
Gąski s sarBinowo s ChłoPy s nieGoszCz s Mielenko s Mielno s łazy

Bezpłatny biuletyn informacyjny Urzędu Miejskiego w Mielnie / Październik 2020 / numer 5 (65)

www.mielno.pl www.facebook.com/GminaMielno www.instagram.com/official_mielno

Rowerem przez Mielno 
Połączenie sieci tras rowerowych w Mielnie jest gotowe. Teraz można

przejechać kładką na ścieżkę wokół jeziora Jamno omijając centrum 
miasta. Drugi mostek na wysokości parkingu marketu „Biedronka” umożli-
wia bezkolizyjne dotarcie do mieleńskiego deptaka.

Przed wjazdem do miasta 
– w sąsiedztwie mieleńskiej

podstawówki – powstaje hala hand-
lowa. Będzie to prosta, jednokon-
dygnacyjna bryła, w której powstaną
stanowiska do obróbki świeżej ryby;
kuchnia przystosowana do prezenta-
cji i pokazów gotowania, w której
znajdą się również witryny i chłod-
nie dla gotowych wyrobów; po-
mieszczenia administracyjne, a tak-
że łazienki. Przed obiektem zapla-
nowano parking dla klientów,
ułatwiający także dostawę dla ryba-
ków. 

Powstająca infrastruktura po-
służy m. in. promocji lokalnego ry-

bactwa, integracji mieszkańców,
ożywieniu gospodarki turystycznej 
regionu, wydłużeniu sezonu, orga-
nizacji szkoleń i pokazów kulinar-
nych połączonych z degustacją,
edukacji o bioróżnorodności ryb
bałtyckich.

Projekt prowadzi i finansuje
Mieleńska Lokalna Grupa Rybacka. 

Powstaje Centrum
Promocji Rybactwa

Nagrody ogłoszono pod-
czas XVIII Samorządo-
wego Forum Kapitału 

i Finansów w Katowicach. 
– Bycie liderem zobowiązuje.

Wysokie miejsca w rankingach to
zbiorowy sukces. To efekt pracy ludzi
z pasją, z doświadczeniem, ludzi od-
ważnych, kreatywnych i walecznych.
I tacy ludzie mieszkają, żyją, pracują
i tworzą małe miasto Mielno. Moje
Mielno w mojej gminie. Dziękuję
Wam wszystkim. To Wasza nagroda.
To Wasz sukces – podsumowała wy-
różnienie burmistrz Mielna.

Ranking przygotowywany jest
przez „Wspólnotę” od prawie 20 lat.
To jedno z najbardziej przejrzystych
i obiektywnych zestawień o stabilnej
metodologii.

Pod uwagę wzięto całość wydat-
ków majątkowych poniesionych 
w ciągu ostatnich trzech lat (w tym
przypadku 2017-2019). W ten sposób
chcemy uniknąć dużych, chwilo-
wych wahań wskaźnika będącego

podstawą rankingu. Wydatki inwe-
stycyjne, zwłaszcza z mniejszych
jednostkach, cechują się znaczną cy-
klicznością. W poszczególnych la-

tach mogą być bardzo wysokie, co
wiąże się z realizacją ważnej inwe-
stycji, by potem okresowo spadać do
znacznie niższego poziomu.

Inwestycje w samorządach 

Mielno wśród liderów
8. miejsce zajęło Mielno – w kategorii małe miasta – w rankingu „Liderzy 
samorządowych inwestycji 2017-2019”, przygotowanym przez pismo
„Wspólnota”.

1 mln zł 
Wyniesie całkowity koszt inwe-
stycji. MLGR pozyskała dofinan-
sowania na swoje przedsięwzię-
cie z PO RYBY 2014-2020 
w wysokości 600 tys. zł.



– To pierwsza inwestycja 
Gminy Mielno realizowana w for-
mule PPP. Uważa Pan, że to słusz-
ny kierunek dla polskich samorzą-
dów? Wielu specjalistów twierdzi,
że PPP jest odpowiedzią na wiele
lokalnych problemów niemożli-
wych do rozwiązania w inny spo-
sób. Co Pan o tym sądzi?

– Formuła partnerstwa publicz-
no – prywatnego (PPP) już od kilku
dekad jest obecna na świecie, jako
efektywny sposób realizacji zadań
publicznych. W największym skró-
cie polega ona na zawarciu pomię-
dzy podmiotem publicznym a firmą
długoletniej współpracy z jasno
określonymi parametrami jakości
świadczonych usług. W ramach
umowy często są wykonywane prace
budowlane zarówno inwestycyjne,
jak i remontowe oraz świadczone
usługi np. utrzymania technicznego.
Charakterystyczną cechą tego typu
umów jest to, że płatności za część
inwestycyjną, jak i usługę są realizo-
wane jedynie, w przypadku dotrzy-
mania uzgodnionych w umowie pa-
rametrów jakości. To właśnie ten ele-
ment decyduje o popularności tego
rodzaju umów. Można powiedzieć,
że samorząd uzyskuje równomierne
rozłożone na lata płatności i będzie
ich dokonywał jedynie, jeżeli przed-
miot partnerstwa będzie spełniał
wcześniej uzgodnione parametry.
Jest to bardzo dobry sposób na wy-
egzekwowanie jakości usług i to
przez cały okres trwania takiej umo-
wy, który często sięga 15 czy 20 lat.
Mieszkańcom daje on pewność, że
usługi będą na takim samym pozio-
mie, co jest nie do osiągnięcia 
w przypadku zwykłych umów zawie-
ranych w ramach tradycyjnych za-
mówień publicznych. Wszystkie te
cechy projektów PPP w obecnych
bardzo niepewnych czasach, kiedy
samorządy muszą szczególnie dbać
o wielkość środków przeznaczanych
na inwestycje, zwiększają ich atrak-
cyjność. Po zawarciu umowy, w cza-
sie trwania prac inwestycyjnych stro-
na publiczna nie ponosi żadnych
kosztów, płatności zaczynają się do-
piero, wówczas gdy obiekty zostaną
przekazane do użytkowania.

– Mielno to pierwszy samo-
rząd w województwie zachodnio-
pomorskim, który zdecydował się
na realizację hybrydowego projek-
tu PPP z dofinansowaniem UE.

Nie zdziwił Pana fakt, że niewielka
gmina podejmuje tak odważne de-
cyzje, stając się regionalnym pre-
kursorem innowacyjnych rozwią-
zań, na które do tej pory
decydowały się jedynie duże mias-
ta (np. Poznań)?

– To prawda, sama formuła PPP
jest dużo trudniejsza niż zwykłe za-
mówienia publiczne, zaś tzw. hybry-
dowe PPP jest jej jeszcze bardziej za-
awansowaną formą. W Polsce nie
więcej jak 10% umów jest realizowa-
nych jako hybrydowe PPP czyli ta-
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Nowatorski
projekt
– realne
oszczędności
Rozmawiamy o gminnej modernizacji termoener-
getycznej z MaciejeM KoPańsKiM, wicepre-
zesem polskiej spółki iZiM – partnerem pionier-
skiego projektu Gminy Mielno w formule PPP
(partnerstwa publiczno-prywatnego):

Maciej kopański 
– absolwent Wydziału Inżynierii
Lądowej Politechniki Warszaw-
skiej oraz programu AMP IESE
Business School. Przez kilkana-
ście lat związany z grupą ENGIE,
gdzie pełnił funkcję prezesa za-
rządu ENGIE Technika Instala-
cyjna oraz odpowiadał za rozwój
usług dla samorządów. Uczest-
niczył w szeregu postępowań
PPP, w tym realizacjach projek-
tów PPP z zakresu efektywności
energetycznej. Od 2019 związa-
ny z funduszem inwestycyjnym
BaltCap, w którym jest odpo-
wiedzialny za przygotowanie 
i realizację projektów infrastruk-
turalnych, ze szczególnym
uwzględnieniem formuły PPP.
Posiada doświadczenie w przy-
gotowaniu ponad 20 projektów
PPP, doprowadzając do fazy rea-
lizacyjnej umowy o wartości po-
nad 100 mln PLN. 



kie, w których część środków na
spłatę zobowiązań strony publicznej
pochodzi z dotacji. Śledząc historię
tego postępowania sam miałam oba-
wy czy projekt zakończy się sukce-
sem. W tym przypadku gmina mu-
siała nie tylko prowadzić negocjacje
z potencjalnymi partnerami prywat-
nymi, ale również koordynować je 
z instytucją zarządzającą, odpowie-
dzialną za przyznawanie środków
dotacyjnych. Jednak już po pierw-
szych spotkaniach negocjacyjnych
nabrałem uznania dla mieleńskiego
zespołu Urzędu Miejskiego. W mojej
ocenie kluczowe dla powodzenia
projektu było bardzo dobre przygo-
towanie merytoryczne pracowników
UM, wiedza techniczna, jak i dobra
znajomość przepisów związanych 
z pozyskiwaniem środków unijnych.
Jednak to, co najważniejsze i często
podkreślane w badaniach międzyna-
rodowych jako czynnik sukcesu PPP
– to silny lider mający wizje przepro-
wadzenia projektu. Nawet najlepszy
zespół nic nie wypracuje bez popar-
cia i jasnej wizji strategicznej.

– Jak oceni Pan współpracę 
z Gminą Mielno w porównaniu do
Pana dotychczasowego doświad-
czenia z innymi podmiotami pub-
licznymi w formule PPP?

– Mam za sobą doświadczenie
uczestnictwa w około 20 analogicz-
nych postępowaniach przetargo-
wych, prowadzonych zarówno przez
duże miasta, jak i małe gminy wiej-
skie. Uczestniczyłem też w realiza-
cjach projektów PPP obejmujących
łącznie ponad 60 budynków. To, co
wyróżnia projekt w Mielnie to nie-
spotykana w innych nawet dużych
miastach otwartość na wykorzysta-
nie nowoczesnych narzędzi cyfro-
wych w realizacji procesu budowla-
nego. Od samego początku etapu
projektowania udało się wprowadzić
rozwiązania chmurowe do wymiany
plików i zarządzani obiegiem doku-
mentów. Dzięki temu pierwsza fala
pandemii praktycznie nie wpłynęła
na tempo prac projektowych. Spot-
kania koordynacyjne odbywały się
normalnie z tą różnicą, że w syste-
mie online. Teraz dla nas wszystkich
staje się to niestety normalnością,
ale proszę mi uwierzyć, na początku
roku było dla mnie ogromnym za-
skoczeniem, że cały zespół po stor-
nie publicznej jest w stanie pracować
z wykorzystaniem tego typu narzę-
dzi. Sądzę, że kluczowa była tu rola
Pani Burmistrz, która zespołowi jas-
no wytyczała cele dając racjonalny
obszar swobody oraz zaufania, za-
chowując jednak niezbędny zakres
kontroli. 

– W Gminie Mielno projekt
modernizacji energetycznej obej-
muje aż 4 budynki. Czy przystępu-
jąc do przetargu nie przeraziliście
się skalą zadań koniecznych 
do wykonania? Który z budynków
wydawał się, a który okazał 
w praktyce największym wyzwa-
niem?

– W przypadku tego typu zadań
nie tylko liczba budynków jest wy-
zwaniem, ale przede wszystkim za-
kres prac, a raczej zakres niewiado-
mych, jakie ujawnią się podczas prac
remontowych. Na pewno najwięk-
szym wyzwaniem inżynierskim jest
wymiana poszycia na hali sportowej
w Mielnie, gdzie z racji ochrony pta-
ków prace mogły być rozpoczęte do-
piero we wrześniu. Jeżeli chodzi 
o największą liczbę niespodzianek,
to na pewno jest to budynek MOPS.

– Na jakim etapie są prace 
w poszczególnych budynkach 

– czy sytuacja związana z korona-
wirusem zmusiła IZIM do jakiś ko-
rekt planów? 

– We wszystkich budynkach
prace wewnętrzne, które limitowały
rozpoczęcie zajęć szkolnych zostały
już zakończone. Trwają teraz prace
związane z zakończeniem elewacji.
W przypadku budynków, gdzie do-
konywana jest adaptacja pomiesz-
czeń jak np. w Sarbinowie trwają
obecnie intensywne prace tak, aby
zakończyć je w terminach przewi-
dzianych umową. Niestety zmuszeni
jesteśmy do ciągłego monitorowania
sytuacji związanej z sytuacją pande-
miczną, i to zarówno w związku 
z dostawami materiałów, jak i do-
stępnością pracowników na budo-
wie. Sytuacja związana z druga falą
COVID na pewno dla obu stron
umowy jest sporym wyzwaniem,
tym bardziej że jej skala w porówna-
niu z pierwszą falą jest dla wszyst-
kich zaskoczeniem. Jestem jednak
przekonany, że wspólnie znajdziemy
sposób jak najlepszego zakończenia

części inwestycyjnej i rozpoczęcia
części eksploatacyjnej umowy.

– W opinii wielu specjalistów
modernizacja energetyczna 
budynków to priorytet, jeśli chodzi
o ochronę klimatu. Co tak napraw-
dę oprócz czystszego powietrza
Gmina Mielno zyska na tej inwe-
stycji?

– W trakcie trwania fazy eks-
ploatacyjnej gmina będzie czerpać
korzyści z oszczędności w zużyciu
energii, które ma zagwarantowane 
w umowie – to oczywiste. Liczymy
też, że w przyszłym roku będziemy
mogli przeprowadzić wspólnie dzia-
łania związane z promowaniem
postaw przeciwdziałających zmia-
nom klimatycznym i oszczędzaniu
energii. Niestety w tym roku plany
nasze zostały pokrzyżowane przez
sytuację epidemiczną. W mojej oce-
nie to właśnie możliwość edukacji
najmłodszych na realnych przykła-
dach jest wartością dodaną tego typu
projektów.
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Szybki internet dotrze do kolejnych
mieszkańców gminy – w pierwszej
kolejności do Szkoły Podstawowej
w Mielnie oraz Szkoły Podsta-
wowej w Sarbinowie. 

Zgodnie z harmonogramem
sygnał uruchomiony zostanie we
wrześniu 2021 w Zagajach i Niegosz-
czy. Następnie w październiku do
sieci podłączyć będą mogli się
mieszkańcy Chłopów, Pękalina, Sar-
binowa (ul. Różana, Południowa 
i Nadmorska), a w listopadzie 2021 r.
– mieszkańcy Gąsek. 

Wedle zapewnień przedstawi-
ciela operatora sieci, firmy Asta-Net
z Piły, każdy chętny mieszkaniec
mieszkający w pobliżu instalacji bę-
dzie mógł przyłączyć się do światło-
wodu, a zakres prędkości Internetu
ma być zawarty w przedziale 200-
1000 mb/s. 

– Aktualna sytuacja związana 
z epidemią jeszcze bardziej wzmoc-
niła potrzebę dostępu do szybkiego
łącza, ponieważ wiele czynności za-
wodowych, czy szkolnych, przenie-

sione zostało do świata wirtualnego.
To ważne, że prawdopodobnie już
na początku roku 2021 obie nasze
szkoły otrzymają dostęp do szybkie-
go Internetu. Będziemy starać się,
aby w przyszłości każdy chętny
mieszkaniec gminy Mielno mógł
podłączyć się do światłowodu 
– mówi Olga Roszak-Pezała, bur-
mistrz Mielna. 

Asta-Net podkreśla, iż na Inter-
necie się nie skończy, gdyż planowa-
ne będzie umożliwienie mieszkań-
com skorzystania ze światłowodowej
telewizji z ponad 100 kanałami.

Internet w gminie
przyśpiesza!

Dostęp do szybkiego internetu
jest możliwy dzięki wykorzysta-
niu Programu Operacyjnego 
Polska Cyfrowa na lata 2014-
2020, Oś Priorytetowa nr 1 
„Powszechny dostęp do szybkie-
go internetu”, Działanie 1.1
„Wyeliminowanie terytorialnych
różnic w możliwości dostępu 
do szerokopasmowego internetu
o wysokich przepustowościach.

Mieszkańcy wsi zyskali 
długo oczekiwane miejsce 

do spotkań, atrakcyjne i bezpieczne,
aby móc m. in. pielęgnować 
i wzmacniać wszelkie społeczne ini-
cjatywy. 

Jest to finał inwestycji mającej
na celu utworzenie w miejscowości
przestrzeni, która wzmocni integra-
cję lokalnej społeczności oraz umoż-
liwi realizację pomysłów i działań
prospołecznych. Miejsce postawie-
nia „Gęsiego Gniazda” nie jest przy-

padkowe, gdyż sąsiaduje z placem
zabaw i kompleksem sportowym 
w Gąskach. 

Koszt przedsięwzięcia wyniósł
14. 600 zł, z czego 10 tys. zł to dofi-
nansowanie w ramach konkursu
Marszałka Województwa Zachod-
niopomorskiego „GRANTY SOŁEC-
KIE 2020”. 

Brawo sołectwo Gąski za po-
mysł, kreatywność i otrzymany
grant! 

Brawo

Gąski mają 
„Gęsie Gniazdo” 
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Seniorze! 
Zadbaj o siebie
Koronawirus jest szczególnie niebezpieczny 

 
Seniorze! Zadbaj o siebie!

Pamiętaj!

 

800 190 590

 

 

 
 

www.gov.pl/stopcovid
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Miejski ośrodek Pomocy społecznej powraca do pomo-
cy seniorom i niepełnosprawnym przy zakupach.

• W celu dotarcia z usługą do jak największej
liczby osób, zasadne jest aby kwota zgłaszanych zaku-
pów nie była wyższa niż 150 zł.

• W ramach usługi pracownicy Ośrodka będą
dokonywać zakupów podstawowych artykułów spo-
żywczych, środków czystości i higienicznych w ilo-
ściach niezbędnych do samodzielnego funkcjonowania

w wybranym hipermarkecie posiadającym szeroki asor-
tyment artykułów.

• Zgłoszenia przyjmuje Miejski Ośrodek Pomo-
cy Społecznej pod nr telefonu +48 515 100 055 w termi-
nie od poniedziałku do piątku od godz. 8:00 do godz. 14:30
lub na adres: poczta@mops.mielno.pl

• Podczas rozmowy z pracownikiem MOPS na-
leży podać swoje imię, nazwisko, adres i numer telefo-
nu.

Potrzebujesz pomocy? MoPs pomoże!

dedykowana infolinia dla se-
niorów, wsparcie wolonta-
riuszy, współpraca wojsk

obrony terytorialnej i pracowników po-
mocy społecznej w pomoc osobom star-
szym w czynnościach, które wymagają
wyjścia z domu, a które utrudnione są
przez panującą pandemię. To główne
założenia Solidarnościowego Korpusu
Wsparcia Seniorów uruchomionego
właśnie przez rząd. Dzięki Korpusowi 
i naszym wspólnym działaniom osoby
starsze będą bezpieczniejsze – mówi
minister rodziny i polityki społecznej
Marlena Maląg. Koordynatorem dzia-
łań Korpusu jest Ministerstwo Rodziny
i Polityki Społecznej.

– Dzisiaj jesteśmy odpowiedzialni
za siebie nawzajem, a stosowanie się do
restrykcji to wyraz solidarności spo-
łecznej. Szczególną troską powinniśmy
otoczyć osoby starsze, które są najbar-
dziej zagrożone. Właśnie w tym celu
uruchamiamy Solidarnościowy Korpus

Wsparcia Seniorów – mówi Marlena
Maląg. Resort rodziny i polityki spo-
łecznej koordynuje działania Korpusu. 

22 505 11 11 
– dedyKoWaNa iNfoLiNia
dLa seNioRóW
W jego ramach uruchomiona zo-

stanie dedykowana seniorom infolinia.
Dzwoniąc pod numer telefonu, osoby
starsze będą mogły poprosić o pomoc 
w czynnościach, które wymagają wyj-
ścia z domu, a które utrudnione są
przez panującą pandemię. Mowa m.in.
o zakupach spożywczych czy dostar-
czeniu artykułów higienicznych. 

Osoba przyjmująca zgłoszenie
przekaże numer kontaktowy seniora
potrzebującego wsparcia do ośrodka
pomocy społecznej w danej gminie.
Pracownik ośrodka skontaktuje się z se-
niorem; zweryfikuje zgłoszenie i ustali
wszystkie szczegóły związane z udzie-
leniem pomocy. Wolontariusze dostar-

czą osobom starszym niezbędne pro-
dukty. Koszty zakupów pokryje senior. 

Pomoc skierowana jest do osób po-
wyżej 70. roku życia. W szczególnych
przypadkach wsparcie otrzymają też
młodsi seniorzy – zapewnia minister
rodziny i polityki społecznej Marlena
Maląg.

www.wspierajseniora.pl
– adRes
dLa WoLoNtaRiusZy
Zadanie realizowane będzie przez

gminy, przy współpracy z organizacja-
mi pozarządowymi i wolontariuszami.
Ci ostatni zajmują ważne miejsce w za-
łożeniach Korpusu. To wolontariusze
dostarczą zakupy seniorom, ale też po-
mogą w obowiązkach domowych czy po
prostu porozmawiają z osobą starszą. 

Osoby, które chcą włączyć się w po-
moc dla seniorów będą mogły zgłosić
się przez internet, wypełniając ankietę
na stronie www.wspierajseniora.pl lub

osobiście zgłaszając się do lokalnego
ośrodka pomocy. 

Zadaniem gminy będzie prowadze-
nie rejestru seniorów, którzy zdecydo-
wali się na pozostanie w domu i potrze-
bują wsparcia wolontariuszy. W pomoc
włączy się również Ochotnicza Straż
Pożarna, Wojska Obrony Terytorialnej 
i harcerze – wylicza Marlena Maląg. 

ZadaNie dLa GMiNy, 
dotacja od RZądu
Gminy będą mogły skorzystać 

z dofinansowania ze środków budżetu
państwa na zorganizowanie i realizację
usługi wsparcia. 

Środki gminy będą mogły przezna-
czyć m.in. na zatrudnienie nowych pra-
cowników do realizacji zadania, przy-
znanie dodatków zadaniowych, zlece-
nie usługi organizacjom pozarządo-
wym czy jej zakup od prywatnych pod-
miotów. 

rząd UrUChaMia solidarnośCiowy korPUs wsParCia seniorów

razeM w walce
z koronawirusem

Praca 
urzędu 
w pandemii

Koronawirus stanowi real-
ne zagrożenie dla funkcjono-
wania przedsiębiorstw czy in-
stytucji, gdyż w przypadku
wykrycia zarażeń często znacz-
na część pracowników jest kie-
rowana na kwarantannę. 
Aby tego uniknąć wprowadza-
ne są systemy pracy zmiano-
wej, czy inne formy izolacji na
płaszczyźnie relacji pracownik-
pracownik, jak i pracownik-
klient. Analogicznie sytuacja
wygląda np. w urzędach miej-
skich, których sprawne funk-
cjonowanie jest lokalnym prio-
rytetem. 

Dlatego na podstawie prze-
pisów Urząd Miejski w Mielnie
wprowadził dwutorową obsłu-
gę interesantów.

obsłuGa
ZdaLNa
Jeśli jest taka możliwość, 

to zaleca się, aby wszelkie spra-
wy załatwiać zdalnie poprzez
telefoniczny lub e-mailowy
kontakt z merytorycznym 
pracownikiem UM w Mielnie.
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dedykowana infolinia dla se-
niorów, wsparcie wolonta-
riuszy, współpraca wojsk

obrony terytorialnej i pracowników po-
mocy społecznej w pomoc osobom star-
szym w czynnościach, które wymagają
wyjścia z domu, a które utrudnione są
przez panującą pandemię. To główne
założenia Solidarnościowego Korpusu
Wsparcia Seniorów uruchomionego
właśnie przez rząd. Dzięki Korpusowi 
i naszym wspólnym działaniom osoby
starsze będą bezpieczniejsze – mówi
minister rodziny i polityki społecznej
Marlena Maląg. Koordynatorem dzia-
łań Korpusu jest Ministerstwo Rodziny
i Polityki Społecznej.

– Dzisiaj jesteśmy odpowiedzialni
za siebie nawzajem, a stosowanie się do
restrykcji to wyraz solidarności spo-
łecznej. Szczególną troską powinniśmy
otoczyć osoby starsze, które są najbar-
dziej zagrożone. Właśnie w tym celu
uruchamiamy Solidarnościowy Korpus

Wsparcia Seniorów – mówi Marlena
Maląg. Resort rodziny i polityki spo-
łecznej koordynuje działania Korpusu. 

22 505 11 11 
– dedyKoWaNa iNfoLiNia
dLa seNioRóW
W jego ramach uruchomiona zo-

stanie dedykowana seniorom infolinia.
Dzwoniąc pod numer telefonu, osoby
starsze będą mogły poprosić o pomoc 
w czynnościach, które wymagają wyj-
ścia z domu, a które utrudnione są
przez panującą pandemię. Mowa m.in.
o zakupach spożywczych czy dostar-
czeniu artykułów higienicznych. 

Osoba przyjmująca zgłoszenie
przekaże numer kontaktowy seniora
potrzebującego wsparcia do ośrodka
pomocy społecznej w danej gminie.
Pracownik ośrodka skontaktuje się z se-
niorem; zweryfikuje zgłoszenie i ustali
wszystkie szczegóły związane z udzie-
leniem pomocy. Wolontariusze dostar-

czą osobom starszym niezbędne pro-
dukty. Koszty zakupów pokryje senior. 

Pomoc skierowana jest do osób po-
wyżej 70. roku życia. W szczególnych
przypadkach wsparcie otrzymają też
młodsi seniorzy – zapewnia minister
rodziny i polityki społecznej Marlena
Maląg.

www.wspierajseniora.pl
– adRes
dLa WoLoNtaRiusZy
Zadanie realizowane będzie przez

gminy, przy współpracy z organizacja-
mi pozarządowymi i wolontariuszami.
Ci ostatni zajmują ważne miejsce w za-
łożeniach Korpusu. To wolontariusze
dostarczą zakupy seniorom, ale też po-
mogą w obowiązkach domowych czy po
prostu porozmawiają z osobą starszą. 

Osoby, które chcą włączyć się w po-
moc dla seniorów będą mogły zgłosić
się przez internet, wypełniając ankietę
na stronie www.wspierajseniora.pl lub

osobiście zgłaszając się do lokalnego
ośrodka pomocy. 

Zadaniem gminy będzie prowadze-
nie rejestru seniorów, którzy zdecydo-
wali się na pozostanie w domu i potrze-
bują wsparcia wolontariuszy. W pomoc
włączy się również Ochotnicza Straż
Pożarna, Wojska Obrony Terytorialnej 
i harcerze – wylicza Marlena Maląg. 

ZadaNie dLa GMiNy, 
dotacja od RZądu
Gminy będą mogły skorzystać 

z dofinansowania ze środków budżetu
państwa na zorganizowanie i realizację
usługi wsparcia. 

Środki gminy będą mogły przezna-
czyć m.in. na zatrudnienie nowych pra-
cowników do realizacji zadania, przy-
znanie dodatków zadaniowych, zlece-
nie usługi organizacjom pozarządo-
wym czy jej zakup od prywatnych pod-
miotów. 

rząd UrUChaMia solidarnośCiowy korPUs wsParCia seniorów

razeM w walce
z koronawirusem

W zależności od typu sprawy,
pracownik merytoryczny wska-
że właściwą ścieżkę zdalnego
przekazania wymaganych do-
kumentów (zwykły e-mail lub
E-PUAP).

obsłuGa
beZPośRedNia
W przypadku konieczności

fizycznego pozostawienia 
dokumentów w Urzędzie 
Miejskim: wejście główne 
(tzw. przedsionek) – interesant
może pozostawić dokumenty 
w urnie oraz uzyskać informa-
cję w temacie załatwianej spra-
wy od pracownika Biura Obsłu-
gi Interesanta. Dodatkowo
przed wejściem znajduje się
podest do wypełniania doku-
mentów.

Bezpośrednie spotkanie 
z merytorycznym pracowni-
kiem UM w Mielnie powinno
być poprzedzone telefoniczną
rejestracją (w danym Referacie
– Biuro Obsługi Interesanta 
pomoże Państwu w wyborze
odpowiedniego Referatu 
w celu załatwienia konkretnej
sprawy): wejście boczne 
(od strony Urzędu Stanu 
Cywilnego) – funkcjonują dwa
stanowiska obsługi interesan-
tów. 

Ogólny nr telefoniczny UM
w Mielnie: +48 94 34 59 830.
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Mielno włączyło się w obchody Eu-
ropejskiego Dnia Ptaków, któremu
w tym roku patronowała „Gęgawa".

Podczas tego święta krajowi
partnerzy światowej federacji Bird-

Life International (w Polsce – Ogól-
nopolskie Towarzystwo Ochrony
Ptaków – OTOP – Polish Society for
the Protection of Birds) chcą zwró-
cić uwagę na jeden z największych
spektakli, jaki ma miejsce w świecie

przyrody, a mianowicie na jesienną
wędrówkę ptaków. 

Na terenie całej Polski wolonta-
riusze zapraszają do udziału w bez-
płatnych wycieczkach, w trakcie któ-
rych uczestnicy obserwują i liczą
ptaki, a wykwalifikowani przewod-
nicy dzielą się z pozostałymi swoją
fachową wiedzą. Wszystkie wyniki
trafiają do centrali OTOP, a stamtąd
do europejskiego koordynatora.

W naszym regionie doradcy
metodyczni z Centrum Edukacji
Nauczycieli w Koszalinie zorganizo-
wali zajęcia terenowe dla nauczycie-
li, młodzieży szkolnej i miłośników
przyrody. 

Na obserwacje i liczenie pta-
ków wybrali trasy w naszej gminie. 
I tak odcinek: Mielno – Mielenko 
– Chłopy (szlakiem Velo Baltica)
przeszli lasem oraz brzegiem morza
z atlasami i lornetkami skrupulat-
nie notując. Akcję wspomogli wie-
dzą i opowieściami fachowcy oraz
działacze na rzecz ochrony dzikich
zwierząt. 

Lokalne obchody Europejskiego
Dnia Ptaków zakończono poczęs-
tunkiem i zwiedzaniem Skarbnicy
Wioski Rybackiej w Chłopach.

liczyli ptaki...

Ekowspólnota Lokalna Organizacja
Turystyczna wpisując się w nowe
trendy, ukierunkowane na turystów
i mieszkańców przygotowała
questy – edukacyjne gry terenowe. 

Wdziałaniach promocyj-
nych wykorzystywać trze-

ba różne metody oddziaływania na
odbiorcę i budowy pozytywnego wi-
zerunku gminy. Tym razem LOT
sięgnęła po questy – gry terenowe,
które łączą w sobie elementy zabawy
i nauki, poszukiwań skarbu i radości
odkrywania. 

Od dawna wiadomo, że najsku-
teczniejsza edukacja i poznawanie
odbywa się poprzez osobiste do-
świadczenie. Jest to jeden ze sposo-
bów na promocję regionu prezentu-
jący unikalne dziedzictwo miejsc 
– ich historię, kulturę i przyrodę. 

Questy dostępne są dla każde-
go, zarówno dla rodziny z dziećmi,

aktywnych turystów jak i seniorów,
lubiących wyzwania. Zostały opraco-
wane przez Fundacją Calamita 
z Legnicy przy współpracy z Cen-

trum Kultury w Mielnie (zarządzają-
cym Skarbnicą Wioski Rybackiej 
w Chłopach) i Latarnią Morską 
w Gąskach. 

Przygotowane przez LOT 
w Mielnie questy obejmują Mielno,
Chłopy i Gąski. W Mielnie quest
prowadzi przez przystań rybacką
oraz nadmorską promenadę, 
w Chłopach odkrywamy historię
wioski i związane z nią rybołówstwo,
w Gąskach poznajemy latarnię
morską. 

Drukowane ulotki, tj. karty
questów, w trzech wersjach języko-
wych dostępne są w Informacji Tury-
stycznej w Mielnie przy ul. Chrobre-
go 3B (siedziba Lokalnej Organizacji
Turystycznej). 

To pierwsze tego typu gry w po-
wiecie koszalińskim. W wojewódz-
twie zachodniopomorskim jest już
kilka, a w całej Polsce ponad 400 gier
edukacyjnych.

Questy to element operacji rea-
lizowanej przez Lokalną Organiza-
cję Turystyczną w Mielnie pn. „Ry-

bactwo jako turystyczny potencjał
gminy Mielno”, w ramach działania
„Realizacja lokalnych strategii roz-
woju kierowanych przez społecz-
ność”, objętego Priorytetem Nr 4
„Zwiększenie zatrudnienia i spójno-
ści terytorialnej” objętego Progra-
mem Operacyjnym „Rybactwo i Mo-
rze z wyłączeniem projektów gran-
towych. 

Nowy sposób promocji gminy wyprawy są dostępne 
w dwóch wersjach :
– karta questu, którą można po-
brać: https://cit.mielno.pl/questy-
wyprawy-odkrywcow-jako-sposob-
na-odkrywanie-walorow-gminy-
mielno/
– w aplikacji mobilnej #Questy-
wyprawyodkrywców dostępną
na smartfony z systemem An-
droid i IOS. 

Co roku o tej porze zaczynaliśmy
już przygotowania do Międzynaro-
dowego Zlotu Morsów. W tym
roku, pomimo trudnej sytuacji 
robimy wszystko, co w naszej mocy,
by w lutym spotkać się z Wami 
w Mielnie!

sytuacja zmienia się jak 
w kalejdoskopie. Dzisiaj
mieliśmy oficjalnie ogłosić

plany na nadchodzący Zlot. Wybiera-
liśmy zlotowe gadżety, rozmawialiś-
my z gośćmi, których planujemy za-
prosić, dyskutowaliśmy z lokalnymi
przedsiębiorcami o atrakcjach, które
dla Was przygotowują. Słowem 
– działaliśmy. Nowa sytuacja wymaga
od nas jednak nowego podejścia. To,
co dziś wiemy na pewno to: nie rezyg-
nujemy ze Zlotu, a przygotowujemy
go dla Was w zupełnie innej odsłonie!

Koronawirus wywrócił nasze ży-
cie do góry nogami. Lockdown, obo-

wiązkowe maseczki, praca zdalna,
nauczanie hybrydowe... Przewinęło
się wiele różnych scenariuszy i kiedy
już mogło się wydawać, że najtrud-
niejsze mamy za sobą, statystyki za-
każeń osiągnęły najwyższy poziom.
Cały kraj na nowo został objęty
obostrzeniami.

„Kilka dni temu wypracowaliś-
my kompromis, który umożliwiłby
nam jego organizację, a jednocześ-
nie uwzględnił panujące zasady. Za-
nim jednak zdążyliśmy go ogłosić,
rzeczywistość ponownie zrewidowa-
ła nasze plany” – komentuje Anna
Ledochowicz, dyrektor Centrum
Kultury w Mielnie.

„Sytuacja jest trudna i dyna-
miczna, ale nadal możliwa do opa-
nowania. Dlatego też w tym mo-
mencie skupiamy się przede wszyst-
kim na bezpieczeństwie i dbaniu 
o siebie nawzajem. Bardzo mocno li-
czymy na to, że zaprocentuje to

szybkim powrotem do normalności 
i w lutym będziemy mogli spotkać
się na Zlocie” – dodaje.

Jak zatem będzie wyglądał nad-
chodząca edycja? „Rozważamy kilka
scenariuszy. To jednak, na który wa-

riant się zdecydujemy, zależy od roz-
woju sytuacji. Każdy plan ma jednak
jeden punkt wspólny i jest nią oczy-
wiście nasza coroczna tradycja 
– wspólna kąpiel w Bałtyku. Poza
tym mamy bardzo silne wsparcie ze
strony naszych lokalnych przedsię-
biorców. Oni również adaptują się
do nowych zasad i przygotowują dla
Was atrakcje, które nie pozwolą
Wam się nudzić, a jednocześnie
będą zgodne z wytycznymi – zapew-
nia A. Ledochowicz.

Burmistrz Mielna dodaje z ko-
lei, że co roku bezpieczeństwo 
i dobra zabawa uczestników Zlotu
były najważniejsze. Przy okazji tej
edycji słowo „bezpieczeństwo” od-
mieniamy jednak przez wszystkie
przypadki.

Bardzo zależy nam na tym, by
ten Zlot się odbył, ale jeszcze bar-
dziej na tym, by po jego zakończeniu
wszyscy cali i zdrowi wrócili do swo-
ich domów. Zloty w Mielnie to 
w końcu tradycja. Chcemy ją konty-
nuować nie tylko w przyszłym roku,
ale i w każdym kolejnym. 

Dbajcie o siebie, śledźcie nasz
profil na Facebooku i czekajcie na
dobre wieści na temat zlotu.

zlot morsów – zroBImy wszystKo, aBy sIę z wamI sPotKać 

najważniejsze jest bezpieczeństwo
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rada turystyKI GmIny mIelno

apel do premiera
Pod koniec października członkowie Rady Turystyki Gminy Mielno
przesłali do Kancelarii Prezesa Rady Ministrów list, w którym dzielą
się swoimi obawami i proszą o objęcie sektora turystycznego szcze-
gólną troską i opieką w czasach pandemii. Poniżej prezentujemy treść
pisma: 

Sz. P. Mateusz Morawiecki
Prezes Rady Ministrów

Utrzymująca się pandemia SARS CoV-2 spowodowała, że Polska
znalazła się w bardzo trudnej sytuacji w zakresie życia i zdrowia oby-
wateli, ale także w niekorzystnej sytuacji ekonomicznej. Lockdown
wprowadzony na początku 2020 r. wywarł tak silny wpływ na krajową
gospodarkę, że po raz pierwszy od przemian ustrojowych zaobserwo-
wano recesję. Skutki tego zjawiska odczuwalne są przez wszystkie
branże, ale najsilniej przez m.in. szeroko rozumianą turystykę, która
ze względu na swój interdyscyplinarny charakter oddziałuje na wiele
sektorów PKB i w sposób pośredni lub bezpośredni wypracowuje war-
tość dodaną dla polskiej ekonomii.

Turystyka jest jednym najbardziej rozwojowych ogniw polskiej
gospodarki. Dane empiryczne wskazują, że stanowi 7% polskiego pro-
duktu krajowego brutto, lecz w praktyce poprzez niezliczony system
powiązań z innymi sektorami ekonomii, takimi jak budownictwo,
transport, przemysł, rolnictwo, IT, czy też sektor finansowy, stwierdza
się, że jest istotną determinantą kształtującą wiele różnych składowych
PKB. Wskazuje to jednoznacznie, że wymierna korzyść z rozwoju tury-
styki dla polskiej gospodarki zdecydowanie przewyższa udział w kreo-
waniu produktu krajowego brutto na wspomnianym poziomie 7%.

Znaczenie turystyki znacząco wzrasta w pewnych regionach, które
wyspecjalizowały się w tym sektorze poprzez właściwe wykorzystanie
walorów przyrodniczych, czy stworzenie własnych, oryginalnych pro-
duktów turystycznych. Do takich obszarów należy całe polskie wybrze-
że, na którym poszczególne gminy podjęły próbę zorientowania lokal-
nych gospodarek w kierunku stałego rozwoju turystyki. Jako przykład
wykorzystać można Gminę Mielno, w której turystyka odgrywa kluczo-
wą rolę dla projektowania i stymulacji poziomu rozwoju społeczno-
gospodarczego. Przekłada się to na bardzo wysoki poziom lokalnej
przedsiębiorczości. Większość mieszkańców decyduje się na prowadze-
nie działalności turystycznej lub okołoturystycznej, czego dowodzi
fakt, iż 82% podmiotów to osoby fizyczne prowadzące działalność. 
W obliczu wprowadzania kolejnych obostrzeń i zamykania m.in. hoteli,
restauracji, obiektów kultury i rozrywki, w pewnym znaczeniu skazuje
się monofunkcyjne gminy, takie jak Mielno, na pozbawienie źródła do-
chodu wielu przedsiębiorców, pracowników, czy po prostu mieszkań-
ców.

Biorąc pod uwagę bardzo duże znaczenie turystyki dla Polski, 
jak i dla poszczególnych samorządów oraz zdając sobie sprawę, że już
na początku roku sektor ten był jednym z najbardziej poszkodowanych
przez negatywne skutki epidemii, wyrażamy obawę o przyszłość całej
branży w perspektywie wprowadzania nowych obostrzeń uniemożli-
wiających nawet częściowe funkcjonowanie przedsiębiorców. Z tego po-
wodu w imieniu Rady Turystyki Gminy Mielno, Rady Gospodarczej
przy Burmistrzu Mielna oraz „Ekowspólnoty” Lokalnej Organizacji Tu-
rystycznej w Mielnie, apelujemy o zaniechanie całkowitego zamykania
branży turystycznej, która jak już udowodniła, jest w stanie dostoso-
wać się nawet do najbardziej wymagających obostrzeń sanitarnych. 

Uważamy, że turystyka powinna otrzymać możliwość stałego
funkcjonowania w ramach określonych przez Ministerstwo Zdrowia
wymogów. Należy przypomnieć, że wprowadzony na początku roku
lockdown spowodował lawinę zwolnień pracowników m.in. w gastrono-
mii i hotelach, które do tej pory nie wróciły do poziomu zatrudnienia
sprzed pandemii. Wyrażamy obawę, iż zamknięcie sektora turystyki
może być dla wielu przedsiębiorców równią pochyłą, gdyż już w tym
momencie wielu z nich jest w fatalnej sytuacji finansowej, a kolejne
ograniczenia działalności mogą przyczynić się nawet w krótkiej per-
spektywie do ich niewypłacalności, czy ostatecznie bankructwa. Uwa-
żamy, że nie można do takiego stanu rzeczy dopuścić, gdyż upadek
polskiej turystyki w naszej opinii wywoła reakcję łańcuchową pociąga-
jącą w dół kolejne sektory PKB. Szczególne niebezpieczeństwo rodzić to
może w takich samorządach jak Gmina Mielno, gdzie lokalna ekono-
mia praktycznie w 100% uzależniona jest od turystyki.

Z pełną troską o zdrowie i życie Polaków, ale także o polską gospo-
darkę, w obliczu trwającego już prawie rok kryzysu, apelujemy o podję-
cie wszelkich możliwych działań mających na celu ochronę polskiego
sektora turystyki.

Bogusław Adamów

Prezes „Ekowspólnoty”
Lokalnej Organizacji

Turystycznej 

Radosław Sobko

Wiceprzewodniczący 
Rady Turystyki 
Gminy Mielno

Zdzisław Baranowski

Przewodniczący 
Rady Gospodarczej 

przy Burmistrzu Mielna

– Nie mogliśmy jednak się nie
spotkać w ogóle, więc zachowując
pełny reżim sanitarny wręczyłam na-
grody m.in. dyrektorom placówek
oświatowych w naszej gminie.
Wszyscy już nie możemy się docze-
kać powrotu do normalności, do po-
dania sobie ręki, do bycia razem bez
ograniczeń. Z utęsknieniem wspo-
minam obchody Dnia Edukacji Na-
rodowej z poprzednich lat... wierząc,
że nadejdą lepsze dni dla uczniow-
skiej społeczności, nauczycieli, pra-
cowników oświaty – stwierdziła Olga
Roszak-Pezała, burmistrz Mielna.

W mieleńskiej Szkole Podsta-
wowej w Dniu Nauczyciela nie za-
brakło serdecznych życzeń, pięk-
nych kwiatów i kolorowych laurek 
z cytatami o i dla nauczycieli. 

Społeczność uczniowska nie za-
wiodła i przygotowała cieszący się
wielką sympatią wśród młodzieży 
i grona pedagogicznego konkurs
„Czy znasz swoich belfrów. Czyli kto
Cię uczy człowieku”. Nazwy katego-
rii w pełni odzwierciedlały osobowo-
ści uczących nauczycieli.

To był inny dzień 
dzień edukacji Narodowej, niestety, w tym roku obchodziliśmy w czasie pan-
demii, przez co nie było możliwości uczczenia tego święta w sposób do ja-
kiego wszyscy się przyzwyczailiśmy w latach ubiegłych – wspólnie, radośnie,
w szerokim gronie, podczas apelu czy akademii szkolnej. 
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Biało od żagli…
… było podczas regat na jeziorze Jamno w ramach Sportowego Turnie-

ju Miast i Gmin 2020 pod patronatem Burmistrza Mielna. Organizatorem
regat na zakończenie sezonu żeglarskiego 2020 był Klub Żeglarski MUKŻ
Bałtyk.

Piłka 
w grze…
akademia Piłkarska
mielno aktywnie 
uczestniczyła 
w sportowym tygodniu
miast i Gmin.
młodzi piłkarze 
rozegrali mistrzostwa 
w celności i turniej
skrzatów.

szkoła w Sarbinowie co
roku włącza się w Europej-
ski Tydzień Sportu. W tej

edycji zaplanowano rozgrywki naj-

młodszych w „zbijaka”, bieg Coopera
oraz „Marszobieg po zdrowie”. 

Z uwagi na specyficzną sytuację
związaną z pandemią koronawirusa

nie można było zaprosić większego
grona do uczestnictwa w zaplanowa-
nych działaniach. 1 października
najmłodsi rozegrali mecz w zbijaka.
Następnego dnia przeprowadzono
bieg Coopera (najlepszą wśród
dziewcząt była Wiktoria Świerczyń-
ska kl. VI, a wśród chłopców Filip
Milka kl. VII), a podsumowaniem
Europejskiego Tygodnia Sportu był
„Marszobieg po zdrowie” który od-
był się 7 października. 

Trasa licząca dla młodszych
około 1.5 km, a dla starszych 2 km
przebiegała terenem leśnym i plażą.
Wszyscy uczniowie wraz z nauczy-
cielami pokonali ją bez najmniejsze-
go problemu. 

Gratulujemy również seniorom,
którzy zawsze zaszczycają nas swoją
obecnością podczas zawodów spor-
towych.  

Wszystkim wygranym życzymy
dalszych sukcesów w rozwijaniu
swojej aktywności fizycznej. Do zo-
baczenia za rok.

Marszobieg po zdrowie


