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zycie gminy

Powstało niedawno, a codzien-
ne zajęcia udowadniają, że jego
istnienie było konieczne. 

– Mamy za sobą już kilkanaście
godzin indywidualnych spotkań
przedstawicieli zarządów NGO dzia-
łających na terenie gminy Mielno ze
specjalistami. Jedni chcą wiedzieć, na
jakich warunkach zawierać umowy 
z wolontariuszami, a na jakich
zatrudniać pracowników do wyda-
rzeń jednorazowych lub długotermi-
nowych. Inni z kolei jak zmodyfiko-
wać statut, by nie ograniczał działań
zarządu czy rozwoju organizacji, jesz-
cze inni nabierają odwagi do sięgania
po finansowe środki zewnętrzne 
– opisuje Hubert Heinsch, prezes
ELOT, problemy z jakimi zgłaszają
się przedstawiciele NGO. 

Warto przypomnieć, że w punk-
cie COP, w zwartki od godz. 14 do 18,
stałe dyżury pełni koordynator
projektu.

– Zapraszamy wszystkie stowa-
rzyszenia z terenu gminy Mielno.
Jeżeli macie jakiekolwiek proble-
my – dzwońcie, przychodźcie po
porady – zachęcają członkowie
ELOT. 

Projekt Ekowspólnoty LOT skie-
rowany jest właśnie do społeczników
zrzeszonych w NGO, którzy chcą
działać dla innych na przekór prze-
ciwnościom. Przeszkody da się poko-
nać, tym łatwiej, im większa możli-
wość nawiązania współpracy 
z innymi organizacjami oraz skorzy-
stania ze wsparcia specjali – przeko-
nuje prezes ELOT. 

Centrum organizacji Pozarządowych działa prężnie 

G
mina skorzystała z Regio-
nalnego Programu Opera-
cyjnego, do którego – co

warto zaznaczyć – złożyła dwa
projekty i uzyskała ich akceptację:
rozbudowę Promenady Przyjaźni 
i budowę Skarbnicy Wioski Rybac-
kiej w Chłopach (szerzej na str. 2).

– Cieszę się, iż nasze nadmorskie
gminy aktywnie sięgają po środki
finansowe na realizację nowocze-
snych inwestycji. W gminie Mielno
oba projekty to szansa na wzbogace-
nie całorocznej oferty turystycznej.
To także inwestycje na niepogodę. 
I co istotne, to prezentacja tego 
z czego słynnie region – plaża, morze
i tradycje rybackie – stwierdził Jaro-
sław Rzepa, marszałek województwa
zachodniopomorskiego po podpisa-
niu umowy.

Projekt rozbudowy promenady
zakłada połączenie dwóch istnie-
jących odcinków promenady w jedną
całość. Istniejące zejścia na plażę
przy ul. Orła Białego, Chmielnej 

i Mickiewicza zostaną połączone
kładkami posadowionymi na stalo-
wych palach, tuż przed czołem
wydmy. Kładki łącznie będą miały
około 300 metrów i dzięki nim
promenada w Mielnie wydłuży się
do około 1600 metrów. 

– Podpisane umowy na dofinan-
sowanie naszych projektów przede
wszystkim spełnią marzenia miesz-
kańców oraz oczekiwania turystów 
i na pewno staną się wizytówką
naszej nowoczesnej gminy. Jestem
przekonana, że odbudowana Prome-
nada Przyjaźni w Mielnie, jak i multi-
medialny obiekt w Chłopach, będą
samodzielnymi produktami tury-
stycznymi. I na pewno staną się także
alternatywną na spędzenie lata 
w naszej gminie mimo niesprzyjającej
aury. Po tegorocznym deszczowym
sezonie przekonaliśmy się, iż takich
atrakcji nam brakuje – ocenia Olga
Roszak-Pezała, burmistrz Mielna. 

Projekt przewiduje wykonanie
fundamentów w postaci pali żelbe-

towych spinanych podwaliną żelbe-
tową, służących jako podpory nośne
konstrukcji stalowej. Nawierzchnia
projektowanej kładki wykonana
zostanie z desek z mieszanych
tworzyw sztucznych. W celu zabez-
pieczenia wydm zaprojektowana

została również specjalna mieszanka
traw, która ma przede wszystkim
zabezpieczyć powierzchnię przed
erozją. Promenada stanie się także
ważnym elementem integrującym
miasto Mielno, będzie można nią
przejść od centrum Mielna aż do

Unieścia, które od stycznia tego roku
stanowi osiedle miasta. Oprócz
wymienionych kładek wykonane
zostanie nowe oświetlenie całości
promenady oraz nowy element 
– tablice promujące atrakcje Mielna
i całej gminy.

PodPisano umowę na rozbudowę Promenady Przyjaźni w mielnie

spacer nad wydmami 
Promenada mieleńska zyska kolejny odcinek. dzięki dofinansowaniu z urzędu marszałkowskiego województwa zachodnio-
pomorskiego możliwe będzie jej wydłużenie o kolejne kilkaset metrów. Prace mają się zakończyć z końcem września 2018 roku

Centrum Organizacji 
Pozarządowych, 
Mielno, 
ul. Bolesława Chrobrego 3 b, 
tel.94 31 66 048

Rozwój PRomenady PRzyjaźni 
w mielnie – całkowita waRtość 

PRojektu 3 622 549,66 zł, 
wydatki kwalifikowane 3 337 173,78 zł,

dofinansowanie 1 668 586,88 zł.
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Miejski Ośrodek Pomocy

Społecznej w Mielnie informuje,

że od 1 sierpnia 2017 r. 

do 31 października 2017 r. 

będą przyjmowane WniOSKi 

na nOWy OKreS zaSiłKOWy

2017/2018 z zakresu:

– świadczeń wychowawczych
(500+),

– świadczeń rodzinnych,
– funduszu alimentacyjnego.

Wnioski będą przyjmowane 
w dniach:
poniedziałki godz. 8:00-15:00
wtorki godz. 8:00-12:00

środy godz. 8:00-12:00
czwartki godz. 12:00-16:00
piątki godz. 12:00-15:00

Jednocześnie informujemy, iż
wnioski o wyżej wymienione
świadczenia należy składać
wyłącznie w siedzibie Miejskiego

Ośrodka Pomocy Społecznej 
w Mielnie ul. 6-go Marca 35 
w pokoju nr 14 /parter/

Prosimy o składanie wniosków 
w wyznaczonym czasie, co pozwoli
na usprawnienie procedury przyzna-
wania świadczeń.

moPs informuje

N
owo powstały obiekt
będzie nowoczesnym,
multimedialnym budyn-

kiem łączącym funkcje muzealne 
i edukacyjne. Skarbnica powstanie na
terenie istniejącej siłowni zewnętrz-
nej przy ul. Morskiej w Chłopach.
Obiekt będzie posiadał dwie kondy-
gnacje o łącznej powierzchni blisko
400 metrów kwadratowych.

Jak podkreśla burmistrz Mielna
będzie to alternatywa dla turystów
na spędzanie wolnego czasu w przy-
padku niepogody. W budynku
gromadzone będą lokalne pamiątki,
związane głównie z tradycjami rybac-
kimi, ale także znajdą się nowocze-
sne ekspozycje poświęcone Morzu
Bałtyckiemu, ekologii, czy środowi-
sku morskiemu. 

Projekt zakłada również, iż obiekt
stanie się miejscem spotkań stowa-
rzyszeń gminnych i mieszkańców
wsi rybackiej, warsztatów tematycz-
nych, cyklicznych imprez (Dzień
Ryby, Dzień Morza), przeglądów
pieśni i festiwali o tematyce morskiej. 

Obiekt będzie udostępniany tury-
stom indywidualnym, ale głównie
zakłada się organizację wydarzeń dla
grup zorganizowanych, szczególnie
młodzieży i dzieci. „Skarbnica” stanie
się samoistnym produktem tury-
stycznym, ale także bazą do zwie-
dzania miejscowości Chłopy, która
posiada unikalną w skali kraju trady-
cyjną zabudowę szachulcową.

Ważnym elementem lokalnej trady-
cji jest kuchnia, dlatego „Skarbnica”
posiadać będzie dużą i bogato wypo-

sażoną kuchnię, w której organizo-
wane będą warsztaty kulinarne. 

– Oczywiście na stole nie zabrak-

nie ryb od miejscowych rybaków 
– zapewniała Olga Roszak-Pezała,
burmistrz Mielna, po podpisaniu 

z umowy na dofinansowanie budowy 
z Jarosławem Rzepą, wicemarszał-
kiem woj. zachodniopomorskiego.

ChłoPy 

Powstanie muzeum i świetlica
Gmina mielno otrzymała dofinansowanie do budowy obiektu o tajemniczej nazwie skarbnica wioski rybackiej 
w Chłopach. Prace ruszą niebawem, a zakończą się pod koniec września przyszłego roku.  

We wrześniu rozpocznie się
przebudowa i adaptacja budynku
byłego DPS w Gąskach na miesz-
kania. Powstanie 17 mieszkań
socjalnych i m.in. świetlica oraz
klub młodzieżowy. Koszt przed-
sięwzięcia to ponad 4,7 mln zł.

W ramach przedsięwzięcia
powstaną dwa budynki w których
łącznie będzie 17 mieszkań socjal-
nych i 1 mieszkanie chronionego.
Łączna powierzchna użytkowa
wyniesie ponad 750 mkw. Inwestycja
będzie realizowana dwuetapowo. 
W pierwszej fazie przewidziano
adaptację pomieszczeń byłego
Domu Pomocy Społecznej wraz ze
zmianą sposobu ich użytkowania,
dzięki czemu wyodrębni się 8 lokali
socjalnych oraz 1 mieszkanie chro-
nione na I piętrze. Szacunkowy
termin zasiedlenia wyznaczono na
wrzesień 2018 r. W tym budynku
znajdzie się także m.in.: świetlica
wsparcia dziennego o powierzchni
ok. 60 mkw. z dwiema salami dydak-
tycznymi, aneksem kuchennym,

toaletą i zapleczem, która zostanie
przeniesiona z dotychczasowej loka-
lizacji w Gąskach. Projektanci prze-
widzieli w budynku również klub
młodzieżowy (powierzchnia użytko-
wa ponad 57 mkw.), w skład którego
wejdzie kawiarnia internetowa,
pomieszczenie fitness i toaleta 
z natryskiem 

– To bardzo potrzebna i długo
wyczekiwana przez naszych miesz-
kańców inwestycja – podkreśliła
Olga Roszak-Pezała, burmistrz Miel-
na. – Potrzeby Miejskiego Ośrodka
Pomocy Społecznej są ogromne.
Postaramy się sukcesywnie je reali-
zować.

Lokale użyteczności publicznej

zlokalizowane będą na parterze, a do
mieszkania chronionego dostęp
nawet osobom niepełnosprawnym
zapewni platforma z podnośnikiem.
W drugim budynku po pracach
adaptacyjnych znajdzie się 9 lokali
socjalnych o średniej powierzchni
użytkowej ok. 42 mkw. Pierwsi loka-
torzy pojawią się w nim za dwa lata.

Gmina zbuduje nowe mieszkania 

Gmina na realizację projektu 
otrzymała dofinansowanie 
w wysokości 1.807.239,37 zł
z Banku Gospodarstwa Krajowego
„Fundusz Dopłat”. 
Całkowity koszt zamknie się
kwotą 4.762.353,88 zł

całkowity koszt 
budowy skarbnicy
wioski Rybackiej 
w chłopach wyniósł
2 057 427,42 zł, 
wydatki kwalifikowalne
stanowiły 
1 648 315,22 zł. 
w ramach działania
RPo Gmina mielno
otrzymała 
dofinansowanie 
824 157,59 zł.
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mieleńskie lato artystyczne 2017
w liczBach i fotoGRafiach

BooGie Boys na konceRcie 
na Powitanie lata

ławica 
i Batuta Voices 

na wsPólnym 
konceRcie 

na Powitanie 
lata

zaczęliśmy w czerwcu, a dokładniej 
24 czerwca, imprezą „noc świętojańska 
czyli powitanie lata w mielnie”. 
Statystycznie prawie każdego dnia przez całe wakacje coś ciekawego
działo się w gminie. Program Mieleńskiego Lata Artystycznego był bar-
dzo różnorodny. Każdy z wypoczywających, ale też i mieszkańców, miał
możliwość wybrania czegoś specjalnie dla siebie. Prezentowaliśmy
„Kulturę w słonecznym wydaniu” przez duże „K”, ale także przez takie
troszkę mniejsze „k”. Od repertuaru popularnego i rozrywkowego po 
poważny – żeby nie powiedzieć dostojny.
Gdybyśmy chcieli przypomnieć wszystkie imprezy tego lata, to zabrakło-
by stron w gazecie, dlatego też skupimy się na tych największych i naj-
ważniejszych dla nas, takich które być może będą zapowiedzią imprez
cyklicznych, budujących własną markę, a przy okazji markę Mielna.

maraTon zumby na dePTaku w mielnie

sPektakl Pomoc
sąsiedzka na scenie

letniej ckm

57 imprez: koncertów, przedstawień, 
kabaretów, festynów, jarmarków

Takie wianki wiTo w noC ŚwięTojańską w mielnie

wsPaniała, odPoRna na deszcz 
PuBliczność mieleńska

2 miesiące wakacji
TeaTr Pijana syPialnia ze sPekTaklem wodewil warszawski

61 dni pełnych
wrażeń i wydarzeń
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festiwal indii na dePtaku w mielnie

konCerT Cleo na mieleńskim dePTaku. TakiCh Tłumów dawno w Tym miejsCu nie było

zabawa kolorowymi Proszkami holi

Taka fajna PubliCznoŚć Podziwiała wysTęPy kabareTu 
nowaki

wysTęP kabareTu nowaki na sCenie na dePTaku w mielnie

PamiąTka 
z mielna 

i kabareT nowaki
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finaliści konkuRsu 
kaRaoke suPeR staR

wielki konkurs 
kaRaoke suPeR staR 
– śpiewać każdy może

trochę lepiej i… 
nad morzem

w pierwszej połowie sierpnia odbyły
się trzydniowe eliminacje w konkursie
karaoke super star, który zorganizo-
wany został w gminie mielno. 
do rywalizacji o nagrodę w wysokości
1500 zł przystąpili miłośnicy śpiewania
z całego kraju. koncert finałowy odbył
się 12 sierpnia na deptaku w mielnie 
a w jury zasiedli m.in. rafał bryndal,
jacek kret i wojtek jagielski czyli 
„Poparzeni kawą Trzy”.

Popisy wokalne uczestników konkursu można było podzi-
wiać w 7 klubach na terenie gminy Mielno. O zakwalifi-
kowanie się do finału przystąpiły 74 osoby. Z tego grona

komisje konkursowe wyłoniły 14. finalistów, którzy rywalizowa-
li o nagrodę główną. 

Półfinaliści wyłonieni w eliminacjach klubowych skorzystali
z profesjonalnych warsztatów wokalnych, które prowadzone by-
ły w Teatrze Variete Muza w Koszalinie. Dodatkowo mieli do
swojej dyspozycji specjalistów od wizerunku – Martę Waluk 
– stylistkę i Karolinę Maciejewską – wizażystkę.

Konkurs Karaoke Super Star to propozycja świetnej zaba-
wy, w której można zaprezentować swój talent wokalny, wy-
grać fajne i cenne nagrody a być może otworzyć sobie drogę
do kariery scenicznej – powiedziała Anna Ledochowicz dyrek-
tor Centrum Kultury w Mielnie organizatora konkursu.

Będziemy pracować nad tym aby konkurs Karaoke Super
Star w Mielnie stał się marką przyciągającą amatorów – miło-
śników śpiewania, dając im szansę na poddanie się fachowej
ocenie i skorzystanie z porad profesjonalistów. Miło byłoby
usłyszeć, że ten pan lub pani – dzisiaj gwiazdy show biznesu 
– pierwsze kroki na scenie stawiali w Mielnie – dodaje.

Poziom tegorocznego konkursu był bardzo wysoki co zgod-
nie podkreślali  członkowie jury, zarówno  muzycy zespołu Po-
parzeni Kawą Trzy jak i Jarosław Barów dyrektor Teatru Variete
Muza. Ostateczny werdykt był następujący, pierwsze miejsce
zdobył Paweł Wenderski z Wrocławia za brawurowe wykonanie
utworów Maanamu „Cykady na Cykladach” oraz Renaty Prze-
myk „Babę zesłał Bóg”, drugie miejsce zdobył Rafał Misiuk 
z Łodzi a trzecie Valentina Dus z Kaukazu. Jury w uznaniu ta-
lentów wokalnych pozostałych finalistów postanowiło przyznać
dodatkowo trzy wyróżnienia. Otrzymali je: Natalia Matusewicz
z Unieścia, Katarzyna Pietrzyk z Koszalina i Angela Wawrzyk 
z Czeladzi.

Ukoronowanim koncertu Karaoke Super Star był występ 
zespołu Poparzeni Kawą Trzy. Takiej energii jak tego wieczoru
dawno na mieleńskiej scenie nie było. Warto było być 
na całym koncercie od samego początku aż do prawie północy
i bawić się razem z fantastycznymi uczestnikami finału oraz
mega energetycznymi Poparzonymi Kawą Trzy. Gratulacje nale-
żą się wszystkim uczestnikom, którzy pokazali, jak ogromną
radość daje muzyka.

Rafał misiuk (zdoBywca 
ii miejca) jako michael BuBle

kolorowe jarmarki w wykonaniu naTalii
maTusewiCz

sławomir rasek – jak on Pięknie ŚPiewa

Tak Cieszy się Paweł wenderski zdobywCa 
i miejsCa

PoParzeni kawą Trzy

Paweł wenderski ŚPiewa Cykady na CykladaCh
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roberT sowa serwuje PrzyGoTowuje mini dania

wystęP zesPołu szafa GRa Podczas 
Pikniku kulinaRneGo z RoBeRtem sową 
w mielnie

zesPół limboski Po konCerCie na sCenie leTniej Ckm

zesPół soleo Po wysTęPie na sTadionie w mielnie

takie cuda można
Było Podziwiać 

na dePtaku w mielnie
Podczas jaRmaRków

sztuki 

liPcowy konceRt foRmacji nieżywych schaBuff w mielnie. 
wsPólnie z PuBlicznością olek klePacz zaklinał lato śPiewając 

– „lato, lato wszędzie”
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– firma, którą Pani zarządza, 
w ciągu ostatnich lat istnienia
bardzo się zmieniła – nie tylko
powiększyła znacznie zatrud-
nienie, ale także obszary dzia-
łalności. i co ważne z firmy bu-
dżetowej stała się spółką prawa
handlowego. to właśnie 
nastąpiło dziesięć lat temu...

– To prawda. Zakład Wodocią-
gowo-Kanalizacyjny powstał 1 lipca
1997 r. jako zakład budżetowy,
zatrudniał wtedy niespełna 30 osób.
W październiku 2007 roku został
przekształcony w spółkę z ograni-
czoną odpowiedzialnością, a liczba
pracowników przekroczyła wtedy
40 osób. Dzisiaj, w 10. rocznicę
powstania spółki prawa handlowe-
go pracuje nas już ponad 70 osób. 
Z biegiem lat zwiększa się ilość sieci
wodoc iągowo -kana l izac y jne j  
– w 1997 roku było 50 km, a w 2017
ponad 150 km, przepompowni
wtedy było 15, a po 20 latach eksplo-
atujemy ich już 40. To świadczy 
o szybkim rozwoju gminy Mielno,
która potrzebuje cały czas uzbroje-
nia kolejnych terenów w wodociągi
i kanalizację. Ponadto od roku 2013
spółka „ZWK” świadczy również
usługi w zakresie gospodarki odpa-
dami. Poszerzenie zakresu działal-
ności, zmiany adresu i powstanie
miasta Mielno spowodowały

podjęcie ostatecznej decyzji o zmia-
nie nazwy spółki. Dlatego od 
1 stycznia tego roku zmieniła ona
nazwę na EKOPRZEDSIĘBIOR-
STWO.

– jak jest misja i osiągnięcia
spółki?

– Naszym głównym zadaniem
jest zbiorowe zaopatrzenie w wodę,
zbiorowe odprowadzanie ścieków
oraz odbiór i zagospodarowanie
odpadów komunalnych na terenie
gminy Mielno.

Oczywiście naszym priorytetem
jest świadczenie usług na najwy-
ższym możliwym poziomie. Stawia-

my na dobrze wykształconą 
i wyszkoloną kadrę, wdrażamy
najnowsze rozwiązania technolo-
giczne i dzięki temu możemy 
optymalnie dostosować się do ocze-
kiwań mieszkańców oraz tury-
stycznego charakteru gminy Miel-
no.

– Przedsiębiorstwo w ostatnich
latach sporo inwestowało 
w infrastrukturę. zapewne są
też plany na najbliższe lata? 

– Za podstawę rozwoju uznajemy
inwestycje mające na celu ciągłą
poprawę jakości świadczonych
usług. W ostatnich latach przepro-
wadzono remonty i modernizację
wszystkich obiektów spółki: ujęcie
wody w Łazach, obiekty szatni
pracowniczych, budynek technicz-
no-administracyjny, warsztaty
samochodowe i magazyny, zaku-
piono wiele pojazdów specjalistycz-
nych, wybudowano nowe sieci
wodociągowe i kanalizacyjne.
Jednak jako priorytet od kilku lat
prowadzona jest inwestycja rozbu-
dowy i modernizacji oczyszczalni
ścieków Unieście, która po koncep-
cji, projektowaniu, pełnej procedu-
rze przetargowej, uzyskaniu dofi-
nansowania weszła w ostatnią fazę,
czyli budowę. Jest to największa 
w historii gminy Mielno inwestycja

ekologiczna o wartości około 24
milionów złotych. 

– co Panią, jako prezesa firmy,
najbardziej cieszy? 

– Naszą największą satysfakcją
jest wypełnianie naszych obowiąz-
ków zgodnie z przepisami i wymo-
gami prawa w zakresie ochrony
środowiska, zadowolenie klientów
spółki ze świadczonych usług oraz
dobra atmosfera pracy wśród załogi.
Doceniają to również instytucje
zewnętrzne nagradzając nas np.
drugim miejscem w konkursie
„Organizacja odpowiedzialna
społecznie”.

– co ceni Pani najbardziej 
w swojej pracy zawodowej?

– Zarządzając spółką komunalną
cenię sobie najbardziej dobre rela-
cje z pracownikami, bo zintegrowana
załoga to podstawa każdej firmy.
Dotyczy to również relacji z władza-
mi spółki i gminy Mielno – Panią
burmistrz, która zawsze jasno okre-
śla cele i konsekwentnie rozlicza 
z ich realizacji, ale też radą nadzor-
czą i Radą Miejską Mielna, które
zawsze wspierają nas w naszych dzia-
łaniach. Efektywne zarządzanie to
na pewno odpowiednie przygotowa-
nie zawodowe, w moim przypadku
ukończona inżynieria środowiska
oraz zarządzanie nowoczesnym

przedsiębiorstwem, doświadczenie
zawodowe. Myślę jednak, że najwa-
żniejsze jest, aby lubić swoja pracę. Ja
bardzo lubię to, co robię. Mam także
wielki szacunek dla moich pracow-
ników i ich pracy i od nich uczę się
wiele każdego dnia.

– widać duże zaangażowanie
spółki w życie społeczne, spor-
towe i kulturalne gminy! to
zdecydowanie wykracza poza
działalność statutową. 

– Oczywiście, ale przecież nasi
pracownicy to w większości miesz-
kańcy gminy Mielno i dlatego trud-
no sobie wyobrazić, aby nasz zakład
nie wspierał zarówno ich, jak i ich
rodziny także poza pracą. Oni
zawsze chętnie podejmują inicjaty-
wy takie jak np. udział w ogólno-
polskich zawodach sportowych,
organizację imprez i wydarzeń na
szczeblu lokalnym, a jak ich w tych
działaniach wspieram. Dzięki temu
następuje integracja załogi, którą
prowadzimy także poprzez wspólne
wyjazdy czy zabawy andrzejkowe.
Przecież nie samą pracą człowiek
żyje...

– czego nie udało się zreali-
zować i z jakiego powodu?

Mamy jeszcze wiele planów 
i zamierzeń, na pewno wyzwań nam
nie zabraknie. W chwili obecnej
zmieniają się znacznie przepisy
Prawa Wodnego i inne przepisy na
których opiera się nasza działalność.
Mamy nadzieję, że nie wpłynie to
na koszty naszych usług ani jakość
świadczonych usług dla mieszkań-
ców.

– dziękuję za rozmowę.

dekada zmian
rozmowa z wiolettą dymecką, prezesem ekoprzedsiębiorstwa sp. z o.o. w unieściu: 

Jeśli osoba złoży kompletny 
i prawidłowo wypełniony wniosek
o świadczenie wychowawcze na
kolejny okres w terminie do 31 sierp-
nia, przyznanie świadczenia wycho-
wawczego oraz wypłata przyznanego
świadczenia za miesiąc październik
nastąpi do 31 października tego roku,
a więc zostanie zachowana ciągłość
wypłat świadczenia wychowawcze-
go także od pierwszego miesiąca
nowego okresu.

W przypadku gdy osoba złoży
wniosek wraz z wymaganymi doku-
mentami w okresie od 1 września do

31 września danego roku, ustalenie
prawa oraz wypłata przyznanego
świadczenia za miesiąc październik 
i listopad nastąpi nie później niż do
30 listopada tego roku.

W przypadku gdy osoba ubiega-
jąca się o świadczenie wychowawcze
złoży wniosek wraz z wymaganymi
dokumentami w okresie od 
1 października do 31 października
danego roku, ustalenie oraz wypłata
przyznanego świadczenia za miesiąc
październik, listopad i grudzień,
nastąpi nie później niż do dnia 
31 grudnia tego roku.

Analogiczny mechanizm będzie
obowiązywał w kolejnych miesią-
cach, tj.:

• w przypadku złożenia komplet-
nego wniosku w listopadzie, przy-
znanie świadczenia następuje za
miesiące od listopada, a wypłata
przyznanego świadczenia nastąpi
najpóźniej do dnia 31 stycznia,

• w przypadku złożenia komplet-
nego wniosku w grudniu, przyznanie
świadczenia następuje za miesiące
od grudnia, a wypłata przyznanego
świadczenia nastąpi najpóźniej do
końca lutego,

• w przypadku złożenia
kompletnego wniosku w styczniu,
przyznanie świadczenia następuje
za miesiące od stycznia, a wypłata
przyznanego świadczenia również
nastąpi najpóźniej do końca lute-
go,

• wnioski składane od lutego będą
podlegać rozpatrzeniu na bieżąco.

W przypadku złożenia wnio-
sku na nowy okres zasiłkowy 
w kolejnych miesiącach, świad-
czenie będzie przyznawane od
miesiąca, w którym rodzic złoży

wniosek, a wypłaty przyznanego
świadczenia realizowane będą co
miesiąc na bieżąco.

Wniosek o świadczenie wycho-
wawcze będzie można złożyć 
w Miejskim Ośrodku Pomocy
Społecznej w Mielnie, listownie za
pośrednictwem Poczty Polskiej oraz
przez Internet. eWniosek o świad-
czenie wychowawcze będzie można
złożyć za pomocą portalu empa-
tia.mrpips.gov.pl, Profilu zaufa-
nego, PUe zUS oraz bankowości
elektronicznej.

PomoC sPołeCzna – nowe wnioski
wnioski o świadczenie wychowawcze na kolejny okres, który rozpocznie się 1 października 2017 r., można
składać bezpłatnie od 1 sierpnia 2017 r.
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1. szczepienia mieszkańców przeciwko
grypie (osoby powyżej 65 roku życia).

Rejestracja:
• miejsce rejestracji: gabinet nr 2 – ZOZ „MED-CARE” S.C. 

L. Kosiński, W. Kosiński (parter) w Ośrodku Zdrowia w Miel-
nie przy ulicy Bolesława Chrobrego 9,

• termin rejestracji: od poniedziałku do piątku w godzinach
8.00–17.00 (od 1 września 2017 r.),

• telefoniczna rejestracja: 094 316-65-15.

Szczepienia będą przeprowadzane codziennie w okre-
sie od 15 września 2017 r. do 15 grudnia 2017 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” S.C. L. Kosiński, W. Kosiński. Nie
obowiązuje wcześniejszy wybór lekarza rodzinnego.

Wymagane dokumenty: dowód osobisty. Ilość szczepień
ograniczona. Wykonawca wyłoniony w drodze konkursu ofert
realizujący program: ZOZ „MED-CARE” S.C. L. Kosiński, 
W. Kosiński, ul. Saperów 34, 75-647 Koszalin.

2. Program profilaktyki zakażeń 
wirusem brodawczaka ludzkiego
hPV (dziewczęta 13-letnie).

Szczepienia będą przeprowadzone w godzinach 9.00-
13.00 w terminie (bez sobót i niedziel):

• II dawka – od 20 września 2017 r. do 30 września 2017 r.

Szczepienia zostaną przeprowadzone w Ośrodku Zdrowia w
Mielnie przy ulicy Bolesława Chrobrego 9 w gabinecie lekarskim
ZOZ „MED-CARE” S.C. L. Kosiński, W. Kosiński. 

Wymagane dokumenty: dowód osobisty rodzica. Wyko-
nawca wyłoniony w drodze konkursu ofert realizujący program:
ZOZ „MED-CARE” S.C. L. Kosiński, W. Kosiński, ul. Saperów 34,
75-647 Koszalin.

3. Program profilaktyki raka gru-
czołu krokowego (mężczyźni po-
wyżej 45. roku życia).

rejestracja:
• miejsce rejestracji: gabinet lekarski nr 2 – ZOZ „MED-

CARE” S.C. L. Kosiński, W. Kosiński (parter) w Ośrodku Zdro-
wia w Mielnie przy ulicy Bolesława Chrobrego 9,

• termin rejestracji: od poniedziałku do piątku w godzinach
8.30–18.00 (od 1 września 2017 r.),

•telefoniczna rejestracja: 094 316-65-15.

Badania zostaną przeprowadzone po uprzedniej rejestracji
w Ośrodku Zdrowia w Mielnie przy ulicy Bolesława Chrobrego
9 w gabinecie lekarskim nr 2 ZOZ „MED-CARE” S.C. L. Kosiń-
ski, W. Kosiński w wybrane niedziele m.in.:

• 8 października 2017 r. w godzinach 10.00 – 13.00,
• 15 października 2017 r. w godzinach 10.00 – 13.00,
• 22 października 2017 r. w godzinach 10.00 – 13.00.

Wymagane dokumenty: dowód osobisty. Ilość badań ogra-
niczona. Wykonawca wyłoniony w drodze konkursu ofert reali-
zujący program: Usługi Stomatologiczno-Lekarskie S.C. Kata-
rzyna i Sławomir Firmanty, ul. M. Karłowicza 3/3, 75-563
Koszalin.

olGa Roszak-Pezała
BuRmistRz mielna

Serdecznie zapraszam mieszkańców gminy 
do skorzystania z bezpłatnych Szczepień 
finansowanych z budżetu Gminy Mielno w 2017 r.:

zaczynamy GRę! zaPRaszamy!
ekowspólnota loT zaPrasza serdeCznie do udziału w Grze miejskiej ahoj mieleńska PRzyGodo, z którą 
wystartowaliśmy już 19 sierpnia, dzięki finansowemu wsparciu projektu ze środków Gminy mielno oraz współpracy 
z Centrum kultury w mielnie. wszystkie niezbędne informacje znajdziecie Państwo w regulaminie. 


