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Nowe stawki i obowiązek segregacJi - czytaJ str. 3-6

1. miejsce wśród gmin wiejskich
i miejsko-wiejskich pod względem
udzielonych noclegów: po dwóch la-
tach znów udało nam się wyprzedzić
Rewal i zostać niekwestionowanym
liderem

3. miejsce wśród wszystkich
gmin pod względem udzielonych
noclegów: przed nami znajduje się
tylko bezkonkurencyjne miasto Ko-
łobrzeg i Gdańsk

Gmina Mielno wśród 4 gmin o naj-
mniejszym spadku liczby turystów 
w stosunku do 2019 r. Choć pande-
mia ograniczyła ruch turystyczny 
w Polsce o ok. 20 proc., to nasza gmi-
na względnie słabiej to odczuła od
wielu pozostałych nadmorskich sa-
morządów

– Cieszymy się, bo w tych trud-
nych czasach to wspólny sukces
wszystkich przedsiębiorców obsłu-

gujących ruch turystyczny, stowa-
rzyszeń, a także i władz samorzą-
dowych. Pokazuje to, że podjęte
przez decyzje i działania (m.in.
#odkłamujemybałtyk) przyniosły
rezultat. Wiemy, że nadal jest 
mnóstwo do zrobienia, ale obiecu-
jemy, że będziemy cały czas zmie-
niać Gminę Mielno na lepsze 
– podkreśla Olga Roszak-Pezała,
burmistrz Mielna.

Źródło danych: https://stat.gov.pl/obszary-
tematyczne/kultura-turystyka-sport/tury-
styka

Na str. 2 rozmawiamy o lokalnej turystyce
dr. Patrycjuszem Zarębskim, przewodni-
czącym Rady Turystyki Gminy Mielno

Jesteśmy liderem
turystyki

Najnowsze dane GUS wskazują, że pomimo pandemii i spadku ruchu 
turystycznego w Polsce o prawie 20 procent, Gmina Mielno w sezonie waka-
cyjnym 2020 r. cieszyła się ogromną popularnością wśród turystów.

W XVII edycji Konkursu
Zrównoważonego Roz-

woju Jednostek Samorządu Teryto-
rialnego zajęliśmy 7. miejsce spośród
wszystkich 642 gmin miejsko-wiej-
skich w Polsce. 

Ranking opracowany został
przez Wydział Administracji i Nauk
Społecznych Politechniki Warszaw-
skiej na podstawie 15 mierników z 3
podstawowych obszarów rozwoju:

• gospodarczego,

• społecznego,
• ochrony środowiska.
Jak podkreśla główny autor

opracowania, prof. nadzw. dr hab.
Eugeniusz Sobczak, coroczny ran-
king od wielu lat wykorzystywany
jest do promowania najlepszych
praktyk rozwojowych. – Cieszymy
się z wyróżnienia Gminy Mielno. To
ważne, że nasza praca przynosi kon-
kretne, mierzalne efekty. Rozwój to
obszerne i skomplikowane zjawisko.

Można je budować tak naprawdę tyl-
ko w wieloletniej perspektywie, 
w którą zaangażowane muszą być
wszystkie podmioty tworzące lokal-
ną gospodarkę. Dlatego ważna jest
współpraca mieszkańców z samo-
rządem i jego instytucjami, ale także
aktywna postawa przedsiębiorców,
będących siłą napędową każdej gmi-
ny – mówi Marcin Sobierajski, peł-
nomocnik Burmistrza Mielna ds.
Strategii i Rozwoju.

Gmina mielno wśród najlepszych w polsce!

Kolejny rok z sukcesem
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Bezpieczne 
wakacje

Turyści boją się rezerwować
noclegi w bardziej odległych

terminach, ponieważ martwią się, że
przez COVID mogą przepaść im za-
liczki... Co możemy z tym zrobić? 

Jako pierwszy nadmorski samo-
rząd dołączyliśmy do: Szklarskiej
Poręby, Szczyrku, Wisły, Polanicy-
Zdrój, aby wziąć udział we wspólnej
akcji „Bezpieczne rezerwacje w cza-
sie covid-19”. Jednocześnie zachęca-
my wszystkie lokalne obiekty nocle-
gowe do włączenia się w inicjatywę
mającą wskazać turystom miejsca, w
których można bezpiecznie zarezer-
wować wyjazd, a w razie „covido-
wych okoliczności” zaliczka zostanie
w pełni zwrócona !

– Chcemy nie tylko promować

nasze obiekty noclegowe czy oferty
turystyczne, ale przede wszystkim
edukować i informować naszych go-
ści, że nie mają się czego obawiać i
mogą bezpiecznie rezerwować noc-
legi i inne usługi. Stworzyliśmy ser-
wis internetowy bezpiecznerezer-
wacje.pl, gdzie prezentujemy obiek-
ty noclegowe, które gwarantują
zwrot wpłaconych pieniędzy, jeśli re-
zerwacja z jakiegokolwiek powodu
związanego z koronawirusem nie
dojdzie do skutku. Proponować bę-
dziemy również vouchery, których
sprzedaż pozwala nam obecnie funk-
cjonować i chronić miejsca pracy. Na
stronie internetowej dokładnie też
opisujemy zasady takich rezerwacji i
ewentualnych zwrotów – dodają or-
ganizatorzy akcji – sami hotelarze.
Więcej na: 

https://www.bezpiecznerezerwacje.pl/

Fanpage: https://www.facebook.com/

bezpiecznerezerwacje

O lokalnej turystyce rozmawiamy 
z dR. PatRycjuszem zaRęb-
skim, przewodniczącym Rady Tu-
rystyki Gminy Mielno, pracowni-
kiem naukowym i nauczycielem
akademickim Wydziału Nauk Eko-
nomicznych Politechniki Koszaliń-
skiej, przedsiębiorcą z branży tury-
stycznej:

Skąd bierze się tak duża popu-

larność Gminy Mielno?

– W mojej opinii popularność
Gminy Mielno jest wynikiem jej wy-
jątkowej atrakcyjności turystycznej,
na którą składa się wiele czynników.
Należy tutaj wymienić unikatowe
walory przyrodnicze, bardzo dobrze
rozwiniętą bazę turystyczną oraz in-
frastrukturę towarzyszącą. Są to
oczywiście klasyczne czynniki, które
zazwyczaj są utożsamiane z rozwo-
jem funkcji turystycznej wielu gmin
nadmorskich. Jednak to, na co
chciałbym zwrócić szczególną uwa-
gę, to są te cechy naszej gminy, które
wyróżniają ją tle pozostałych gmin
nadmorskich. Mam tutaj na myśli
szczególny rodzaj klimatu turystycz-
nego, którego fundamentem jest go-
ścinność i tworzenie wartości nie-
materialnych opartych na przeży-
ciach i dostarczaniu wrażeń i
emocji. Jest to refleksja, która wyni-
ka z moich własnych obserwacji i
analizy trendów, jakie występują w
turystyce. Należy zaznaczyć, że
współczesny turysta, odwiedzający
naszą gminę zmienia się w sensie
oczekiwań i potrzeb związanych z
wypoczynkiem. W dalszym ciągu
ważne są walory wypoczynkowe,
czyste plaże, możliwość kąpieli mor-
skich oraz słonecznych. Jednak tu-
rysta zaczyna poszukiwać czegoś
więcej, czegoś czego nie jest w stanie
znaleźć w innej miejscowości wypo-
czynkowej. Kluczową rolę odgrywa
tutaj „Experience Economy”, czyli
ekonomia doświadczeń, którą ogól-
nie możemy tłumaczyć jako tworze-
nie wartości ekonomicznej przez
przeżycia i wspomnienia. Są to, jak
określają autorzy koncepcji Joseph
Pine i James Gilmor wydarzenia, na
które człowiek silnie reaguje, i które
w konsekwencji przeradzają się w
wyjątkowe wspomnienia. Jak odnie-
siemy to do naszej gminy możemy
odnaleźć powiązania z jej wyjątko-
wym klimatem turystycznym, jaki
tworzy. Sam wielokrotnie w rozmo-
wie z moimi gośćmi słyszałem sło-
wa: „…chętnie tutaj wracamy, jak tyl-
ko przekraczamy tablice z nazwą
Sarbinowo, od razu czujemy się le-
piej, poprawia się nasze samopoczu-
cie, po prostu dobrze się tutaj czuje-
my”. To jest w mojej opinii sens i fun-
dament turystyki. Gościnność i
wyjątkowy klimat służący budowa-
niu dobry relacji i wspomnień, które
działają na długo jeszcze po odbyciu
podróży. Wspomnienia, które powo-
dują, że turyści wracają do naszej
gminy i – co więcej – opowiadają o
nich swoim bliskim i znajomym. Jak
połączymy to wszystko razem, otrzy-
mamy obraz gminy, którą turyści
będą chętnie odwiedzać i do niej po-
wracać.

Gmina Mielno odnotowała w

sezonie wakacyjnym stosunkowo

mniejszy spadek ruchu turystycz-

nego od większości nadmorskich

lokacji w Polsce. Z czego to może

wynikać?

– Z pewnością jest to związane z
tym, o czym mówiłem wcześniej.
Gmina Mielno ze względu na swoją
popularność i atrakcyjną ofertę jest
już dobrze ugruntowaną marką tury-
styczną rozpoznawalną w Polsce i
poza granicami kraju. Wystarczy
przywołać statyki ostatniego XVII
Międzynarodowego Zlotu Morsów w
Mielnie, który zgromadził 6 tysięcy
uczestników, w tym ze Szwecji, Sło-
wacji, Niemiec, Czech oraz Węgier.
Jest to znakomity przykład budowa-
nia dobrego klimatu i wizerunku
gminy poprzez organizowanie even-
tów i utrzymanie relacji z turystami
poza sezonem letnim. Ciągłość ofer-
ty turystycznej i pokonanie bariery
sezonowości jest obecnie kluczo-
wym wyzwaniem wielu destynacji
turystycznych. Międzynarodowy
Zlot Morsów pokazuje, jak organiza-
torzy wraz z przedsiębiorcami i
mieszkańcami mogą działać na
rzecz wydłużania sezonu turystycz-
nego i promocji gminy. Moim zda-
niem efekty tych działań można
m.in. obserwować właśnie w sezonie
letnim. To, co według mnie przyczy-
niło się w głównej mierze do mniej-
szego spadku ruchu turystycznego w
gminie w porównaniu do innych
nadmorskich kurortów to lojalność
turystów i rozpoznawalność gminy.
Dobra marka Gminy Mielno i gwa-
rancja bezpieczeństwa zdecydowały,
że turyści wybrali właśnie nas.

Okiem naukowca, przedsię-

biorcy i mieszkańca – jaki był se-

zon wakacyjny 2020?

– Myślę, że dla nas wszystkich
miniony sezon był ogromnym wy-
zwaniem i próbą. Jeszcze w kwietniu
i maju nikt nie był w stanie przewi-
dzieć, jak rozwinie się sytuacja, któ-
ra wszystkich zaskoczyła, a przede
wszystkim była czymś nowym, z
czym dotychczas nie mieliśmy do
czynienia. Niewiedza, początkowy
strach, natłok informacji ukazują-
cych bezradność niektórych krajów
w walce z pandemią powodowała, że
wszyscy martwiliśmy się i zadawaliś-
my pytanie, czy turyści zdecydują się
na podróże, i jak będzie wyglądał se-
zon turystyczny. Po powolnym zno-
szeniu obostrzeń w gospodarce i
wzroście ruchu w czerwcu i lipcu, w
sierpniu liczba turystów przekroczy-
ła nasze najśmielsze oczekiwania.
Pokazują to zresztą statystyki Głów-
nego Urzędu Statystycznego. W lip-
cu i sierpniu w gminach nadmor-
skich wypoczywało 1,5 mln turys-
tów, którzy skorzystali z 7,3 mln
noclegów, co oznacza, że w po-
równaniu do roku poprzedniego
liczba turystów była mniejsza o
14,3%, zaś liczba udzielonych noc-
legów – o 18,9%. Było to bardzo po-
trzebny oddech dla branży tury-
stycznej i gastronomicznej, które po
zamknięciu gospodarki odpracowują
duże straty. Z niepokojem obserwo-
wałem również w tegorocznym sezo-
nie letnim próby tworzenia nega-
tywnego wizerunku polskiej turysty-
ki nadmorskiej i rozpowszechnianie
nieprawdziwych informacji na temat
cen, bezpieczeństwa pobytu czy też
czystości wody na kąpieliskach. Sam
jako przedsiębiorca zachęcałem mo-
ich gości, aby umieszczali wpisy w
mediach społecznościowych, które
dementowały te plotki. Bardzo waż-
na i skuteczna w tym przypadku była
szybka reakcja ze strony Gminy
Mielno i podjęte działania m.in. ar-

tykuły w prasie, jak również akcja
#odkłamujemybałtyk, dzięki którym
rzeczywistość miała szansę zwycię-
żyć.

Czy nadmorska turystyka w

Polsce przetrwa nieznany dotąd

kryzys? 

– Nadal twierdzę, że turystyka
ma ogromną siłę i właśnie miniony
sezon jeszcze bardziej utwierdził
mnie w przekonaniu, jak silna jest
potrzeba podróżowania w każdym
człowieku. To pozwala tworzyć wizję
dalszego rozwoju turystyki w naszej
gminie. Jednak podmioty, które
funkcjonują przez cały rok, potrze-
bują zdecydowanie w tym trudnym
okresie mocnego wsparcia. Pamię-
tajmy, że z punktu widzenia tworze-
nia lokalnej gospodarki, to właśnie
duże całoroczne obiekty w głównej
mierze kreują całoroczne miejsca
pracy i tworzą inwestycje. Podsumo-
wując, trudno jest prowadzić speku-
lacje na temat dalszego rozwoju epi-
demii i zamrożenia gospodarki.
Przyjmując scenariusz tegorocznego
sezonu, możemy liczyć na to, że tu-
ryści jednak zdecydują się na podró-
że i odwiedzą właśnie polskie wy-
brzeże i nasze nadmorskie miejsco-
wości. Jednak do tego czasu branża
turystyczna szczególnie w gminach,
takich jak Mielno, w których więk-
szość przedsiębiorców i mieszkań-
ców znajduje zatrudnienie w tym
sektorze, wymaga zdecydowanego
wsparcia. 

Uważa Pan, że to co się ak-

tualnie dzieje ograniczy w przy-

szłości obserwowany do tej pory

rozwój krajowej turystyki? 

– To, co wyróżnia branżę tury-
styczną to zjawisko, które w ekono-
mii nazywa się niską elastycznością
podaży. Oznacza to, że inwestycje w
turystyce wymagają czasu i przede
wszystkim są kapitałochłonne. Po-
woduje to, że przedsiębiorcy bardzo
ostrożnie podchodzą do inwestycji.
Wystarczy przytoczyć niedawne wy-
darzenia związane z planami budo-
wy elektrowni atomowej i zamroże-
nie licznych inwestycji. Inną sprawą
jest sama kondycja gospodarki, spa-
dek siły nabywczej mieszkańców i
skłonność banków do udzielania
kredytów. Już teraz ekonomiści
wskazują na drastyczne spowolnie-
nie gospodarki oraz zamrożenie wie-
lu inwestycji, dotyczy to również
branży turystycznej.

Jakie dostrzega Pan szanse i

zagrożenia dla Gminy Mielno w

perspektywie dalszego rozwoju?

– Oczywiście, że będzie potrze-
by czas, aby powrócić do stanu gos-
podarki sprzed pandemii. Niedawno
czytałem artykuł, w którym jeden z
menedżerów hotelu wymienia okres
kilku lat, jakie hotel potrzebuje,
żeby odpracować straty. Gospodarka
to system naczyń połączonych i to,
co dzieje się w systemie przedsię-
biorczości automatycznie przekłada
się na funkcjonowanie wielu instytu-
cji, w tym samorządów. Jednak my-
ślę, że w przypadku nadmorskich
gmin turystycznych możemy liczyć
na relatywnie szybszy wzrost gospo-
darki w porównaniu do innych
gmin. Potrzebna jest przy tym mąd-
ra polityka i strategia współpracy
wszystkich, którzy pracują na sukces
i markę Gminy Mielno.

Popularność zobowiązujeRządowa Rewolucja w śmieciach oczami 
lokalnych samoRządów

Rząd zdecydował 
– my wykonujemy
Rozmowa z Olgą ROszak-Pezałą, Burmistrzem Mielna 

Jakie czynniki zadecydowały o galopujących cenach za odpady? 

– Wprowadzone w latach 2017-2019 zmiany w ustawie o odpadach
spowodowały gwałtowny wzrost cen na rynku gospodarki odpadami. Do
głównych czynników kształtujących podwyżki w Polsce należy przede
wszystkim zaliczyć kosztowny system samej segregacji, wzrost opłaty
środowiskowej, drastyczne podwyżki cen energii elektrycznej, restrykcyj-
ne przepisy dla firm zajmujących się odpadami, wzrost kosztów składo-
wania śmieci. Ta sytuacja spowodowała rewolucję w branży. Polskie pra-
wo wymaga od samorządów, aby aktualizowały stawki. Zatem od nowego
roku wszystkie jednostki samorządu terytorialnego dokonują modyfika-
cji. Jednak co najważniejsze w rządowych ustawach stawki tzw. opłat
śmieciowych muszą być zbilansowane. Co oznacza że system ma być i
musi być w pełni samofinansujący się. W praktyce oznacza to, że wszel-
kie wpływy z opłaty muszą być wydatkowane tylko na ten cel, który przy
okazji nie może być finansowany z innych źródeł. Z tego wynika, że pod
żadnym pozorem samorząd nie ma możliwości zarabiania na odpadach. 

Czy samorządowcy apelowali do rządzących o zmiany i korekty

w tej kwestii?

– Wielokrotnie apelowaliśmy do władzy centralnej i ustawodawców
za pośrednictwem zrzeszeń sa-morządowych o podjęcie działań syste-
mowych w tej sprawie. Efekt – mizerny. Finał – samorządy zmieniają
stawki, a mieszkańcy załamują ręce. Zgodnie z literą prawa samorządy
muszą tak ustalić stawki, aby w pełni pokrywały wydatki za odbiór, wy-
wóz i zagospodarowanie odpadów. Taki zapis zatem wyklucza dotowanie
systemu z budżetu gminy.

Jakie stawki będą obowiązywać w naszej gminie od stycznia 2021?

– Podstawowa stawka za odbiór odpadów za 1 m3 zużycia wody bę-
dzie wynosić 8,45 zł – przy maksymalnej możliwej wynoszącej 12,73 zł. W
przypadku nieruchomości, której właściciel nie wypełnia obowiązku
zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny, zgodnie z przepi-
sami stawka musi być wyższa i wyniesie 16,90 zł. Ustawodawca przewi-
dział, że zwiększona stawka może stanowić maksymalnie 4-krotność
stawki podstawowej, lecz nasz samorząd przyjął znacznie ko-rzystniejszą
dla mieszkańców, bo dwukrotnie niższą opłatę. Warto podkreślić, iż mie-
leńscy radni wprowadzili też częściowe zwolnienie z opłaty za gospoda-
rowanie odpadami komunalnymi dla właścicieli nieruchomości zabudo-
wanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących
bioodpady w kompostowniku przydomowym. Zwolnienie wynosić bę-
dzie 0,45 zł za każdy 1 m3 zużytej wody. W ten sposób działania proeko-
logiczne pozwolą mieszkańcom wygenerować oszczędności.

Jaka jest wizja na przyszłość? Czy w ogóle jest?

– Każdy samorząd w Polsce obecnie zmaga się z problemami niedo-
skonałości ustrojowego systemu odbioru odpadów. Przez to stawki opłat
za śmieci rosną – wszędzie o kilkadziesiąt, czy kilkaset procent. Stąd ob-
serwując to, co dzieje w tym zakresie Rada Miejska Mielna uchwaliła
stawki na moż-liwie najkrótszy okres (czyli na rok 2021), dzięki czemu
będzie można na bieżąco analizować lokalny system gospodarowania od-
padami i szybko reagować na jego niedoskonałości. Przetarg został ogło-
szony na 1 rok. Taka taktyka pozwoli nam ocenić czy system jest optymal-
ny, czy też nie i wówczas podejmiemy działania korygujące. Jednak najis-
totniejsze w tej kwestii zależy i należy do rządu i do ustawodawców.
Potrzebne są działania systemowe, bo obecna „rewolucja” w gospodarce
odpadami bezpośrednio uderza w kieszeń mieszkańców, i to wszędzie w
kraju.



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 obowiązywać będą 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-

NOWE zasady sEGREGaCJI OdpadóW

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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Wesprzyjmy lokalnych przedsię-
biorców i korzystajmy z ich usług!
Pomożemy im przetrwać ten czas 
i utrzymać źródło dochodów!

Czas pandemii jest szczególnie
dotkliwy dla gastronomii, która
przez ograniczenia i restrykcje 
w działalności traci większość obro-
tu. Niestety, ta sytuacja coraz czę-
ściej doprowadza przedsiębiorców
na skraj niewypłacalności, a nawet
bankructwa. Jedyną możliwą formą
funkcjonowania podmiotów są do-
wozy do klientów lub wydawanie po-
siłków na wynos. Do restrykcji do-
stosowały się również niektóre
punkty gastronomiczne w Gminie
Mielno, w których pracują nasi
mieszkańcy. 

Jak możemy pomóc? Będziemy
reklamować Was na stronie interne-
towej mielno.pl oraz w naszych me-
diach społecznościowych. 

Wystarczy się do nas zgłosić 
z informacją o punkcie gastrono-
micznym na adres e-mail: r.sobko
@gmina.mielno.pl

– Jakie dane potrzebujemy? 

Nazwa lokalu, adres, godziny
otwarcia w poszczególnych dniach
tygodnia, informacja o możliwości
dowozu (czy tylko odbiór własny na
wynos), numer telefonu.

– Opcjonalnie: możecie dodat-
kowo przesyłać nam swoje oferty
dnia, czy promocje (np. grafiki). Mo-
żecie też przesłać nam swój tekst re-
klamowy wraz z menu.

Wspieramy gastronomię 
w gminie Mielno

SKoRZySTaj Z iNfoliNii
22 505 11 11.

Masz więcej niż 70 lat i potrze-

bujesz wsparcia?

1. Zadzwoń na infolinię: 22 505-11-

11 i zgłoś decyzję o pozostaniu w do-

mu dla własnego bezpieczeństwa.

2. Miejski Ośrodek Pomocy Spo-

łecznej skontaktuje się z Tobą, ustali

Twoje potrzeby i przydzieli pomoc.

3. Razem pokonamy koronawi-

rusa !

Osoba przyjmująca zgłoszenie

na ogólnopolskiej infolinii przekazuje

prośbę Seniora do Miejskiego Ośrod-

ka Pomocy Społecznej w Mielnie.

Pracownik Miejskiego Ośrodka

Pomocy Społecznej w Mielnie kon-

taktuje się telefonicznie z Seniorem,

weryfikuje zgłoszenie i ustala usługę

wsparcia, która ma polegać w szcze-

gólności na dostarczeniu zakupów,

zgodnie ze wskazanym zakresem,

obejmującym artykuły podstawowej

potrzeby, w tym artykuły spożywcze

i środki higieny osobistej.

Osoba wspierająca Seniora mo-

że również wykonać (nieodpłatnie)

czynności związane z codziennym

funkcjonowaniem, np. sprawy urzę-

dowe, wyprowadzenie psa, itp.

Koszty zakupów pokrywa Senior.

Program jest realizowany 

do 31 grudnia 2020 r.

WSPIERAJ SENIORA
Seniorze! Zostań w domu. Nie lekceważ 

zagrożenia. Twoje zdrowie jest najważniejsze! 

M
ieleński klub udowod-
nił, że dzięki ciężkiej
pracy, wzajemnemu

wsparciu oraz wytrwałości można
osiągnąć znaczące sukcesy, nawet 
w dobie pandemii. Zawodnicy mają
już za sobą intensywny okres starto-
wy, który obfitował w wiele osiągnięć.

Sezon startów rozpoczął Mię-
dzynarodowy Turniej o Puchar Pre-
zydenta Sieradza. Wśród ponad set-
ki uczestników znaleźli się utytuło-
wani zawodnicy z różnych zakątków
Europy. Na macie stanęli medaliści
Mistrzostw Europy oraz Mistrzostw
Świata. Mieleński Klub Karate Kyo-
kushin w Sieradzu reprezentował 
3-osobowy zespół: Weronika Sapor,
Eliza Wiska oraz Wojciech Formela.
Eliza zajęła 3. miejsce w kategorii
kata seniorek oraz 3. miejsce w kate-
gorii kumite seniorek open, w której
warto zaznaczyć, że była najlżejszą
zawodniczką. Wojciech Formela na-
tomiast wywalczył srebro w katego-
rii kumite (walki) 16-17 lat, -70kg. 
Finałową walkę Wojtek stoczył 
z obecnym mistrzem Europy. 

Dobra passa nie opuszczała
mieleńskich karateków również
podczas Mistrzostw Polski Juniorów
w Zielonce. Klub reprezentowali tu-
taj Weronika Sapor oraz Wojciech
Formela. Warto zaznaczyć, że nasza
zawodniczka podjęła wyzwanie 
i zdecydowała się spróbować swoich
sił w wyższej kategorii wagowej niż
dotychczas startowała. Do domu 
z medalem wrócił Wojtek. Po zaciętej
walce pomimo kontuzji wywalczył
brąz w kategorii Juniorów – 75kg. 

Kolejnych emocji sportowych
dostarczył zarówno zawodnikom,
jak i ich instruktorom turniej XII
Carbon Cup 2020 w Jastrzębiu Zdro-
ju. Mieleński Klub reprezentowali:
Eliza Wiska, Weronika Sapor, Borys
Marcinkowski oraz Wojciech For-

mela. Weronika medal wywalczyła
w kumie, zajęła 2. miejsce w katego-
rii juniorek do 55 kg. Eliza do domu
wróciła z dwoma medalami. W kate-
gorii kata seniorek uplasowała się na
3. miejscu. Natomiast w kategorii
kumite seniorek do 60 kg wywalczy-
ła złoto. Pierwsze miejsce na podium
– w kategorii juniorów do 70 kg 
– zdobył Wojciech Formela. Borys
tym razem wrócił bez medalu, ale na
macie pokazał ducha walki i deter-
minację, więc dla nas jest także wiel-
kim wygranym.

Turniejem zamykającym sezon
startowy był V Międzynarodowy
Turniej Young Oyama’s Cup 2020 
w Bydgoszczy. Wśród 150 zawodni-
ków z 6 różnych organizacji znalazła
się dwójka utytułowanych zawodni-
ków z mieleńskiego klubu: Weroni-
ka Sapor i Wojciech Formela. Wero-
nika wywalczyła brązowy medal 
w kategorii kumite juniorek – 60kg,
zaś Wojtek uplasował się na drugim
miejscu – zostając wicemistrzem 
w kategorii kumite juniorów -75kg.

Mieleńscy karatecy udowodnili,
że sumienną praca i determinacją
jaką systematycznie wkładają 
w przygotowania do startów można
osiągnąć szczyty nawet w dobie tak
trudnych czasów, w jakich przyszło
nam obecnie funkcjonować. Ser-
decznie gratulujemy bogatego w in-
dywidualne osiągnięcia sezonu i to
zarówno zawodnikom, jak i trene-
rom. Gratulujemy również wszyst-
kim osobom wspierającym naszą
kadrę podczas treningów i zawodów.
Dziękujemy za Waszą wytrwałość,
opór w dążeniu do wyznaczonych
sobie celów i godne reprezentowanie
miasta na sportowej arenie zarówno
ogólnopolskiej, jak i międzynarodo-
wej.

Zuzanna Rychlewicz

Sukcesy mieleńskich wojowników 
Pomimo wielu trudności i przeszkód nie ustają w bojach. Regularnie, z determinacją oraz z dużą dawką pozytywnej energii trenują
pod okiem swoich instruktorów. Tacy są zawodnicy Mieleńskiego Klubu Karate Kyokushin. 
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Rzecznik Prasowy – 94 345 98 46 
sekretariat – 94 345 98 31 

Redaguje: 
Beso-Media
Rzecznik Prasowy UM w Mielnie

współpRaca: 
pracownicy referatów UM oraz CKM
Ekowspólnota LOT

Redakcja zastrzega sobie prawo skracania 

nadesłanych materiałów, redagowania i opatrywania

własnymi tytułami.

wydawca:

Na jesienne i zimowe wyprawy
rowerowe polecamy mapę „Velo
Baltica na Pomorzu Środkowym”,
opracowaną przez Lokalną Organi-
zację Turystyczną w Mielnie przy
współpracy z Wydawnictwem EKO
MAP. Mapa jest laminowana i obej-
muje Powiat Koszaliński i Powiat
Sławieński. Skala mapy 1:55 000.

Publikacja dostępna jest w
Punkcie Informacji Turystycznej w
Mielnie przy ul. Chrobrego 3B /pro-
simy o wcześniejszy kontakt telefo-
niczny 94 316 60 48/ oraz na stro-
nie cit.mielno.pl
https://cit.mielno.pl/.../mapa-rowerowa-

velo-baltica-na.../ 

https://cit.mielno.pl/.../mapa-rowerowa-

velo-baltica-na.../ 

Zaplanuj rajd
Centrum Kultury w Mielnie – jak co
roku – także w czasach pandemii
przygotowało dla mieszkańców
gminy pełen wachlarz atrakcji i do-
datkowych zajęć. 

W harmonogramie m.in. język
angielski i niemiecki dla dzieci i do-
rosłych, sekcje form użytkowych 
– czyli prace plastyczne i techniczne
w naszej pracowni. Ponadto dla do-
rosłych wieczorki brydżowe, a dla
dzieci i młodzieży sekcja – niezwyk-
le modnego w ostatnim czasie hobby
– szachowa. 

Niezmiennie największą popu-
larnością wśród uczestników zajęć
cieszą się warsztaty kulinarne pro-
wadzone przez profesjonalnego sze-
fa kuchni. 

Zajęcia odbywały się według
planu do końca października. Koro-
nawirus znów pokrzyżował nasze
plany, ale jak wszyscy doskonale
wiecie – Centrum Kultury nigdy się

nie poddaje! Dlatego postanowiliś-
my przenieść się dla Was do sieci.
Większość z oferowanych przez nas
sekcji nagrywamy razem ze znanymi
i lubianymi przez Was wykładowca-

mi. Wszystkie materiały cyklicznie
publikujemy na naszym facebooku,
gdzie serdecznie Was zapraszamy :)

www.facebook.com/ckmielno

KULTURA ONLINE

Przed nami kolejny, 18 już, Między-
narodowy Zlot Morsów w Mielnie.
W tym roku w związku z panują-
cymi obostrzeniami w trochę innej
formule, lecz uczestnicy nadal
mogą liczyć na niezapomniane wra-
żenia. 

– Tak naprawdę XVIII Zlot za-
częliśmy planować dzień po ostat-
niej edycji wydarzenia, gdy tradycyj-
nie z całym zespołem usiedliśmy, by
porozmawiać o tym, jak sprawić, by
za rok do Mielna przyjechało jeszcze
więcej zimnolubnych – mówi Anna
Ledochowicz, dyrektorka Centrum
Kultury w Mielnie. – Nie spodziewa-
liśmy się, że będziemy musieli wy-
myślać całą imprezę na nowo. 

Dopasowanie wydarzenia do

nowej rzeczywistości trwało kilka
miesięcy, a planów na kolejne
ogromne spotkanie morsów było kil-
ka. Każdy dopasowany do różnych
scenariuszy. 

– Zdecydowaliśmy się na opty-
malny wariant. Optymalny, czyli
taki, który będzie dla naszych mor-
sów zarówno satysfakcjonujący, jaki
i w pełni bezpieczny – podkreśla
Burmistrz Mielna Olga Roszak-Pe-
zała. 

Zlot zostanie skrócony do naj-
ważniejszego punktu, czyli do wiel-
kiej niedzielnej kąpieli morsów. To
właśnie ten moment kilkudniowego
wydarzenia, w czasie którego do
wody wchodzą razem tysiące mor-
sów. Przypominamy, że rok temu 
w zimnym Bałtyku wykąpało się ra-
zem 6000 osób. 

Dodatkowo każdy mors może
zorganizować MiniZlot w wybranej
przez siebie lokalizacji. Zgłosić loka-

lizację może każdy przez stronę
www.minizlot.zlotmorsow.mielno.pl

Rejestracje uczestników Cen-
trum Kultury w Mielnie rozpoczęło
natomiast 1 grudnia. Pomimo obost-
rzeń udało się pobić kolejny rekord
zapisanych uczestników w ciągu
pierwszej doby. 1854 osoby dołą-
czyły oficjalne do Zlotu w Mielnie
w ciągu 12 godzin od rozpoczęcia
rejestracji. 

Jeśli jeszcze nie zarejestrowałeś
się na Zlot, zrób to jak najszybciej.
Liczba morsów, które możemy ugo-
ścić w Mielnie w tym roku jest ogra-
niczona, dlatego jeśli planujesz
przyjazd do Mielna, zachęcamy do
szybkiej rejestracji, aby zagwaranto-
wać sobie wejściówkę na Zlot – przy-
pomina Anna Ledochowicz.

Rejestracja dostępna jest do wyczerpaniu

limitu na stronie internetowej 

www.zlotmorsow.mielno.pl

Kolejny zlot, kolejne rekordy!

– Jak przebiegają prace przy-
gotowawcze do wielkiego 29 Fina-
łu WOŚP w mieleńskim Sztabie?
Czy są jakieś utrudnienia?

– Mobilizacji i chęci do pracy na
rzecz WOŚP w Sztabie nie brakuje.
Co ogromnie cieszy. To wielka przy-
jemność móc pracować z takimi za-
paleńcami. Oczywiście czasy są nie-
typowe. Pandemia pokrzyżowała
wiele planów, w tym m.in. możliwo-
ści organizowania dużych imprez
masowych, jak też zgromadzeń.
Plan jaki mamy ciągle jest żywy.
Podlega modyfikacjom i tak napraw-
dę trudno powiedzieć jaki będzie
miał ostatecznie kształt. Jest mnó-
stwo pomysłów jednak wszystkie
one muszą być mocno urealnione 
i dostosowane do rzeczywistości, 
a ta zmienia się jak w kalejdoskopie.
Jedno jest pewne – na 100% zagramy
dla Orkiestry Jurka Owsiaka. Może
nie będzie mnóstwa fajerwerków ale

będą gorące serca. Wierzymy, że ten
właśnie finał tak mocno inny może
właśnie być wyjątkowy. Wierzymy,
że dobrych ludzi nie zabraknie. 

– W tym roku Sztab WOŚP
Mielno zmienił siedzibę? Czym
jest to podyktowane?

– Sztab w Mielnie jest zareje-
strowany w bazie WOŚP… od dawna.
Zmieniło się jedynie miejsce siedzi-
by. W tej edycji jest to Centrum Kul-
tury w Mielnie, zamiast Szkoły Pod-
stawowej w Mielnie. W obu naszych
gminnych placówkach oświatowych
trwa wielki remont w ramach pro-
jektu termomodernizacji obiektów
użyteczności publicznej. Ponadto
szkoły prowadzą tryb nauczania
zdalnego, zatem są miejscem 
– w tym roku – niedostosowanym do
pracy Sztabu. Schroniliśmy się pod
skrzydłami CKM , które od zawsze –
łącznie z Urzędem Miejskim w Miel-

nie – jest naszym strategicznym
partnerem przy organizacji WOŚP.
Tak jest i teraz. 

– Jak wygląda nabór wolonta-
riuszy?

– To jest niesamowite. Tych nie
brakuje, wręcz przeciwnie! Młodzież
obu naszych szkół jest całym serem
oddana pracy na rzecz WOŚP. Po-
wtarzają się chętni uczniowie, znane
są mi już ich twarze i nazwiska, do-
chodzą młodsi, są też dorośli. Rejest-
racja została usprawniona, bo ci któ-
rzy już są w bazie WOŚP poddani są
„uproszczonej” weryfikacji. W 29 Fi-
nale razem z nami w Mielnie kwes-
tować będzie Natalia Lidak – Hofset
– nasza Ambasadorka WOŚP i już
absolwentka mieleńskiej podsta-
wówki. To fajnie, bo zawsze wspiera-
ła swoje miasto ze sceny głównej 
w Warszawie, a teraz będzie z nami
nie tylko myślami. 

– Jakie są pomysły na mieleń-
ski finał 10 stycznia 2021?

– Ma być to przede wszystkim fi-
nał bezpieczny i dołożymy wszelkich
starań aby taki był. To priorytet, a te-
raz w czasach koronawirusa spełnimy
wszelkie rygorystyczne wymogi sani-
tarne. Na pewno oprócz gorących serc
wolontariuszy nie zabraknie aktyw-
ności fizycznej, bo w tej kryje się moc
szczególnie u nas nad Bałtykiem. Li-
czymy więc na wsparcie morsów.

Część atrakcji przeniesiemy na pewno
do Internetu. Cały harmonogram bę-
dzie dostępny (jak już będzie pewny)
na naszym profilu w mediach spo-
łecznościowych – https://www.face-
book.com/sztabmielno

– Na co liczycie podczas Fina-
łu w Mielnie?

– Na dobrą pogodę, hojność
darczyńców, siłę w nogach wolonta-
riuszu i życzliwość ludzką.

Orkiestra będzie grać
Rozmawiamy z Magdaleną gos-KozłowsKą, szefem Sztabu WOSP 
w Mielnie:

Od lewej; Magdalena gOs-KOzłOwsKa, szef sztabu wOŚP 
w Mielnie i anna ledOchOwicz, dyreKtOr centruM Kultury 
w Mielnie


