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Od 10 marca do Urzędu Miejskiego
w Mielnie można składać wnioski 
o przyznanie grantu na wymianę pieców
lub kotłów w ramach programu „Popra-
wa jakości powietrza w Gminie Mielno
poprzez ograniczenie niskiej emisji”. Na-
bór prowadzony będzie do 29 kwietnia
2022 roku.

O granty mogą ubiegać się osoby
fizyczne posiadające tytuł prawny do

nieruchomości, wynikający z: prawa
własności, prawa użytkowania wie-
czystego, ograniczonego prawa rze-
czowego lub stosunku zobowiązanio-
wego.

Program może objąć wyłącznie
lokale mieszkalne lub budynki jedno-
rodzinne, nie służące prowadzeniu
działalności gospodarczej.

Wymianie podlegają piece/kotły

na paliwa stałe takie jak węgiel, koks,
czy ekogroszek.

Wysokość grantu, niezależnie od
faktycznych kosztów, wynosi 7 500 zł.

Jednym z wymaganych załączni-
ków do zgłoszenia jest świadectwo
charakterystyki energetycznej budyn-
ku mieszkalnego/lokalu mieszkalne-
go. W przypadku jeśli ktoś nie posia-
da takiego dokumentu, Urząd Miejski

w Mielnie wykona go na własny koszt,
w ramach budżetu projektu.

Przed przestąpieniem do wypeł-
nienia zgłoszenia, należy zapoznać się
ze szczegółowymi warunkami doty-
czącymi udzielenia grantu, zawartymi
w załączonym poniżej regulaminie.

Zgłoszenia wraz z wymaganymi
załącznikami należy złożyć w Biurze
Obsługi Interesanta (pok. 001) Urzę-
du Miejskiego w Mielnie lub przesłać
na adres: Urząd Miejski w Mielnie, ul.
Chrobrego 10, 76-032 Mielno.

Za termin złożenia zgłoszenia

uważa się datę doręczenia/wpływu 
(w przypadku nadania za pośrednic-
twem Poczty Polskiej S.A. lub innego
operatora pocztowego) do Urzędu
Miejskiego w Mielnie.

Więcej informacji można uzyskać
pod nr tel. 94 345 98 38.

Projekt dofinansowany jest ze środków
Regionalnego Programu Operacyjnego Wo-
jewództwa Zachodniopomorskiego 2014-
2020 – działanie 2.14 Poprawa jakości po-
wietrza – Zachodniopomorski Program An-
tysmogowy.

Skorzystaj z dofinansowania! Wymień piec!

Gmina Mielno dzieli się dobrem
goszcząc ponad 800 uchodźców
wojennych z Ukrainy. Połowa 
z nich to dzieci.

Za nimi trauma, przed nimi wiel-
ka niewiadoma. Ich uporządkowany 
i bezpieczny świat runął w ciągu kilku

chwil. W Polsce uchodźcy wojenni
znaleźli schronienie i spokój ale ser-
cem oraz myślami ciągle są w swojej
Ojczyźnie, która silna jest dziś boha-
terami. 

W naszej gminie są ludzie z róż-
nych stron Ukrainy. Trafili tutaj 

z punktów rejestracyjnych w Polsce, 
z prywatnych transportów, ze współ-
pracy z Związkiem Ukraińców w Pol-
sce, z puli zgłoszeń od wojewody za-
chodniopomorskiego, z poleceń osób
wspierających Polską Akcję Humani-
tarną. Przyjechało nad polski Bałtyk

dużo kobiet z bardzo małymi dziećmi
i dziećmi w wieku wczesno-szkol-
nym. Goszczą ich osoby prywatne,
ośrodki, hotele, pensjonaty, obiekty
noclegowe na terenie całej gminy.
Funkcjonujący przy Burmistrzu Miel-
na – sztab kryzysowy – wspomaga 

i kontroluje cały proces alokacji
uchodźców. Kilku społeczników non
stop monitoruje napływ ludzi ucieka-
jących z walczącej Ukrainy. Powstała
infolinia, baza danych gości, jak i dar-
czyńców.

(więcej na str. 4-5)

Mieszkańcy gminy Mielno okazują ofiarność, pomoc, wparcie
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Plaża 
dla każdego

Systematycznie modernizuje-

my infrastrukturę turystyczną.

Ostatnio oddaliśmy inwestycję,

dzięki której bezpiecznie i wygod-

nie można dostać się na plażę i pro-

menadę. Dostosowaliśmy dla po-

trzeb osób niepełnosprawnych,

wózków dziecięcych, rowerów

przejście przy ul. Słonecznej 

w Mielnie. Teraz promenadą z cen-

trum miasta można spacerować

wzdłuż morza ponad 2 kilometry.

Koszt budowy to ponad 320 tys.
złotych.

Trwają przygotowania do II etapu
remontu głównej drogi Mielnie.
Zgodnie z decyzją środowiskową
do końca miesiąca mają zostać usu-
nięte drzewa, które uniemożliwią
rozpoczęcie prac. 

Prace na ponad kilometrowym
odcinku ul. B. Chrobrego ruszą po 
tegorocznych wakacjach i potrwają
około 10 miesięcy, czyli do następne-
go sezonu letniego. 

Przetarg ogłoszony zostanie naj-
prawdopodobniej w kwietniu. Koszt
szacunkowy budowy odcinka drogi,
od zakończonego etapu w Unieściu
do okolic wesołego miasteczka, wy-
niesie 12 mln złotych. 

Drogę gmina przejęła od powiatu
koszalińskiego. Całość kosztów tej
strategicznej dla gminy inwestycji sa-
morząd musi pokryć z własnego bu-
dżetu. Mimo licznych prób uzyskania
dofinansowania nie otrzymaliśmy ża-

dnych unijnych, ani rządowych środ-
ków na dokończenie tego projekt. 

Projekt Drugi etap inwestycji za-
kłada budowę dwupasmowej jezdni,
po jednym pasie w każdą stronę; po
bokach – z lewej i prawej strony – sze-
rokie pasy ruchu dla rowerów; nasa-
dzenia w gazonach; infrastruktura ro-
werowa i postojowa; wysepki z przej-
ściami dla pieszych oraz nowe
oświetlenie uliczne.

Zmieniamy gminę dla Was 

N
a odcinku plaży Mielno 
– Unieście trwają zaawan-
sowane prace projektu

realizowanego przez Urząd Morski 
w Szczecinie, a związanego z przebu-
dową i rozbudową umocnień brzego-
wych. Już widać efekty. Prawdziwa me-
tamorfoza.

W turystycznej gminie nikt nie
ma wątpliwości jak potrzebna jest ta
inwestycja, szczególnie w epoce
zmian klimatu i szalejących sztor-
mów. Siła wiatru często osiąga u nas
10 stopni w skali Beauforta. 

Przypomnijmy, jakie prace są
przewidziane w ramach inwestycji: 

– budowę opaski narzutowej 
z kamieni łamanych na wysokości
miejscowości Mielno zabezpieczają-
cej wydmę przed wpływem oddziały-
wania morza;

– modernizację poprzez uzupeł-
nienie istniejącej opaski brzegowej 
z gwiazdobloków na objętym inwe-
stycją odcinku;

– rozbiórkę i utylizację istnieją-
cych starych drewnianych ostróg

brzegowych na odcinku objętym in-
westycją;

– budowę nowych drewnianych
ostróg brzegowych /33 szt./ na wyso-
kości miejscowości Mielno;

– budowę nowego drewnianego
zejścia na plażę na przedłużeniu ist-
niejącej drogi leśnej na zachód od ul.
1 Maja;

– wykonanie i ustawienie tablic
informacyjno-pamiątkowych

Zakłada ono także prace refula-
cyjne na odcinku blisko 2300 m. Zo-
stanie na nie zorganizowany osobny
przetarg na przełomie 2021 i 2022 r.

Planowane zakończenie robót 
– 31 stycznia 2023 r. 

W trakcie prac planowana jest
przerwa wakacyjna od dnia 1 lipca
2022 r. do dnia 15 września 2022 r.

Przedsięwzięcie jest realizowane w ra-
mach działania „Adaptacja do zmian klima-
tu wraz z zabezpieczeniem i zwiększeniem
odporności na klęski żywiołowe, w szczegól-
ności katastrofy naturalne oraz monitoring
środowiska" Programu Operacyjnego Infra-
struktura i Środowisko 2014–2020.

OchrOna brzegu mOrskiegO 

To nasz priorytet
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– Jak to jest zarządzać polską

Ibizą, bo przecież takie określenie

Mielna często pojawia się w mate-

riałach informacyjnych?

– To określenie, które powoli za-
nika ze świadomości turystów, na co
od dłuższego czasu pracujemy. Już
wiele lat temu podjęliśmy decyzję 
o zmianie wizerunku Gminy Mielno,
a w szczególności samego Mielna. To
jest bardzo długi proces, ale przynosi
efekty, gdyż miasto ewoluuje każdego
roku. Dużą rolę w procesie pełnią
przedsiębiorcy, którzy w wielu przy-
padkach zdecydowali się podejść do
turystyki w pełni profesjonalnie.
Zresztą tego przecież oczekuje od
nich obecny turysta, ponieważ jego
wymagania mocno zmieniły się na
przestrzeni ostatnich 10, czy 20 lat.
Czy ktoś w 2022 roku chciałby przyje-
chać do „polskiej ibizy” znanej z koń-
cówki lat 90-tych? Mam wątpliwości,
zresztą nawet gdyby jednak chciał, to
na rynku turystycznym nie istnieje
próżnia i jeśli pojawia się jakaś luka
podażowa, to zaraz zostanie wypeł-
niona. Dlatego każdy znajdzie na pol-
skim wybrzeżu coś dla siebie, a my
dalej pracujemy nad rozwojem Gminy
Mielno w kierunku, jaki wspólnie 
z naszymi mieszkańcami i przedsię-
biorcami uważamy za słuszny. 

– Mielno zawsze plasowało

się w ścisłej czołówce najbardziej

popularnych, nadmorskich kuror-

tów w Polsce. Co sprawia, że to

właśnie Was odwiedzają turyści? 

– Gmina Mielno od wielu lat
znajduje się w ścisłej czołówce pod
względem liczby odwiedzin turystów
na wybrzeżu, a w ostatnim czasie po-
pularnością przegrywamy tylko z Ko-
łobrzegiem i Gdańskiem. To są duże,
portowe miasta, z którymi nie ma ża-
dnego sensu się porównywać. Bycie 
w takim gronie to dla nas oczywiście
ogromne wyróżnienie. Można powie-
dzieć, że za wielką dwójką o prym na
wybrzeżu konkurujemy z Gminą Re-
wal. To bardzo podobny samorząd
pod wieloma względami i dla wielu
obserwatorów wspólnie z Gminą
Mielno stanowi wzór samorządu 
o bardzo dynamicznym, ale przy tym
stabilnym rozwoju nadmorskiej tury-
styki. Popularność Gminy Mielno wy-
nika z bardzo wielu czynników, ale 
z całą pewnością najważniejszym ele-
mentem dla turysty zmierzającego
nad morze jest… morze oraz plaże.
Dysponujemy 25 km plaż, co stanowi
aż 5% granicy morskiej Polski. Mamy

przez to bardzo dużo pracy z utrzy-
maniem ich, szczególnie w trakcie se-
zonowego wzrostu liczby turystów, 
w jak najlepszej i przyjaznej gościom
formie. Jest to też istotne wyzwanie 
w zakresie bezpieczeństwa, czyli
ustanawiania stanowisk ratowniczych
na tak rozległym odcinku. Oczywi-
ście nie ma możliwości, ani nawet ta-
kiej potrzeby, aby wszędzie stacjono-
wali ratownicy, ale w 2022 r. udało się
nam rozszerzyć liczbę kąpielisk aż do
17. Potwierdzeniem tego, że podejmu-
je właściwe decyzje w tym zakresie są
certyfikaty Błękitna Flaga, jakie co
roku otrzymujemy za jakość wody 
w Bałtyku, czystość plaż, wysoki po-
ziom bezpieczeństwa, zarządzanie
środowiskiem oraz propagowanie
edukacji ekologicznej. Nasza praca
nie idzie na marne, bo wiele razy spo-
tykamy się z komentarzami, że tury-
ści zwiedzieli wiele państw, ale nad-
bałtyckie, piaszczyste plaże są wyjąt-
kowe i jedyne w swoim rodzaju,
dlatego bardzo chcą do nas wrócić.
Oprócz plaż ważne są inne walory
przyrodnicze, którymi również mo-
żemy się chwalić – lasy, łąki. Mamy
przecież w swoich granicach jezioro
Jamno – 9. pod względem wielkości w
Polsce. To kolejny element wyjątko-
wości Gminy Mielno, która w dużej
części znajduje się na wąskiej mierzei
pomiędzy morzem i jeziorem. Nigdy
nie pojawi się na obszarze duży ruch
turystyczny, jeśli nie będzie tam roz-
budowanej bazy turystycznej. Pod
tym względem jesteśmy w czołówce
wszystkich gmin turystycznych 
w Polsce i każdego roku pojawiają się
nowe obiekty, lub modyfikowane są
dotychczasowe ośrodki, a pomysły
naszych przedsiębiorców – większość
z nich to nasi mieszkańcy – często są
inspiracją dla innych. Turyści potrze-
bują też rozbudowanej oferty gastro-
nomicznej, kulturalnej i rozrywko-
wej, chcą też móc skorzystać z najróż-
niejszych atrakcji, a wszystko to
wspólnie z naszymi jednostkami 
i przedsiębiorcami im zapewniamy.
Ponadto Gmina Mielno jest bardzo
zróżnicowana, ponieważ każda nasza
miejscowość ma swój niepowtarzalny
charakter.

– Z takim potencjałem chyba

nie potrzebujecie dużych nakła-

dów finansowych na promocję? 

A może się mylimy? 

– Budowa określonej marki ku-
rortu jest kosztowna, ponieważ nie za-
myka się wyłącznie w wydatkach pro-
mocyjnych. Można wręcz powiedzieć,
że promocja to promil wydatków, jakie
ponosimy na utrzymywanie naszego
poziomu konkurencyjności na wy-
brzeżu. Oczywiście promocja w ża-
dnym wypadku nie mniej ważna, ale 
z pewnością nie jest aż tak kosztowna
jak zapewnienie turystom bezpieczne-
go i komfortowego pobytu w naszym
samorządzie, na co składa się mnó-
stwo mniejszych lub większych proce-
sów. Stricte promocją zajmuje się na-
sza jednostka – Centrum Kultury, ale
także Lokalna Organizacja Turystycz-
na, wykonująca zadania z zakresu tu-
rystyki. Wsparciem jest też Urząd
Miejski, realizujący określone przed-
sięwzięcia promujące Gminę Mielno.

– Wbrew pozorom zarządza-

nie nadmorską miejscowością jest

niezwykle karkołomne. Nie wyob-

rażamy sobie, aby w szczycie sezo-

nu rozkopano główną drogę, pro-

menadę czy zabezpieczano linię

brzegową. Wasze zamówienia

publiczne chyba rwą sobie włosy 

z głowy? 

– To prawda, nie możemy podjąć
decyzji odnośnie do realizacji jakiejś
inwestycji bez pryzmatu sezonowości
turystyki. Dlatego już na etapie po-
mysłu, przez postępowanie przetar-
gowe, aż do zakończenia prac musimy
uwzględnić ruch turystyczny i sposób
przeprowadzenia przedsięwzięcia
tak, aby nie utrudniało lub minimal-
nie utrudniało swobodne funkcjono-
wanie turystyki. Mamy przez to wiele
dylematów i problemów natury zda-
rzeń losowych, które praktycznie za-
wsze dają o sobie znać w nieodpo-
wiednim momencie. Przez to nagle
okazuje się, że np. zakończenie prac
nie z naszej winy opóźni się i przenie-
sie na lipiec, czy sierpień. Gdyby nie
okres jesienno-zimowy, to wiele prac
można byłoby wykonywać właśnie
wtedy, lecz aura niezbyt chce z nami

współpracować i często płata figle.
Przez to czas na realizacje określo-
nych prac mamy tylko przez kilka
miesięcy w ciągu całego roku.

– Właśnie, co dzieje się obec-

nie w Mielnie? Jakie główne zada-

nia macie do wykonania? 

Co roku dużo się u nas dzieje 
w sferze inwestycji. Realizujemy
mniejsze i większe projekty, nato-
miast szczególnie istotne wyzwanie,
jakie czeka nas w tym roku, to rozpo-
częcie drugiego etapu przebudowy
głównej drogi w Mielnie. To wizytów-
ka nie tylko Mielna, ale jak wskazują
nasze badania opinii turystów, także
całej Gminy Mielno. To będzie bardzo
kosztowne przedsięwzięcie, ale ko-
nieczne do zrealizowania i pilne, po-
nieważ stan drogi jest już naprawdę
kiepski. Trwa także metamorfoza pla-
ży w Mielnie w ramach ochrony brze-
gu morskiego, którą nadzoruje Urząd
Morski w Szczecinie. Finalizujemy 
– przekładany ze względu pandemię 
– projekt pn. „Budowa centrum prze-
siadkowego w Mielnie”. To są kluczo-
we inwestycje, która zapewnią bez-
pieczeństwo i komfort pokoleniom. 

– Niektórzy twierdzą, że zima

jest martwym sezonem nad pol-

skim morzem. Czy faktycznie? My

mamy odmienne zdanie. 

– Zima nad polskim morzem wy-
gląda nieco inaczej w dużych ośrod-
kach uzdrowiskowych, takich jak Ko-
łobrzeg, gdzie liczne i duże sanatoria
wypełniają się kuracjuszami przez
cały rok. Z naszej perspektywy mogę
powiedzieć, że sezon w ostatnich 10
lat istotnie się wydłużył. Coraz więcej
osób przyjeżdża do Gminy Mielno
wiosną, czy jesienią i zimą. Więcej
osób decyduje się też na wyjazdy
weekendowe. M.in. Międzynarodowy
Zlot Morsów to takie wydarzenie, któ-
re z jednej strony ma ożywić turystykę
w ciągu trwania największej tego typu
imprezy w Europie, a z drugiej ma być
dowodem dla wszystkich, że nad mo-
rze można przyjechać także w środku
zimy i bawić się tak samo dobrze jak 
w wakacje. Zaobserwowane wydłuża-
nie się sezonu jest w głównej mierze

wynikiem inicjatyw przedsiębiorców,
którzy mają konkretną ofertę dla tury-
sty i wiedzą, jak ściągnąć go do siebie
pomimo niepogody. My jako samo-
rząd staramy się wspomagać takie
działania różnymi akcjami promocyj-
nymi, ale także wydarzeniami (impre-
za sylwestrowa, zlot morsów) i za każ-
dym razem podkreślamy, ze nad mo-
rzem nie ma czegoś takiego jak
niepogoda. Tutaj zawsze jest klimat na
aktywny wypoczynek, spacery, kijki,
morsowanie, czy jazdę na rowerze.

– Mielno to Gmina Przyjazna

Seniorom, otrzymaliście niedawno

stosowny certyfikat. Starzejące się

społeczeństwo to główne wyzwa-

nie polityki społecznej w Polsce.

Rozumiemy, że podobnie jest 

w Mielnie? Seniorzy to jeden z

priorytetów? 

– Zarówno polityka UE, jak i ogól-
nokrajowa jednoznacznie wskazuje, że
starzejące się społeczeństwo w Europie
to już teraz duże wyzwanie dla każde-
go szczebla administracji publicznej.
Niektórzy mówią, iż w latach 90-tych,
czy na przełomie tysiąclecia pewne
kwestie zostały przespane, bo seniorzy
byli całkowicie pominięci w formowa-
niu post-transformacyjnego ładu spo-
łeczno-gospodarczego. Jednak obec-
nie sytuacja całkowicie się odmieniła 
i dzisiaj raczej wszyscy mają świado-
mość, jak ważna jest to kwestia. Gmi-
na Mielno od wielu lat wspiera działal-
ność seniorów zrzeszonych w licznych
stowarzyszeniach, czy klubikach. 
Organizujemy im wiele aktywności,
pomagamy rozwijać pasje, czy dbać 
o zdrowie poprzez zajęcia sportowe.
Naszym ostatnim większym przed-
sięwzięciem jest uruchomienie Dzien-
nego Domu Seniora, na który istniało
naprawdę duże zapotrzebowanie. 

– Kto najchętniej odwiedza

Mielno? Dysponuje Pani taką 

wiedzą? Młodzi ludzie? Rodziny 

z dziećmi? A może seniorzy? 

– Stale analizujemy ruch tury-
styczny w Gminie Mielno i wiemy, że
dominują u nas turyści z wojewódz-
twa wielkopolskiego, dolnośląskiego,
łódzkiego, śląskiego i mazowieckiego.
Ten trend utrzymuje się tak naprawdę
od wielu lat. Jeśli chodzi o typowego
turystę to są to rodziny z dziećmi,
które wracają do nas przynajmniej raz
w roku. Cieszy nas przywiązanie do
naszej Gminy, bo świadczy o powsta-
waniu pozytywnych relacji, jakie
przyciągają gości.

Żyjemy w rytmie sezonu
Rozmowa z burmistrz Mielna, Olgą Roszak-Pezałą:
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Bezpłatne szkolenie online „Pod-
stawy języka polskiego dla ro-
dziców uczniów uczęszczających 
do polskich szkół, będących oby-
watelami Ukrainy”.

Instytut Kształcenia Eko-Tur,
placówka akredytowana przez Mazo-
wieckiego Kuratora Oświaty, organi-
zuje bezpłatne szkolenie pn. „Podsta-
wy języka polskiego dla rodziców
uczniów uczęszczających do polskich
szkół, będących obywatelami Ukrai-
ny”. 

Zajęcia odbywać się będą w po-

niedziałki i środy w godzinach 18.00-
19.30.

Kurs adresowany jest  rodziców
ukraińskich uczniów, którzy uczęsz-
czają do polskich szkół. Udział w we-
binariach pozwoli poznać podstawo-
we zwroty w języku polskim. Przede
wszystkim jednak uczestnicy zdobę-
dą podstawy języka polskiego na po-
ziomie umożliwiającym komunikację
między polskimi oraz ukraińskimi
nauczycielami i uczniami.

Więcej informacji na stronie internetowej

Eko-Tur: https://eko-tur.pl

Zapraszamy 
do nauki polskiego

Olga Roszak-Pezała, 
burmistrza Mielna:

Jesteśmy częścią
wielkiego zrywu i wielkiej
pomocy humanitarnej.
Nigdy nie wątpiłam 
w dobre serca mieszkań-
ców mojej gminy, ani 
w ich bezinteresowną po-
moc. Lekcję z człowie-
czeństwa zawsze zdawali
na „szóstkę”. Pomoc
uchodźcom wojennym 
z Ukrainy będzie długofa-
lowa, i będzie wymagała
od nas wszystkich stałej
aktywności i ciągłego ciepła polskich rodzin. Tak duża liczna gości zza
wschodniej granicy to ogromne wyzwanie dla samorządu i naszych służb.
To praca nas wszystkich na rzecz drugiego człowieka nękanego koszma-
rem wojny. Pamiętajmy szczególnie właśnie o tym otwierając drzwi na-
szych domów i serc.

OPINIA

Lokalna społeczność gminy Mileno 
– od pierwszych dni wojny – aktywnie
zaangażowała się we wsparcie huma-
nitarne. 

Z
organizowała liczne akcje 
w tym zbiórki odzieży, żywno-
ści, chemii, artykułów kosme-

tycznych, integracyjne spotkanie, ognis-
ka. Centrum Kultury w Mielnie pilotuje
cykl warsztatów malarskich i tanecznych
dla dzieci, jak też lekcji nauki języka pol-
skiego dla dorosłych.

W planach są także targi pracy, gdyż
Ukrainki chcą podjąć zatrudnienie. Po-
trzeby rosną każdego dnia, bo liczba
uchodźców wojennych osiągnęła 800
osób, z czego 400 stanowią małoletni.
Dla niespełna pięciotysięcznej gminy to

bardzo duże wyzwanie – organizacyjne,
finansowe, logistyczne. W hali „Eko-
przedsiębiorstwa” utworzono tymczaso-
wy magazyn, skąd pomoc trafiała do
konkretnych ludzi, w konkretne miejsca
– wprost pod drzwi. 

W obu gminnych szkołach jest po-
nad 110 dzieci. Siedzą w ławkach i uczą
się wspólnie z polskimi uczniami. Mają
zapewnione obiady, a od darczyńców 
– przedsiębiorców drugie śniadania. 
– Duże wsparcie dzieci i młodzież 
ukraińska orzynała od naszych nauczy-
cieli, polskich uczniów i ich rodziców 
– mówi Barbara Ożga, dyrektor Szkoły
Podstawowej w Mielnie. – Polscy rodzice
zafundowali podstawowe rzeczy do nau-
ki (zeszyty, kredki, plecaki) naszym no-
wym uczniom. Jako pierwsi w regionie

„od ręki” przyjmowaliśmy do siebie dzie-
ci uciekające – przeważnie z mamą czy
babcią – przed koszmarem wojenny. 

Sztab kryzysowy wspierają wolonta-
riusze, tłumacze – społecznicy, nasze
jednostki, szkoły, lokalne organizacje
pozarządowe. Jest też niezawodna Grupa
Ratownictwa PCK Koszalin odpowie-
dzialna za opiekę i wsparcie medyczne.

Trzon sztabu apeluje o dedykowaną
pomoc, ale też o rozsądek, aby owa po-
moc miała jakość. Nie chodzi o bicie re-
kordów. Należy też myśleć długofalowo,
bo rządowe wsparcie też ma swój kres.
„Bądźcie odpowiedzialni za naszych go-
ści zza wschodniej granicy. Stwarzajmy
im warunki do rozwoju, pracy, edukacji
i usamodzielnienia się” – podsumowują.

Mieszkańcy gminy Mielno okazują ofiarność, pomoc, wparcie 

Prawdziwe braterstwo
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PESEL dla Ukraińców

Urząd Miejski w Mielnie
Prosimy Państwa o wcześniejsze umawianie wizyty w celu wyrobienia numeru PESEL. 

Wizytę w celu wyrobienia numeru PESEL można umówić osobiście w siedzibie Urzędu Miej-

skiego w Mielnie, przy ul. Chrobrego 10 – Biuro Obsługi Interesanta (parter budynku) lub tele-

fonicznie pod numerami tel.:

(+48 94) 345 98 57; (+48 94) 345 98 63;  (+48 94) 345 98 64;  (+48 94) 345 98 71;
Uwaga. Wnioski o nadanie numeru PESEL dostępne są na naszej stronie internetowej

www.mielno.pl lub można je odebrać osobiście w Urzędzie. Do każdego wniosku o nadanie

numeru PESEL musi być dołączone zdjęcie.
Zdjęcia można wykonać nieodpłatnie m.in.:

Urząd Miejski, Rynek Staromiejski 6-7,  75–007 Koszalin 
tel. + 48 94 348 86 00 

fax + 48 94 342 24 78, 342 24 78 

e-mail: um.koszalin@um.koszalin.pl 
www.koszalin.pl 

Delegatura Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Koszalinie, 
ul. Władysława Andersa 34
75-626 Koszalin 

informacja, tel. 94 342 82 41
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Program edukacyjny „EkoKapitał
czyli bioróżnorodność wokół nas” au-
torstwa Ogrodu Botanicznego w Nie-
goszczy znalazł się wśród 42 wyróż-

nianych projektów w ramach XII edy-
cji konkursu Fundusz Naturalnej
Energii. O laury w tym roku walczyło
ponad 300 projektów z kraju.

Szczegóły projektu Ogród Bota-
niczny w Niegoszczy to cykl 15 warsz-
tatów rodzinnych.

Czego można nauczyć się na
warsztatach? Organizatorzy propa-
gują wiedzę praktyczną jak poznawać,
doceniać i wspierać bioróżnorodność
wokół siebie zaczynając od własnego
otoczenia. Uczestnicy zobaczą zagro-
żenia wynikające z przemieszczania
gatunków na znaczne dystanse – ga-
tunki inwazyjne obcego pochodzenia.
Poznają również wiedzę praktyczną

jak ograniczyć w ogrodzie zużycie
wody, co jest szczególnie ważne 
w okresach jej niedoboru w postaci
opadów. Wspólnie, na poziomie dzia-
łań lokalnych, będą podjęte działania
na rzecz środowiska poprzez zwięk-
szanie bioróżnorodności roślin i two-
rzenie w najbliższym, zurbanizowa-
nym otoczeniu miejsc przyjaznych
dla życia drobnych zwierząt. Nauczy-
my się jak oszczędzać ograniczone 
i często nadmiernie eksploatowane
zasoby naturalne jak torf.

„Fundusz Naturalnej Energii” to
konkurs grantowy, którego ideą jest
wsparcie samorządów, placówek
oświatowych oraz organizacji poza-
rządowych w realizacji innowacyj-
nych projektów ekologicznych. Tema-
tyka projektów skupia się na proble-
mach związanych ze zmianami

klimatu, gromadzeniem i racjonal-
nym wykorzystaniem wody oraz
oszczędzaniem energii i korzysta-
niem z jej alternatywnych źródeł. 
W ciągu dwunastu edycji konkursu
nagrodzono ponad 270 projektów. 

Poznajmy przyrodę wokół nas
Jak poznawać, doceniać i wspierać bioróżnorodność wokół nas... macie szansę się dowiedzieć podczas udziału 
w zajęciach w Ogrodzie Botanicznym w Niegoszczy. 

OGRÓD BOTANICZNY 
W NIEGOSZCZY
Niegoszcz 25A
76-032 Mielno
+48 604 655 081

Przyznano nagrody sportowe Burmist-
rza Mielna za 2021 rok.

– To są nagrody dla wyjątkowych
sportowców. Nie tylko za międzyna-
rodowe i krajowe sukcesy, ale także za
walkę, determinację, porażki i silną
motywację – stwierdziła Olga Roszak-
Pezała, gospodarz gminy, wręczając
laury podczas mieleńskiej sesji samo-
rządowej. 

Nagrody sportowe Burmistrza
Mielna otrzymali:

– zawodnicy Mieleńskiego Klubu
Karate Kyokushin: Weronika Sapor,
Eliza Wiska, Wojciech Formela;

– Krzysztof Stanek (szkolenio-
wiec Mieleńskiego Klubu Karate Kyo-
kushin); 

– tancerka Maja Machut – uczen-
nica Szkoły Podstawowej w Mielnie.

Burmistrz nagrodziła
sportowców 

T
en dzień przejdzie do historii.
My młodzi Polacy jesteśmy
ostatnim pokoleniem, które

może uczyć się dziejów Żołnierzy Nie-
złomnych bezpośrednio o nich samych.

W obliczu współczesnej wojny mieć wzór
do naśladowania to coś więcej niż „żywa
lekcja historii”. To sztafeta patriotycznego
pokolenia... – tak wybrzmiała puenta gali
w mieleńskiej podstawówce.

O swoich doświadczeniach wo-
jennych opowiadali m.in. pułkownik
Antoni Olbromski, pseud. „Tolek”,
major Piotr Karpowicz, pseud. „Ryb-
ka”.

Bohaterom – gościom dedykowa-
no wiersz „Wilki” Zbigniewa Herber-
ta, bo byli jak wilki – silni, niezależni,
wolni. Mieszkali w lasach i prowadzili
walkę o wolną Polskę. 

„Ponieważ żyli prawem wilka
historia o nich głucho milczy
pozostał po nich w kopnym 
śniegu
żółtawy mocz i ten ślad wilczy
szybciej niż w plecy strzał 
zdradziecki
trafiła serce mściwa rozpacz
pili samogon jedli nędzę
tak się starali losom sprostać
(...)”.

Żywa lekcja
historii 

W Szkole Podstawowej w Mielnie uczczono Naro-
dowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych. W tle,
obok flagi biało-czerwonej znalazł się silny akcent
walczącej z rosyjskim okupantem Ukrainy.  

Przypomnijmy: 
Żołnierze Wyklęci to uczestnicy
polskiego zbrojnego podziemia
niepodległościowego, którzy 
od 1944 r. walczyli przeciwko
sowieckiej okupacji i narzuconej
przez Moskwę władzy komunis-
tycznej. Przez zwalczający ich
reżim nazywani byli bandytami 
i faszystami. W antykomunis-
tycznym podziemiu walczyło 
od 120 do 180 tys. Polaków. 
Narodowy Dzień Pamięci Żoł-
nierzy Wyklętych został ustano-
wiony przez Sejm RP w 2011
roku.
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Pierwsza część wystawy przygoto-
wanej wspólnie z Archiwum 
Państwowym w Koszalinie „Mielno
na starych pocztówkach” spotkała
się z ciepłym przyjęciem miesz-
kańców oraz turystów. Ponad 100
starych pocztówek na 40 tablicach
przedstawia przedwojenną gminę
Mielno.

W związku z dużym zaintereso-
waniem zdecydowaliśmy się przygo-
tować kolejną część wystawy – tym
razem ma prezentować Mielno w la-
tach 1945-1989. 

W wielu naszych domach znaj-
dują się fotografie i inne materiały 
z tego okresu. Dlatego zwracamy się 
z prośbą o ich udostępnienie do wy-
korzystania na wystawie. 

Jeśli ktoś posiada interesujące
materiały prezentujące ciekawe 
wydarzenia z tego okresu (zdjęcia,
dokumenty, rysunki, itp.) lub
wspomnienia i chciałby się nimi po-
dzielić, prosimy o kontakt: e-mail:
kontakt@ckm.mielno.pl lub telefonicz-
ny: 94 315 60 71 lub osobisty w siedzi-
bie Centrum Kultury w Mielnie przy
ul. Bolesława Chrobrego 45.

MIELNO W CZASACH PRL-U

Będziemy 
nagrywać 
filmy!

Centrum Kultury w Mielnie
otrzymało dofinansowanie z pro-
gramu Instytutu Dziedzictwa Myśli
Narodowej im. Romana Dmowskie-
go i Ignacego Paderewskiego, Fun-
dusz Patriotyczny – edycja „Niepo-
dległość po Polsku”. Na projekt pod
nazwą „Przestrzeń do kultywowa-
nia patriotyzmu” udało się zdobyć
30 500 zł. 

Przyznane pieniądze pozwolą
na sfinansowanie pracowni foto/
video z profesjonalnym wyposaże-
niem. Od przyszłego semestru
uczestnicy zajęć dodatkowych 
w Centrum Kultury będą mieli
okazję nauczyć się obsługi kamery 
i użyć jej w praktyce podczas na-
grań serii dokumentów i filmów
promocyjnych, a także spróbować
swoich sił w obróbce komputero-
wej stworzonych materiałów. 

W następnym wydaniu Życia
Gminy dostępna będzie fotorelacja
nowopowstałej przestrzeni.

Witamy gości 
z Ukrainy

W związku z wojną w Ukrainie
Centrum Kultury aktywnie włączy-
ło się w pomoc uchodźcom z tego
kraju. Uczestniczki zajęć Sekcji
Form Użytkowych Uniwersytetu
Trzeciego Wieku przygotowały ko-
tyliony, które można było odebrać
za wrzut do puszki. Wraz ze stowa-
rzyszeniem na rzecz rozwoju wsi 
i mieszkańców Mielenka „Słonecz-
ne Mielenko” przygotowaliśmy
zbiórkę online, która cały czas jest
dostępna na platformie: 
www.pomagam.pl/morsydlaukrainy
a także puszki, które rozwieźliśmy
do lokalnych punktów gastrono-
micznych i hoteli. Zapraszamy do
wpłat!

Od poniedziałku, 21 marca
uruchomiliśmy zajęcia dodatkowe
dla dzieci i dorosłych z Ukrainy. 
W harmonogramie: warsztaty ta-
neczne dla dzieci, animacje czasu
wolnego dla dzieci, a dla dorosłych
lekcje języka polskiego. Wszystkie
zajęcia są bezpłatne. 

Jeśli ktoś z mieszkańców Gmi-
ny Mielno gości w swoim domu, lub
zna osoby przybyłe z Ukrainy to za-
chęcamy do pobrania planu zajęć,
który dostępny jest na naszej stro-
nie: www.ckm.mielno.pl

M
łodsi uczniowie ze Szko-
ły Podstawowej w Miel-
nie w kolorowym koro-

wodzie przeszli ulicami kurortu, roz-
dając i sadząc piękne kwiaty 
w sąsiedztwie miejskiej biblioteki,
ośrodka zdrowia i magistratu. Starsi
zaś dzielnie walczyli o puchary sporto-
we w rozgrywkach halowych, następ-
nie wszyscy na świeżym powietrzu
piekli w ognisku kiełbaski. Jedną z wi-
zualnych atrakcji było rozstrzygnięcie
konkursu na wiosenne nakrycie głowy.
Pomysłowość i kreatywność uczestni-

ków była wyjątkowa. Brawo dla organi-
zatorów i wykonawców.

W tych zabawach, konkursach 
i wiosennej biesiadzie uczestniczyli
również nowi uczniowie, którzy
uciekli z Ukrainy po wybuchu lutowe-
go konfliktu zbrojnego. 

Uczniowska społeczność napisała
wzruszający list z apelem do Pani
Wiosny, w dwóch językach: po polsku
i ukraińsku. „Przyjdź do nas jak naj-
szybciej i przynieś ze sobą POKÓJ 
I NADZIEJĘ” – brzmi puenta marzeń
mieleńskich uczniów i ich nowych

przyjaciół zza wschodniej granicy. List
niczym, manifest ozdobiony kolorami
flag obu krajów, zawisł w symbolicz-
nym dla miasta miejscu – w centrum
koło pomnika jelenia, a właściwie na
jego porożu.

Tanecznie i wesoło bawiła się
także młodzież w Szkole Podstawo-
wej w Sarbinowie. Nie zabrakło
dobrego humoru, licznych konkuren-
cji, sportowej rywalizacji, spotkania 
z ożywioną Panią Wiosną a nawet
własnoręcznie wykonanej pizzy...
w kolorach wiosny.

Uczniowie powitali wiosnę
Słonecznie, radośnie, kolorowo i kwieciście tak w naszym mieście minął
pierwszy Dzień Wiosny. Wszędzie było czuć, widać i słychać wiosnę, 
i... nawet aura sprzyjała świętowaniu Dnia Wagarowicza. 
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CENTRUM EDUKACJI I PRACY MŁO-

DZIEZY OHP W KOSZALINIE proponuje:

– masz ofertę pracy krótkoterminowej 

– poszukujesz pracowników w zawo-

dzie kucharz, pomoc kuchenna lub do

sprzątania obiektu 

– chcesz uzyskać refundację kosztów

pracownika 

Skontaktuj się z Centrum Edukacji 

i Pracy Młodzieży OHP w Koszalinie, 

ul. Morska 43, tel. 94 343 10 36 w. 337,

ppp.koszalin@ohp.pl 

szansa na pracownika

Udostępnij dla swoich gości
możliwość wygodnej rezerwacji on-
line.

0% kosztu obsługi płatności – 0%

prowizji – bez abonamentów i opłat

startowych.

to nie Wszystko
– warto zauważyć, że oferty

Przedsiębiorców, którzy będą na bie-
żąco informowali o swojej aktualnej
dostępności zyskają pierwszeństwo 
w płatnej kampanii promocyjnej rea-
lizowanej poprzez Google Ads oraz
Facebook Ads.

Nie zwlekaj i zyskaj najwięcej!
Prześlij swoją ofertę już dziś!

Jeżeli Twojej oferty nie ma
jeszcze na portalu Mielno.travel 
– ZAREJESTRUJ SIĘ pod poniż-
szym linkiem:

https://rejestracja.mielno.travel/

Jeśli masz pytania, interesują Cię
inne formy promocji poza mielno.tra-
vel, chcesz uczestniczyć w indywi-
dualnym szkoleniu online – skontak-

tuj się: klaudia.kroczewska@tripsom-
nia.com 

Zadanie publiczne finansowane ze
środków gminy Mielno.  

Wykorzystaj portal
przedsiębiorco, wakacje tuż tuż – wykorzystaj portal rezerwacyjny
Mielno.travel do sprzedaży wolnych miejsc w swoim obiekcie bez ponoszenia
żadnych kosztów! 


