-ekonomiczna spójność gminy Mielno,
w której przerwanie określonych relacji
występujących pomiędzy czynnikami lo-
kalnej gospodarki mocno osłabiłoby po-
tencjał turystyczny samorządu – poten-

Pismem z dnia 21 grudnia 2021 roku Rada Miejska w Sianowie zwróciła się
do Rady Miejskiej Mielna z wnioskiem o przedstawienie swojej opinii 
w sprawie w zmiany granic pomiędzy Gminą Sianów i Gminą Mielno, 
polegającej na wyłączeniu z Gminy Mielno obrębu ewidencyjnego Łazy 
i włączeniu go do Gminy Sianów, zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej w Sianowie
nr XLIII/302/2021 z dnia 15 grudnia 2021 roku.

Olga Roszak-Pezała, 
burmistrz Mielna

Nie ma żadnych racjonalnych
podstaw do zmian w granicach admi-
nistracyjnych gminy Mielno polega-
jących na odłączeniu sołectwa Łazy.
Miejscowość ta od pół wieku jest 
w naszej gminie. I z wsi przekształciła
się w miejscowość turystyczną cenio-
ną ze względu na obszary chronionej
natury, dzikość plaż, urokliwość ma-
łych miejsc nad Bałtykiem. 

Co ważne nie ma zgody samo-
rządu mieleńskiego, ale też i sa-
mych mieszkańców gminy, i co naj-
ważniejsze samych zainteresowa-
nych na takie „oderwanie” od ma-
cierzy. 

Smutne, że w dobie szalejącej
pandemii i w trudnych czasach peł-
nych hejtu i zawiści włodarze Gmi-
ny Sianów rozpoczynają taką bata-
lię, zresztą kolejny już raz. Szkoda,
że Burmistrz Sianowa nie jest zwo-
lennikiem dialogu z nami. 

Martwię się też tak zwyczajnie
po ludzku o mieszkańców Łaz, co
czekać ich może pod nowymi rzą-

dami, bo wiem że „nie wszystko
złoto co się świeci”. Jeśli szalony
pomysł odłączenia Łaz dojdzie do
skutku to właśnie mieszkańcy dro-
żej zapłacą za śmieci, wodę i kanali-
zację. Ponadto podniosą niedopo-
wiedziane dzisiaj koszty tej
transformacji.

Przypomnę, że nie ma żadnych
argumentów przemawiających za
tym, by przenosić miejscowość 
z jednej gminy do drugiej. Owszem,
praktykowane jest powiększanie
miast kosztem sąsiednich gmin, ale
oderwanie jednej wsi z gminy i włą-
czanie jej do drugiej – i to jeszcze
biedniejszej – to absurd. 

tadeusz jarząbek, 
przewodniczący 
Rady Miejskiej Mielna

Naszym zdaniem w całej tej
sprawie chodzi nie o samo sołec-
two Łazy, będące przecież wsią, nie
o mieszkańców, czy ich potrzeby,
ale o ogromne tereny inwestycyjne
na mierzei jamneńskiej, aż do kana-
łu. To są tereny które my staramy

się chronić i które nie powinny nig-
dy być zabetonowane bo grozi to
zagładą ekologiczną i środowisko-
wą. Zawsze w każdej rodzinie – tej
samorządowej też – są żale i ocze-
kiwania, są gorsze i lepsze dni ale to
nie oznacza, że bierzemy rozwód,
że nie rozmawiamy, że dokonujemy
drastycznych cięć, czy ostatecznych
decyzji. 

tomasz Piskier, 
mieszkaniec Łaz

Zależało nam na nowym zej-
ściu na plażę i zostało wybudowa-
ne. Zależało nam na inwestycjach
drogowych, na rozbudowie ulicy
Słonecznej, utworzeniu parkingów 
i to także zostało zrobione. Oczywi-
ście, są rzeczy które jeszcze można
zmienić i ulepszyć, ale generalnie
rzecz biorąc, Gmina Mielno nie
traktuje Łaz po macoszemu. 
Czekamy – w kolejce – na kolejne
projekty, bo zdajemy sobie sprawę,
że nie jesteśmy jedyną wsią w gmi-
nie, a z każdym rokiem przybywa
potrzeb.

opinie

to nie Gmina Mielno rozpoczęła lokalną „wojnę” 
o Łazy.
Bez żadnych rozmów, bez żadnego słowa, nagle dowiedzieliśmy się, że władze Gminy
Sianów chcą przejąć część Gminy Mielno, czyli sołectwo Łazy. 
Z każdej strony trafiają do nas informacje o kłamstwach, jakie na temat Gminy Mielno
oraz Łaz formułują osoby odpowiedzialne za całą sytuację. Dzięki temu nie tylko w pry-
watnych rozmowach ale oficjalnie w prasie i mediach społecznościowych można usły-
szeć mnóstwo wręcz obraźliwych opinii na temat samorządu mieleńskiego.
Gmina Mielno zawsze nastawiona była wyłącznie na współpracę z innymi samorządami
i nigdy nie pouczała żadnego włodarza, bo dobrze wiemy, że ciągle sami mamy mnóstwo
do zrobienia na własnym podwórku i nigdy tego nie ukrywaliśmy.
Jednak skoro władze Gminy Sianów uważają, że mają podstawy do pouczania nas to
sprawdźmy, jak jest naprawdę!
Przedstawiamy cykl infografik, które ukazują fakty – bez kłamstw i bez pomówień. 

tO UdeRzenie w GMinę i jej MieSzkańców
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cjał budowany od prawie pół wieku na
kanwie różnorodności i komplementar-
ności.

Zaburzenie wieloletniej ścieżki roz-
woju turystyki w gminie Mielno może
mieć bardzo negatywny skutek dla
kształtowanego poziomu ogólnego
wzrostu społeczno-gospodarczego, 
a więc bezpośrednio przełożyłoby się to
na pogorszenie sytuacji wszystkich
mieszkańców gminy Mielno. Należy pa-
miętać, że to turystyka jest siłą napę-
dową dla konsekwentnie realizowa-
nych od wielu lat założeń zrównowa-
żonego rozwoju lokalnego gminy
Mielno. Właściwe zarządzanie samo-
rządem spowodowało, że Mielno sta-
ło się jedną z najlepiej rozwiniętych
gmin w całym województwie zachod-
niopomorskim (Kurek i Ossowska,
2019). Wysoki poziom rozwoju samo-
rządu, jak i właściwy sposób zarzą-
dzania gminą Mielno doceniany jest
także na arenie ogólnopolskiej, co po-
twierdzają liczne nagrody i wyróżnie-
nia, jakie każdego roku trafiają na
konto samorządu, czy Burmistrza
Mielna: rankingi zrównoważonego
rozwoju, wydatków inwestycyjnych,
pozyskiwania środków zewnętrznych,
działań promocyjnych, ogólnego po-
ziomu rozwoju, sytuacji finansowej
itd. Sukcesu nie byłoby bez racjonal-
nej polityki budowania rozwoju na
najbardziej potrzebnej, ale przy tym 
i najkosztowniejszej infrastrukturze
technicznej. Dzięki temu udało się
bardzo mocno rozwinąć sieć wodo-
ciągową, czy kanalizacyjną (99%
mieszkańców ma do niej dostęp w po-
równaniu do 56% w gminie Sianów).
Ponadto na obszarze gminy Mielno
ponad 60% mieszkańców ma już za-
pewniony dostęp do instalacji gazo-
wej przy zaledwie 22% w gminie Sia-
nów. Nie byłoby tego bez zaangażowa-
nia dużych środków finansowych gminy
Mielno, która przykładowo w ostatnich
4 latach średniorocznie wydała z budże-
tu na mieszkańca 9,9 tys. zł (w gminie
Sianów było to 4,6 tys. zł, czyli dwa razy
mniej). Ukazując znaczenie Łaz dla gminy
Mielno należy wskazać, że z budżetu sa-
morządu w ostatnich 4 latach przezna-

czono średniorocznie na same inwesty-
cje tylko w Łazach w przeliczeniu na
mieszkańca Łaz ponad 15,5 tys. zł. To
bardzo dużo, szczególnie jeśli weźmie się
pod uwagę, iż liczba ludności Łaz stano-
wi 1,4% ludności gminy Mielno. Dla po-
równania mieszkańcy Łaz stanowiliby
zaledwie 0,5% ludności gminy Sianów,
przez co ich głos, czy opinia zdecydowa-
nie straciłaby na znaczeniu. Problem wi-
dać także porównując poziom wydatków
na jednostki pomocnicze obu gmin 
w 2021 r.: w gminie Mielno było to 389
tys. zł na 2 osiedla i 7 sołectw (80 zł na
osobę), a w gminie Sianów tylko 157 tys.
zł na 24 sołectwa i 3 osiedla (11 zł na
osobę). Przedstawia to absolutny brak
racjonalności w próbie włączenia zdecy-
dowanie bardziej rozwiniętego sołectwa
do gminy Sianów, która nadal zmaga się
m.in. z cywilizacyjnym problemem ska-
nalizowania obszarów wiejskich w swo-
ich granicach.

Próba włączenia Łaz do gminy Sia-
nów pozbawiona jest żadnych racjonal-
nych podstaw zgodnych z praktyką sa-
morządową oraz teorią ekonomii, zagra-
ża przyszłości gminy Mielno, jak i samej
miejscowości Łazy, ale co istotne, bezpo-
średnio obarcza mieszkańców Łaz wizją
gwałtownego wzrostu kosztów życia
oraz prowadzenia działalności gospodar-
czej. Stawki za wodę i ścieki wzrosną 
– nawet o ok. 20%. Dużym problemem
stanie się też odbiór odpadów, gdyż
gmina Sianów nie ma żadnego do-
świadczenia w gospodarowaniu odpa-
dami w specyficznych, turystycznych
warunkach. Przełoży się to na wzrost

cen za śmieci, ale także może objawić
się wakacyjnych chaosem walających
się po ulicach odpadów (znanym np.
z Neapolu). Ponadto pojawi się ryzy-
ko sprowadzenia niebezpieczeństwa
na turystów, z którymi gmina Sianów
nie ma żadnego doświadczenia, a któ-
rym trzeba zapewnić przede wszyst-
kim bezpieczny pobyt. Gmina Mielno
w ostatnich latach zainwestowała mi-
liony złotych w niezbędny do sprząta-
nia plaż sprzęt, którego gmina Sianów
nie posiada. Ponadto gmina od wielu
lat skutecznie współpracuje np. z po-
licją, czego wymiernym efektem jest
nowy komisariat policji w Mielnie. 
W turystyce istnieje też potrzeba za-
pewniania przyjezdnym rozrywki, czy
kultury, a jak pokazuje doświadcze-
nie, gmina Sianów skupia się wyłącz-
nie na mieście Sianów, w którym sku-
mulowane są praktycznie wszystkie
aktywności. Dla odróżnienia gmina
Mielno na przestrzeni lat 2017-2021
przeznaczyła na kulturę w Łazach po-
nad 250 tys. zł, czyli w przeliczeniu na
mieszkańca – ponad 4,5 tys. zł (po-
przez dotacje do wydarzeń organizo-
wanych przez stowarzyszenia oraz
bezpośrednio przez działalność Cen-
trum Kultury w Mielnie).

Nie istnieją żadne racjonalne i rze-
czowe argumenty potwierdzające słusz-
ność włączenia Łaz do gminy Sianów.
Mieszkańcy gminy Mielno mają prawo
wyrazić swój sprzeciw wobec wrogiej
polityki władz gminy Sianów zagrażają-
cej przyszłości mieszkańców gminy
Mielno oraz mieszkańców Łaz.

tO UdeRzenie w GMinę i jej MieSzkańców



Mieleńskie questy podbiły serca
mieszkańców, turystów i sympa-
tyków odkrywczych gier tereno-
wych. Zajęliśmy 1., 5. i 6. miejsce 
w rankingu ogólnopolskim! 

Questy na terenie Gminy Mielno
powstały z inicjatywy Lokalnej Orga-
nizacji Turystycznej w Mielnie w 2020
roku w ramach projektu dofinanso-
wanego z Programu Operacyjnego
„Rybactwo i Morze” pn. „Rybactwo
jako turystyczny potencjał gminy
Mielno” we współpracy z Fundacją
Calamita. 

Spacerować, bawić się i rozszyf-
rowywać zagadki można na prome-
nadzie w Mielnie, na terenie wioski
rybackiej Chłopy oraz wokół Latarni
Morskiej w Gąskach. 

Questy dostępne w Punkcie 
Informacji Turystycznej w Mielnie
przy ul. Chrobrego 3B (pon.-pt. 
w godz. 8.00-16.00/, do pobrania 

ze strony https://questy.org.pl/ lub 
w aplikacji mobilnej.

Dziękujemy i obiecujemy, że bę-

dziemy nadal starali się szukać dla
Was inspiracji.

6 wydarzenia styczeŃ 2022 | nr 1 (78)www.mielno.pl
www.facebook.com/GminaMielno

Młodzi radni to uczniowie Szkoły
Podstawowej w Mielnie i Szkoły
Podstawowej im. Straży Granicznej
w Sarbinowie oraz młodzież szkół
średnich z naszej gminy.

W obecności przewodniczącego
Rady Miejskiej Mielna oraz burmist-
rza Mielna każdy z nich złożył ślubo-
wanie. Na pierwszej sesji zostało wy-
brane prezydium MRGM: Amelia So-
becka – przewodnicząca, 

Maja Ziółkowska – wiceprzewod-
nicząca, Marta Mrzewa – sekretarz. 

Opiekunem MRGM została jed-

nogłośnie wybrana przez samą mło-
dzież Magdalena Gos-Kozłowska. Ka-
dencja Rady trwać będzie do czerwca
2023 r. 

Młodzieżowa Rada Gminy Miel-
no ma za zadanie reprezentować głos
dzieci i młodzieży w sprawach waż-
nych dla gminy. Pełni także funkcję
doradczą i konsultacyjną oraz może
angażować się w inicjatywy istotne
społecznie.

– Jestem szczęśliwa i dumna, że
nasza młodzież od lat jest aktywna 
i chętna do pracy na rzecz swojej Małej
Ojczyzny – mówiła wręczając młodym

nominacje Olga Roszak-Pezała, Bur-
mistrz Mielna. – Nasza MRGM jest naj-
młodszą wiekiem Radą w Polsce bo po-
wstała na „fundamentach” siły uczniów
gminnych szkół podstawowych. Cieszę
się, że w tej kadencji pojawili się także
nasi absolwenci bo to potwierdza
szczerą ich troskę o przyszłość miejsca
w którym żyją i mieszkają”.

Pełny skład V kadencji MRGM:
amelia Sobecka, Maria lawrenc, Maja
ziółkowska, jan zarzycki, antoni Obel,
alicja nestorowicz, Marta Mrzewa, Gaja
Sosnowska, igor kopyciński, kuba Ma-
chaj, dominik Matłoch.

Młodzieżowa Rada wybrana! 

Nasze questy są najlepsze! czas oDPoczynkU i zaBawy

Już niebawem ferie. W placówkach wsparcia dziennego w Mielnie 
i w Gąskach zaplanowano wiele atrakcji. Dzieci będą mógłby wziąć
udział w ciekawych warsztatach oraz w wyjazdach do Koszalina i Koło-
brzegu. W okresie ferii zimowych zajęcia w placówkach będą odbywały
się w godzinach od 9 do 15.
31 stycznia – Świat Lego – zabawy z kultowymi klockami;
1 lutego – warsztaty „Pluszowy miś” (tworzymy własną maskotkę),

cz. 1;
2 lutego – warsztaty „Pluszowy miś”, cz. 2;
3 lutego – wycieczka do Kołobrzegu (zwiedzanie, rekreacja 

na lodowisku);
4 lutego – warsztaty sensoryczne; 
7 lutego – The Brain Academy – gry i zabawy logiczne (m.in. scrab-

ble, szachy, sudoku);
8 lutego – wyjazd do Koszalina, seans filmowy i warsztaty 

w Pracowni Słodyczy „Karmelek”;
9 lutego – Dzień na sportowo – konkursy w różnych konkuren-

cjach (m.in. ping pong, piłkarzyki, tor przeszkód);
10 lutego – warsztaty z podstaw robotyki (Bricks4Kidz);
11 lutego – Karaoke/Dzień kinowy (oglądamy ulubione filmy 

+ popcorn).

F E R I E  2 0 2 2

kolejne inwestycje na szlaku rowe-
rowym Velo Baltica na terenie gminy
Mielno. lokalna Organizacja turystycz-
na w Mielnie podpisała umowę o dofi-
nansowanie zadania związanego z wy-
mianą urządzeń miejsca postojowego
dla rowerzystów i pieszych w Mielnie
przy ul. 1 Maja.

Umowę podpisali: wicemarsza-
łek województwa zachodniopomor-
skiego Tomasz Sobieraj, prezes Lokal-
nej Organizacji Turystycznej w Miel-
nie Bogusław Adamów oraz wice-
prezes LOT  w Mielnie Dominik Gro-
net. W spotkaniu uczestniczyła bur-
mistrz Mielna Olga Roszak-Pezała.

wymiana urządzeń placu rekreacyj-
nego dotyczy istniejącego miejsca po-
stojowego w Mielnie przy ul. 1 Maja.
Zamontowana będzie metalowa wiata
ze stołem i ławkami, tablica z mapą
szlaku rowerowego oraz informacjami
o walorach nadmorskiego lasu, stojaki
na rowery, kosze do segregacji śmieci.
Elementem stacji będzie także lampa
parkowa solarno-wiatrowa z dwoma
gniazdami USB z minipółeczką do ła-
dowania telefonu oraz profesjonalna
stacja naprawy rowerów. 

Można urządzeń rozpocznie się
w marcu 2022 roku i ma być ukończo-
na przed sezonem wakacyjnym.

STACJA POSTOJU 
DLA ROWERZYSTóW I PIESZYCH 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

D
o działań z zakresu infor-
macji turystycznej należy
prowadzenie i admini-

strowanie stroną internetową
www.cit.mielno.pl. Od kwietnia 2021
roku funkcjonuje regionalny portal 
rezerwacyjny https://mielno.travel/pl. 
W marcu tego roku planowane jest
szkolenie stacjonarne dla przedsię-
biorców dotyczące wprowadzania 
i aktualizacji ofert, w tym kalendarza
ofert.

W sezonie wakacyjnym konty-
nuowana będzie akcja promocyjna
„Mieleńska karta turysty” czyli pakiet
zniżek oferowanych przez obiekty ga-
stronomiczne, atrakcje turystyczne,
obiekty sportowe i rekreacyjne. W 2022
roku, bazując na doświadczeniach 
z roku poprzedniego, prowadzone
będą wzmożone działania marketingo-
we wobec przedsiębiorców i turystów.  

W ramach działalności informa-
cyjno-promocyjnej pojawią się wzno-
wienia m.in. planu Mielna i poszcze-
gólnych miejscowości w formie tzw.
wyrywanki, folder z atrakcjami tury-
stycznymi gminy oraz mapką Leśnej
Pętli Przygód i Tajemnic w dwóch
wersjach językowych, dodruki ulotek
mieleńskich questów. 

Punkt Informacji Turystycznej
jest miejscem dystrybucji Życia gminy
(biuletynu samorządowego), dostępne
są publikacje, mapy, ulotki dotyczące

gminy Mielno, Powiatu Koszalińskiego
oraz Pomorza Zachodniego. Można też
kupić szeroką gamę gadżetów promo-
cyjnych, m.in. magnesy, breloki, 
T-shirt z logo Mielna, torba bawełniana
z logo Mielna, kubki i obrazki z grafi-
kami Cukina. 

Jako nowość wydawnicza zreali-
zowana będzie mapa wędkarska na ob-
szarze funkcjonowania Mieleńskiej lo-
kalnej Grupy Rybackiej (Gmina Mielno,
Karlino, Białogard, Tychowo, Dygowo,
Połczyn-Zdrój, Biesiekierz, Będzino).
Mapa ma być wydana do czerwca.

Biuro Lokalnej Organizacji Tury-
stycznej oraz całoroczny punkt infor-
macji turystycznej znajduje się 
w Mielnie przy ul. Chrobrego 3B.
Punkt informacji turystycznej czynny

jest od poniedziałku do piątku 
w godz. 8.00-16.00; w okresie 
od 15 czerwca do 31 sierpnia ponie-
działek – piątek 8.00-19.00, sobota 
i niedziela 9.00-16.00.  

LOT(ne) plany na 2022 rok
Lokalna Organizacja Turystyczna w Mielnie ma na celu integrację społeczności lokalnej, głównie jednostek 
samorządu lokalnego i branży turystycznej, rozwoju i promocji turystycznej gminy Mielno. Jednym z zadań LOT 
w Mielnie jest prowadzenie punktów informacji turystycznej na terenie naszej gminy. 

Kontakt telefoniczny pod nume-
rem 94 316 60 48 lub 793 897
305. Komunikacja z turystami
oraz przedsiębiorcami i miesz-
kańcami gminy odbywa się po-
przez media społecznościowe
i pocztę elektroniczną zarówno
Lokalnej Organizacji Turystycz-
nej biuro@mielnolot.pl/ @LOTw-
Mielnie oraz Informacji Tury-
stycznej kontakt@cit.mielno.pl /
@MielnoTravel
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Przypominamy Państwu, 
iż JEżELI CHODNIK PRZYLEGA
BEZPOŚREDNIO DO NIERUCHO-
MOŚCI, ODŚNIEżANIE GO JEST
OBOWIĄZKIEM WŁAŚCICIELA
NIERUCHOMOŚCI; jednak jeżeli
pomiędzy nieruchomością a chod-
nikiem jest pas zieleni – wówczas
obowiązek odśnieżenia spoczywa
na gminie. 

Do obowiązków właściciela nie-
ruchomości należy usuwania śniegu 
i lodu z chodnika, który położony jest

wzdłuż jego nieruchomości. Nieprze-
strzeganie prawa w tym zakresie
może skutkować mandatem, który
może wymierzyć Straż Miejska i Poli-
cja. Właściciel musi także usunąć
sople i zwały śniegu z dachu budynku
i zabudowań gospodarczych znajdu-
jących się na jego terenie, które stwa-
rzają potencjalne zagrożenie dla in-
nych osób. Właściciel nieruchomości
nie jest obowiązany do uprzątnięcia
chodnika, na którym jest dopuszczo-
ny płatny postój lub parkowanie po-
jazdów samochodowych.

Co do odgarniętego śniegu 
– musi być on składowany w miejscu,
w którym nie powoduje żadnych za-
kłóceń w ruchu pieszych i pojazdów.

Identyczne obowiązki ciążą na
współwłaścicielach, użytkownikach
wieczystych, jednostkach organiza-
cyjnych, a także na zarządcach i in-
nych użytkownikach nieruchomości
oraz na innych podmiotach, które nią
władają. Chodnik jest częścią drogi
publicznej, która służy do ruchu pie-
szego i jest położona bezpośrednio
przy granicy nieruchomości.

według art. 5 ust. 1 pkt 4 ustawy 
z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu
czystości i porządku w gminach właści-
ciel nieruchomości nie musi odśnieżać
chodnika, jeśli nie przylega on bezpo-
średnio do nieruchomości, lecz dzieli go
od niej pas trawnika. wówczas obowią-
zek usuwania z niego śniegu ciąży na
gminie. jeżeli na chodniku znajduje się
przystanek komunikacyjny, płatny
postój albo miejsca przeznaczone do
parkowania pojazdów, to wówczas obo-
wiązek uprzątnięcia ich ciąży na firmach,
które je użytkują.

ZIMOWE OBOWIĄZKI WŁAŚCICIELI POSESJI Przypominamy!
Burmistrz Mielna przypomi-

na, że 31 stycznia 2022 r. upływa ter-
min składania przez przedsiębiorców
prowadzących sprzedaż napojów al-
koholowych pisemnych oświadczeń.

Oświadczenia dotyczą warto-
ści sprzedaży poszczególnych ro-
dzajów napojów alkoholowych 
w punkcie sprzedaży w roku po-
przednim oraz wnoszenia opłaty 
I raty za korzystanie z zezwoleń na
sprzedaż napojów alkoholowych.
druk oświadczenia:
https://mielno.bip.net.pl

K
olejną niespodzianką jest
WIELKI, PLENEROWY
KONCERT, który odbę-

dzie się w sobotę w specjalnie stwo-
rzonej morsowej strefie na parkingu
przy PoloMarkecie. Na scenie specjal-
nie dla Was wystąpią zespoły Drugi
Tydzień oraz Piersi. Dźwięki muzyki
Waszych ulubieńców przypomną
nam przedpandemiczne czasy dobrej
zabawy. W strefie – poza najlepszą
muzyką – czekać będą na Was stoiska

z jedzeniem oraz napojami i inne at-
rakcje. Będzie się działo! Dodatkowo,
codziennie od czwartku do soboty bę-
dziemy organizować dla Was BALIA
PARTY – Strefę Chillout’u, w której
oprócz muzyki czekać na Was będą
balie z gorącą wodą i sauny!

Dodatkowo nasza Gmina będzie
gospodarzem Mistrzostw Polski 
w Morsowaniu! Organizatorem wy-
darzenia jest wielokrotny rekordzista
Guinnessa i autor bestsellerowej

książki „Morsowanie. Jak świadomie
obcować z zimnem” – Valerjan Ro-
manowski. 11 lutego w Mielnie chętni
będą mieli okazję spróbować swoich
sił w podobnym wyzwaniu. Pod
okiem Valerjana Romanovskiego
będą mieli za zadanie wejść do balii 
z zimną wodą i zanurzyć się do po-
ziomu szyi (do momentu aż barki 
i ręce będą pod wodą). Zawodnicy
będą mogli mieć na sobie wyłącznie
stroje kąpielowe i będą startować 

w swoich kategoriach (wg płci 
i wagi). Sędziowie i ratownicy przez
cały czas będą kontrolować czas
przebywania w wodzie. Im będzie
dłuższy, tym większa szansa na wy-
graną. Na pewno niesamowitym wy-
darzeniem będą warsztaty bębniar-
skie na plaży, które poprowadzą któ-
re Ryszard Bazarnik (dwukrotny
zdobywca rekordu Guinnessa w łą-
czeniu ludzi wspólnym graniem)
oraz Bartosz Gułaj. I tal 200 bębnów

zabrzmi tez podczas niedzielnej pa-
rady wszystkich morsów.

Mamy nadzieję, że podwójny
XVIII/XIX Międzynarodowy Zlot
Morsów będzie dla Was okazją do
świetnej, mroźnej zabawy oraz wspól-
nej integracji. Pamiętajmy też o za-
chowaniu dystansu, noszeniu mase-
czek oraz dezynfekcji. Bawmy się
dobrze, ale odpowiedzialnie! 

Mroźnych kąpieli życzą organi-
zatorzy! 

WITAMY W KOLOROWYM MIEŚCIE MORSÓW!
Mielno już nie raz udowodniło, że jest PRAWIDZIWĄ ŚWIATOWĄ STOLICĄ MORSóW. Po raz kolejny witamy w naszym mieście amatorów zimnych
kąpieli z całego świata. W tym roku przygotowaliśmy dla Was wiele niespodzianek. Największą z nich jest na pewno to, że ten Zlot jest Zlotem po-
dwójnym! W ramach tegorocznej edycji największego zimowego wydarzenia nad Bałtykiem odbędą się aż dwie Wielkie Kąpiele – jedna w sobotę, a
druga w niedzielę. Tematem przewodnim tegorocznego edycji imprezy będą Dzieci Kwiaty w Bałtyku. Wracamy do kolorowych lat 70. I będzie
barwnie, wesoło i kwieciście… nawet zimą.

czwartek (10.02.2022 r.)
• 12:00 Oficjalne Otwarcie Zlotu oraz I odegranie Hejnału

Lokalizacja: deptak przy ul. Kościuszki (obok fontanny)
• 12:00-18:00 PEACE&LOVE Pałac Ślubów

Lokalizacja: deptak przy ul. Kościuszki (obok fontanny)
• 12:00-18:00 Morsowa Strefa Chilloutu – kąpiele w baliach 
i saunach 

Lokalizacja: taras przy Hoteliku Floryn (wejście od ul. 1 Maja)
• 18:00-22:00 Flower-Power Balia Party

Lokalizacja: taras przy Hoteliku Floryn (wejście od ul. 1 Maja)

Piątek (11.02.2022 r.)
• 9:00-10:00 Bieg Morsów 5km Z Hotelem MEDICAL SPA
UNITRAL®

Lokalizacja: plaża główna
• 12:00 Hejnał

Lokalizacja: kładka nad wejściem na główną plażę (ul. Kościuszki)
• 10:00-18:00 Rozgrzewające aktywności na plaży głównej:

10:00–18:00 Pasowanie na Morsa 
11:00–16:00 Hippie 
10:00–17:30 Turniej Mrozoodpornych
12:00–17:00 Akademia Młodego Morsa 

• 12:00-17:30 2. Mistrzostwa Polski w Morsowaniu
UWAGA: wymagana jest wcześniejsza rejestracja oraz do-

konanie opłaty (89 zł) przez stronę:
http://www.rejestracja.zlotmorsow.mielno.pl

Lokalizacja: taras przy Hoteliku Floryn (wejście od ul. 1 Maja)

• 12:00–18:00 PEACE&LOVE Pałac Ślubów
Lokalizacja: deptak przy ul. Kościuszki (obok fontanny)

• 12:00-18:00 Morsowa Strefa Chilloutu – kąpiele w baliach 
i saunach 

Lokalizacja: taras przy Hoteliku Floryn (wejście od ul. 1 Maja)
• 18:00-22:00 Flower-Power Balia Party

Lokalizacja: taras przy Hoteliku Floryn 
(wejście od ul. 1 Maja)

Sobota (12.02.2022 r.)
• 09:00 Msza w intencji uczestników Międzynarodowego
Zlotu Morsów w Mielnie

Lokalizacja: kościół pw. Przemienienia Pańskiego 
przy ul. Kościelnej 27 w Mielnie

• 11:00-18:00 Rozgrzewające aktywności na plaży głównej:
11:00 One Billion Rising
13:00–16:00 Pasowanie na Morsa (co godzinę)
13:00–16:00 Hippie Rozgrzewki (o każdej pełnej godzinie) 
16:30 Finał Turnieju Mrozoodpornych
14:00-16:30 Warsztaty na 200 bębnów!
13:00-17:00 Akademia Młodego Morsa 
Lokalizacja: plaża główna

• 12:00 Hejnał
Lokalizacja: okolice pomnika morsa

• 12:00 XViii wspólna kąpiel w Bałtyku
Lokalizacja: plaża główna

• 12:00–17:00 PEACE&LOVE Pałac Ślubów
Lokalizacja: deptak przy ul. Kościuszki (obok fontanny)

• 12:00–18:00 Morsowa Strefa Chilloutu – kąpiele w baliach 
i saunach 

Lokalizacja: taras przy Hoteliku Floryn 
(wejście od ul. 1 Maja)

• 18:00–22:00 Flower-Power Balia Party
Lokalizacja: taras przy Hoteliku Floryn 
(wejście od ul. 1 Maja)

• 19:00 – 24:00 Wielki Koncert Mielno dla Morsów
Lokalizacja: parking przy sklepie PoloMarket (ul. Lechitów)

niedziela (13.02.2022 r.)
• 10:30-11:45 Hippisowska Parada Morsów 
Zbiórka: parking przy sklepie PoloMarket, prosimy być na
parkingu najpóźniej o godz. 10:00
• 12:00 XiX wspólna kąpiel w Bałtyku

Lokalizacja: plaża główna 
• 12:30 Hejnał – oficjalne zakończenie Zlotu
• 13:00 Zupa regeneracyjna

Lokalizacja: deptak przy ul. Kościuszki 
• 12:30 – 16:00 PEACE&LOVE Pałac Ślubów

Lokalizacja: deptak przy ul. Kościuszki (obok fontanny)
• 12:30 – 18:00 Morsowa Strefa Chilloutu – kąpiele w baliach 
i saunach 

Lokalizacja: taras przy Hoteliku Floryn 
(wejście od ul. 1 Maja)
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RejOn: MielnO OS. centRUM, MielenkO

harmonogram odbioru odpadów komunalnych 
– nieruchomości zamieszkałe 
(budownictwo jednorodzinne)

RejOn: OS. UnieŚcie, Łazy, nieGOSzcz, Pękalin, 
kOMORniki, RadzichOwO, SaRBinOwO-kOlOnia

harmonogram odbioru odpadów komunalnych 
– nieruchomości zamieszkałe 
(budownictwo jednorodzinne)

RejOn: SaRBinOwO, GąSki, chŁOPy, PaPROtnO

harmonogram odbioru odpadów komunalnych
– nieruchomości zamieszkałe
(budownictwo jednorodzinne)

a) w okresie czerwiec-wrzesień pojemniki/worki w dniu
wywozu należy wystawić przed posesję (oklejoną stroną
w kierunku drogi dojazdowej) do godz. 7:00 w pozosta-
łym okresie do godz. 8:00,

b) czas odbioru odpadów w dniu wywozu może być różny
dla poszczególnych ulic i uzależniony jest od ilości wy-
stawianych odpadów,

c) nieodebranie pojemnika lub worka z odpadami, które
zostały wystawione po przejeździe samochodu odbiera-
jącego odpady nie stanowi podstaw do reklamacji.

UWAGA:

Sylwester pokoleń 
w noc sylwestrową do zabawy w rytmie lat 80. zaprosiła Gmina Mielno
mieszkańców i gości. Była świetna muzyka łącząca pokolenia, laser show 
i konkursy dla publiczności. 
Gwiazdą tego wyjątkowego wieczoru był zespół „Czerwone Gitary”, a ze sceny dobiega-
ły słowa takich hitów jak „Matura”, „Nikt na świecie nie wie”, „Takie ładne oczy”.
Punktualnie o północy Olga Roszak-Pezała, burmistrz Mielna złożyła publiczności no-
woroczne życzenia nawiązując do 5. rocznicy uzyskania praw miejskich.
Warto wspomnieć, że pierwsze wspólne powitanie Nowego Roku przez mieszkańców 
i sympatyków gminy odbyło się dokładnie 31.12.2016 roku. To właśnie wtedy mielnia-
nie mogli powiedzieć już, że... oficjalnie mieszkają w mieście. Od tego czasu (z wyjąt-
kiem 2020/2021) Centrum Kultury w Mielnie pod patronatem gospodarza gminy orga-
nizuje noworoczne koncerty.


