
CENTRUM KULTURY ZAPRASZA NA ZAJĘCIA  
– plan dla młodych i tych trochę starszych 
na stronach 6, 7, 8     

M
inisterstwo Edukacji
Narodowej przekazuje
rocznie do 3 mln zł w

formie subwencji oświatowej dla
mieleńskich placówek, zaś wydatki
na oświatę z budżetu gminy Mielno
sięgają ok. 5 mln zł. Poza podstawo-
wymi kosztami funkcjonowania
szkoły (koszty utrzymania budyn-
ków, wynagrodzenia), otrzymane
środki finansowe służą pokryciu
wydatków np. za dodatkowe zajęcia
z języka polskiego i matematyki,
drugi język obcy w szkołach podsta-

wowych czy lekcje pływania dla
uczniów klas czwartych (dowóz, za-
jęcia z ratownikiem, wstęp na ba-
sen). 

Udoskonalane są także warun-
ki nauki dzieci i pracy nauczycieli,
co wymaga nieustannych inwestycji
począwszy od remontów łazienek,
pomieszczeń socjalnych i sal lekcyj-
nych, przez wyposażanie placówek
w sprzęt multimedialny (tablice in-
teraktywne, projektory, komputery)
czy różnego rodzaju pomoce dydak-
tyczne. Na podniesienie jakości
świadczonych usług edukacyjnych
w gminie Mielno wpływ mają liczne
projekty realizowane wspólnymi si-
łami przez placówki oświatowe i sa-
morząd. 

Jednym z ciekawych doświad-
czeń, trwających już od wielu lat
w ramach współpracy partner-
skiej samorządów Mielna i Gród-
ka, jest wymiana młodzieży
szkolnej. Dla uczniów z gminy
Mielno jest to okazja do uczest-
nictwa w bezpłatnej wycieczce i
poznania urokliwych okolic Kra-
kowa, Zakopanego, Gródka, czy
Jeziora Rożnowskiego. Do tej
pory z samorządowego projektu
skorzystało około 450 uczniów z
mieleńskich placówek. 

W roku szkolnym 2011/2012
zrealizowany został projekt syste-
mowy „Akademia Ucznia” w ra-
mach Programu Operacyjnego Ka-
pitał Ludzki współfinansowanego
ze środków Europejskiego Fundu-

szu Społecznego. Finansowanie w
wysokości ponad 60 tys. zł pozwoli-
ło na zorganizowanie indywidual-
nych rocznych zajęć dla 70 uczniów
klas I-III w obu mieleńskich szko-
łach podstawowych oraz zakup po-
mocy dydaktycznych na kwotę 35
tys. zł. 

Innym atrakcyjnym dla mło-
dzieży doświadczeniem okazał się
konkurs „Mobilne Miasteczko Ru-
chu Drogowego”, w którym Gmina
Mielno wygrała zestaw umożliwia-
jący edukację komunikacyjną dla
dzieci i młodzieży. W latach 2013 –
2016 z zestawu mobilnego mia-
steczka ruchu drogowego (znaki
drogowe, sygnalizacja świetlna, ro-
wery górskie, kaski rowerowe, rowe-
rowy tor przeszkód) skorzystało po-
nad 2300 uczestników różnych
warsztatów i szkoleń – zatem każdy
wychowanek przedszkola czy szkół
podstawowych kilkakrotnie! 

W ramach innego projektu
„YOUNGSTER PLUS”, skierowane-
go wyłącznie do uczniów ostatniej
klasy gimnazjalnej, 30 uczniów z
mieleńskiej placówki przez 270 go-
dzin dodatkowo uczyło się języka
angielskiego. I w tym wypadku ko-
nieczne było finansowe wsparcie
ze strony samorządu na pokrycie
wkładu własnego. Podobnych pro-
jektów realizowanych wspólnie
przez gminę Mielno i mieleńskie
placówki oświatowe jest wiele.
Warto wymienić te sztandarowe,
tj. polsko-niemiecką wymianę
młodzieży w ramach Stowarzy-
szenia Gmin Polskich Euroregio-
nu Pomerania (Szkoła Podstawo-
wa w Mielnie), międzynarodową
współpracę w ramach programu
TALKSCHOOL i COMENIUS
(Szkoła Podstawowa w Sarbino-
wie), Dziecięca Kraina Kreatyw-
ności (Przedszkole w Mielnie). 

Samorządowa troska o szkołę 
W rozpoczynającym się roku szkolnym
2018/2019 na terenie gminy Mielno naukę podej-
muje prawie 500 uczniów w trzech placówkach
oświatowych: Szkole Podstawowej im. Leonida
Teligi i Przedszkolu w Mielnie oraz Szkole Podsta-
wowej im. Straży Granicznej  w Sarbinowie.

Gąski s sarbinowo s Chłopy s nieGoszCz s Mielenko s Mielno s łazy
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W związku z licznymi zapyta-
niami mieszkańców odnośnie rze-
komo planowanych podwyżek opłat
za wodę, Burmistrz Mielna infor-
muje, że Ekoprzedsiębiorstwo
obecnie planuje zmianę obowiązu-
jących taryf za wodę.

Stosowny wniosek w tej spra-
wie został już złożony dnia
08.03.2018 r. do Państwowego Go-
spodarstwa Wodnego Wody Pol-
skie, które w obowiązującym stanie
prawnym, muszą taką zmianę za-
twierdzić.

Zaproponowano następujące
zmiany taryf: 

Spółka sukcesywnie zmniejsza
pobór z Koszalina dzięki inwesty-
cjom we własne ujęcie w Łazach.

(* w roku 2019 planowana mo-
dernizacja ujęcia w Łazach co wiąże
się z zakupem droższej wody z Ko-
szalina )

/OŚWIADCZENIE/

Woda będzie
tańsza

Przypominamy przedsiębiorcom pro-
wadzącym sprzedaż napojów alkoho-
lowych, iż 30 września upływa termin
wniesienia trzeciej raty opłaty za ko-
rzystanie z zezwolenia w 2018 roku. 

Opłatę należy wnieść na rachu-
nek bankowy urzędu (w tytule prze-
lewu należy wpisać numery zezwo-
leń oraz oznaczyć wpłatę jako trzecia
rata).

W przypadku niedopełnienia
obowiązku z mocy prawa zostaną
wygaszone zezwolenia na sprzedaż
napojów alkoholowych z 6-mie-si-
ęcznym okresem karencji od upra-
womocnienia się decyzji (art. 18 ust.
13 ustawy o wychowaniu w trzeźwo-
ści i przeciwdziałaniu alkoholizmowi
– Dz. U. z 2016, poz. 487 ze zm.).

Przedsiębiorco
- pamiętaj 
o opłacie!

Rozpoczął się nowy rok szkolny 2018/2019, 
który - decyzją minister edukacji - będzie obchodzony 

pod hasłem "Niepodległa". To ostatni rok funkcjonowania
gimnazjów, i pierwszy "pełnej" ośmioklasowej szkoły 

podstawowej. Nauczycielom, uczniom, rodzicom 
życzymy przede wszystkim wytrwałości. 

Niech przyświecam Wam myśl, że za rok znów będą wakacje.

BYŁO BEZPIECZNIE I KULTURALNIE 
– podsumowanie sezonu w gminie 
na stronie 5 i 9

PRZYJAZNY URZĄD
– wywiad z burmistrzem Olgą Roszak-Pezałą 
na stronie 11

Taryfa W1: Taryfa W2:

4,76 zł (2017) 8,87 zł (2017)

4,04 zł (2018) 8,54 zł (2018)

4,22 zł* (2019) 7,61 zł (2019)

3,96 zł (2020) 7,88 zł (2020)  

netto netto

minus 0,80 zł minus 0,99 zł
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WydaWca:

Szkoła uczy, ale musi też wychowywać 
Rozmowa z burmistrz
Mielna, Olgą Roszak-
Pezałą:

- rozpoczęliśmy nowy rok

szkolny. kolejny za pani ka-

dencji jako burmistrza. Czy ma

pani jakieś przesłanie dla na-

uczycieli z tej okazji?

- Przede wszystkim uważam,
że roli szkoły nie można ograni-
czyć do przekazywania wiedzy. To
ma być także rola wychowawcza,
kształtowania wartości i postaw
młodych ludzi. Idealnie jak będzie
to miejsce wartościowego spędza-
nia czasu „po lekcjach”. Warto za-
uważyć, że tak pojmowana pla-
cówka oświatowa to nie tylko
uczniowie i nauczyciele, ale to
również wielu innych pracowni-
ków zaplecza, czy obsługi - często
zapominanych - bez których
szkoła nie mogłaby funkcjono-
wać. To oczywiście również rodzi-
ce i opiekunowie uczniów, wno-
szący istotny wkład w funkcjono-
wanie systemu edukacji w naszej
gminie. To też placówki poza-
szkolne wspierające proces kształ-
cenia zajęciami dodatkowymi i lu-
dzie tam zaangażowani. Im
wszystkim w tym miejscu należą
się słowa wielkiego uznania i po-
dziękowania za codzienny trud,
za osobistą postawę, a nawet cha-

ryzmę, która często ma większy
walor edukacyjny niż same słowa
wypowiadane podczas zajęć lek-
cyjnych.

Jeśli natomiast chodzi o prze-
słanie, to jest ono niezmienne od
ponad czterech stuleci i znane
nam doskonale: -  „Takie będą
Rzeczypospolite, jakie ich mło-
dzieży chowanie”. Słowa Jana Za-
mojskiego były i są nadal aktual-
ne. I przez ich pryzmat patrzę na
oświatę w naszej gminie. I co wię-
cej chciałabym aby wszyscy zaan-
gażowani w procesy edukacji ta-
kże w ten sposób postrzegali swo-
ją misję. Szkoła to nie tylko nauka
poszczególnych przedmiotów ale
także przygotowanie do startu w
dorosłość.

- a przesłanie dla uczniów?

- Uczniom dedykuję słowa św.
Jana Pawła II: „Musicie od siebie
wymagać, nawet gdyby inni od Was
nie wymagali.” To motto jakże
szczególnie ważne dzisiaj, gdy świat
goni naprzód, często na oślep. Pro-
mowana jest bylejakość i droga na
skróty. Łatwo w tym świecie się za-
gubić… A tego Wam nie wolno!

W dorosłym życiu nie powie-
cie, że nie znacie obsługi word’a,
nie umiecie porozmawiać po an-
gielsku z Europejczykiem, albo
nie wiecie kim był Kopernik. To
Wy musicie dążyć do wiedzy. My
dorośli mamy obowiązek stwo-
rzyć Wam warunki i możliwości.
Korzystajcie z nich w pełni, ale
mądrze. Zmarnowane szanse,
braki wiedzy, wrócą do Was jak
bumerang w dorosłym życiu i nie
dadzą o sobie zapomnieć. 

W mieleńskich szkołach
przygotowaliśmy  Wam możliwo-
ść nauki, zdobywania wiedzy i
rozwoju podczas zajęć obowiąz-
kowych i mnóstwa pozalekcyj-
nych jakich nie mają uczniowie w
wielu polskich miastach. Macie
szanse na wykształcenie które
otworzy przed Wami drzwi do-
brych szkół średnich. Jesteście na-
szą dumą i naszą przyszłością,  i
dlatego dajemy Wam drogowska-
zy. 

- Te możliwości o których pani

wspomniała brzmią pięknie,

ale i zapewne sporo kosztują.

Czy wydatki ponoszone na

oświatę stanowią znaczne ob-

ciążenie budżetu gminy?

- Oczywiście,  że wydatki
związane z edukacją naszych
dzieci są istotną pozycją w budże-
cie gminnym, ale w tym przypad-
ku nie chodzi o pieniądze. Pienią-
dze w oświacie są ważne, ale nie
patrzymy na te wydatki przez
pryzmat tylko kosztów, ale po-
strzegajmy to jako inwestycję w
naszą wspólną przyszłość. 

To przecież te dzieciaki dziś
biegające po szkolnych koryta-
rzach już niebawem zajmą nasze
miejsce. To one będą decydować o
rozwoju naszej gminy, a nawet
całej Ojczyzny. To już kolejne po-
kolenia będą podejmowały istotne
decyzje, gdy my będziemy już na
emeryturze. Dlatego warto w nie
inwestować od najmłodszych lat,
aby były mądre i odpowiedzialne,
ale także wrażliwe i sprawiedliwe.

- Mówi pani o odległej przy-

szłości?

- Taka rola burmistrza, pa-
trzeć w przyszłość budując tera-
źniejszość. Odległa przyszłość
kształtuje się dziś. Edukacja to
zawsze praca dla przyszłości.
Zresztą czas biegnie szybciej niż-
by się zdawało. I to akurat mówię
nie tyle jako burmistrz, ale jako
matka dwójki dorosłych dziś dzie-
ci. Pamiętam, nie tak dawno, jak
bawiły się przed domem, biegały z
kolegami i koleżankami, a dziś to

dorosłe osoby. Mają już swoje ży-
cie rodziny, dzieci.

- Mówiąc o oświacie, jak sama

pani zauważyła nie da się po-

minąć tematu pieniędzy. Czy

gmina w jakiś sposób równo-

waży szanse uczniów z rodzin

mniej zamożnych?

- Oczywiście. Gmina przewi-
działa bardzo wiele form wsparcia
dla niezamożnych rodzin potrze-
bujących dodatkowej pomocy za-
równo doraźnej, jak i długotrwa-
łej.  Trzeba podkreślić,  że sprawy
edukacji w naszej gminie prowa-
dzimy tak aby dodatkowa nauka
dzieci w ramach zajęć pozalekcyj-

nych nie była obciążeniem dla do-
mowych budżetów. Udział we
wszystkich zajęciach dodatko-
wych jest w pełni f inansowany ze
środków budżetu gminy, co ozna-
cza, że uczestnictwo w nich jest
całkowicie bezpłatne. 

- o jakich kwotach z budżetu

gminy kierowanych na eduka-

cję najmłodszych jej mieszka-

ńców mówimy?

- Zgodnie z ustawą, edukacja
podstawowa jest obowiązkiem
państwa. Organem prowadzącym
szkoły podstawowe są gminy na
terenie których się one znajdują,
zaś koszty ich funkcjonowania
powinien pokrywać budżet pań-
stwa w formie tzw. subwencji
oświatowej. Tyle teorii. Praktyka
jest taka, że przekazywane samo-
rządom kwoty od wielu lat nie są
wystarczające na pokrycie nawet
minimalnych kosztów funkcjono-
wania szkół.  Samorządy w Polsce
różnie radzą sobie z tym proble-
mem. Jedne likwidują szkoły i

zwiększają liczebność klas, inne
dotują szkoły z własnych środ-
ków. My – w trosce o dobro uczni-
ów - wybraliśmy ten drugi model.
Z MEN w ramach subwencji
oświatowej otrzymujemy niespe-
łna trzy miliony złotych rocznie.
Z własnych środków dokładamy
do tego kolejne pięć milionów w
skali roku. Wierzę, że ma to głęb-
szy sens i cieszy mnie fakt, iż
przekłada się to np. na wyniki w
nauce. Nasi uczniowie - od lat -
zajmują czołowe miejsca w wielu
prestiżowych konkursach czy
rankingach. Mamy satysfakcję i
powody do dumy.

- Czy znaczne pieniądze z bu-

dżetu gminy przeznaczane na

edukację przekładają się na ja-

kieś wymierne efekty?

- W egzaminach zewnętrz-
nych uczniowie naszych szkół
podstawowych (tzw. egzamin
szóstoklasisty) od 2011 do 2016
roku uzyskiwali wyniki znacznie
przewyższające średnie krajowe.
Podobnie w egzaminach gimna-
zjalnych z przedmiotów takich jak
matematyka, język polski i język
angielski, wyniki uczniów z Mielna
były wyższe niż średnia krajowa.
Dodam, że mówimy tutaj o wyni-
kach wszystkich naszych uczniów,
także tych mniej zdolnych. 
Nie mamy powodu do komplek-
sów, wręcz przeciwnie. Skończyć 
mieleńską podstawówkę czy gimna-
zjum to powód do chluby, bo świad-
czy o solidnym wykształceniu
będącym fundamentem dalszej na-
uki. Potwierdzają to także nauczy-
ciele szkół średnich do których tra-
f ia nasza młodzież.
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P
od koniec sierpnia bur-
mistrz Mielna Olga Ro-
szak-Pezała i wicemarsza-

łek województwa zachodniopomor-
skiego Tomasz Sobieraj podpisali
umowę przyznania gminie 7,3 mln zł
unijnego dofinansowania na termo-
modernizację obiektów użyteczności
publicznej. - 7,3 mln zł to największe,
jak dotąd, dofinansowanie pozyskane
przez gminę z funduszy unijnych i do
tego pierwsze w województwie, i jed-
no z pierwszych w Polsce, przyznane
na termomodernizację realizowaną w
partnerstwie publiczno-prywatnym -
podkreśla Olga Roszak - Pezała. -
Cieszy, że tak mała gmina jak nasza,
mogła pozyskać tak duże pieniądze.
Do podziału było prawie 64 mln zł, o

które walczyło 20 projektów. Nad tym
przedsięwzięciem pracowaliśmy dwa
lata. Jest to projekt trudny, hybrydo-
wy. Dzięki niemu będziemy mogli
zmodernizować wszystkie obiekty
użyteczności publicznej na terenie
gminy Mielno – podsumowuje bur-
mistrz. 

Inwestycja ma być zrealizowana
w ciągu dwóch lat, a jej szacunkowy
koszt to 15 mln zł. Zgłosiły się trzy
podmioty prywatne. Wszystkie zo-
stały zakwalifikowane do postępowa-
nia. Odbyły się wszystkie rundy nego-
cjacyjne i gmina jest w przededniu
ogłoszenia specyfikacji istotnych wa-
runków zamówienia, po czym będzie
czekać na złożenie ofert. 

- Liczymy, że stanie się to jeszcze

w tym roku i umowę z wybranym
partnerem podpiszemy w grudniu
lub w styczniu przyszłego roku – do-
daje burmistrz. 

KORZYŚCI
Warto podkreślić, iż istotą po-

stępowania prowadzonego w ramach
PPP jest to, że umowa podpisywana
jest na 10-15 lat i w tym okresie cały
czas to partner prywatny odpowiada
za trwałość tego projektu, a ryzyko fi-
nansowe w znacznej mierze przeło-
żone jest właśnie na niego. To też
partner prywatny wyłożone na przed-
sięwzięcie pieniądze odzyskuje w cią-
gu okresu obowiązywania umowy.
Korzyści są oczywiste. Dzięki PPP
gmina zyska finansowe możliwości,
by prowadzić nadal równocześnie za-

planowane projekty. Gdyby termo-
modernizację gmina realizowała w
tradycyjny sposób, musiałaby rozli-
czyć to zadanie w ciągu dwóch lat i
tym samym zrezygnować z innych
planów inwestycyjnych.  

REMONTY
W ramach przedsięwzięcia pra-

cami remontowymi zostaną objęte:
Szkoła Podstawowa w Mielnie (wraz
z budynkiem po wygaszanym gim-
nazjum), mieleńska hala sportowa,
Szkoła Podstawowa w Sarbinowie,
budynek Mieleńskiego Ośrodka
Sportu i Rekreacji, a także Miejski
Ośrodek Pomocy Społecznej. W
planach jest modernizacja także
Urzędu Miejskiego ale już bez dota-
cji z UE. 

pionierski projekt
Dobra wiadomość dla naszych mieszkańców. Gmina Mielno jako jedna z pierwszych w Polsce zrealizuje projekt termomoderni-
zacji obiektów użyteczności publicznej w formule partnerstwa publiczno-prywatnego (PPP) i z unijnym dofinansowaniem. 

Miejski Ośrodek Pomocy Spo-
łecznej w Mielnie informuje, że
wnioski o ustalenie prawa do
świadczenia „Dobry Start” są
przyjmowane drogą elektroniczną
na stronie Ministerstwa Rodziny
empatia.mrpips.gov.pl oraz za po-
średnictwem bankowości elektro-
nicznej, jak również drogą papie-
rową w siedzibie MOPS Mielno, ul.
6 Marca 35. 

Wnioski można pobrać oraz
składać od poniedziałku do piąt-
ku w godzinach od 7.15 do 15.15.
Na miejscu można uzyskać po-
moc w jego wypełnieniu. Ważne,
aby wniosek złożyć do dnia 30 li-
stopada. Wnioski złożone po tym
terminie będą pozostawione bez
rozpoznania.  

Świadczenie „Dobry Start”
przysługuje raz w roku na rozpo-
czynające rok szkolny dzieci do
ukończenia 20 roku życia. Dzieci
niepełnosprawne uczące się w
szkole otrzymają je do ukończe-

nia przez nie 24 roku życia. Co
ważne, rodzina będzie mogła li-
czyć na wsparcie niezależnie od
posiadanego dochodu. Aby otrzy-
mać wsparcie, należy złożyć
wniosek. Może to zrobić rodzic,
opiekun prawny lub opiekun fak-
tyczny dziecka, a w przypadku
dzieci przebywających w pieczy
zastępczej – rodzic zastępczy,
osoba prowadząca rodzinny dom
dziecka lub dyrektor placówki
opiekuńczo – wychowawczej.
Świadczenie nie przysługuje na
dzieci uczęszczające do przed-
szkola oraz dzieci realizujące
roczne przygotowania przed-
szkolne w tzw. zerówce w przed-
szkolu lub szkole. 

Do 7 września złożono 272
wnioski. Pierwsze świadczenia
wypłacono w miesiącu sierpniu
2018 r. na łączną kwotę 73 500 zł.
Kolejna wypłata świadczenia prze-
widziana jest w ostatnim tygodniu
września 2018 r. 

Jednocześnie Miejski Ośro-
dek Pomocy Społecznej w Mielnie

przypomina, iż od lipca 2018 r.
można również składać wnioski
na pozostałe świadczenia, tj. zasi-
łki rodzinne i dodatki, świadcze-
nia wychowawcze (500+) oraz
świadczenia z funduszu alimenta-
cyjnego. W celu zachowania cią-
głości wypłaty świadczeń, wnio-
ski należy złożyć do końca mie-
siąca września 2018 r. 

Kryterium dochodowe upraw-
niające do otrzymania w/w świad-
czeń w tym roku zasiłkowym pozo-
stało bez zmian i wynosi: w przy-
padku ubiegania się o
świadczenia rodzinne – 674 zł na
członka rodziny, 764 zł na człon-
ka rodziny, w której wychowuje
się dziecko niepełnosprawne. W
przypadku ubiegania się o świad-
czenie wychowawcze na pierwsze
dziecko – 800 zł na członka rodzi-
ny, 1 200 zł na członka rodziny, w
której wychowuje się dziecko nie-
pełnosprawne. W przypadku ubie-
gania się o świadczenia z funduszu
alimentacyjnego – 725 zł na człon-
ka rodziny.  

„Dobry Start” 
mieleńskiej pomocy

Do szóstej edycji konkursu ECO-
MIASTO 2018 zgłosiło się m.in.
Mielno. W sumie aż 46 polskich
miast przesłało 70 formularzy zgło-
szeniowych. 

Niektóre spośród miast będą ry-
walizować w kilku kategoriach – Gdy-
nia nadesłała opis osiągnięć we
wszystkich pięciu: gospodarka wod-
na, zieleń a powietrze, mobilność
zrównoważona, gospodarka o obiegu
zamkniętym i efektywność energe-
tyczna. Najpopularniejsza okazała się
kategoria dotycząca zieleni miejskiej,
a najwięcej zgłoszeń nadeszło z woje-
wództwa śląskiego – w konkursie we-
źmie udział aż 10 miast z tego regionu.
Mielno startować będzie w kategorii
„gospodarka o obiegu zamkniętym”. 

Gospodarka w obiegu zamkni-
ętym jest nowością w Polsce. W Gmi-
nie Mielno system dopiero rusza.
Pierwszym elementem obiegu za-
mkniętego będzie Dzień Otwarty w
PSZOKu. Będzie to dzień, kiedy
będzie można przyjść i znaleźć coś
dla siebie. 

Ogłoszenie wyników i wręczenie
nagród będzie miało miejsce 27 wrze-
śnia br. podczas Międzynarodowej
Konferencji Innowacyjne ECO-MIA-
STO 2018, która odbędzie się w Cen-
trum Zarządzania Innowacjami i
Transferem Technologii Politechniki
Warszawskiej. 

Organizatorami projektu ECO-
MIASTO są Ambasada Francji w Pol-
sce oraz Centrum UNEP/GRID-War-
szawa. ECO-MIASTO jest realizowa-
ne we współpracy z Renault Polska,
SAUR Polska, Grupą Saint-Gobain,
Ceetrus Polska, DK Energy i TIRU –
grupa Dalkia, a także WSPÓLNIE –
Fundacja LafargeHolcim.

ECO-MIASTO jest jednym z
największych projektów populary-
zujących ideę zrównoważonego
rozwoju miast w Polsce. Co roku w
konkursie uczestniczy kilkadziesiąt
ośrodków miejskich.

Powalczymy o miano eco-miasta

na zdjęciach budynek MOPS (Obecnie) i wizualizacja PO Prze-
PrOwadzeniu terMOMOdernizacji

Gospodarka w obiegu zamkniętym czyli
system, w którym minimalizuje się zu-
życie surowców i wielkość odpadów.
Odpady zebrane selektywnie przekazuje
się recyklerom, którzy przetwarzają
odpad i przekazują producentom do
produkcji gotowego nowego produktu.
Tym sposobem odpad staje się pro-
duktem. W gospodarce w obiegu za-
mkniętym daje się „nowe życie” starym
urządzeniom – oznacza to, że elektrood-
pady (sprzęt AGD i RTV), które są
sprawne mogą być przekazane osobie,
która będzie mogła ten sprzęt jeszcze
użytkować. Dotyczy to również teksty-
liów, zabawek, mebli itp. Warunkiem
jest, aby dana rzecz była sprawna lub w
stanie, w którym można ją naprawić
bez wkładu finansowego. 
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P
o wielkich sukcesach
projektu bookstartowe-
go na oddziałach poło-

żniczych w całej Polsce  Instytut
Książki rozpoczyna nową odsłonę
ogólnopolskiej kampanii „Mała
książka – wielki człowiek”. Wyjąt-
kowe wyprawki czytelnicze otrzy-
mają nie tylko rodzice nowonaro-
dzonych dzieci w szpitalach, ale
także trzylatki, które odwiedzą bi-
blioteki biorące udział w akcji. Pi-
lotażowy projekt rozpocznie się
we wrześniu 2018 roku. Akcja ma
zachęcić rodziców do odwiedza-
nia bibliotek i codziennego czyta-
nia z dzieckiem. 

Każdy trzylatek, który przyj-
dzie do biblioteki, otrzyma w pre-
zencie tzw. wyprawkę czytelniczą, a
w niej - książkę „Pierwsze wiersze
dla…” oraz Kartę Małego Czytelni-
ka. Za każdą wizytę w bibliotece za-
kończoną wypożyczeniem mini-
mum jednej książki z księgozbioru
dziecięcego Mały Czytelnik otrzy-
ma naklejkę, a po zebraniu dziesię-
ciu zostanie uhonorowany imien-
nym dyplomem potwierdzającym
jego czytelnicze zainteresowania. 

W wyprawce znajdą coś dla sie-
bie także rodzice. „Książką połączeni,
czyli o roli czytania w życiu dziecka”
to broszura informacyjna przypomi-

nająca o korzyściach wynikających z
czytania dzieciom oraz podpowiada-
jąca, skąd czerpać nowe inspiracje
czytelnicze. Dzięki akcji dziecko po-
zna ważne miejsce na czytelniczej
mapie dzieciństwa (bibliotekę) i zo-
stanie pełnoprawnym uczestnikiem

życia kulturalnego. Badania wykazu-
ją, że dzieci wychowywane pośród
książek są bardziej pewne siebie,
mają większy niż rówieśnicy zasób
słownictwa i dobrze rozwiniętą wy-
obraźnię. Pożytki z czytania mają ta-
kże konkretny wymiar materialny -
czytające dzieci osiągają więcej niż te,
które nie czytają. 

Nieodłącznym elementem czy-
tania dzieciom w wieku przedszkol-
nym jest obecność rodzica/opieku-
na, który nie tylko wciela się w książ-
kowych bohaterów, ale staje się
przewodnikiem w nowej przygo-
dzie przeżywanej wspólnie z dziec-
kiem, budując tym samym relacje,

które z całą pewnością zaowocują w
przyszłości.

Mała książka – wielki człowiek 
Biblioteka Publiczna Gminy Mielno zakwalifikowała się do projektu „Mała książka – wielki człowiek”. 

Projekt nawiązuje do kampanii proczy-

telniczych realizowanych na całym
świecie, a zapoczątkowanych w 1992 r.
przez brytyjską fundację BookTrust. Pro-
jekt jest finansowany ze środków Mini-
sterstwa Kultury i Dziedzictwa Narodo-
wego.

Wspólnie z przedstawicielami władz
samorządowych z Włoch (gmina
Cautano i Teverina), Wieliszewa,
Malty, Węgier (gmina Arnot) podpi-
saliśmy deklarację poparcia unijnego
projektu "Europa dla obywateli".

“Europa dla obywateli” to pro-
gram Unii Europejskiej wspierający
organizacje pozarządowe i samo-
rządy (a także inne organizacje i in-
stytucje działające w obszarze spo-
łeczeństwa obywatelskiego, kultury
i edukacji) w realizacji projektów
związanych z tematyką obywatel-
stwa europejskiego, inicjatyw lokal-
nych, zaangażowania społecznego i
demokratycznego oraz pamięci eu-
ropejskiej.

W Mielnie podczas debaty roz-
mawiano na temat mobilizowania i
zachęcania społeczności lokalnych
do demokratycznego uczestnictwa
w życiu obywateli na szczeblu UE.

Uczestnicy postulowali konieczno-
ść wspierania inicjatyw, debat, sieci
kontaktów służących lepszemu zro-
zumieniu zagadnień związanych z
Unią, jej historią i różnorodnością
przez samych obywateli UE.

Cele ogólne projektu
1. Przyczynianie się do lepszego

rozumienia zagadnień związanych
z Unią, jej historią i różnorodnością
przez obywateli Unii,

2. Promowanie obywatelstwa
europejskiego oraz poprawa wa-
runków społecznego i demokra-
tycznego zaangażowania na po-
ziomie Unii.

Mielno w centrum obywatelskiej Europy
Mielno na dożynkach

Na dożynkach powiatu koszalińskiego, które w tym roku odbyły się w
Polanowie, nie zabrakło gospodarza gminy Mielno, naszych radnych
oraz stoiska tematycznego związanego ze specyfiką nadmorskiej gmi-
ny. Jednak powodów do dumy mamy więcej. Tytuł "Kobiety aktywnej
powiatu koszalińskiego" trafił do Ewy Juchniewicz z Mieleńskiej Akade-
mii Rozwoju Społecznego m. in. za pracę na rzecz lokalnej społeczno-
ści, w tym w szczególności sportowego rozwoju dzieci i młodzieży. Kuli-
narnym mistrzostwem zabłysnęło Stowarzyszenie Promocji i Rozwoju
Osady Nadmorskiej 16-sty Południk w Chłopach, które zdobyło I miej-
sce w konkursie kulinarnym "Z wody, lasu i zagrody" w kategorii "z
wody" za roladę bałtycką oraz wyróżnienie w kategorii "z zagrody" za
sałatkę z łososia i cykorii w winie. Gratulujemy!

"Szklane domy" i atmosfera
Nawłoci, czyli Narodowe Czyta-
nie "Przedwiośnia" Stefana Że-
romskiego odbyło się przed 
siedzibą mieleńskiej biblioteki.
Spotkanie zainaugurowano od-
czytaniem listu od Andrzeja
Dudy, prezydenta RP. 

Po czym fragmenty powieści
czytali m.in.: burmistrz Mielna,
artyści plastycy z Zespołu Pracy

Twórczej Plastyki z Koszalina,
członkowie Dyskusyjnego Klubu
Książki w Mielnie, jak też pozo-
stali goście - mieszkańcy gminy.
Każdy uczestnik miał okazję
otrzymać pamiątkowy stempel
ogólnopolskiej akcji na przynie-
sionym egzemplarzu "Przedwio-
śnia". Narodowe Czytanie w tym
roku było jedną z imprez promu-
jących obchody 100-lecia odzy-

skania niepodległości przez Pol-
skę.

„Przedwiośnie” w Mielnie

Wspólne czytanie  

/W oBiektyWie/

Narodowe Czytanie – polska akcja spo-

łeczna propagująca znajomość literatury
narodowej, w której obszerne fragmenty
dzieł odczytywane są publicznie, również
w środkach masowego przekazu; zapo-
czątkowana w 2012. 
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OPInIA
Burmistrz Mielna, 
Olga Roszak-Pezała:

- Ponownie pobi-
liśmy własny rekord
i zorganizowaliśmy więcej wyda-
rzeń kulturalnych niż kiedykol-
wiek wcześniej. Cieszymy się, że
tak wielu turystów i mieszkań-
ców bierze w nich udział.  

Wakacje powitaliśmy w Ła-
zach piątą już edycją Międzynaro-
dowego Zlotu Starych Traktorów i
Maszyn Rolniczych. Czterodniowa
impreza w lekko zmienionej for-

mule przypadła do gustu miłośni-
kom zabytkowych pojazdów,
którzy przyjechali nad Bałtyk na
niemal 50 maszynach. Było co po-
dziwiać, więc dobrze bawili się
również turyści, którzy z zachwy-
tem oglądali eksponaty. Już teraz
zapraszamy do udziału w kolejnej
edycji Zlotu, która odbędzie się w
drugiej połowie czerwca 2019 roku.
Szczegóły pojawią się na www.bal-
tyckietraktory.pl. 

Gmina Mielno rozciąga się
jednak aż na 20 kilometrach,
więc początek lata możemy świ-
ętować więcej niż jeden raz! Ko-
lejna impreza pod nazwą „Dzień
Morza” odbyła się 23 czerwca w

Chłopach i Mielenku. Stowarzy-
szenie 16-ty Południk oraz Hotel
Baltin zaprosili wszystkich tury-
stów i mieszkańców na kolorowy
bieg, animacje dla dzieci oraz ta-
neczną zabawę. 

A gdzie te wielkie gwiazdy?
W Mielnie było ich wiele! Pierw-
szym artystą, którego nie może-
cie nie znać, był Kamil Bednarek,
który szeroką popularność zdo-
był w 2010 roku, dzięki udziałowi
w telewizyjnemu programowi
„Mam Talent”. Mieleńska pu-
bliczność bujała się w rytmie reg-
gea 6 lipca w samym sercu gminy
na deptaku przy ul. Kościuszki. 

Kolejne gwiazdy nie śpiewały,
lecz sprawiły, że płakaliśmy… ze
śmiechu. Kabaret Czesauf był ide-
alnym zwieńczeniem Maratonu
Fitness&Taniec. Duża dawka do-
brego dowcipu podtrzymała wyso-
ki poziom endorfin po całym dniu
aktywności fizycznej. Za pomoc w
przygotowaniu imprezy dziękuje-
my Centrum Rekreacji FORMA
oraz Studiu Tańca Pasja.

Jak zawsze świętowaliśmy po-
czątek i koniec lata, ale uznaliśmy,
że jego środek jest równie ważny -
im więcej okazji do świetnej zaba-
wy, tym lepiej. Na Rodzinnym Fe-
stynie „Środek Lata” atrakcjom nie
było końca: dmuchańce, animacje,
konkursy i występy na żywo to tyl-
ko część programu. Na scenie wy-
stąpili m.in. Majka Jeżowska i ze-
spół ENEJ. 

Nieuchronnie zbliżał się jed-
nak koniec wakacji. Podobnie jak
w zeszłym roku postanowiliśmy
pożegnać je „Świętem Wody”,
który pomimo deszczowej pogo-
dy przyciągnął mnóstwo amato-
rów muzyki na żywo. A było cze-
go słuchać, bo grali dla nas DJ Sy-
lvia, Yaka Band oraz Leszcze i
Miecznikowski. Ekoprzedsiębior-
stwo - główny pomysłodawca oraz
sponsor wydarzenia - przygoto-
wało natomiast wodne atrakcje
oraz laboratorium, w którym mo-
żna było poznać niezwykłe cieka-
wostki. 

Ważnym punktem w kalen-
darzu MLA 2018 był też konkurs
Karaoke Super Star. Wokalne po-
tyczki rozpoczęły się eliminacja-
mi w klubach we wszystkich
miejscowościach naszej gminy.
Najlepsi uczestnicy dostali możli-
wość wzięcia udziału w profesjo-
nalnych warsztatach, które przy-
gotowały ich do występu na wiel-
kiej scenie. Finałowy koncert
odbył się 18 sierpnia na deptaku
w Mielnie, a na sam koniec wy-
stąpił zespół VIDEO, który wcze-
śniej oceniał występy finalistów. 

Nie możemy też zapomnieć o
inicjatywach mieszkańców, dzięki
którym plan letnich wydarzeń był
jeszcze atrakcyjniejszy! Gminne
stowarzyszenia z małym wspar-
ciem Centrum Kultury w Mielnie

zorganizowały m.in. „Dzień ryby” i
„Koncert muzyki łatwiej, lekkiej i
przyjemnej” w Chłopach, „Powita-
nie lata”,  „Dzień Dziecka” i „Ro-
dzinny Festyn Wakacyjny” w Mie-
lenku oraz Festyn turystyczno -
sportowy „Na Fali” i słynny już „Fe-
styn Pieczonej Gęsi” w Gąskach.
Na stałe wpisała się również impre-
za „Światełko dla anioła” którą or-
ganizujemy od lat wspólnie z na-
szymi ratownikami. W tym roku na
wszystkich mieleńskich plażach
punktualnie o godz. 22:00  odbył
się imponujący pokaz fajerwerków. 

Dziękujemy za tak liczny

udział w wydarzeniach i już teraz
zapraszamy na Mieleńskie Lata
Artystyczne 2019.  Gwarantujemy,
że zabawa będzie jeszcze lepsza.
Przypominamy też, że jesteśmy
otwarci na pomysły mieszkańców,
więc jeśli masz swoje propozycje
lub uwagi dotyczące kalendarza
wydarzeń, prosimy o kontakt z
Centrum Kultury w Mielnie. Na-
sze drzwi są zawsze otwarte dla
mieszkańców!

Już teraz zapraszamy wszyst-
kich na Sylwestra w Mielnie, a
gwiazda wieczoru niech na razie
pozostanie niespodzianką…

Kolejne Mieleńskie Lato Artystyczne za nami 

tego lata naprawdę
dużo się działo
Tegoroczne Mieleńskie Lato Artystyczne to kolejne imprezy dla całych
pokoleń, kolejne wielkie gwiazdy oraz kolejne… rekordy! Zapraszamy do
zapoznania się z krótkim podsumowaniem, w którym przypomnimy Wam
najciekawsze momenty minionego lata.
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- Jaki był ten upalny sezon 2018?

Jak go można podsumować?

- Trudny, ale mimo wielu akcji
ratowniczych bezpieczny. Bardzo
dużo słońca i bardzo ciepła woda w
Bałtyku – ok. 23 stopni przyciągała
turystów. Co istotne, jako nieliczni
na wybrzeżu, nie wywiesiliśmy
czerwonej f lagi w związku z zanie-
czyszczeniem wody lub pojawie-
niem się sinic na kąpieliskach w
gminie Mielno! Pozytywna zmiana
to zmiana prof ilu turysty – więcej

było rodzin z dziećmi, a mniej roz-
bawionej młodzieży.

- Co wam sprawiało najwięcej

kłopotów? Dużo mieliście akcji? 

- Początek lipca był deszczowy
z kilkoma „wyjątkowymi” akcjami
np. windsurfer zaplątany w sieci,
czy reanimacja uczulonego na
ugryzienia 60–latka. Koniec lipca
słoneczny, ale z mocnym wiatrem!
Wówczas w dwa dni uczestniczyli-
śmy w ponad 20 akcjach i udzielili-
śmy pomocy w wodzie 16 osobom.
Początek sierpnia południowy
wiatr - 10 osób doholowanych do
brzegu, a w tym rekordziści: matka
z 10-letnim synem na pontonie ok.
2 km w głąb morza, czy pływak - 3
km od brzegu! Do końca sierpnia
uczestniczyliśmy w 191 akcjach w
wodzie, szukaliśmy rodziców 106
zagubionych dzieci, 37 wyzywali-
śmy karetkę, 5 razy lądował heli-
kopter oraz 12 razy wzywaliśmy
policję.

- Jak pływać, by nie utonąć? 

- Przede wszystkim pływać na
kąpieliskach strzeżonych! Kąpać się
tylko przy białej fladze! Nie pływać
w pobliżu miejsc niebezpiecznych
np. falochronów. Nie przeceniać
swoich umiejętności pływackich!
Nie nadużywać alkoholu! Ciągle i
bezustannie mieć nadzór na dzie-
ćmi! Nie skakać do nieznanej wody
na „główkę”, tym bardziej, że dno w
morzu codziennie się zmienia. Taki
skok może skończyć się urazem
kręgosłupa.

- Co trzeba zrobić widząc tonące-

go?

- Pamiętajmy wtedy o dwóch za-
sadach: tonący złapie się brzytwy,
walczy o każdy haust  powietrza.
Często się zdarza, że tonie osoba
próbująca udzielić pomocy. Jeżeli za-
uważymy na powierzchni wody oso-
bę, która gwałtownie macha rękoma
– usiłuje płynąć (przeważnie bez wię-
kszego skutku), ma głowę odchyloną
do tyłu i próbuje złapać oddech to
znak, że dzieje się coś złego. Często
jednak nie ma takich objawów, ludzie
toną po cichu! Dlatego ważna jest ob-
serwacja wody i osoby będącej pod
nasza opieką! Jeśli nie mamy pojęcia o
tym, jak bezpiecznie przeprowadzić
akcję ratowniczą – wzywajmy pomo-
cy. Alarmujmy ratowników,  jeżeli są
w pobliżu, jeżeli nie to zadzwońmy

pod nr 601 100 100. Nie znając technik
ratowniczych możemy do osoby to-
nącej podejść tworząc „łańcuch życia”
lub podpłynąć z przedmiotem o dużej
wyporności. Pomocne mogą okazać
się dmuchane zabawki plażowe, czy
zwinięta karimata. W każdym przy-
padku podpływamy do tonącego i
trzymając się od niego w bezpiecznej
odległości staramy się mu podać ten
przedmiot tak, by mógł go uchwycić.
Najważniejsze, aby tonącego wycią-
gnąć z wody jak najszybciej i zapew-
nić mu fachową pomoc. Do każdej
osoby podtopionej wzywamy „erkę”!

- Czy ratownik przed rozpo-

częciem pracy przechodzi jakieś

dodatkowe szkolenia? kto nadaje

się na ratownika ? Jak ocenia pan

dzisiejszą młodzież, która stara

się o uprawnienia ratownika? 

- Każdy ratownik musi ukoń-
czy kurs ratownika wodnego zor-
ganizowany przez uprawnioną or-
ganizację oraz kurs kwalif ikowa-
nej pierwszej pomocy, który co 3
lata wymaga recertyf ikacji. Mło-
dzież? Strzałem w dziesiątkę  jest
nabór chłopców i dziewcząt ze
sportowej klasy pływackiej z Ko-
szalina.

- Czy ratownicy deklarują powrót

do Mielna w przyszłym roku? 

- W większości  tak. Co mnie
osobiście bardzo cieszy. 

gorące lato, ale bezpieczny sezon
Rozmowa z Leszkiem Pytlem, szefem mieleńskich ratowników 

leSzek Pytel jakO ratOwnik
Pracuje na Plażach Mielna
już Od 44 lat. POza SezOneM
jeSt nauczycieleM w kOłO-
brzegu. Od POnad 20 lat kie-
ruje zeSPOłeM ratOwników
w gMinie MielnO.

"Święto Wody" to festyn którym
oficjalnie zakończyliśmy tego-
roczny sezon turystyczny w naszej
gminie. 

- Woda nas otacza, geogra-
ficznie jesteśmy usytuowani mię-
dzy wodami, takie też mamy ha-
sło promocyjne stąd też od ubie-
głego roku sezon wakacyjny
kończymy tematycznym festy-
nem dedykowanym temu żywio-
łowi - informuje Olga Roszak -

Pezała, burmistrz Mielna. Nie za-
brakło zatem mnóstwa wodnych
atrakcji dla dzieci, czyli wodnych
warsztatów, wodnego laborato-
rium, spektaklu o morskiej te-
amatyce oraz licznych konkursów
dla publiczności. Uczestnicy fe-
stynu degustowali - jak przystało
na wodne święto nadmorskiej
gminy - potrawy przygotowane na
konkurs kulinarny pn. "Smakowe
dziedzictwo ryby" zorganizowany
przez Mieleńską Lokaną Grupę

Rybacką oraz specjały przygoto-
wane m. in. przez Joannę Stud-
nicką - finalistkę szóstej edycji
MasterChefa.

Zaintersowniem cieszyło się
także oryginalne stoisko - serwu-
jące regionalne przysmaki - na-
szego samorządowego partnera -
Gminy Wieliszew. Swój repertar
zaprezentowały także: Zespół Ła-
wica, Sandra Cygan, Zespół Faj-
ters, Zespół Yaka Band. A wszyst-
ko rewelacyjnie zaprezentowane
przez konferansjerkę - Sylvię Dj
Vocal.

Podczas imprezy, spośród
mieszkańców, którzy regularnie
opłacają rachunki za wodę Spółka
Ekoprzedsiębiorstwo rozlosowała
trzy rowery. Oprócz artystów wie-
czoru gorące brawa na scenie
otrzymały służby (ratownicy wod-
ni, policjanci, strażacy, straż
miejska, ratownicy medyczni,
pracownicy Centrum Kultury
w Mielnie i Mieleńskiego Ośrod-
ka Sportu i Rekreacji) odpowie-
dzialne za obsługę, bezpieczeń-
swto, porządek i ofertę kulturalną
w sezonie wakacyjnym. - Sztab lu-
dzi czuwał nad naszymi gośćmi i
na lądzie, i na wodzie, sztab ludzi
sprzątał regualnie całą gminę, i
kreatywne CKM zoragnizowało pa-
kiet imprez w ramach Mieleńskiego
Lata Artystycznego - dziękując po-
szczególnym ekipom mówiła bur-
mistrz Mielna.   

Na koniec wakacji na niebie
rozbłysły fajerwerki, a mieszkań-
ców do późnych godzin zabawiał
zespół "Leszcze". 

Festyn na koniec sezonu
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gmin z województwa
z a c h o d n i o p o m o r -
skiego otrzyma gran-

ty na organizację szkoleń z obsłu-
gi internetu. Z bezpłatnych kur-
sów skorzystają także mieszkańcy
z gminy Mielno.

Program „Ja w internecie”, re-
alizowany przez Fundację Legal-
na Kultura, jest skierowany do
dorosłych mieszkańców (od 25
roku życia) i ma nauczyć bez-
piecznego korzystania z interne-
tu, pokazać jak internet przydaje
się w prowadzeniu własnego biz-
nesu i wzmocnić pozycję na ryn-
ku pracy.

Istotnym elementem szkoleń
jest przygotowanie mieszkańców
do korzystania z usług publicz-
nych online (np. załatwianie
spraw urzędowych, składanie
wniosków o dopłaty dla rolników
czy 500+), poruszania się w porta-
lach społecznościowych, czy wy-
korzystywania internetu we wła-
snej działalności biznesowej. 

Gminy mogą ubiegać się o

granty do 150 tysięcy złotych, w
programie nie jest wymagany
wkład własny, a dla mieszkańców
szkolenia są bezpłatne. Tematy
szkoleń dopasowane są do po-
trzeb mieszkańców. Gminy mogą
wybrać co najmniej dwa, spośród

siedmiu, tematów: Rodzic w In-
ternecie, Mój biznes w sieci, Moje
finanse i transakcje w sieci, Dzia-
łanie w sieciach społecznościo-
wych, Tworzenie własnej strony
internetowej (bloga), Rolnik w
sieci, Kultura w sieci.

Szkolenia internetowe 
dla mieszkańców 

W tym roku tytuły Samorządowego
Lidera przyznano aż 50 jednostkom
samorządu terytorialnego. Super Li-
dera tylko trzem, w tym gminie
Mielno. 

Ogólnopolski Program Zwalcza-
nia Grypy co roku wyróżnia najaktyw-
niejsze samorządy, które z najwięk-
szym zaangażowaniem i uwzględnia-
jąc najnowsze osiągnięcia medycyny
realizują projekty zdrowotne w zakre-
sie profilaktyki grypy. 

- Samorządy terytorialne najle-
piej znają potrzeby swoich mieszka-
ńców. Co więcej, bardzo często
same ponoszą konsekwencje grypy
płacąc za leczenie jej powikłań,
które często wymagają hospitaliza-
cji. Doceniając społeczny aspekt
profilaktyki grypy działają z coraz
większym zaangażowaniem. Grypa
to groźna choroba, dlatego każdego
roku wyróżniamy pracę lokalnych
władz w zakresie zwalczania grypy.
Dzięki programom realizowanym
przez samorządy, co roku w całej

Polsce zostaje zaszczepionych ok.
200 tys. osób, w tym głównie osoby
z grup ryzyka - podsumował tego-
roczną edycję prof. dr hab. n. med.
Adam Antczak, przewodniczący
Rady Naukowej Ogólnopolskiego
Programu Zwalczania Grypy. 

Gmina Mielno 
skutecznie 
walczy z grypą 

Burmistrz Mielna Olga 
Roszak - Pezała wręczyła pierw-
szym mieszkańcom naszej gminy
tzw. przycisk życia.

Gmina Mielno przystąpiła do
Krajowego Systemu Powszechnej Sa-
morządowej Teleopieki Domowej.
Podsystem przywoławczo-alarmowy
teleopieki (tzw. przycisk życia) jest
uzupełnieniem o dodatkowe możli-
wości systemu opieki domowej i doty-
czy osób okresowo lub stale samot-
nych, ulegających wypadkom w
domu. 

Przycisk życia dostępny jest w
formie odpłatnej i darmowej po spe-
łnieniu wymaganych kryteriów. Przy-
stąpić do systemu może każdy miesz-
kaniec gminy. 

Informacje, zasady, kryteria i
wnioski są dostępnie u pracowników
socjalnych MOPS: tel. 94 3 189 202.

Seniorzy wyposażeni 
w przyciski życia  
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- Dobiega końca druga kadencja

kierowania przez panią Urzędem

obecnie Miejskim. Co się zmieni-

ło w tym czasie?

- Od czasu objęcia przeze mnie
funkcji wójta, potem burmistrza gmi-
ny Mielno staram się tak zorganizo-
wać pracę urzędu, aby był on możliwie
jak najbardziej przyjazny naszym
mieszkańcom. Przez te lata zmieniała
się otaczająca nas rzeczywistość i
zmieniał się nasz urząd. Obecnie
mamy bardzo sprawną administrację
w gminie. Choć wielu tego nie dostrze-
ga, to warto zauważyć, że przeciętny
czas załatwiania sprawy w naszym
urzędzie znacznie skrócił się na prze-
łomie ostatnich lat. Czynności admi-
nistracyjne, na załatwienie których
mieszkaniec czekał niegdyś po kilka-
naście a nawet więcej dni, dziś zała-
twiane są od ręki. Wiele spraw jak np.
wnioski dotyczące zezwoleń na sprze-
daż napojów alkoholowych, wnioski o
decyzje o warunkach zabudowy, wnio-
ski o wydanie dowodu osobistego,
sprawy meldunkowe, deklaracje na
wywóz odpadów, rejestracja działal-
ności gospodarczej lub zmiany w ewi-
dencji działalności gospodarczej mo-
żna załatwić nie wychodząc z domu
poprzez kontakt elektroniczny z
urzędem. To, co kiedyś wymagało kil-
ku wizyt w urzędzie dziś załatwiamy
podczas jednego spotkania urzędnika
z mieszkańcem. Łatwo przyzwyczaja-
my się do dobrych rzeczy często zapo-
minając jak było jeszcze powiedzmy
dekadę temu. Sprawna administracja
to nie tylko szybsze załatwianie spraw
mieszkańców, ale także szybszy roz-
wój naszej „Małej Ojczyzny”, poprzez
wyraźny wzrost inwestycji gminnych
f inansowanych zarówno ze środków
własnych, jak i dotacji zewnętrznych.
To, że od kilku lat Mielno jako gmina
jest liderem pozyskiwania i wykorzy-
stania środków unijnych na inwestycje
publiczne w Polsce, to także efekt do-
brej organizacji pracy urzędu, odpo-
wiedniej polityki kadrowej w której
przede wszystkim stawiamy na ludzi
wykwalif ikowanych, kompetentnych
ale także zaangażowanych. To nasi -
często niedoceniani - urzędnicy dzięki
swojej wiedzy i umiejętnościom pozy-
skują dla gminy Mielno ogromne środ-
ki unijne na różnego typu projekty, li-
czone już w dziesiątkach milionów
złotych. Warto uświadomić lokalnej
społeczności, że wniosków złożyliśmy
naprawdę sporo, w sumie na niebaga-
telną kwotę prawie 24 milionów zło-
tych, i to praktycznie w każdej dziedzi-
nie, w której było to możliwe. Mało
która gmina w Polsce może pochwalić
się podobnym wynikiem. Łącznie z sa-
mego tylko RPO WZ 2014-2020 otrzy-
maliśmy już ok. 12 mln zł, to jest trzy-
krotnie więcej niż w okresie 2007-2013.
Te wszystkie inwestycje, niektóre już
zrealizowane, inne w trakcie realiza-
cji, a jeszcze inne będące na etapie
projektowania, posłużą naszym
mieszkańcom przez wiele lat popra-
wiając ich komfort pracy i życia. 

- Czy poza znacznie sprawniej-

szym załatwianiem spraw

urzędowych nasi mieszkańcy

mogą liczyć także na inne udo-

godnienia w relacjach z urzędem?

- Poza wspomnianym znacznym
„przyśpieszeniem” załatwiania spraw
w Urzędzie wprowadziliśmy także
udogodnienia mające na celu ułatwie-
nie kontaktu mieszkańca (szczególnie
osób starszych i niepełnosprawnych) z
urzędnikiem. Obowiązuje zasada, iż

referaty mające najczęstszy kontakt z
mieszkańcami zostały przeniesione
na parter budynku, zaś pracownicy
pozostałych referatów, gdy sytuacja
tego wymaga, schodzą do interesanta
na parter i tam załatwiają jego spra-
wę. To rozwiązanie chociaż się spraw-
dza, jest rozwiązaniem tymczaso-
wym. Już wkrótce, po przejęciu po-
mieszczeń obecnie zajmowanych
przez Policję przeprowadzimy moder-
nizację całego budynku Urzędu. Prio-
rytetem jest ułatwienie dostępu do po-
szczególnych referatów osobom star-
szym i niepełnosprawnym. W planach
jest więc budowa podjazdu i nowocze-
snej windy. Usprawnienia te uwzględ-
niają także potrzeby np. rodziców z
małymi dziećmi.  Ponadto dla wygody
mieszkańców załatwiających sprawy
urzędowe które często wiążą się z
wniesieniem różnych opłat uruchomi-
liśmy możliwość płacenia kartą. Do-
datkowo w budynku zlokalizowany
jest oddział banku oraz bankomat. 

- kiedyś mówiąc o urzędzie użyła

pani sformułowania „ludzki

urząd”. Co to określenie oznacza

w praktyce?

- Dla dobrego funkcjonowania
gminy ważny jest kontakt urzędu z
mieszkańcami. Nie chodzi tylko o for-
malne załatwianie spraw, ale przede
wszystkim o wsłuchanie się w głos
mieszkańców, o dostrzeganie ich
spraw i problemów które nie zawsze są
formalnie do rozstrzygnięcia w
urzędzie.  Oczywiście urząd ma swoją
funkcję i zadania, ale to nie wyklucza
bycia przyjaznym dla mieszkańca.
Wręcz przeciwnie. Od początku swojej
kadencji zachęcam mieszkańców do
kontaktu. Zapraszam do urzędu i do
mnie bezpośrednio. Jesteśmy po to,
aby pomagać. Zawsze mówię, że może
nie wszystkie sprawy da się załatwić
po myśli mieszkańca, ale zawsze mo-
żna znaleźć jakieś rozwiązanie proble-
mu, które choćby po części usatysfak-
cjonuje zainteresowane strony. Uczu-
lam także „moich” urzędników do
takiego właśnie podejścia, i do kre-
atywnego szukania wyjść z trudnych
spraw. Urzędnik w wielu kwestiach ma
przewagę znajomości prawa i właśnie
tę przewagę powinien wykorzystać by
stać się przewodnikiem i pomocną dło-
nią dla poszukującego interesanta. 

Myślę, że należy zwalczać ste-
reotypy urzędu i urzędnika zamknię-
tego czy niedostępnego. Jedno wiem -

nasz urząd… jest ludzki, bo stworzo-
ny dla ludzi, ludzki… bo pracują w
nim otwarci ludzie.  

- Czy może pani wskazać jakieś

konkretne rezultaty takiego po-

dejścia?

- Oczywiście. To właśnie wsłu-
chując się w głosy naszych mieszka-
ńców, drobnych przedsiębiorców pro-
wadzących w naszej gminie swoje nie-
wielkie, i często sezonowe biznesy,
podjęliśmy się organizacji cyklicznych
szkoleń i konsultacji z udziałem eks-
pertów i przedstawicieli Urzędu Skar-
bowego, Zakładu Ubezpieczeń Spo-
łecznych, Sanepidu i innych instytucji
państwowych.  Celem jest wsparcie
przedsiębiorców w prowadzeniu biz-
nesu bez narażania się na konsekwen-
cje często nieświadomego niedopełnie-
nia obowiązków wynikających z – po-
wiedzmy szczerze – dość
„zagmatwanego” prawa. Innym przy-
kładem rozwiązań wdrożonych w na-
szym urzędzie i wychodzących na-
przeciw oczekiwaniom mieszkańców
jest utworzenie w budynku Punktu
Porad Prawnych. To w nim można
bezpłatnie uzyskać pomoc i poradę
prawną. Lokalna społeczność nie za-
wsze ma możliwość skorzystania z
odpłatnych usług prawnych świadczo-
nych na zasadach komercyjnych i dla-
tego chętnie właśnie tutaj przychodzi i
uzyskuje konkretne wsparcie.  Zmody-
f ikowaliśmy także godziny pracy tak,
aby był on dostępny dla naszych inte-
resantów w różnych porach dnia. I to
myślę jest właśnie ludzie działanie,
ludzkiego urzędu. 

- w jaki sposób urząd „wsłuchuje

się” w głosy mieszkańców?

- Komunikacja z naszymi miesz-
kańcami jest dla nas nie tylko ważna,
ale też inspirująca. Wiele dobrych roz-
wiązań w gminie zawdzięczamy suge-
stiom mieszkańców,  zarówno tym
przekazywanym formalnie w postaci
różnych pism i petycji, jak i tym nie-
formalnym w postaci wpisów czy opi-
nii na forach społecznościowych.
Dużo wskazówek czerpie też z moich
bezpośrednich spotkań i relacji z
mieszkańcami,  i to przy różnych oka-
zjach. W ostatnich dniach uczestni-
czyłam osobiście w zebraniach wiej-
skich. Jest to dla mnie nieocenione
źródło wiedzy o gminie, jej mieszka-
ńcach i ich codziennych troskach.
Często dowiaduję się o kluczowych
problemach, których próżno szukać w

dokumentach urzędowych. Stąd wiem
jak ważne są dla lokalnej społeczności
nawet z pozoru drobne sprawy doty-
czące funkcjonowania poszczegól-
nych miejscowości.  Staramy się, aby
wzajemna komunikacja była jak naj-
lepsza. Dlatego też stale rozwijamy i
udoskonalamy rozmaite narzędzia
dialogu.  Z jednej strony są to media
elektroniczne na których udostępnia-
my najważniejsze informacje doty-
czące naszej gminy czyli strona inter-
netową /www.mielno.pl/, czy prof il
Facebook’owy GminaMielno, ale także
prowadzimy strony tematyczne wręcz
branżowe jak www.ekomielno.pl – ser-
wis poświęcony sprawom ekologii i go-
spodarce odpadami, czy serwis
www.inwestycje.mielno.pl pokazujący
najważniejsze inwestycje ostatniej de-
kady. Ważnym narzędziem informo-
wania mieszkańców o istotnych zda-
rzeniach w gminie Mielno jest system
powiadamiania SMS wdrożony przez
urząd. Jest on dostępny bezpłatnie dla
wszystkich zainteresowanych, którzy
chcą otrzymywać kluczowe informa-
cje bezpośrednio na swój telefon ko-
mórkowy. Tych, którzy jeszcze nie
przyłączyli się do systemu, zachęcam
by to zrobili. Ponadto mając na uwa-
dze sugestie mieszkańców w tym roku
zmieniliśmy sposób dystrybucji nasze-
go gminnego biuletynu informacyjne-
go „Życie Gminy”. Obok dostępności w
dotychczasowych punktach jest rów-
nocześnie dostarczany bezpośrednio
do skrzynek pocztowych wszystkich
gospodarstw domowych. Wiemy, że ta
forma dystrybucji spotkała się z bar-
dzo pozytywnym przyjęciem mieszka-
ńców. Ja osobiście także cenię sobie
bardzo kontakt z najmłodszymi
mieszkańcami naszej Gminy. Oni są
zawsze szczerzy i mówią wprost to
czego dorośli by w taki sposób nie po-
wiedzieli. Czasem powoduje to zabaw-
ne, czasem niezręczne sytuacje. Ale
zawsze jest nieocenionym źródłem
wiedzy. 

- Jak nasz urząd plasuje się na tle

innych urzędów gminnych i miej-

skich?

- Nasze starania przyniosły
nam uznanie nie tylko w oczach
mieszkańców doceniających wiele
pozytywnych zmian, ale także w
opiniach niezależnych ekspertów
oceniających funkcjonowanie na-
szego Urzędu na tle urzędów in-
nych miast i gmin w Polsce. Po-
twierdzeniem tego są liczne nagro-
dy i nominacje  m.in.: Gmina z
niską opłatą klimatyczną – 2015,
Urząd Przyjazny Mediom i Społe-
czeństwu – 2014, Przyjazna Gmina
2015 - Samorząd 25 - lecia w kate-
gorii: gmina wiejska o charakterze
turystycznym, Gospodarny Samo-
rząd 2017, Obywatelski Samorząd
2017, Gmina - Lider w realizacji
programów zdrowotnych, nomina-
cja do nagrody Super Samorząd
2016, III miejsce w rankingu
"Rzeczpospolitej" - Najlepszy Sa-
morząd 2016, Gmina Mielno Samo-
rządowym Liderem Współpracy z
NGO – 2016,2017,2018.  Oczywiście
nie jest to tylko moja zasługa, ale
wszystkich pracowników, gdyż
urząd to praca całego sztabu spe-
cjalistów.  W tym miejscu warto
też wspomnieć, że nasz urząd co-
rocznie przechodzi co najmniej
kilka kontroli i audytów prowa-
dzonych przez państwowe organy
nadzorujące jak np. Regionalną
Izbę Obrachunkową, Najwyższą
Izbę Kontroli, Urząd Marszałkow-
ski, czy Wojewodę Zachodniopo-
morskiego i jak dotychczas
wszystkie te kontrole kończyły się
dla nas pomyślnie, zaś zalecenia
pokontrolne ograniczały się głów-
nie do kwestii technicznych. Pod-
czas mojej kadencji nigdy nie
stwierdzano żadnych poważnych
nieprawidłowości, co dobrze
świadczy o naszym zespole,
którym mam zaszczyt kierować.  

jesteśmy po to, aby pomagać 
O funkcjonowaniu Urzędu Miejskiego w Mielnie rozmawiamy z Burmistrz Mielna - Olgą Roszak-Pezałą. 

/NAGRODY ZA PRACĘ /
Potwierdzeniem tego są liczne nagrody i nominacje  m.in.: 
Gmina z niską opłatą klimatyczną – 2015, Urząd Przyjazny Mediom i Społecze-
ństwu – 2014, Przyjazna Gmina 2015, Samorząd 25 - lecia w kategorii gmina
wiejska o charakterze turystycznym, Gospodarny Samorząd 2017, Obywatelski
Samorząd 2017, Gmina - Lider w realizacji programów zdrowotnych, nominacja
do nagrody Super Samorząd 2016, III miejsce w rankingu "Rzeczpospolitej" -
Najlepszy Samorząd 2016, Gmina Mielno Samorządowym Liderem Współpracy z
NGO – 2016, 2017, 2018
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Serdecznie zapraszam mieszkańców gminy 
do skorzystania z bezpłatnych programów zdrowotnych

finansowanych z budżetu gminy Mielno w 2018 r.:
szczepienia mieszkańców 
przeciwko grypie 
(osoby powyżej 65. roku życia).

rejeStracja:
• miejsce rejestracji:

gabinet nr 2 – zOz „Med-care” Sp. j. l. ko-
siński, w. kosiński (parter) w Ośrodku
zdrowia w Mielnie przy ulicy bolesława
chrobrego 9,

• termin rejestracji:

od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00–17.00
(od 1 września 2018 r.),

• telefoniczna rejestracja:

094 316-65-15.

szczepienia będą przeprowadzane codziennie w okresie
od 15 września 2018 r. do 30 listopada 2018 r. (bez sobót
i niedziel) w godzinach 9.00-13.00 i 15.00-17.00, w Ośrodku
zdrowia w Mielnie przy ulicy bolesława chrobrego 9 w gabi-
necie zOz „Med-care” Sp. j. l. kosiński, w. kosiński.. nie obo-
wiązuje wcześniejszy wybór lekarza rodzinnego.

wyMaGane DokUMenTy: dowód osobisty. 

ilość szczepień ograniczona. 

wykonawca wyłoniony w drodze konkursu ofert realizujący program: zOz
„Med-care”  Sp. j. l. kosiński, w. kosiński, ul. Saperów 34, 75-647 ko-
szalin.

program profilaktyki raka 
gruczołu krokowego

(mężczyźni powyżej 45. roku życia).

rejeStracja:
• miejsce rejestracji:

gabinet nr 2 – zOz „Med- care” Sp. j. l. kosiński, w. kosiński (parter) w
Ośrodku zdrowia w Mielnie przy ulicy bolesława chrobrego 9,

• termin rejestracji: 

od poniedziałku do piątku w godzinach 8.30–18.00 (od 1 września
2018r.),

• telefoniczna rejestracja: 

094 316-65-15.

badania zostaną przeprowadzone po uprzedniej reje-
stracji w Ośrodku zdrowia w Mielnie przy ulicy bole-
sława chrobrego 9 w gabinecie lekarskim nr 2 zOz
„Med- care” Sp. j. l. kosiński, w. kosiński w wybrane
niedziele m.in.:

• 14 października 2018 r. w godzinach 
10.00-13.00,
• 21 października 2018 r. w godzinach 10.00-13.00,
• 28 października 2018 r. w godzinach 10.00-13.00,

wyMaGane DokUMenTy: dowód osobisty. 

ilość badań ograniczona. 

wykonawca wyłoniony w drodze konkursu ofert realizujący program:
usługi Stomatologiczno- lekarskie S.c. katarzyna i Sławomir Firmanty, ul.
M. karłowicza 3/3, 75-563 koszalin.

INFORMACJA

Ekoprzedsiębiorstwo Sp. z o.o. w Mielnie informuje, że w 2018 r. na terenie Gminy Mielno odbędzie się
zbiórka odpadów wielkogabarytowych, elektrycznych, elektronicznych i złomu wg następującego har-
monogramu:
odbiór odpadów elektrycznych, elektronicznych i złomu:

28.09.2018 r. – zbiórka na terenie całej gminy zużytego sprzętu elektrycznego, elektronicznego i
złomu, odbiór po zgłoszeniu telefonicznym do dnia 27.09.2018 r.
tel: 94 311 58 91.

Rodzaje odpadów elektrycznych, elektronicznych i złomu odbieranych podczas zbiórek:
• Zużyty sprzęt RtV – telewizory, radia, magnetofony, odtwarzacze Cd i dVd, wzmacniacze, kolumny,
kamery, instrumenty muzyczne, itp.
• Zużyty sprzęt aGd – lodówki, zamrażalki, pralki, zmywarki, kuchenki gazowe i elektryczne, mikrofa-
lówki, piece elektryczne i inne,
• Złom żelazny i nieżelazny, akumulatory.
UWaGa!!! ZUŻYtY SPRZĘt ElEKtRYCZnY I ElEKtRonICZnY MUSI BYĆ oddanY W CaŁoŚCI,
BEZ WYMontoWanEJ ElEKtRonIKI!
Za całość sprzętu odpowiada właściciel posesji. Sprzęt rozmontowany nie będzie odbierany.
odbiór odpadów wielkogabarytowych :

02.10.2018r.- miejscowości: Mielno (oś. Centrum), Mielenko.
03.10.2018r. – miejscowości: Mielno (oś. Unieście), Łazy.
04.10.2018r. – miejscowości: Sarbinowo, Chłopy, niegoszcz, Radzichowo, Komorniki, Gąski, Pękalin,
Paprotno.

Rodzaje odpadów wielkogabarytowych odbieranych podczas zbiórek:
• Meble i elementy stolarki – szafy, półki, stoły krzesła, itp.
• dywany i wykładziny nieklejone.
• odzież, tekstylia,
• Zużyte opony
W czasie zbiórki odpadów wielkogabarytowych nie będą odbierane odpady elektryczne i elektroniczne.
Zbiórka odbędzie się w formie „wystawki”, tzn. odpady należy wystawić przed posesję. odpady będą
odbierane nieodpłatnie przez pracowników firmy Ekoprzedsiębiorstwo Sp. z o.o.
odpady w wyznaczonym terminie zgodnie z powyższym harmonogramem należy wystawić przed po-
sesją po godzinie 7.00, w dniu wystawki w miejscu dostępnym, umożliwiającym załadunek.
Ponadto przypominamy Mieszkańcom, że odpady budowlane, remontowe i rozbiórkowe nie podlegają
odbiorowi w ramach „wystawki”.
Zbiórka dotyczy tylko mieszkańców, którzy złożyli deklarację w Urzędzie Miejskim w Mielnie.
Ponadto informujemy, że przez cały czas ww. odpady można przywozić indywidualnie do PSZoK- ów
w Mielnie i Kiszkowie.

OBWIESZCZENIE
BURMIStRZa MIElna

Z dnIa  21  SIERPnIa 2018 RoKU
na podstawie art. 422 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (dz. U. z 2018 r. poz. 754,

1000 i 1349) Burmistrz Mielna podaje do publicznej wiadomości informację o okręgach wyborczych, ich gra-
nicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w okręgach wyborczych oraz siedzibie Miejskiej Komisji Wy-
borczej w Mielnie w wyborach do Rady Miejskiej Mielna zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

Siedziba Miejskiej Komisji Wyborczej w Mielnie mieści się w Urzędzie Miejskim w Mielnie, ul. B.Chro-
brego 10, sala konferencyjna nr 101, I piętro 


