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P
rojekt obejmuje budowę
ścieżki na terenie Gminy
Mielno od zachodniego

krańca jeziora do rejonu kanału jam-
neńskiego. Rada Miejska w Mielnie
28 sierpnia podjęła decyzję o zabez-
pieczeniu funduszy na realizację
przedsięwzięcia partnerskiego „Bu-
dowa sieci tras rowerowych Pomorza
Zachodniego – Trasa Velo Baltica
etap IV”. Projekt będzie finansowany
w 85% ze środków Regionalnego
Programu Operacyjnego Wojewódz-
twa Zachodniopomorskiego 2014-
2020. 

Będzie to czwarty projekt doty-
czący trasy Velo Baltica z udziałem
Gminy Mielno. Pierwszy z nich 
obejmował drogę rowerową z Łazów
w kierunku Osiek. Kolejny, zrealizo-
wany w 2019 r. obejmował trzy od-
cinki: Gąski-Sarbinowo, Sarbinowo-
Chłopy i Chłopy-Mielno o łącznej
długości ok. 10 km. 

Obecnie trwa realizacja trzecie-
go projektu, którego celem jest wy-
prowadzenie tranzytowego ruchu
rowerowego poza główne ulice Miel-
na. Trasa będzie poprowadzona po
wale przeciwpowodziowym wzdłuż
południowego brzegu strugi o na-

zwie Uniesta, uchodzącej do za-
chodniego krańca Jeziora. Wybudo-
wane zostały także dwa mosty,
pierwszy na wysokości ul. Kościusz-
ki (między Urzędem Miejskim 
a „Biedronką”), drugi nad ujściem
strugi do jeziora. Dzięki temu tury-
ści wyjeżdzający z lasu od strony

Mielenka, po przekroczeniu ul.
Chrobrego będą mogli kontynuować
podróż wałami przeciwpowodziowy-
mi aż do kanału jamneńskiego. Jest
to trasa znacznie atrakcyjniejsza
krajobrazowo, a także bezpieczniej-
sza. 

Rowerowa Trasa Nadmorska

(Velo Baltica) krzyżuje się w Mielnie
z inną ważną trasą o nazwie Stary
Kolejowy Szlak, prowadzącą z Miel-
na przez Koszalin na południe do
Wałcza. Wąskim gardłem tej trasy
jest końcowy odcinek ul. Lechitów 
w Mielnie, a zwłaszcza rejon ronda.
W celu wyprowadzenia ruchu rowe-

rowego poza ul. Lechitów Gmina
Mielno realizuje dwa projekty objęte
strategią ZIT KKBOF (Zintegrowa-
nych Inwestycji Terytorialnych Ko-
szalińsko-Kołobrzesko-Białogardz-
kiego Obszaru Funkcjonalnego) 
w ramach RPO WZ 2014-2020. 

W ramach zakończonego już
projektu pod nazwą „Połączenie tras
rowerowych w centrum Mielna” wy-
konano 200-metrowy łącznik od ul.
Północnej w Mielnie do południowe-
go wału Uniesty, gdzie po zakończe-
niu robót będzie można bezpośred-
nio kontynuować podróż trasą Velo
Baltica zarówno w kierunku Gąski-
Kołobrzeg, jak i Łazy-Darłowo. Ze
względu na pandemię opóźniona
została budowa Centrum przesiad-
kowego w Mielnie, w ramach które-
go ma powstać kontynuacja asfalto-
wej drogi rowerowej z Koszalina 
od ul. Żeromskiego do Północnej, 
z ominięciem ronda w Mielnie.

Mielno – raj dla rowerzystów
Asfalt pokryje istniejącą opaskę brzegową jeziora Jamno tworząc ścieżkę rowerową o długości 5865 m.
Planuje się, że inwestycja zostanie wykonana przed sezonem letnim 2021 r.

Wkrótce mapa rowerowa
– „Ekowspólnota” Lokalna Orga-
nizacja Turystyczna w Mielnie
przygotowuje mapę rowerową 
w skali 1:55 000. Obejmie ona
przede wszystkim fragment 
szlaku Velo Baltica na terenie
powiatu koszalińskiego i części
powiatu sławieńskiego. Wydru-
kowanie 2000 sztuk map plano-
wane jest na koniec październi-
ka. Cieszymy się, że nasza gmina
staje się rajem dla rowerzystów
– informuje Sylwia Mytnik, 
dyrektor biura LOT.
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własnymi tytułami.

WydaWCa:

Bezpośrednia obsługa turys-
tów odbywała się z zacho-

waniem reżimu sanitarnego – w każ-
dym obiekcie zamontowane zostały
plastikowe osłony, pracownicy wy-
posażeni zostali w płyny do dezyn-
fekcji rąk, maseczki i rękawiczki fo-
liowe. 

Statystyki wskazują, iż w obu
punktach IT w Mielnie: przy ul.
Chrobrego i ul. Lechitów, w lipcu 
i sierpniu pojawiło się 4.019 osób. 
W punkcie w Sarbinowie ok. 850
osób. W porównaniu do roku ubieg-
łego zanotowano spadek liczby od-
wiedzających o ok. 3.400 osób. Ana-
lizując dane internetowe stronę
www.cit.mielno.pl odwiedziło ok. 15
tysięcy użytkowników (dane dotyczą
czerwca, lipca i sierpnia). 

„Nowa rzeczywistość” stała się
przełomowa w zakresie współpracy 
z lokalnymi przedsiębiorcami. Od
czerwca w punktach IT w Mielnie
przedsiębiorcy branży turystycznej,
mogli skorzystać z porad oraz otrzy-
mać instrukcje i wytyczne w zakresie
dostosowania obiektów do wymagań
sanitarnych rekomendowanych
przez Główny Inspektorat Sanitarny,
Ministerstwo Rozwoju i Polską Or-
ganizację Turystyczną. Z tej formy
wsparcia skorzystali właściciele
średnich i małych obiektów nocle-
gowych. 

LOT przeprowadziła badania 
(w 80 proc. telefonicznie) na temat
poziomu cen oferowanych w obiek-
tach noclegowych i gastronomicz-
nych oraz w porównaniu do cen roku
ubiegłego. Był to jeden z elementów
akcji promocyjno–informacyjnej za-
inaugurowanej przez Gminę Mielno
jako reakcja na negatywne opinie 

i posty pojawiające się w Internecie,
odnośnie wygórowanych i „kosz-
marnie” wysokich cen nad polskim
morzem. Badania udowodniły, iż
pojawiające się opinie są nieprawdzi-
we.

Odwiedzającymi punkty infor-
macji turystycznej na terenie naszej
gminy oraz korzystający ze strony
internetowej www.cit.mielno.pl 
i profilu na FB byli w dużej mierze
turyści rowerowi. Dominują rodzin-
ne pobyty tygodniowe i week-
endowe. Największą grupą odbior-
ców stanowią turyści z Polski, w dru-
giej kolejności są Niemcy, oraz

pojawiający się już w roku ubiegłym,
turyści z Czech. Wśród turystów do-
minowały pytania dotyczące atrakcji
turystycznych i miejsc do zwiedza-
nia, szczególnie pod kątem „wy-
praw” rodzinnych, połączeń komu-
nikacyjnych oraz turystyki rowero-
wej i wodnej. Jedną z form spędzania
czasu na terenie naszej gminy jest
także wędkarstwo, czego zwolenni-
kami są częściej turyści niemieccy.
Dużym zainteresowaniem cieszyły
się materiały dotyczące szlaku rowe-
rowego Velo Baltica oraz możliwości
i tras objazdu wokół Jeziora Jamno. 

Pytania dotyczące wolnych
miejsc noclegowych dominowały 
w drugiej połowie sierpnia. Na
wzmożony ruch turystyczny w sierp-
niu z pewnością wpłynęła pogoda.
Negatywne opinie dotyczyły braku
przestrzegania wymagań sanitar-
nych, przede wszystkim w zakresie
obowiązku zakładania maseczek 
w obiektach handlowych oraz zakłó-
cania ciszy na plażach. Problemem,
nie tylko naszej gminy, są dzikie
obozowiska, zaśmiecanie terenów
leśnych oraz parkowane na ścież-
kach rowerowych i przy wejściach na
plażę) np. Gąski, okolice Kanału
Jamneńskiego). 

Na sezon letni, w ramach przy-
gotowań do obsługi turystów, wyda-
no folder prezentujący atrakcje tury-

styczne na terenie gminy wraz 
z mapką „Leśnej Pętli Przygód i Ta-
jemnic”. Lokalna Organizacja Tury-
styczna przygotowała także zaktuali-
zowaną mapkę Gminy Mielno w for-
mie tzw. „wyrywanki” jako materiał
informacyjny, najbardziej praktycz-
ny dla turystów. Zakupiono opaski
dla dzieci „niezgubki”, które bezpłat-
nie udostępniano turystom w trzech
punktach informacji turystycznej.
Przygotowano również Wander Card
/naklejki do tzw. Dzienniczków Tu-
rystycznych/ prezentujące Mielno,
Jezioro Jamno, Chłopy – Skarbnicę
Wioski Rybackiej w Chłopach i Ka-
nał Jamneński. 

Lokalna Organizacja Turystycz-
na uruchomiła nową wersję strony
www.cit.mielno.pl. Zmiany dokona-
no pod względem technicznym i wi-

zualnym, dostosowano do wymagań
turystów oraz możliwości korzysta-
nia z witryny na wielu typach urzą-
dzeń mobilnych. Poprzez stronę in-
ternetową, podobnie jak w roku
ubiegłym, prowadzono giełdę nocle-
gów, która dostępna była dla wszyst-
kich zainteresowanych obiektów
noclegowych. Na profilu FB @Miel-
noTravel oraz @LOTwMielnie pre-
zentowane były obiekty noclegowe 
– członków Lokalnej Organizacji Tu-
rystycznej. 

Punkt Informacji Turystycznej
w Mielnie nadal czeka na turystów 
i mieszkańców. Z chęcią pomożemy 
i udzielimy odpowiedzi na Wasze
pytania. Informacja turystyczna
czynna jest przy ul. Chrobrego 3B,
od poniedziałku do piątku w godzi-
nach 8.00-16.00.

Informacja jest cenna dla turysty 
Od 15 czerwca do końca sierpnia na ternie gminy Mielno funkcjonowały trzy punkty informacji turystycznej: 
dwa w Mielnie i jeden w Bibliotece w Sarbinowie. Informacje udzielane były bezpośrednio, telefonicznie, mailowo
oraz poprzez komunikatory na profilu FB. 

punkty iT odwiedziło 
prawie 5 tys. osób, 
stronę internetową
www.cit.mielno.pl
odwiedziło ok. 15 tysięcy
użytkowników.

– W tym roku letni wypoczy-
nek obfitował w mnóstwo zaka-
zów i obostrzeń sanitarnych 
w związku z rozprzestrzenianiem
się pandemii? W jaki sposób Miel-
no przygotowało się na „inne” wa-
kacje? 

– Bezpieczeństwo naszych gości
i mieszkańców było, jest i będzie 
zawsze dla nas priorytetem. Zorga-
nizowaliśmy i zabezpieczyliśmy 
mnóstwo zadań, które corocznie
leżą w naszej gestii takich jak: kąpie-
liska, nabór ratowników wodnych,
obsługa ratowników medycznych
łącznie z mobilnymi służbami na 
rowerach, czy dodatkowe płatne 
z gminnego budżetu patrole służb
policyjnych. Powołaliśmy roboczy
zespół złożony z merytorycznych
pracowników Urzędu Miejskiego 
w Mielnie wspomagany przez fa-
chowców m. in. z Rady Turystyki
oraz „Ekowspólnoty” Lokalnej Orga-
nizacji Turystycznej w Mielnie. Takie
szerokie gremium miało cenne spo-
strzeżenia i uwagi ale przede wszyst-
kim kontakt z branżą turystyczną,
począwszy od małych przedsiębior-
ców, a skończywszy na dużych
ośrodkach, czy ogólnopolskich sto-
warzyszeniach. To pozwoliło nam na
bieżąco reagować na różne zagroże-
nia, nie tylko związane z pandemią.
Nie mogliśmy doprecyzować pełnej
strategii na wakacje 2020 z korona-
wirusem, gdyż do ostatnich dni
czerwca nie znane były jej założenia
rządowe, ani sanitarne szczegółowe
wytyczne. Jednak w trosce o naszych
gości – sami działaliśmy. Dotarliśmy
różnymi kanałami do kwaterodaw-
ców z rzetelną informacją, dotyczącą
tego jak mają zachować reżim sani-
tarny w swoich obiektach. Stworzy-

liśmy wewnętrzne procedury zwią-
zane z sytuacjami, które mogliśmy
przewidzieć, czy wyreżyserować.
Utworzyliśmy sztab kryzysowy i ak-
tywnie włączyliśmy w jego pracę
gminne służby, jednostki, stowarzy-
szenia, policję. Usprawniliśmy kon-
takt i wymianę informacji ze służba-
mi sanitarnymi. To dało rezultaty.

Nie mieliśmy żadnych ognisk pan-
demii na terenie naszej gminy.

– Jak wyglądał ruch turystycz-
ny nad morzem w wysokim sezo-
nie? Dopisała frekwencja?

– Turyści spragnieni normalno-
ści postawiali na krajowy wypoczy-
nek, chociaż w czerwcu i lipcu gości
w gminie mieliśmy dużo mniej niż 
w latach ubiegłych. Do podróżowa-
nia zachęcił rodziny także bon tury-
styczny, szkoda, iż został urucho-
miony dopiero na półmetku wakacji.
Wzmożony ruch zaobserwowaliśmy
dopiero w sierpniu ale to również za-
sługa słonecznej, pięknej pogody.
Turyści w tym roku preferowali krót-
kie pobyty, a największym zaintere-
sowaniem cieszył się wypoczynek 
w domkach i mniejszych obiektach
hotelarskich. Ceny usług i ofert noc-
legowych zostały na dotychczaso-
wym poziomie, co dokładnie prze-
analizowaliśmy realizując i nagłaś-
niając akcję #OdkłamujemyBałtyk.
Jednak uważam, że start finanso-
wych z miesięcy całkowitego zastoju
w turystyce nie zdoła się nadrobić.
To tak nie działa. 

– Co jeszcze – oprócz pande-
mii – było zmorą tegorocznych
wakacji?

– Zawsze można zrobić coś le-
piej, zawsze można wskazać jakieś
niedociągnięcia. Łatwiej jest kryty-
kować niż obiektywnie przyjrzeć się
problemowi. Zadziwiła nas w tym
roku wyjątkowo duża fala fake new-
sów w przestrzeni medialnej doty-
cząca wypoczynku nad Bałtykiem.
Zarzucono Internet mnóstwem nie-
prawdziwych informacji na temat
rzekomo wysokich cen noclegów, jak
też usług gastronomicznych w let-
nich kurortach. Do tego dodano
kłamstwa np. o niebezpiecznych
bakteriach w akwenie mocno burząc
prawdziwy obraz wakacji nad pol-
skim morzem. Ostro zareagowaliś-
my. Do naszych akcji medialnych 
– co cenne – włączyły się sąsiednie
samorządy, ale też sami hotelarze,
gastronomicy przedsiębiorcy, miesz-
kańcy. Dziękuję im wszystkim za tą
wspólną pracę, za odzew, za reakcję
bo przyniosła oczekiwany efekt – od-
kłamywania rzeczywistości. 

– Czy w związku z koronawi-
rusem zmieniły się tegoroczne pla-
ny inwestycyjne w naszej gminie?

– Pandemia koronawirusa spo-
wodowała ogromną rewolucję w fi-
nansach jednostek samorządu tery-
torialnego. Modyfikacji i korektom
uległy wszelkie plany i wizje. My do-

kładnie oglądamy każdą wydawaną
złotówkę i na bieżąco monitorujemy
stan gminnej kasy. Oczywiście zmia-
ny dotknęły – w pierwszej kolejności
– także inwestycji zaplanowanych do
realizacji na ten rok. Zrezygnowaliś-
my z kilku dużych projektów takich
jak np. budowa centrum przesiadko-
wego w Mielnie. Teraz w drugiej po-
łowie roku realnie ocenimy, jak bar-
dzo musimy zacisnąć pasa. Jednak
kontynuujemy to co priorytetowe,
czyli termomodernizację obiektów
użyteczności publicznej w naszej
gminie. 

– W jaki sposób epidemia ko-
ronawirusa wpłynęła na finanse
mieleńskiego samorządu w 2020
roku?

– Szacujemy, że wpływy z bieżą-
cych dochodów własnych w 2020 r. 
w związku z pandemią koronawiru-
sa będą niższe o 20 – 40%. Spadek
ten dotyczyć będzie głównie wpły-
wów z podatku od czynności cywil-
noprawnych, podatku od nierucho-
mości oraz podatku PIT i CIT. Pełny
obraz rzeczywistych negatywnych
skutków finansowych związanych 
z pandemią będziemy mogli uzyskać
i tym samym realniej oceniać 
w czwartym kwartale roku.

Lato w cieniu koronawirusa
O sezonie w czasie pandemii, inwestycjach, planach i działaniach mieleńskiego samorządu rozmawiamy
z Olgą ROszAk-PezAłą, Burmistrzem Mielna. 
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W tym roku Gmina Mielno rozpoczęła
ankietowanie turystów i przedsiębior-
ców turystycznych. Powód jest oczy-
wisty: jeśli chcemy dostosowywać się
do oczekiwań gości, najlepiej po prostu
spytajmy o ich zdanie. 
Opinie przyjezdnych potrafią zwrócić
uwagę na niedostrzegane dotąd kwes-
tie, bądź na znane już problemy widzia-
ne z zupełnie innej perspektywy. 
– Budowa spójnej wizji rozwoju lokalnej
turystyki nie jest łatwa, gdyż należy
uwzględnić głos mieszkańców, przed-
siębiorców, ale też turystów. Będziemy
pytać gości o ich wypoczynek w Gminie
Mielno, co pozwoli nam wprowadzić
pewnego rodzaju monitoring turystycz-
ny. Zebrane informacje pozwolą na
efektywniejsze zarządzanie gminą w za-
kresie gospodarowania turystyką, 
a w konsekwencji również w zakresie
ogółu kompetencji jednostki samorzą-
dowej – mówi Olga Roszak-Pezała, bur-
mistrz Mielna. 

Zapytaliśmy również co o tym sądzą
główni zainteresowani, czyli przedsię-
biorcy i turyści. – Myślę, że to dobry po-
mysł. Pokazujecie, że interesujecie się
turystami i ich potrzebami, a nie tylko
ich portfelem. Ankieta online jest bar-
dzo wygodna i to chyba na obecnie naj-
lepszy sposób, aby poznać czyjąś opinię
– zapewnia Monika z Wrocławia. 
– Uważam, że już dawno ankiety powin-
ny zostać wprowadzone. My w swoich
obiektach często prosimy turystów, aby
zostawili nam opinię, byśmy mogli stale
poprawiać jakość oferowanych usług.
Tak samo powinno być z samorządem.
Popieram też formę ankiet dla przedsię-
biorców, bo przecież to my na co dzień
spotykamy się z różnymi problemami, 
o których pewnie czasami urząd nawet
nie wie – dodaje Krzysztof, właściciel
pensjonatu w Mielenku.
Do końca września udało się zebrać po-
nad 300 wypełnionych ankiet, w paź-
dzierniku pojawią się pierwsze analizy.

PyTaMy:

Czego oczekują turyści 
i przedsiębiorcy?

Latem Gmina Mielno zapoczątkowała akcję 
#OdkłamujemyBałtyk, mającą za zadanie reagowanie
na fake newsy i wszelkie nieprawdziwe informacje 
bezpośrednio uderzające w nadbałtycki rynek tury-
styczny. 

Wyróżnić można trzy konkretne kwestie, z któ-
rymi przyszło się Gminie Mielno zmagać: po-

jawiające się w mediach artykuły ostrzegające przed sini-
cami i rzekomym występowaniem bakterii przecinkow-
ca (tzw. mięsożerne bakterie); ukazywane w mediach
informacje na temat kosmicznych wręcz cen za nocleg 
i wyżywienie na polskim wybrzeżu; względnie często
pojawiające się rozbieżności pomiędzy stanem faktycz-
nym a emitowanymi przez niektóre media prognozami
pogody dla wybrzeża. 

Z pierwszym problemem Gmina Mielno walczyła
umieszczając informacje z sanepidu o braku takich za-
grożeń we wszelkich gminnych środkach przekazu, 
a w odpowiedzi na publikowane w mediach artykuły wy-
syłano do konkretnych redakcji wyjaśnienie sytuacji 
i prośbę o sprostowanie. Podobnie mieleński samorząd
podszedł do sprawy rzekomo kosmicznych cen, ponie-
waż w pierwszej kolejności wspólnie z Lokalną Organi-
zacją Turystyczną przeprowadził badania rynku pod tym
kątem, a uzyskany barometr rzeczywistych cen trafił 
w przestrzeń publiczną jako dowód na nieprawdziwe
medialne doniesienia. Ponadto Gmina Mielno w swoich
mediach społecznościowych zachęcała turystów i przed-
siębiorców do udostępniania zdjęć paragonów, czy nawet
cenników np. z lokali gastronomicznych, co spotkało się

z bardzo dużym entuzjazmem i niezliczoną liczbą pozy-
tywnych komentarzy oraz udostępnianych fotografii. 

Podobnie Mielno starało się „odkłamywać” progno-
zy pogody, gdy np. lokalnie była piękna aura, a prognozy
wskazywały na coś zupełnie innego, umieszczano w me-
diach społecznościowych zdjęcia i filmy z aktualnej sy-
tuacji pogodowej oraz apelowano do turystów, by robili
to samo w swoich social mediach wraz z hashtagiem
#OdkłamujemyBałtyk. 

Te wakacje były naprawdę wymagające i kosztowały
pewnie każdą nadmorską gminę wiele wysiłku, lecz
uzyskane w ten sposób doświadczenia powinny pomóc
w przyszłości poradzić sobie z wieloma rzeczami, o któ-
rych jeszcze rok temu nikt by nawet nie pomyślał.

#OdkłamujemyBałtyk

W
tym roku turyści od-
wiedzali Gminę Miel-
no równie licznie, jak

w poprzednich latach. Wiedzieliś-
my, że kalendarz imprez musi być
interesujący, bo wakacje zapowiada-
ły się gorące – mówi Anna Ledocho-
wicz, dyrektorka Centrum Kultury 
w Mielnie, odpowiedzialnego za or-
ganizację MLA – Dodatkowo musie-
liśmy wykazać się kreatywnością ze
względu na obostrzenia wywołane
epidemią. 

W wydarzeniach uczestniczyć
mogła ograniczona liczba uczestni-
ków, dlatego większość punktów 
z planu MLA została przeniesiona
do namiotu przy Centrum Kultury 
w Mielnie. Odbywały się w nim dwa
cykle.

Pierwszy z nich „Wtorki najlep-
sze pod słońcem” skierowane były do

dzieci i młodzieży. Jak mówi sama
nazwa odbywały się w każdy waka-
cyjny wtorek, a co tydzień na naj-
młodszych czekały inne atrakcje.
Dzieci mogły bawić się z alpakami,
uczyć się cyrkowych sztuczek oraz
tworzyć własny las w słoiku.

Dorosłych natomiast zaprasza-
liśmy do udziału w wydarzeniach 
w piątki. Cykl „Wreszcie piątek” star-
tował zawsze o godz. 19:00, a na sce-
nie gościliśmy gwiazdy kabaretu,
stand-upu oraz muzyki. Wakacje
rozpoczęliśmy od występu Kabaretu
Chyba, a zakończyliśmy wieczorem
z komediantem Maciejem Brudzew-
skim. W międzyczasie mieliśmy
okazję śmiać się z Rafałem Rutkow-
skim, słuchać Czesława Mozila oraz
dyskutować z Aleksandrą Radoms-
ką. Największym zainteresowaniem
cieszył się jednak koncert zespołu
Kwiat Jabłoni, który przyciągnął tłu-
my fanów muzyki folk w nowoczes-
nym wydaniu.

W kalendarzu Mieleńskiego
Lata Artystycznego nie zabrakło
również klasyków. Miłośników ręko-
dzieła artystycznego, biżuterii oraz
regionalnych smakołyków przyciąg-
nęły na mieleński deptak Jarmarki
Sztuki i Rękodzieła, które gościliśmy
w Mielnie kilkukrotnie.

W te wakacje powróciło również
kino pod chmurką – tym razem 
w nowej formule, ponieważ uczest-
nicy mogli oglądać filmy również ze
swoich aut.

artystyczne lato za nami
za nami ponad 30. imprez Mieleńskiego lata Artystycznego 2020. Pomimo ograniczeń wynikających 
z pandemii koronowirusa, Centrum kultury w Mielnie przygotowało wyjątkowe wydarzenia dla tu-
rystów i mieszkańców.
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Uniwersytet Trzeciego Wieku
proponUje:

– języki angielski (Tatiana Jankowiak) – 5 zł/45 minut

– język niemiecki (Beata Płachta) – 5 zł/45 minut

– sekcja form użytkowych (Anetta Kolanek) – bezpłatne

– warsztaty kulinarne (Marcin Latkowski) – bezpłatne

– warsztaty taneczne (Jacek Stróż) – 10 zł/60 minut

– gimnastyka (Błażej Wróblewski) – 5 zł/45 minut

– aqua aerobic (Hotel Unitral) – 5 zł/30 minut

– nordic walking (Tadeusz Jurek) – bezpłatne

– warsztaty komputerowe – bezpłatne

– język migowy (Leszek Nowaczyk) – bezpłatne

DZiECi i MŁoDZiEŻ

Centrum Kultury w Mielnie zakoŃCzyło
zapisy na zajęcia w roku szkolnym 2020/2021. 

Będzie się działo!

Rekordowa ilość sekcji do wyboru oraz rekordowa ilość uczestników – w taki sposób można krótko podsu-
mować jesienną ofertę zajęć przygotowaną przez Centrum Kultury w Mielnie. W planie pojawiły się pro-
pozycje dla dzieci i młodzieży, dorosłych oraz seniorów. 

zapisy na sekCje zosTały zakoŃCzone W połoWie WrzeŚnia – WszysTkie do-
sTĘpne MiejsCa zosTały jUŻ zarezerWoWane. przedsTaWiaMy oFerTĘ zajĘĆ ze
WzGlĘdU na naBór dodaTkoWy, kTóry MoŻe rozpoCząĆ siĘ W paŹdziernikU,
Gdy zapisani do Tej pory UCzesTniCy poTWierdzą ChĘĆ UdziałU W zajĘCiaCh. 

prosiMy zaGlądaĆ na WWW.CkM.Mielno.pl oraz WWW.FaCeBook.CoM/CkMielno, 
Gdzie BĘdzieMy inForMoWaĆ o daCie rozpoCzĘCia naBorU dodaTkoWeGo.

Język angielski
� Zajęcia dedykowane dla dzieci w wieku 4-10 lat.
Zachęcamy wszystkie dzieci do rozpoczęcia przygody 
z językiem obcym, gdzie nauka odbywa się poprzez gry
i zabawę. 

Grupa wiekowa: 4-10 lat
Prowadząca: Anna Kiel
Cena: 10 zł/zajęcia 45 min

Szachy
� Zajęcia dla dzieci w wieku szkolnym. 

Grupa wiekowa: 6-15 lat
Prowadzący: Emilian Wosztyl
Bezpłatne.

Sekcja form użytkowych
� Zajęcia dedykowane dla dzieci i młodzieży w wieku
6-11 lat. W tej pracowni będziemy prężnie rozwijać
swoją kreatywność, zdolności manualne i wyobraźnię
przestrzenną. Będziecie mieli okazję poznać różne tech-
niki rękodzielnicze oraz na nowo odkryć właściwości 
i możliwości różnych materiałów plastycznych. Na tych
warsztatach nieraz powstanie „coś” z „niczego”. Nie
wierzysz? Przyjdź i zobacz! Zapraszamy do niezwykłej
zabawy z plastyką. 

Grupa wiekowa: 6-11 lat
Prowadząca: Krystyna Niewinowska
Cena: 20 zł/semestr

Warsztaty kulinarne
� Dzieci będą miały okazję poznać nowe smaki 
i nowe potrawy a także samodzielnie przygotować 
sałatki, desery i dania obiadowe. A wszystko pod pro-
fesjonalną i miłą opieką. Zajęcia odbywać się będą raz
w miesiącu. 

Grupa wiekowa: 6-13 lat
Prowadzący: Marcin Latkowski
Cena: 10 zł/zajęcia 1,5 h

Umuzykalnienie/
warsztaty wokalne

� Zapraszamy dzieci i młodzież w wieku 8-15 lat.
Śpiewamy najnowsze przeboje w świetnych aranża-
cjach. Na każdych zajęciach profesjonalnie rozśpiewasz
się, popracujesz nad prawidłową emisją głosu i dykcją.
Będziesz śpiewał w zespole na głosy. Z nami poznasz
różne techniki wokalne przydatne we wszystkich ro-
dzajach muzyki. Możesz też zostać solistą w zespole.
Zapraszamy! 

Grupa wiekowa: 8-15 lat
Prowadząca: Lena Charkiewicz
Cena zostanie ustalona z instruktorem 

Zajęcia taneczne – mix
� Zajęcia poprowadzi wykwalifikowana instruktorka
tańca Taniec nowoczesny dla dzieci. Zajęcia są podzie-
lone na dwie grupy – w wieku przedszkolnym oraz 
w wieku szkolnym. 

Grupa wiekowa: 6-13 lat
Cena zostanie ustalona z instruktorem

Warsztaty DJ/
dziennikarstwo muzyczne

� To kurs dla młodych i ambitnych osób, które chcą
poznać sztukę miksowania płyt, a w przyszłości zostać
prezenterami, np. w klubach muzycznych. Kurs potrwa
10 dni. 

Grupa wiekowa: 10-18 lat
Prowadzący: DJ Wowk
Cena zostanie ustalona z instruktorem

Dorośli
Fitness/zdrowy
kręgosłup/joga

� Zapraszamy wszystkich aktywnych mieszkańców
gminy, a także tych którzy chcą rozpocząć treningi i za-
dbać o swoją kondycję i wydolność. Trzy razy w tygod-
niu nasza trenerka poprowadzi różne zajęcia fizyczne
dla dorosłych. Fitness dla pań to treningi ogólnorozwo-
jowe przy energetycznej muzyce, podczas których pra-
cujemy nad wszystkimi partiami ciała z użyciem sprzętu
fitness. Zdrowy kręgosłup to spokojniejszy trening ma-
jący na celu wzmacnianie mięśni stabilizujących kręgo-
słup i prawidłową postawę. Na jogę zapraszamy
wszystkich tych, którzy oprócz sprawności fizycznej
chcą uzyskać wewnętrzny spokój i poczucie harmonii.
Fitness dla pań, Zdrowy Kręgosłup oraz Joga stanowią
osobne sekcje. Zapraszamy wszystkich chętnych do za-
pisów na jeden, dwa albo nawet trzy panele treningo-
we, które poprowadzi profesjonalna trenerka. 

Prowadząca: Małgorzata Kamińska
Cena: 50 zł/miesiąc

Sekcja form użytkowych 
w Skarbnicy

� Zajęcia dedykowane dla dorosłych, którzy chcą
rozwijać swoją kreatywność. Oprócz wiedzy teoretycz-
nej i praktycznej z rękodzieła, rysunku, malarstwa oraz
kompozycji będą również zajęcia z zakresu estetyki 
i dekoracji. Lubisz prace ręczne, czy może zawsze chcia-
łaś/łeś nauczyć się szyć, robić stroiki do domu lub pro-
jektować? Jeśli tak, te zajęcia są właśnie dla Ciebie! 

Prowadząca: Anetta Kolanek
Bezpłatne

Malarstwo i rysunek
� Zajęcia dla wszystkich tych, którzy chcą nauczyć
się podstaw rysunku i malarstwa. Uczestnicy zajęć poz-
nają w teorii i praktyce co to jest perspektywa, kompo-
zycja, walor, tekstura, będą malować martwą naturę 
i rozwiną swoje zdolności manualne. Zajęcia odbywać
się będą raz w tygodniu. 

Prowadząca: Barbara Bieniek
Bezpłatne

Brydż
� Zajęcia poprowadzi Piotr Wilczok – doświadczony
gracz brydża sportowego Zajęcia specjalnie dla doro-
słych, którzy są fanami towarzyskich gier karcianych.
Bez względu na to czy znasz zasady gry, czy dopiero
chciałbyś się ich nauczyć – jesteś mile widziany w Klubie
Brydżowym. 

Prowadzący: Piotr Wilczok
Bezpłatne
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Błękitny patrol 
We wrześniu do podstawówki w Sarbinowie przybył „Błękitny Partol”,

czyli ratownicy wodni patrolujący i udzielający pomocy na akwenach wod-
nych. Wizyta gości była dla uczniów przypomnieniem zasad udzielania
pierwszej pomocy w trakcie sytuacji zagrażających zdrowiu i życiu każdego
człowieka. Klasy od IV do VIII „odświeżyły” wiedzę z zachowania się pod-
czas zakrztuszeń, złamań, skaleczeń, utonięć oraz w sytuacjach zatrzyma-
nia akcji serca. Ponad uczniowie ćwiczyli pozycję boczną bezpieczną i ko-
rzystanie z AED. Miejmy nadzieję, że mało będzie okazji aby przyswojoną
wiedzę trzeba było wykorzystać w praktyce. Dziękujemy przybyłym go-
ściom z ratownictwa wodnego WOPR.

laptopy dla uczniów do nauki
Gmina Mielno w ramach grantu z programów „Zdalna szkoła” i „Zdalna

szkoła+” otrzymała ponad 100 tys. zł na zakup m. in. wysokiej jakości
sprzętu komputerowego umożliwiającego uczniom realizowanie nauki
zdalnej w czasie pandemii koronawirusa.

Łącznie 31 laptopów od tego roku szkolnego zasiliło bazę edukacyjną
naszych obu naszych podstawówek (w Mielnie i Sarbinowie) i będzie wy-
korzystywanych podczas zajęć lekcyjnych.

VIII Międzynarodowy plener pla-
styczny zorganizowany w realu
przez Zarząd Silesia Tak Art 
w Mielnie „Może...Morze?”, pod
Honorowym Patronatem Pani Olgi
Roszak-Pezały – Burmistrz Mielna,
przeszedł już do historii. Wzięło 
w nim udział ponad 30 twórców 
z kraju i trzy artystki z Niemiec. 

Dominowali malarze, ale
mieliśmy także troje foto-

grafów i jedną rzeźbiarkę. Z uwagi
na panującą epidemię w ramach pro-
gramu pleneru zorganizowano

warsztaty twórcze z techniki malo-
wania na porcelanie, które w prze-
ciągu trzech kolejnych dni w kilkuo-
sobowych grupach przeprowadziła
nasza koleżanka Danuta Rasińska 
z Wołomina. Każdy uczestnik warsz-
tatów na pamiątkę otrzymał własno-
ręcznie pomalowany kubek. Powsta-
ły piękne dzieła sztuki. 

W trakcie pleneru większość
twórców wzięła udział w konkursie
malarstwa "Gmina Mielno oczami
twórców i sympatyków Silesia Tak
Art", zorganizowanym przez UM
Mielno i olbrzymim zaangażowaniu
Centrum Kultury w Mielnie. 

Podczas pleneru nie brakowało
czasu na spacery i odpoczynek, bo
przez cały czas towarzyszyła artys-
tom przepiękna letnia słoneczna
aura. Była wycieczka piesza, spotka-
nia na plaży, a także uroczysta kola-
cja z atrakcjami, To wszystko miało
wpływ na imponujący dorobek po-
plenerowy w postaci kilkudziesięciu
różnorodnych prac w technikach:
oleju i akrylu na płótnie, malowanej
porcelany, akwareli, tuszu lawowa-
nego, pirografii, fotografii i rzeźby 
w kamieniu oraz technik miesza-
nych. Wystawa poplenerowa miała
miejsce w obiekcie stołówki POSW
KROKUS w Mielnie. 

krzysztof szala

silesia Tak Art

Mieleński plener 

z
apraszamy na nowy quest
„Tajemnice Wioski Rybac-
kiej w Chłopach”. Quest

prowadzi przez miejscowość Chłopy,
która od wieków związana jest z ry-
bołówstwem. Na trasie wyprawy
można poznać historię okolicy, jak
też mnóstwo ciekawostek związa-
nych malowniczą wioską w naszej
gminie.

Jak szukać skarbu? Należy
uważnie czytać wskazówki zawarte w
karcie questu. Zebrane na wyprawie
cyfry niezbędne są do otrzymania
questowego skarbu. Quest dostępny
jest dla każdego, zarówno dla rodzi-
ny z dziećmi, aktywnych turystów
jak i seniorów lubiących wyzwania.

Wyprawa jest dostępna w dwóch
wersjach:

– karta questu, którą można po-
brać tu: https://questy.com.pl/quest
/tajemnice-wioski-rybackiej-w-
chlopach

– w aplikacji mobilnej #Questy-
WyprawyOdkrywców dostępną na

smartfony z systemem Android 
i IOS

Od 25 września ulotki questu
będzie można otrzymać w Informa-
cji Turystycznej w Mielnie przy ul.
Chrobrego 3B w siedzibie Lokalnej
Organizacji Turystycznej. 

To pierwsza tego typu gra w po-
wiecie koszalińskim. Niebawem po-
jawią się dwie kolejne – w Mielnie 
i w Gąskach. W województwie za-
chodniopomorskim jest już kilka, 
a w całej Polsce edukacyjnych gier
terenowych jest ponad 400.

Questy to element operacji rea-
lizowanej przez Lokalną Organizację
Turystyczną w Mielnie pn. „Rybac-
two jako turystyczny potencjał gminy
Mielno”, w ramach działania „Reali-
zacja lokalnych strategii rozwoju kie-
rowanych przez społeczność”, objęte-
go Priorytetem Nr 4 „Zwiększenie za-
trudnienia i spójności terytorialnej”
objętego Programem Operacyjnym
„Rybactwo i Morze z wyłączeniem
projektów grantowych.

WypraWa pełna tajeMnic
Gra poproWaDzi przez Chłopy
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W
jednym punkcie spot-
kali się wielbiciele ak-
tywnego wypoczyn-

ku, podróży, dobrych smaków 
i zdrowego trybu życia. Odwiedzają-
cy szukali inspiracji do wyjazdów tu-
rystycznych – dalekich i bliskich. 

Tegoroczna edycja, trochę na
mniejszą skalę, gościła m.in. przed-
stawicieli z Małopolski, Dolnego
Śląska, Kaszub, Torunia, Gorzowa 
i oczywiście Pomorza Zachodniego.
Wśród wystawców w ramach stoiska
Zachodniopomorskiej Regionalnej
Organizacji Turystycznej była także
„Ekowspólnota” Lokalna Organiza-
cja Turystyczna w Mielnie. Prezento-
wane były materiały dotyczące licz-

nych atrakcji turystycznych na tere-
nie naszej gminy m.in. turystyki ro-
werowej, Skarbnicy Wioski Rybac-
kiej w Chłopach wraz z ofertami
Wioski Tematycznej – Wieś Rybacka
w Chłopach. 

Udział w Pikniku nad Odrą rea-
lizowany był w ramach operacji pn.
„Rybactwo jako turystyczny poten-
cjał Gminy Mielno” w ramach dzia-
łania „Realizacja lokalnych strategii
rozwoju kierowanych przez społecz-
ność”, objętego Priorytetem Nr 4
„Zwiększenie zatrudnienia i spójno-
ści terytorialnej” objętego Progra-
mem Operacyjnym „Rybactwo i Mo-
rze z wyłączeniem projektów gran-
towych. 

Gmina Mielno na targach w szczecinie
„Piknik nad Odrą” to wrześniowa impreza branży turystycznej od lat goszcząca w szczecinie na Wałach Chrobrego. W jej ramach
odbyły się targi turystyczne MARkeT TOUR, organizowane od 1992 roku, jak też aleja produktów tradycyjnych, Festiwal Food-
trucków i strefa Browarów Rzemieślniczych. 

Ambasador 
w Mielnie 

Koviljka Špirić, ambasador Boś-
ni i Hercegowiny w Polsce razem 
z Julią Sienkiewicz, konsulem hono-
rowym Bośni i Hercegowiny 
w Szczecinie spotkała się dziś z mie-
leńskimi władzami samorządowymi
i przedstawicielami Rady Gospodar-
czej przy Burmistrzu Mielna. Roz-
mowy dotyczyły zapoczątkowania
współpracy na wielu płaszczyznach
(turystyka, kultura, gospodarka).

Muzyczne
ćwiczenia

Dziecięca Orkiestra Dęta
„Morscy Muzycy”, działają-

ca przy SP Sarbinowo, pod koniec
września uczestniczyła w warszta-
tach muzycznych organizowanych
przez Kaszubski Uniwersytet Ludo-
wy dla orkiestry Rambo Band. Ce-
lem było doskonalenie umiejętności
instrumentalistów oraz integracja
zespołu. 

Pod batutą Macieja Rambow-
skiego, absolwenta Akademii Po-
morskiej w Słupsku, muzycy mogli
wzbogacić swoje umiejętności, poz-
nać nowe utwory, ale przede wszyst-
kim wymienić się zdobytymi do-
świadczeniami. Warsztaty zakoń-
czyły się mszą świętą w kościele
parafialnym w Sarbinowie oraz kon-
certem nie tylko w świątyni, ale tak-
że na sarbinowskiej promenadzie. 

W przyszłym roku dziecięca or-
kiestra planuje rewizytę i muzyko-
wanie na Kaszubach. Obu zespołom
życzymy dalszych sukcesów i samo-
relizacji. Atmosfera, która panowała
podczas warsztatów, zaszczepiła
wśród sarbinowskiej młodzieży tyle
entuzjazmu i siły, że wystarczy na
kolejne miesiące pracy. 

Orkiestra Dęta w Sarbinowie
działa dzięki finansowemu wsparciu
Gminy Mielno, w ramach gminnego
programu profilaktyki i rozwiązywa-
nia problemów alkoholowych oraz
przeciwdziałania narkomanii. 

Od 1 września do 30 listopada, na terenie całego kraju odbywa się 
największe rolnicze badanie statystyczne – Powszechny Spis Rolny 2020.
Realizowane jest raz na 10 lat i obejmuje wszystkie gospodarstwa rolne.

dlaczego prowadzi się spisy powszechne?
Obowiązek realizacji spisów nakłada na państwa członkowskie Unia Europejska. Wynika on również

z rekomendacji instytucji międzynarodowych (FAO). W Polsce podstawą prawną spisu jest ustawa 
z dnia 31 lipca 2019 r. o powszechnym spisie rolnym w 2020 r. 

Wyniki spisu rolnego są najpełniejszym źródłem informacji, które pozwala dokładnie zobrazować
stan polskiego rolnictwa. Pozyskane dane służą władzom lokalnym i centralnym do podejmowania
trafnych decyzji dotyczących wspierania rozwoju tej ważnej dziedziny gospodarki. 

kogo dotyczy spis rolny?
Spis rolny zostanie prowadzony w gospodarstwach rolnych osób fizycznych (gospodarstwach 

indywidualnych), osób prawnych, jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej.
Czy udział w spisie jest obowiązkowy?
Tak, osoby prowadzące gospodarstwa rolne mają ustawowy obowiązek udzielania dokładnych,

wyczerpujących i zgodnych z prawdą odpowiedzi na pytania zawarte w formularzu spisowym. 
jak rolnicy mogą się spisać?
Przewidziane są trzy sposoby – samopis internetowy, wywiad telefoniczny lub bezpośrednio 

w trakcie rozmowy z rachmistrzem spisowym. Czyli rolnicy będą musieli udzielić informacji o gospodar-
stwie rolnym poprzez samodzielne wypełnienie formularza, który będzie dostępny na tej stronie inter-
netowej https://spisrolny.gov.pl/ lub też dzwoniąc na infolinię spisową pod numer 22 279 99 99.

Z użytkownikami gospodarstw rolnych, którzy nie spiszą się samodzielnie skontaktują się rach-
mistrzowie spisowi – telefonicznie, w celu przeprowadzenia spisu w wywiadzie telefonicznym lub
osobiście – w celu przeprowadzenia spisu w wywiadzie bezpośrednim w miejscu dogodnym dla użyt-
kownika gospodarstwa rolnego. 

a co jeżeli jesienią sytuacja pandemiczna nie pozwoli na bezpośrednie wizyty
rachmistrzów w gospodarstwach rolnych?

Na taką ewentualność przygotowane są różne rozwiązania organizacyjne, które umożliwią prze-
prowadzenie spisu. Dlatego też najwygodniejszą, najbezpieczniejszą i jednocześnie obowiązkową metodą
jest samospis internetowy.

a jeżeli rolnik nie ma w domu sprzętu z dostępem do internetu? 
W gminnych biurach spisowych (czyli Urzędach Miast/Gmin) zapewniany jest bezpłatny dostęp

do pomieszczeń wyposażonych w sprzęt komputerowy w celu dokonania samospisu.
Od 1 września dzwoniąc na infolinię spisową (pod numerem 22 279 99 99) będzie również możli-

wość spisania się przez telefon.
jakie informacje zbierane są w spisie rolnym?
W spisie rolnym będą zbierane dane, dotyczące m.in.: osoby kierującej gospodarstwem rolnym,

położenia gospodarstwa na obszarach o ograniczeniach naturalnych, osobowości prawnej, typu własności
użytków rolnych, produkcji ekologicznej, rodzaju użytkowanych gruntów, powierzchni zasiewów według
upraw, powierzchni nawadnianej, zużycia nawozów mineralnych i organicznych, pogłowia zwierząt gos-
podarskich według grup wiekowo-użytkowych, rodzaju budynków gospodarskich, a także wkładu pracy
w gospodarstwo rolne użytkownika i członków jego gospodarstwa domowego oraz pracowników na-
jemnych.

Jednak należy pamiętać, że nie wszystkie pytania dotyczyć będą każdego gospodarstwa rolnego.
Liczba pytań zależy od typu i zakresu prowadzonej działalności rolniczej. 

Czy dane rolników będą bezpieczne?
Dane zebrane w spisie podlegają tajemnicy statystycznej, to znaczy, że nie będą one udostępniane

w formie danych jednostkowych (dotyczących konkretnego gospodarstwa rolnego) żadnej instytucji
spoza statystyki publicznej i będą służyły wyłącznie do tworzenia zbiorczych zestawień oraz analiz.

skąd rolnicy mają wiedzieć o spisie?
Przewiduje się, że przed rozpoczęciem spisu do wszystkich gospodarstw rolnych trafi list Prezesa

GUS informujący o tym obowiązku. Spis promowany jest także na poziomie ogólnopolskim, regionalnym
i lokalnym poprzez media tradycyjne (radio, telewizję, prasę) oraz Internet (strony internetowe, media
społecznościowe, serwisy informacyjne). Kampania informacyjna przebiega pod hasłem „Spiszmy się,
jak na rolników przystało”. 

Najważniejsze informacje o PSR 2020 zamieszczone są na stronie internetowej
https://spisrolny.gov.pl/. Można także dzwonić na specjalną infolinię spisową (nr tel. 22 279 99 99).
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SZANSA 

z

699-710-510

do , 

699-710-510

Jeśli jesteś w kryzysie lub ktoś z twojego
otoczenia, możesz otrzymać pomoc. W każdą
środę w godzinach 13 – 15 przyjmuje psy-
cholog Magdalena Jurek-Mojska, w każdą
środę przyjmuje terapeuta ds. uzależnień
Henryk Kędzierski, w godzinach 17 – 19 
w Centrum Kultury – tymczasowej siedzibie
MOPS, przy ul. B. Chrobrego 45 oraz w każdy 
czwartek w godzinach 17 – 19.30, w siedzi-
bie Placówki Wsparcia Dziennego w Gąs-
kach. 

Jest również możliwość spotkania z psy-
chologiem w miejscu zamieszkania osoby za-
interesowanej. Prosimy umawiać się telefo-

nicznie pod numerem tel. 515 100 055 lub
bezpośredni telefon do terapeuty ds. uzależ-
nień 502 373 924.

Placówka Wsparcia Dziennego Świetlica
Promyk w Gąskach zaprasza dzieci w wieku 
6 – 16 lat do udziału w zajęciach. Są jeszcze
wolne miejsca. Zajęcia odbywają się od po-
niedziałku do piątku w godzinach 13 – 17 i są
bezpłatne. Telefon kontaktowy: 94 345 82 87

Kluby Seniora – w Unieściu, Mielnie,
Mielenku, Sarbinowie i Gąskach wznowiły
działalność. Zapraszamy seniorów do udziału.
Osoba do kontaktu anna piskorowska, tel. 503
030 863.

PSyCHOLOG SłUży RAdą
Miejski ośrodek pomocy społecznej w Mielnie zaprasza do korzystania ze wsparcia specja-
listów – psychologa i terapeuty ds. uzależnień. 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mielnie 
PrzyPOMina o terminach składania wniosków:

– na świadczenia rodzinne – w celu utrzymania ciągłości świadczeń w nowym okresie zasił-

kowym 2020/2021– wniosek należy złożyć do dnia 30 listopada 2020 r.
– na świadczenie z funduszu alimentacyjnego – w celu otrzymania ciągłości świadczeń w

nowym okresie świadczeniowym 2020/2021 – do dnia 31 października 2020 r.
– na świadczenie doBry sTarT – wnioski przyjmowane są do dnia 30 listopada 2020 r.

W związku z sytuacją epidemiologiczną forma wypłaty świadczeń przewidziana jest tylko na konto osobiste.

WaŻNa iNForMaCJa DoTyCzĄCa ŚWiaDCzeNia WyChoWaWCzeGo 500 +
W roku 2020 nie składamy wniosku na świadczenie wychowawcze celem kontynuacji wypłaty

świadczenia.
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mienie przypomina, że świadczenie wychowawcze

(500+) zostało przyznane na okres świadczeniowy 2019/2021, tj. do 30.05.2021 r.
Kolejny okres składania wniosków, celem kontynuowania świadczenia zgodnie z obecnym sta-
nem prawnym rozpocznie się dnia 01-02-2021 r. ( w przypadku składania wniosków drogą elek-

troniczną) a od dnia 01-04-2021 r. w przypadku składania wniosków drogą tradycyjną.
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U W a g a !  z B i ó r k a  G a B a r y T ó W !
Ekoprzedsiębiorstwo sp. z o.o. w Mielnie informu-

je, na terenie Gminy Mielno odbędzie się zbiórka od-
padów wielkogabarytowych, elektrycznych, elektro-
nicznych i złomu wg następującego harmonogramu:

1. odbiór odpadów elektrycznych, elektronicznych 
i złomu:
25.09.2020 r. – zbiórka na terenie całej gminy zużytego

sprzętu elektrycznego, elektronicznego i złomu, odbiór po zgło-
szeniu telefonicznym do dnia 24.09.2020 r. tel. 94-31-15-891

Rodzaje odpadów elektrycznych, elektronicznych i złomu
odbieranych podczas zbiórek:

• Zużyty sprzęt RTV – telewizory, radia, magnetofony,
odtwarzacze CD i DVD, wzmacniacze, kolumny, kamery, in-
strumenty muzyczne, itp.

• Zużyty sprzęt AGD – lodówki, zamrażarki, pralki, zmy-
warki, kuchenki gazowe i elektryczne, mikrofalówki, piece
elektryczne i inne,

• Złom żelazny i nieżelazny, akumulatory.

UWAGA!!! ZUŻYTY SPRZĘT ELEKTRYCZNY I ELEKTRONICZ-
NY MUSI BYĆ ODDANY W CAŁOŚCI, BEZ WYMONTOWA-
NEJ ELEKTRONIKI!

Za całość sprzętu odpowiada właściciel posesji. Sprzęt
rozmontowany nie będzie odbierany.

2. odbiór odpadów wielkogabarytowych w dniach:
1.10.2020 r. – miejscowości: Sarbinowo, Chłopy, Gąski,

Paprotno.
12.10.2020 r. – miejscowości: Mielno oś. Unieście, Łazy,

Niegoszcz, Radzichowo, Komorniki, Pękalin.
14.10.2020 r. – miejscowości: Mielno (oś. Centrum), Mie-

lenko.
Rodzaje odpadów wielkogabarytowych odbieranych pod-

czas zbiórek:
• Meble i elementy stolarki – szafy, półki, stoły, krzesła,

itp.
• Dywany i wykładziny nieklejone.
• Odzież, tekstylia.

• Zużyte opony

przypominamy Mieszkańcom, że odpady budowlane, re-
montowe i rozbiórkowe nie podlegają odbiorowi w ramach
,,wystawki”.

W czasie zbiórki odpadów wielkogabarytowych nie bę-
dą odbierane odpady elektryczne i elektroniczne.

Zbiórka odbędzie się w formie ,,wystawki”, tzn. odpady,
należy wystawić przed posesję. Odpady będą odbierane nie-
odpłatnie przez pracowników firmy Ekoprzedsiębiorstwo sp.
z o.o. Odpady w wyznaczonym terminie zgodnie z powyższym
harmonogramem należy wystawić przed posesję po godzinie
7.00, w dniu wystawki w miejscu dostępnym, umożliwiającym
załadunek.

Zbiórka dotyczy tylko mieszkańców, którzy złożyli de-
klarację w Urzędzie Miejskim w Mielnie. Ponadto informujemy,
że przez cały czas w/w odpady można przywozić indywidual-
nie do PSZOK-ów w Mielnie i Kiszkowie.

– Twoje początki przygody 
z żeglarstwem to…?

Kilkanaście lat temu – ponad 12,
13 lat – zaczynałem bawić się w że-
glarstwo na jeziorze Jamno w Miel-
nie. Początki to oczywiście klasa
optymist, potem kolejne klasy do
góry, aż w końcu duże jachty, duże
akweny... morza.

– Żeglarstwo to dla mnie…? 
– W jakimś stopniu sposób na

życie, przygoda, wielka frajda, spra-
wia mi ogromną przyjemność. Za-
wsze mnie kręciło życie pod żagla-
mi. 

– Kiedy i jak rozpocząłeś przy-
gotowania do Bitwy o Gotland?

– Przygotowania ruszyły w mo-
mencie, w którym postanowiłem
wystartować w Bitwie tj. w paździer-
niku ubiegłego roku. Zaczęliśmy szy-
kować łódkę („Belfra” – dop. red.),
planowaliśmy jak mają wyglądać ta-
kie regaty samotników. Zorganizo-
waliśmy w czerwcu rejsy testowe,
aby poznać dokładnie sprzęt. Wów-
czas mieliśmy kilka awarii i dobrze,
bo pozwoliły mi one nauczyć się co
zrobić w przyszłości, aby ich unik-
nąć. Uważam, że sprzęt był dobrze
przygotowany do startu, i nic mnie
nie zaskoczyło. W przyszłym roku
też tak będzie. „Belfer” jest już zare-
zerwowany dla mnie na kolejną Bit-
wę o Gotland.

– W czasie rejsu miałeś 
z czymś problem? Jak wyglądał
sen podczas regat? 

– Dopadło mnie ogromne zmę-
czenie, a brak doświadczenia spowo-
dował, że mocno się on przedłużył 
w przedostatniej dobie. Wszyscy
mogli to zauważyć śledząc regaty on-
line na aplikacji. Starałem się spać, le-
żeć, odpoczywać ale wówczas zmę-
czenie było silniejsze. Pogoda była
fajna, bo w dobę dopłynęliśmy do
Gotlandii, jednak w drodze powrot-
nej aura się popsuła – przyszedł
sztorm z północy. Fala rozbudowała
się bardzo szybko, przez co warunki
zrobiły się dość ciężkie. Widząc co się

dzieje, że wiatr wieje prosto w wejście
do Górek Zachodnich (meta – dop.
red.) stwierdziliśmy, że chowamy się
na Hel. Fala była naprawdę duża 
i krótka, wejście na metę to jak gra 
w rosyjską ruletkę, a nie o to wszyst-
kim chodziło. Bitwę razem z Ada-
mem Szeligowskim z „Wikinga”
skończyliśmy zatem na Helu. Zabrak-
ło dosłownie 10 mil morskich do fina-
łu wyścigu. Cóż.. czasem tak bywa.
Teraz wiem po co mam wracać za rok.

– Gotlandia kojarzy się z niską
temperaturą. Czy naprawdę było
zimno? potrzebne były rękawice,
czapki, nauszniki?

– Temperatura była dobra, nie
można było na nią narzekać. Słońce 
i wiatr, czyli typowa pogoda żeglars-
ka. Zimno było jednie podczas
pierwszej doby, wiec założyłem
czapkę z nausznikami… (śmiech).

– Czy w czasie regat coś Cię
zaskoczyło? Dopadł cię jakiś stres,
obawa?

– Trudno było mi się szybko
przestawiać na zmienne warunki.
Jak w pierwszej dobie już się zakli-
matyzowałem, to nagle odmiana.
Zmienny tryb życia na łódce to było
nowe, i jeszcze nie znałem specyfiki
tego wyścigu. 

– Jak oceniasz swój pierwszy
start w Bitwie o Gotland?

– Szczęśliwy jestem bardzo. Po-
konałem solo 510,9 mil morskich, 
a celem było 500. Zabrakło zaledwie
10 mil do samych Górek. Meta była
blisko, na wyciągnięcie ręki, a okaza-
ła się jednak daleko. Jest duży niedo-
syt. Przypominam sobie tę noc. 
I moją decyzję o wpłynięciu na Hel.
Zwyciężyło bezpieczeństwo. Czu-
łem, że muszę, niestety, odpuścić te
regaty… będąc na finiszu. Jednak siły
i motywacji dodawali mi ci wszyscy,
którzy kibicowali mojej wyprawie.
Tyle pozytywnej energii od nich
otrzymałem – telefony, sms’y, wpisy
medialne, posty, rozmowy. Dziękuję
ogromnie każdemu z osobna za
wsparcie, za dobre słowo, za doping.
Jesteście Wielcy!

– Jesteś tegorocznym absol-
wentem szkoły morskiej w Koło-
brzegu. Czy edukacja w tego typu
szkole dała ci podwaliny do bycia
żeglarzem?

– Szkoła dała mi wiedzę i prze-
pisy. Jednak tylko pływanie i jeszcze
raz pływanie dało mi praktycznie
doświadczenie żeglarskie. Wspo-
mogli mnie też mentalnie, cennymi
wskazówkami i poradami wielcy że-
glarze – Roman Paszke, czy Joanna
Pajkowska.

– Wolisz pływanie solo, czy 
w zespole?

– Lubię jedno i drugie. W ze-
spole zawsze coś się dzieje, jest zało-
ga to naturalnie jest weselej. Solo 
– to cała odpowiedzialność spoczy-
wa na tobie. Robisz sam wszystko,
nie ma na kogo zgonić, czy przerzu-
cić niepowodzeń. Słyszałem opinie,
że rejsy samotników to wyprawy dla
wariatów. Fakt, nie każdy nadaje się
na takie regaty. Jednak dla mnie jest
to odskocznia, ale trzeba umieć i lu-
bić tak żeglować. 

– Czy z perspektywy włas-
nych doświadczeń masz jakieś
wskazówki dla młodych żeglarzy? 

– To nie jest łatwy sport. Woda
to żywioł. To swoista szkoła życia,
nawet na małych jednoosobowych
łódkach: optymistach, laserach, eu-
ropach. To też są samotne sukcesy 
i porażki, jak moje na dużym jach-
cie. Jednak – nie należy poddawać
się, ani załamywać.

– Jakie są Twoje plany na naj-
bliższy sezon żeglarski?

– Po szkole w Kołobrzegu dalej
rozwijam przygodę z żeglowaniem.
Za rok wracam na start z „Belfrem” 
w kolejnej edycji Bitwy o Gotland.
Łódka zarezerwowana. W Mielnie
chcę dopracować imprezę, która 
w tym roku miała premierę czyli pa-
rada jachtów na jeziorze Jamno. To
był świetny pomysł. Trzeba go ulep-
szyć i kontynuować. 

– Twoje początki żeglowania
to – jak sam wspomniałeś – Miel-
no i jezioro Jamno. Jak oceniasz
potencjał tego akwenu?

– Potencjał jest ogromny. Jezio-
ro mamy wielkie, a warunki żeglar-
skie dobre. Mało jest akwenów by 
w sezonie był tak stały i równy wiatr.
Mogą nam pozazdrościć żeglarze 
z różnych stron. Byłem na zawodach
np. w Kiekrzu, czy w Olsztynie i tam
nie zawsze wieje. A ja nie pamiętam
aby nad Jamnem nie było wiatru.
Jest dużo klas, które chciałby tu
przyjechać na regaty. Do tego poło-
żenie – w sąsiedztwie morza. Trzeba
to wykorzystać. 

ŻegLoWać jest rzeczą konieczną
Rozmowa z kAMileM BARAnOWskiM z Mielna – absolwentem sP w Mielnie, gimnazjum w Mielnie i zespołu szkół Morskich
w kołobrzegu, uczestnikiem iX edycji regat – Bitwa o gotland:

Bitwa o Gotland 
to najtrudniejszy morski wyścig
żeglarski w Polsce. Zasady rywa-
lizacji są zawsze takie same 
– trasa liczy 500 mil dookoła
Gotlandii i trzeba ją pokonać
non-stop. Na każdym z jachtów
znajduje się jeden człowiek, 
a trudności dokłada wrześniowy
termin. O tym, jak wymagający
potrafi być jesienny Bałtyk, że-
glarze przekonali się podczas ze-
szłorocznej edycji, kiedy sztor-
mowa pogoda sprawiła, że do
mety dopłynęło tylko 3 zawod-
ników (spośród 23 startujących).
Zgodnie z Bitewnym zwyczajem,
zawodnikom na wodzie towa-
rzyszą jednostki osłonowe, od-
powiedzialne przede wszystkim
za niezwykle istotną łączność ra-
diową z uczestnikami.


