
24
sierpnia podpisana
zostanie umowa o do-
finansowaniu projek-

tu „Modernizacja energetyczna
obiektów użyteczności publicznej
w Gminie Mielno” ze środków Re-
gionalnego Programu Operacyjne-
go Województwa zachodniopo-
morskiego 2014-2020. 

– Jest to pierwszy w Zachod-
niopomorskiem projekt hybry-
dowy czyli realizowany w part-
nerstwie publiczno-prywatnym
(PPP) z udziałem funduszy UE
– podkreśla Olga Roszak-Pezała,
burmistrz Mielna. 

to największa jak dotąd dota-
cja pozyskana bezpośrednio przez
gminę Mielno z funduszy unijnych.
Spośród 23 projektów dofinansowa-
nych w tym konkursie tylko Szcze-
cin pozyskał większą dotacja. 
z ogólnej puli prawie 64 milionów
na całe województwo aż 11,5 proc.
trafiło do Gminy Mielno! łącznie 
z RPO Wz 2014-2020 otrzymaliśmy
już ok. 12 mln zł., trzykrotnie więcej
niż w okresie 2007-2013. a są jesz-
cze przecież projekty partnerskie 
i inne programy UE.

W ramach tego projektu zosta-
nie zmodernizowana Szkoły Pod-
stawowa w Mielnie (wraz z budyn-
kiem po wygaszanym gimnazjum),

mieleńska hala sportowa, Szkoła
Podstawowa w Sarbinowie, budy-
nek Mieleńskiego Ośrodka Sportu 
i Rekreacji, a także Miejski Ośrodek
Pomocy Społecznej. Pracami objęty
będzie także Urząd Miejski, ale już
bez dotacji z UE. Modernizacja
energetyczna to oszczędności w ra-
chunkach za prąd i gaz, czysta ener-
gia z instalacji fotowoltaicznych ale
także poprawa estetyki (nowe ele-
wacje, dachy, okna, drzwi). 

to także okazja do przeprowa-
dzenia koniecznych prac remontów
– te koszty nie będą dofinansowane,
ale będą objęte jedną gwarancją ja-
kości. Największe zmiany czekają

budynek SP w Sarbinowie, gdzie po-
wstanie nowa przychodnia, a także
Urząd Miejski, MOPS i halę sporto-
wą. 

Wartość wszystkich robót to
około 15 mln zł. Szczegóły odnośnie
zakresów prac podamy w kolejnych
wydaniach gazety.

– tylko dzięki przyjęciu modelu
PPP można było w ogóle myśleć 
o podjęciu tak wielkiego i złożonego
zadania. inwestycje o wartości kilku-
nastu milionów złotych zostaną
przeprowadzone w stosunkowo
krótkim czasie dwóch lat, a jedno-
cześnie nie będą realizowane kosz-
tem innych planowanych przedsięw-
zięć – podkreśla burmistrz Mielna.

istota PPP polega na tym, że to
partner prywatny finansuje inwe-
stycję z własnych środków, nato-
miast gmina wypłaca mu wynagro-
dzenie w ratach przez umówiony

okres (najczęściej 10-15 lat). Co
istotne, w tym okresie, partner pry-
watny musi utrzymać efekty pro-
jektu, tak więc udziela znacznie
dłuższej gwarancji jakości niż 
w normalnym zamówieniu. Przy-
znanie wysokiej dotacji z UE jest 
tu podwójnie ważne, bo gmina
oszczędza własne środki, ale także
wzmacnia swoją wiarygodność 
finansową w oczach partnerów pry-
watnych. to zaś oznacza mniejsze
ryzyko i niższą cenę oferty. 

– Co ważne model ten jest cał-
kowicie transparentny, gdyż partne-
ra prywatnego wybiera się w proce-
durze zamówień publicznych. 
W trwającym już postępowaniu
uczestniczą trzy firmy, które nieba-
wem zostaną zaproszone do złoże-
nia ofert. Wyboru partnera spodzie-
wamy się przed końcem roku 
– podsumowuje Olga Roszak-Pezała. 

Pionierski projekt w regionie
Wielki sukces gminy Mielno, a w ślad za tym idące rekordowe dofinansowanie do inwestycji termomodernizacyjnych 
na terenie całej gminy Mielno.
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Wyniesie
dofinansoWanie z Ue

mln złotych

Na terenie gminy Mielno przy 
wejściach na plaże pojawiły się 
w tym sezonie wakacyjnym 
tabliczki z najważniejszymi nume-
rami telefonów alarmowych oraz
oznakowaniem danego odcinka
plaży.

Cel – szybkie dotarcie służb 
ratunkowych.

Dzwonisz i podajesz oznako-
wanie z tabliczki wraz z kilometrem
plaży, na której doszło do zdarze-
nia.

112 – jednolity numer alarmo-
wy obowiązujący na terenie całej
Unii Europejskiej 

601 100 100 – WOPR /Wodne
Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe/

Jak tO Działa?
kiedy dzwonisz na numer ra-

tunkowy – 601 100 100 – zostajesz
automatycznie przekierowany do
najbliższego centrum dyspozytor-
skiego. Wystarczy tylko jeden przy-

cisk dyżurnego, aby jednostka ra-
townicza ruszyła na ratunek.

System monitoruje całe regio-
ny, pilnując bezpieczeństwa setek
tysięcy ludzi. Działa przez całą
dobę, cały rok i na terenie całego
kraju i niewątpliwie jest to najwięk-
szy i najnowocześniejszy system 
w tej części Europy.

Numer ratunkowy współpracu-
je ze wszystkimi sieciami komórko-
wymi i stacjonarnymi.

Bezpieczeństwo jest dla nas priorytetem!
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Urząd Miejski w Mielnie
ug@gmina.mielno.pl www.mielno.pl

Rzecznik Prasowy – 94 345 98 46 
sekretariat – 94 345 98 31 

ReDagUje: 
Beso-Media
Rzecznik Prasowy UM w Mielnie

WSPółPRaca: 
pracownicy referatów UM 
oraz CKM

Redakcja zastrzega sobie prawo skracania 

nadesłanych materiałów, redagowania i opatry-

wania własnymi tytułami.

WyDaWca:

– Jak minął pierwszy rok w Miel-

nie po nadaniu praw miejskich?

Czy nastąpiły jakieś zmiany dla

turystów?

– Mamy wytyczoną długofalo-
wą misję opartą na rozwoju turysty-
ki, którą sukcesywnie realizujemy.
Nasze położenie geograf iczne oraz
specyf ika całej gminy narzucają
określone wymogi i standardy. Musi-
my ciągle podwyższać poprzeczkę,
być ponad podstawowe normy, kon-
kurencyjni. Zatem jako samorząd
aktywnie pozyskujemy środki ze-
wnętrzne na zadania inwestycyjne,
na całoroczne produkty turystyczne,
ale także przygotowując różne pro-
gramy, mobilizujemy nasze stowa-
rzyszenia do sięgania po unijne do-
tacje, szukamy korzystnych rozwią-
zań, np. partnerstwo publiczno-
-prywatne. Należy zaznaczyć, że
wdrażamy w życie to, co wspólnie 
z mieszkańcami wypracowaliśmy. 
1 stycznia 2017 roku Mielno – po-
łączone z miejscowością Unieście 
– uzyskało prawa miejskie. Ta zmia-
na, szeroko konsultowana z różny-
mi środowiskami, ma być i jest jedną
z sił napędowych dalszego kreatyw-
nego przeobrażenia całej gminy.
Wzmocnienie funkcji miejskiej ma
docelowo zaprocentować możliwo-
ścią sięgania po środki zewnętrzne
dedykowane małym miastom. Czas
na podsumowania… dopiero przed
nami.

– Mielno to znany kurort. Czy

przeobraża się też w miejsce do

życia, do pracy, do rozwoju cało-

rocznego biznesu?

– Gmina ciągle wzmacnia swo-
ją pozycję miejsca atrakcyjnego do
życia, wypoczynku i przyjaznego in-

westorom. Skupiamy się na popra-
wie komfortu życia lokalnej społecz-
ności, jak i budowaniu wizerunku
gminy atrakcyjnej turystycznie. In-
westujemy w remonty i budowę
dróg, chodników, dojść na plażę,
obiektów sportowych, zagospodaro-
wujemy tereny publiczne, ale także
dostosowujemy zapisy w planach
zagospodarowania przestrzennego
do oczekiwań inwestorów. Staramy
się tworzyć nowe tereny inwestycyj-
ne, np. na obrzeżach Mielna i Unie-
ścia. Wprowadzając porządek i ład
architektoniczny, eliminujemy se-
zonową działalność w obiektach
tymczasowych (namiotach i drew-
nianych budach). Takie obiekty 
w niezdrowy sposób konkurują 
z całorocznymi restauracjami 
i obiektami handlowymi, których
właściciele tworzą stałe miejsca
pracy i pozasezonową ofertę tury-
styczną. To właśnie tych przedsię-
biorców należy docenić, gdyż nie-
którzy zainwestowali znaczne środ-
ki w swoją działalność, a ich zyski
napędzają lokalną gospodarkę.
Efekty już widać, w centrum Mielna
powstaje coraz więcej trwałej zabu-
dowy, co porządkuje przestrzeń pu-
bliczną. Ponadto zachęcamy na-
szych przedsiębiorców do tworzenia
produktów turystycznych, całorocz-
nych ofert, jak też pozyskiwania
środków zewnętrznych. Tylko takie
działania pozwolą wykreować nową
jakość dla naszego regionu.

– Dlaczego turyści, czy rodziny 

z dziećmi, mieliby wybrać akurat

Mielno na letni wypoczynek?

– Wizerunek naszej Małej Oj-
czyzny ulega przeobrażeniu. Z roku
na rok odwiedza nas coraz więcej
turystów szukających aktywnych
form wypoczynku, wracają do nas
rodziny z dziećmi. Te zmiany cieszą,
gdyż staramy się zabiegać także 
o tego typu wczasowiczów i dla nich
przygotowujemy ofertę. Oferujemy
bezpieczeństwo, czyste plaże, sta-
wiamy na ekologię, promujemy re-
kreację, modernizujemy infrastruk-
turę drogową, wiaty przystankowe,
chodniki, ścieżki rowerowe. Myślę,
że marka miejsca, budowana od lat,
dzisiaj broni się sama. Bo oto jeste-
śmy postrzegani nie tylko jako
atrakcyjnie położony kurort z nowo-
czesną, całoroczną bazą hotelarską,
rehabilitacyjną czy gastronomiczną,
ale także jako bezpieczne i przyja-
zne miejsce do życia, pracy oraz wy-
chowania dzieci.

– najważniejsze wizytówki tury-

styczne Mielna w 2018 roku?

– Nasze motto: inwestycje to zrów-
noważony rozwój całej gminy. Dla-
tego staramy się tak planować

przedsięwzięcia, aby w miarę możli-
wości zadowolić mieszkańców
wszystkich naszych miejscowości.
Najnowsze gminne całoroczne pro-
dukty turystyczne, to „Skarbnica
wioski rybackiej w Chłopach” której
budowa trwa, będzie nowoczesnym,
multimedialnym obiektem łączącym
funkcje muzealne i edukacyjne. I in-
westycyjna wizytówka, najbardziej
wyczekiwana przez mieszkańców 
i turystów, którą oddaliśmy przed

wakacjami to odbudowana prome-
nada w Mielnie. Połączyliśmy dwa
istniejące odcinki zabrane przez ży-
wioł w latach 80. XX wieku. Kładki 
– wiszące tuż przed czołem wydmy 
– mają łącznie około 300 metrów,
dzięki czemu promenada wydłużyła
się do 2 km. Teraz można nią space-
rować od centrum Mielna aż do
Unieścia.
(wywiad zamieszczony w czasopiśmie
„Wspólnota”)

Budujemy nowoczesny kurort
Rozmowa z Olgą Roszak-Pezałą, burmistrzem Mielna

„Nadmorskie miastecz-
ka Dziwnów, Krynica
Morska, Mielno, Mię-
dzyzdroje to tradycyjni
zwycięzcy naszego ran-
kingu...” – czytamy we
wstępie do rankingu

„Zamożność samo-
rządów 2017”, opraco-
wanego przez miesię-
cznik „Wspólnota”, 
w którym Mielno za-
jęło III miejsce w kate-
gorii: miasto.

M
etodologia jest bardzo
prosta – dochody sa-
morządu za rok 2017

dzielone są przez liczbę mieszkań-
ców i dochód per capita (na osobę),
co stanowi podstawę rankingu. 

z dwoma małymi zastrzeże-
niami – w dochodach pominięto
dotacje celowe (inwestycyjne), 
a także skorygowano dochody – jak
piszą twórcy rankingu – na dwa
sposoby. 

„Po pierwsze, odjęliśmy składki
przekazywane przez samorządy 
w związku z subwencją równowa-
żącą – tak zwane janosikowe. Po

drugie, do faktycznie zebranych do-
chodów dodaliśmy skutki zmniej-
szenia stawek, ulg i zwolnień w po-
datkach lokalnych”. 

zamożni mieszkańcy, zamożna gmina…

*dochód na osobę
Dziwnów (zachodniopomorskie) – 9511,58 zł;
Krynica morska (pomorskie) – 8785,90 zł
mielno (zachodniopomorskie) – 7783,42 zł
międzyzdroje (zachodniopomorskie) – 7372,64 zł
województwo zachodniopomorskie – 3. miejsce wśród województw
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Pół wieku na „Fali”

Klub Sportowy „Fala Abfrost Gąski” 
obchodził hucznie swoje 50. urodziny
podczas pikniku rodzinnego „Na Fali” 
w Gąskach. 

Podczas pierwszego dnia imprezy jubileuszowej odbyły
się rozgrywki piłkarskie dzieci i seniorów, zaś drugiego dnia, w
czasie części oficjalnej, nagrodzono pucharami zwycięzców.
Nie zabrakło też życzeń od burmistrza Mielna i władz kOzPN.
Prezes kOzPN Grzegorz Maciejasz za zasługi dla rozwoju klu-
bu wręczył karty honorowych członków kOzPN obecnemu
prezesowi Fali – Markowi Nadolnemu oraz byłym prezesom:
Jerzemu kowalikowi, Mirosławowi Nazarowi, krzysztofowi
Wieruszewskiemu.
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Środek Lata – pełny
energii, muzyki i tańca
Uwielbiana przez dużych i małych – Majka Jeżowska, tryskający
energią – Krzysztof Czapla, prowadząca – DJ Sylwia oraz odważni
turyści którzy na scenie zaprezentowali swój wokal. to część 
artystyczna festynu rodzinnego „Środek Lata”. Gwiazdą wieczoru
w środku lata w centrum miasta był zespół Enej, który oczarował
repertuarem publiczność licznie zgromadzoną w Mielnie.
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Co się kryje za tą nazwą?
Przede wszystkim muzyka, teatr,
taniec oraz ogrom zabawy i duża
dawka kultury!

impreza otworzyła szerokie
spektrum kulturalnych możliwo-
ści przed turystami (i nie tylko!).
Czego tym razem mogliśmy się
spodziewać? Oczywiście, mnóstwa
pozytywnej energii! Na ten dzień
zaplanowane były różnorodne
atrakcje artystyczne, m.in.: wy-
stępy tajemniczych mimów (Gli-
noludy), uzdolnionych muzyków
(Loop trigger – koncert na wio-
lonczeli elektrycznej i Sasha 
– koncert na skrzypcach elektrycz-
nych) i intrygujących tancerzy
(Fire Dance Crew – taniec 
z ogniem). W programie również

był Flow Visual Shows – Gatsby
Show, czyli jedyny w swoim rodza-
ju pokaz ognia.

to nie był koniec! Całość wy-
darzenia ukoronowały występy 
aktorów. teatralne oblicze sztuki
promowały dwie grupy – Mam 
teatr (sztuka komediowa „Wiecz-
nie Młodzi”) oraz teatr Władcy
Lalek (sztuka kabaretowo-kome-
diowa „Vendetta ala kobietta”). 

Wisienką na torcie był występ
teatru ognia Los Fuegos z niezwy-
kłym pokazem świetlnym, który
dostarczył niepowtarzalnych do-
znań wizualnych. Podsumowując
– Mielno w ostatnim czasie prze-
żyło wybuch artystycznej energii,
a tego wszystkiego można było do-
świadczyć całkowicie za darmo.

gwiazdy nad mielnem
W Mielnie uwielbiamy łączyć wypoczynek z kulturą. Dlatego 9 sierpnia, na deptaku przy ul. Kościuszki, miała miejsce 
wyjątkowa inicjatywa – POD GWIAZDAMI, czyli LETNIA SCENA ARTYSTYCZNA DLA DOROSŁYCH. 
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Centrum Kultury zaprasza
na warsztaty malarskie

klub twórczości Dojrzałej działający przy Centrum kultury w Mielnie
zaprasza mieszkańców naszej gminy /seniorzy i osoby w wieku 40+/ na
warsztaty malarskie, które odbędą się w okresie od września do listopada.

SzCzEGółOWE iNFORMaCJE 
POD NR tEL. 669 355 525 – P. GRażyNa 
Liczba miejsc ograniczona.

Statuetkę „Turystycznego Przyja-
ciela Gminy Mielno” z rąk burmi-
strza Mielna otrzymała Joanna 
Solecka-Bar z Długołęki pod Wro-
cławiem.

to nagroda za ponad 30-letnie
przywiązanie do naszej miejscowo-
ści. Pani Joanna pierwszy raz gości-
ła w Mielnie jako roczne dziecko 
w 1987 r. i od tamtej pory prawie 
w każde wakacje wypoczywała 
w naszym mieście. Nagrodę przyje-
chała odebrać z kilkumiesięcznym
synkiem i mężem, których zaraża
swoją turystyczną pasją.

zachęcamy serdecznie do wzię-
cia udziału w kolejnych edycjach. 

Przypominamy: podstawą do
przyznania tytułu „turystycznego

Przyjaciela” są złożone na piśmie in-
formacje zawierające terminy i miej-
sca pobytu w miejscowościach gminy
Mielno. Potwierdzeniem tych infor-
macji mogą być zdjęcia, zaświadcze-

nia, rachunki za pobyt itp. zgłoszenie
można wysłać lub osobiście dostar-
czyć do Urzędu Miejskiego w Miel-
nie (adres: ul. Bolesława Chrobrego
10, 76–032 Mielno). 

Przyjazna rodzinka...

W
organizację imprezy
włączyło się także
Centrum kultury 

w Mielnie, a całość została dofinan-
sowana z gminnego budżetu. Jak co
roku można było degustować roz-
maite jadło, wśród potraw zaś
królowały pierogi z gęsiną i rarytas
regionalny – pieczona gęś. 

Nie zabrakło atrakcji dla naj-
młodszych, tańców w rytmie zum-

by, licznych konkurencji sprawno-
ściowych łącznie z bieganiem w bu-
tach klauna. 

zainteresowanie wzbudził po-
kaz strażaków z OSP Mielenko 
i tworzenie „na żywo” rzeźb z ogro-
mych kawałków drewna.

Prawdziwą atrakcją wieczoru
był koncert gościa specjalnego 
– gwiazdy disco polo – Bartka tecła-
wa.

gąski… pieczone latem
Stowarzyszenie Rozwoju Miejscowości Gąski już po raz VII zorganizowało cieszący się dużym zainteresowaniem wśród 
mieszkańców i turystów – „Festyn Pieczonej Gęsi”. 



7wydarzenia
sieRPieŃ 2018 | nr 8 (44) | www.mielno.pl www.facebook.com/gminamielno

Młodzi żeglarze z MUKŻ „Bałtyk”
w Mielnie przebywali tego lata 
w Qingdao nad Morzem Żółtym 
w Chinach, gdzie startowali w re-
gatach. 

Pobyt w egzotycznym kraju za-
wodników mieleńskiego klubu był
możliwy dzięki ich uczestnictwu 
w międzynarodowym projekcie
iSSa DiNGHy SkiPPER.

koordynatorem projektu jest
iSSa (international Sailing Schools
association), a dotyczy on promocji
żeglarstwa wśród dzieci i młodzieży
z naciskiem na poziom wyszkole-
nia, bezpieczeństwo, rozwój osobi-
sty oraz podnoszenie świadomości
ekologicznej. Jest też idealną plat-
formą do wspólnych działań, 
imprez, integracji oraz poznawania
innych kultur.

Nasze trzy zawodniczki z mie-
leńskiego klubu „Bałtyk”: Patrycja
Chiniewicz, agata Golec, inka
koza, pływające w klasie optimist,
wraz z trenerem były częścią pol-
skiego teamu. 

– Wyjazd do Chin to przede
wszystkim próba swoich sił na in-
nym akwenie, w całkiem odmien-

nych warunkach klimatycznych 
– podsumowuje Dariusz Golec, tre-
ner załogi z Mielna. – to edukacja
żeglarska na najwyższym poziomie,
ale też a może przede wszystkim
rozwój indywidualny dla każdej za-
wodniczki.  

Przypomnijmy: Federacja Szkół
żeglarskich iSSa to największe 
w Polsce stowarzyszenie prywat-
nych szkół i stowarzyszeń żeglar-
skich o bogatej tradycji szkolenia.
W swojej działalności łączy wiedzę 
i umiejętności polskich instru-
ktorów z doświadczeniami instruk-
torów z innych krajów Europy i in-
nych kontynentów. Ponadto Stowa-
rzyszenie dostarcza narzędzia dla
profesjonalnych szkół żeglarskich,
które chcą efektywnie szkolić 
nowych żeglarzy i propagować 
bezpieczne żeglarstwo śród-
lądowe oraz morskie. MUkż Bałtyk
jest od kilku lat aktywnym człon-
kiem iSSa Polska.

Mielno dopłynęło do Chin

P
lan został przygotowany
w taki sposób, aby w cza-
sie kiedy odbywają się 

zajęcia dla najmłodszych dzieci
prowadzone były także zajęcia dla
mam. Przykładowo: w terminie,
kiedy przewidziane są zajęcia ta-
neczne dla dziewczynek, będą pro-
wadzone ćwiczenia jogi dla mam
albo warsztaty kulinarne. Na ukoń-
czeniu jest wyposażanie kuchni 
w niezbędne akcesoria do prowa-
dzenia takich warsztatów. ale nie
będą one poświęcone nauce goto-
wania tylko na poznawaniu kulinar-
nych smaków świata.

zachowany został dotychczaso-
wy tygodniowy układ zajęć, warsz-
tatów i sekcji ale pojawiły się także
nowości związane z rozszerzeniem
działalności CkM oraz przystąpie-
niem do realizacji projektów wyło-
nionych w wyniku przeprowadzenia
„Diagnozy potrzeb i oczekiwań kul-
turalnych gminy Mielno”. 

Nowością będą zajęcia z języka
angielskiego prowadzone nowator-
ską metodą przez doświadczoną
anglistkę. 

zapraszamy na lekcję nauki gry
na pianinie oraz wprowadzamy ta-
kże lekcje gry na gitarze. Rozszerzo-
ne zostaną zajęcia teatralne na dwie
grupy wiekowe czyli dla najmłod-
szych dzieci oraz dla młodzieży.
Będzie break dance, rytmika dla
dzieci i lekcje tańca dla dorosłych. 

Oprócz brydżystów miejsce 
w CkM znajdą także szachiści czy
osoby chcące poznać tajniki dobre-
go fotografowania. 

W pracowni form użytkowych

będą kontynuowane ubiegłoroczne
zajęcia dla pań (panowie też mile
widziani) oraz zajęcia dla dzieci. 

Hitem sezonu jesiennego będą
z pewnością warsztaty szczudlar-
skie, a CkM będzie chyba jedynym
ośrodkiem w powiecie (a może i da-
lej), który proponuje tego rodzaju
naukę. 

z pewnością tej jesieni i zimy 
w Mielnie nie będzie można się nu-
dzić.

Propozycje zajęć w cKm
Centrum Kultury w Mielnie szykuje się do zaprezentowania planu zajęć 
dla dzieci, młodzieży i dorosłych, który będzie obowiązywał do czerwca
przyszłego roku. Już wkrótce na stronie ckm.mielno.pl pojawią się szczegóły
dotyczące rozkładu zajęć, nazwisk prowadzących oraz odpłatności. 

To początek wielkiej leśnej przygody... projektu „Leśna pętla przygód 
i tajemnic” i owych tajemnic będzie jeszcze więcej...
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