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zycie gminy

Usuń
azbest za
darmo! 

W Urzędzie Gminy w Mielnie
(pok. nr 314), rozpoczęto nabór
wniosków osób zainteresowanych
dof inansowaniem usuwania
azbestu z terenu gminy Mielno. Aby
skorzystać z dof inansowania Urząd
Gminy w Mielnie musi zebrać
wnioski na kwotę łączną minimum
20 tys. zł. Wnioski wraz z formula-
rzem oceny stanu użytkowania wy-
robów zawierających azbest mogą
być składane jedynie przez osoby f i-
zyczne, jednostki samorządu tery-
torialnego, jednostki sektora f i-
nansów publicznych, fundacje,
kościoły i związki wyznaniowe oraz
wspólnoty i spółdzielnie mieszka-
niowe. 

Aby wziąć udział w programie na-
leży posiadać stosowne ważne przez
cały 2016 r. pozwolenie na budowę
lub zgłoszenie robót budowla-
nych z decyzją właściwego organu
o braku sprzeciwu dotyczące za-
miaru wykonania robót budow-
lanych związanych z usuwaniem
azbestu. wnioski o dofinanso-
wanie przyjmowane będą w sys-
temie ciągłym, aż do dnia 20
kwietnia 2016 r. włącznie (decy-
duje data wpływu do urzędu
gminy w mielnie). druk wniosku
dostępny na stronie internetowej
urzędu gminy w mielnie
(www.mielno.bip.net.pl) w za-
kładce sprawy komunalne 
i ochrony środowiska (azbesT
2016).

Dof inansowanie jest realizowane
przez Wojewódzki Fundusz
Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej w Szczecinie, który pro-
wadzi wśród zainteresowanych jed-
nostek samorządu terytorialnego 
z województwa zachodniopomor-
skiego nabór wniosków na dof inan-
sowanie zadań z zakresu usuwania
azbestu. 

Więcej informacji pod numerem
telefonu 94 345 98 38 (Urząd Gminy
w Mielnie).

(o innych inicjatywach ekologicz-
nych na str. 7)

/UWAGA/

CZY ZŁOŻYŁEŚ
DEKLARACJE
„ŚMIECIOWE”?

Przypominamy wszystkim wła-
ścicielom nieruchomości znajdu-
jących się na terenie gminy Mielno
o konieczności złożenia nowej
deklaracji śmieciowej na 2016 rok.
Obowiązkiem są objęte wszystkie
nieruchomości.

/PRZYPOMINAMY/

CK
mieścić się będzie
w budynku dawne-
go domu dziecka

przy ul. Chrobrego 18, w centrum
Mielna. Pomieszczenia czeka gene-
ralny remont. Przenosiny i powo-
łanie nowej jednostki rozpoczęło się
w lutym, kiedy radni zgodzili się na
konieczną ze względów formalnych

likwidację CPiIT Gminy Mielno.
Projekt przebudowy wnętrz kosz-
tować będzie 105 tysięcy złotych. To-
pierwsze w tym roku pieniądze,
które gmina musi zapłacić za stwo-
rzenie w Mielnie ośrodka kultury 
z prawdziwego zdarzenia. 

Jaki gmina ma pomysł na działal-
ność kulturalną?

W budynku powstanie scena z za-
pleczem technicznym i garderobami,
na stałe działać będą trzy pracownie:
plastyczna, muzyczna i kulinarna.
Budynek pomieści także inne insty-
tucje związane z szeroko pojętą 
kulturą, czyli Bibliotekę Publiczną
Gminy Mielno oraz Placówkę
Wsparcia Dziennego. 

Budunek został odkupiony od
Starostwa Powiatowego za ponad 
2 mln zł. Samorząd mieleński zobo-
wiązał się spłacić tę kwotę w ratach 
w ciągu pięciu lat. 

Skąd będą pieniądze na remont 
i statutową działalność. O tym
szerzej na stronie 5

Centrum Kultury 
w centrum Mielna 
Zamiast Centrum Promocji  i Informacji Turystycznej Gminy Mielno powstanie Centrum Kultury.
Formalnie zacznie działać od kwietnia, ale prawdziwe uruchomienie nastąpi najpewniej dopiero
na początku 2018 roku. 

Świadczenie wychowawcze 
– Rodzina 500 plus

Wnioski o świadczenie wychowawcze od 1 kwietnia 2016 r. 
należy składać w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 

w Mielnie – Unieściu 
ul. 6 Marca 35 (tel. 94 316 62 58) w godzinach od 8.00 do 15.00.

(szczegó ły  na st r .  4)

Wnioski złożone w okresie od 1 kwietnia 2016 r. do 30 czerwca 2016 r. 
uprawniają do otrzymania świadczenia z wyrównaniem od 1 kwietnia 2016 r.

Olga Roszak-Pezała
Wójt Gminy Mielno

wraz z pracownikami 

Radni Gminy Mielno Tadeusz Jarząbek
Przewodniczący 

Rady Gminy Mielno



Na lutowej sesji mieleńscy
radni uchwalili Lokalny 
Program Wspierania 
Edukacji Uzdolnionych
Dzieci i Młodzieży z terenu
Gminy Mielno. 
Do tej pory nagradzano
młodzież za osiągnięcia
sportowe. 

– Program jest adresowany do
szczególnie uzdolnionych uczniów
uczęszczających do szkół prowa-
dzonych przez naszą gminę. Jej
wysokość będzie co roku usta-
lana w budżecie gminy – wyjaśnia
Olga Roszak-Pezała, wójt gminy
Mielno. 

W ramach Programu może być

przyznana nagroda laureatom 
i f inalistom konkursów, olimpiad 
i turniejów. Oprócz tego o nagrodę

mogą ubiegać się uczniowie
klasy czwartej i piątej szkoły

podstawowej, którzy uzyskali
średnią ocen co najmniej 5,00 
z obowiązkowych zajęć eduka-
cyjnych, uczniowie klasy

szóstej, którzy uzyskali co naj-
mniej 75 proc.ogólnej punktacji

ze sprawdzianu gimnazjal-
nego lub uzyskali średnią

ocen co najmniej 5,00 
z obowiązkowych zajęć

edukacyjnych. 

Nagrody dotyczą również gimna-
zjalistów. Aspirować do niej mogą
uczniowie pierwszej i drugiej klasy
gimnazjum, którzy uzyskali średnią
ocen co najmniej 4,75, uczniowie
trzeciej klasy gimnazjum, którzy
uzyskali co najmniej 75 proc. ogólnej
punktacji z egzaminów końcowych
lub w uzyskali średnią ocen co naj-
mniej 4,75. 

Nagroda przyznawana jest jed-
norazowo w wysokości do 1000 zł
dla ucznia i nie może być niższa
niż szkolne stypendium za wyniki
w nauce lub za osiągnięcia spor-
towe. 

Warto się uczyć
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nadesłanych materiałów, redagowania 

i opatrywania własnymi tytułami.

/FELIETON WÓJTA/

Aby było
zawsze
KULTURALNIE
od 1 kwietnia
rozpoczęło działalność
centrum kultury 
w mielnie. 

Jest baza – zabytkowy budynek 
w centralnym miejscu gminy, jest
zaplecze – przygotowana kadra
(„przejęta” z CPiIT), wreszcie jest
koncepcja i pomysł jak to miejsce
ożywić i wpasować i to nie tylko 
w krajobraz naszej Małej Ojczyzny,
ale też całego regionu
turystycznego.  
Priorytetem jest pozyskanie
zewnętrznych środków
f inansowych na remont
zabytkowych obiektów, które 
w tym przypadku służyć będą
m.in. promocji kultury oraz sztuki
profesjonalnej i amatorskiej.
Rozstrzygnięty został przetarg na
opracowanie projektu przebudowy
wnętrza, który ma uwzględniać
przygotowaną przez nas
koncepcję. Zatem do końca roku
wizualnie zobaczymy efekt
naszych ustaleń. A potrzeby są
ogromne – scena wraz 
z garderobami, pracownia
muzyczna, plastyczna, kulinarna,
biblioteka, placówka wsparcia
dziennego. 
Jednak przede wszystkim ważne
jest, aby CKM stała się łącznikiem
pomiędzy organizacjami
pozarządowymi, instytucjami
samorządowymi i mieszkańcami.
Będziemy dążyć do celu 
– inspirowania szerokiego grona
odbiorców nie tylko w sezonie
letnim do aktywnego uczestnictwa
w kulturze oraz współtworzenia jej
wartości. 

OLGA ROSZAK-PEZAŁA, 
WÓJT GMINY MIELNO

L
aury w kaTegorii szko-
leniowiec odebrał za suk-
cesy międzynarodowe i ogól-

nopolskie swoich podopiecznych
cezary banasiak – sensei Mieleń-
skiego Klubu Sztuk i Sportów Walki.

Wśród zawodników także domi-
nowali sportowcy z Mieleńskiego
Klubu Sztuk i Sportów Walki. Nie
zabrakło także innych dyscyplin
m.in. tańca, kitesurf ingu, jazdy
konnej.

Nagrodę I stopnia 
otrzymali:

– Paulina wieczorek – III i IV 
w Mistrzostwach Polski Młodzików
Wszechstronnego Konkursu Konia
Wierzchowego, I w klasyf ikacji 
końcowej Pucharu Polski WKKW 
w kategorii młodzików

– maksymilian Żakowski
– Mistrzostwo Polski w kitesurf ingu
w kategorii racing, zawodnik kadry
narodowej PZŻ w konkurencji nie-
olimpijskiej

– zuzanna rychlewicz – wice-
mistrzyni Europy karate kyokushin

– Jakub mierzejewski – III 
w Mistrzostwach Karate Kyokushin 

– Patryk Paziewski – III na Mi-
strzostwach Europy Karate Kyoku-
shin

– Filip adamów – udział w Mi-
strzostwach Świata Karate Kykushin,
II w Mistrzostwach Europy Karate
Kyokushin

Nagrodę II stopnia 
otrzymali:

– Patrycja banasiak – II w Mi-
strzostwach Polski Seniorów Karate
Kyokushin

– aleksandra oryszewska
– III w Mistrzostwach Polski Ju-
niorów Karate Kyokushin

– mateusz szcześniak – I w Mi-
strzostwach Polski Juniorów, III 
w Pucharze Polski Młodzików

– aleksandra balcer – V w Pu-
charze Polski w klasach A i B (ta-
niec).

Nagrodzeni za sportowe
osiągnięcia 
Podczas lutowej sesji Rady Gminy Mielno rozdano nagrody Wójta Gminy Mielno za osiągnięcia
sportowe trenerom i zawodnikom. 

/W OBIEKTYWIE/

„NIE ZAPOMNIJCIE O NASZYCH PRZYSTA-
NIACH RYBACKICH I OCHRONIE BRZEGÓW

MORSKICH...”
– APELOWAŁA WÓJT GMINY MIELNO POD-

CZAS SPOTKANIA Z MARKIEM GRÓBARCZY-
KIEM, MINISTREM GOSPODARKI MORSKIEJ 
I ŻEGLUGI ŚRÓDLĄDOWEJ, KTÓRY ODWIE-

DZIŁ 11 MARCA KOŁOBRZEG. 
PODCZAS NADZWYCZAJNEJ SESJI RADY
MIASTA KOŁOBRZEG MINISTER GRÓBAR-
CZYK ROZMAWIAŁ NIE TYLKO Z SAMO-
RZĄDOWCAMI Z REGIONU, ALE TAKŻE 
Z TYMI KTÓRZY ŻYJĄ Z MORZA, ALBO

MAJĄ DUŻY WPŁYW NA ROZWÓJ GOSPO-
DARKI MORSKIEJ. GOSPODARZ GMINY
MIELNO POKREŚLAŁA, ŻE KONIECZNE
JEST TAKŻE INWESTOWANIE W PRZY-
STANIE RYBACKIE, KTÓRE PROWADZĄ 
RYBACY ZAJMUJĄCY SIĘ TĄ PROFESJĄ 

Z POKOLENIA NA POKOLENIE. 
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Jubileusz 90. urodzin obchodziła
Anna Jaworska, mieszkanka Mielna,
która przyjechała do Mielna w 1945
roku. Jubilatka jest mamą szóstki
dzieci. Doczekała się 11 wnuków i 12
prawnuków. 

Życzymy szacownej Jubilatce 
dalszych długich lat w zdrowiu 
i szczęściu rodzinnym, w poczuciu
zadowolenia z owoców pracowitego
życia oraz serdecznej opieki osób
najbliższych. 

Życzymy 100 lat!
1 marca 1946r roku powstała 

Publiczna Szkoła Podstawowa 
w Mielnie. Została zorganizowana

przez pana Romana Cypra. Lekcje
odbywały się w budynku przy ulicy
Kościelnej, który istnieje do dziś.

W tym czasie szkoła liczyła 34
uczniów.

W tym roku – w październiku 
– placówka świętować będzie swój
jubileusz. Wtedy właśnie odbędzie
się spotkanie nauczycieli, uczniów,
rodziców, absolwentów, pracow-
ników szkoły oraz lokalnych władz.

Od lutego 2016 roku Zespół Szkół
w Mielnie przygotowuje się do ob-
chodów 70-lecia istnienia szkoły. 

W czasie jubileuszowego roku
uczniowie wezmą udział w wielu
konkursach i imprezach. Zaplano-
wano między innymi konkursy lite-
rackie i plastyczne.

Serdecznie zachęcamy absol-
wentów, rodziców i byłych pracow-
ników do włączenia się w obchody
70-lecia szkoły. Jednocześnie 
– w imieniu organizatorów – pro-
simy o podzielenie się pamiątkami
oraz wspomnieniami związanymi 
z mieleńską szkołą. Wszelkie infor-
macje można uzyskać pod numerem
telefonu (94) 3461986 lub mailowo:
zsmielno@o2.pl.

70 lat edukacji 

„16 Południk” ma już 10 lat
Stowarzyszenie Promocji i Rozwoju Osady Nadmorskiej „16 Południk” w Chłopach hucznie obchodziło swoje 
10. urodziny.

nazwa stowarzyszenia powstała od przebiegającego 
w pobliżu wsi 16 południka geograficznego! w miejscu,
gdzie przechodzi ta niewidoczna linia stoi obelisk i jest
to niewątpliwie atrakcja turystyczna gminy mielno.

stowarzyszenia od dekady aktywnie promuje swoją
osadę i całą gminę. Przoduje  wśród lokalnych ngo 
w liczbie zrealizowanych zadań i projektów, także unij-
nych.  

swoją statutową działalność „16-ty  Południk” skupił
m.in. wokół działalności edukacyjnej, działań zmierza-
jących do poprawy infrastruktury miejscowości oraz upo-
wszechniania wiedzy historycznej i tradycji osady ry-
backiej.
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Świadczenie 500 zł to
wsparcie długofalowe. 
Kto otrzyma świadczenie?

Program Rodzina 500 plus to systemowe wsparcie polskich ro-
dzin. Zgodnie z projektem, z pomocy skorzystają rodzice oraz
opiekunowie dzieci do 18. roku życia. Rodzina z dwojgiem nie-
pełnoletnich dzieci będzie mogła otrzymać 500 zł na drugie 
i kolejne dziecko niezależnie od dochodu. W przypadku rodzin
z dochodem poniżej 800 zł netto na osobę wsparcie otrzyma
rodzina także na pierwsze lub jedyne dziecko.
Dla rodzin z dzieckiem niepełnosprawnym kryterium dochodowe
jest wyższe i wynosi 1200 zł netto. Dodatkowe wsparcie w wy-
sokości 500 zł otrzymają także rodziny zastępcze oraz ro-
dzinne domy dziecka na każde dziecko, na podstawie ustawy
o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Czy każda rodzina otrzyma
wsparcie?

Świadczenie otrzyma rodzina bez względu na stan cywilny ro-
dziców. Otrzymają je zatem zarówno rodziny, w których rodzice
są w związku małżeńskim jak i rodziny niepełne oraz rodzice po-
zostający w nieformalnych związkach. W przypadku rodziców
rozwiedzionych wsparcie otrzyma ten rodzic, który faktycznie
sprawuje opiekę nad dzieckiem.

Co w przypadku rodzin 
patchworkowych?

Jeżeli partnerzy żyją w związku nieformalnym i mają dzieci z po-
przednich związków oraz wychowują co najmniej jedno wspólne
dziecko, to wówczas świadczenie wychowawcze na pierwsze
dziecko będzie uzależnione od kryterium dochodowego, a na
pozostałe dzieci bez względu na dochód. Dziecko do 25. r.ż.,
które pozostaje na utrzymaniu rodziców, jest uwzględniane
przy obliczaniu dochodu na osobę w rodzinie. Dzięki temu
jego młodszy brat lub siostra może nadal otrzymywać wsparcie,
jeśli dochód na osobę nie przekroczy 800 zł (1200 zł w przy-
padku wychowywania w rodzinie dziecka niepełnosprawnego).

Kto będzie wypłacał 
świadczenie?

Świadczenie wychowawcze będzie realizowane w gminach, 
a w sprawach, w których zastosowanie będą miały unijne prze-
pisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego,
świadczenie realizować będą marszałkowie województw. Wybór
optymalnych rozwiązań organizacyjnych w gminach, które za-
pewnią prawidłową i terminową realizację świadczenia wycho-

wawczego, należeć będzie do wójtów, burmistrzów i prezy-
dentów miast. Analogicznie do funkcjonujących od wielu lat roz-
wiązań organizacyjnych dotyczących świadczeń rodzinnych,
świadczenie wychowawcze będzie mogło być realizowane 
w danej gminie, zarówno w urzędzie gminy/miasta lub w wy-
odrębnionej komórce organizacyjnej w ośrodku pomocy społecz-
nej lub innej jednostce organizacyjnej w danej gminie np. 
w funkcjonujących już w wielu miastach w Polsce specjalnych
centrach utworzonych do realizacji świadczeń socjalnych.

Jak załatwić formalności?

Wniosek o to świadczenie będzie trzeba składać raz do roku.
Będzie można to zrobić przez internet lub osobiście w gminie.
Osoby ubiegające się o wsparcie na pierwsze dziecko, będą do-
kumentowały sytuację dochodową dołączając do wniosku od-
powiednie oświadczenie o dochodach. Gdy rodzina będzie
ubiegać się o świadczenie wyłącznie na drugie i kolejne dzieci
nie będzie konieczności dokumentowania sytuacji dochodowej.
Jedynie świadczenie na pierwsze dziecko uzależnione będzie
od kryterium dochodowego i w takim przypadku co roku trzeba
potwierdzić fakt nieprzekroczenia tego progu. We wniosku
trzeba podać dane osoby starającej się o świadczenie, dane
drugiego z rodziców oraz dane dzieci wraz z dodatkowymi za-
świadczeniami i oświadczeniami jeśli takie będą w indywidu-
alnej sprawie niezbędne. Jednocześnie gmina sama będzie po-
zyskiwała podstawowe dane o dochodach, więc nie trzeba
będzie już dołączać tych informacji. Świadczenie wychowawcze,
tak jak wszystkie świadczenia rodzinne, będzie wypłacane 
w sposób dogodny dla rodziców, czyli przede wszystkim prze-
lewem na konto.

Kiedy będzie można składać
wnioski?

Wnioski będzie można składać od 1 kwietnia 2016 r. tj. od 
momentu startu programu. Jeśli wniosek zostanie złożony 
w ciągu pierwszych 3 miesięcy, rodzice dostaną wyrównanie
wstecz od 1 kwietnia – pozwoli to uniknąć kolejek i zapewni
płynność wypłat. Do programu będzie można dołączyć w do-
wolnym momencie. W kolejnych miesiącach świadczenie
będzie wypłacane od miesiąca, w którym rodzice złożą
wniosek. Co do zasady, dla osób korzystających z programu
okres rozliczeniowy będzie trwał od 1 października do 30
września następnego roku kalendarzowego. Istotne jest, że
pierwszy okres na jaki będzie przyznane prawo do świad-
czenia będzie dłuższy, gdyż rozpocznie się 1 kwietnia 2016 r.
i trwać będzie do 30 września 2017 roku. Dzięki temu rodzice
nie będą musieli składać dwóch wniosków w 2016 roku,
kiedy program wejdzie w życie.

Rodzina z dzieckiem 
niepełnosprawnym?

W przypadku dziecka niepełnosprawnego kryterium docho-
dowe na pierwsze dziecko będzie wynosiło 1200 zł. Istotne
jest, że  w składzie rodziny brane będą pod uwagę pozostające
na utrzymaniu dzieci do ukończenia 25 roku życia. Dodat-
kowo, wliczane też będą dzieci, które ukończyły 25. rok życia,
legitymujące się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełno-
sprawności, jeżeli w związku z tą niepełnosprawnością przy-
sługuje świadczenie pielęgnacyjne lub specjalny zasiłek opie-
kuńczy albo zasiłek dla opiekuna.

Ile będzie można dostać?

Rodzina z dwojgiem dzieci spełniająca kryterium dochodowe
otrzyma miesięcznie 1000 zł. Jeśli jej dochody na osobę są wy-
ższe niż 800/1.200 zł netto, otrzyma 500 zł miesięcznie, aż do
ukończenia przez dziecko 18 r.ż. Rocznie mniej zamożne rodziny
z dwojgiem dzieci otrzymają 12 tys. zł. Rada Ministrów będzie
miała możliwość podwyższenia wysokości wsparcia i kryterium
dochodowego w zależności m.in. od poziomu inflacji. Świadczenie
nie jest opodatkowane – rodzice otrzymają 500 zł, od których nie
będą musieli odprowadzać podatku ani żadnych składek. Dotyczy
to także rodziców prowadzących działalność gospodarczą.

500 plus a inne świadczenia
dla rodzin?

Świadczenie wychowawcze 500 zł nie będzie liczone do do-
chodu przy ustalaniu prawa do świadczeń z innych systemów
wsparcia, dotyczy to w szczególności świadczeń z pomocy
społecznej, funduszu alimentacyjnego, świadczeń rodzinnych,
dodatków mieszkaniowych Zmiana ta została dokonana na
etapie uzgodnień międzyresortowych.

Rodzina 500 plus w UE

Zgodnie z projektem ustawy świadczenie wychowawcze nie
będzie przysługiwać, jeżeli rodzinie przysługuje za granicą
świadczenie o podobnym charakterze. Jeśli rodzic przebywa 
w innym państwie UE i złoży tam wniosek o świadczenia ro-
dzinne, tamtejszy organ informuje o tym fakcie właściwego mar-
szałka województwa w Polsce. Ten zaś przekaże te informacje
do właściwej gminy. Jest to mechanizm, który od wejścia
Polski do UE, tj. od ponad 11 lat funkcjonuje już w systemie
świadczeń rodzinnych i eliminuje sytuacje jednoczesnego po-
bierania świadczeń w więcej niż jednym kraju.

Świadczenie wychowawcze 

Instytucją odpowiedzialną za realizację ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mielnie
– Unieściu (tel. 94 316 62 58). Wnioski należy składać od 1 kwietnia 2016 r. w siedzibie ośrodka w godzinach od 8.00 do 15.00 (wnioski
złożone w okresie od 1 kwietnia do 30 czerwca 2016 r. uprawniają do otrzymania świadczenia z wyrównaniem od 1 kwietnia 2016 r.).  

Pytania i odpowiedzi (źródło: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej – www.mpips.gov.pl)
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Turystyczne
targowanie

Na Międzynarodowych Targach
Turystycznych ITB w Berlinie za-
chwalaliśmy morsowanie i uroki
Mielna nie tylko latem. Gmina
Mielno po raz pierwszy brała udział
w tej największej i najważniejszej 
w branży imprezie.

Wśród wielu gości mieliśmy
okazję spotkać Witolda Bańkę 
– ministra sportu i turystyki, który
oglądał nasz katalog!

– Okazało się, że minister nie-
dawno wypoczywał u nas z rodziną 
i bardzo miło wspomina gminę
Mielno, która jego zdaniem jest 
idealna do aktywnego wypoczynku.
Miłe słowa, które zachęcają do 
działania – relacjonuje Łukasz
Molski. 

D
oTychczas działal-
ność kulTuralno-
-rozrywkowa była

rozProszona. W najbliższych
kilkunastu miesiącach to będzie suk-
cesywnie ulegać zmianie. Plany obej-
mują również zagospodarowanie 
terenu wokół budynku, który dosko-
nale nadaje się na koncerty plene-
rowe i pikniki. 

Łukasz Molski, kierownik CPiIT
zapowiada, że działalność CKM
oparta będzie przede wszystkim na
impresariacie artystycznym, organi-
zowaniu spektakli, koncertów, wy-
staw, prowadzenie imprez rozryw-
kowych i promocyjnych, świadczenie
usług fonograf icznych, plastycznych
oraz innych usług z zakresu kultury,
wypożyczanie sprzętu nagłaśnia-
jącego i oświetleniowego. wynajmo-
wanie pomieszczeń w swej siedzibie. 

Oczywiście działalność rozszerzy

się na  organizowanie uroczystości
gminnych, różnorodnych form pro-
mocji gminy. Nadal też będzie pro-
wadzona informacja turystyczna,
m.in. w dotychczasowej siedzibie
CPiIT przy wjeździe do Mielna. Tam
też będzie można nadal uzyskać 
informacje o noclegach czy planie

imprez rekreacyjno-sportowych. 
Jednym z główny zadań CKM

będzie również organizowanie czasu
wolnego w formie zajęć świetlico-
wych, prowadzenie różnorodnych
form edukacji kulturalnej i prowa-
dzenie różnorodnych form indywi-
dualnej aktywności kulturalnej.

Centrum Mielna – ośrodek kultury 
Miejsce tętniące życiem przez cały rok, a w sezonie ściągające turystów – takie są plany włodarzy gminy, którzy znaleźli
idealny budynek na stworzenie Centrum Kultury. 

Podczas marcowej Sesji RG,
radni gminy Mielno podjęli
uchwałę dotyczącą wyrażenia opinii
w sprawie nadania miejscowości
Mielno statusu miasta oraz
włączenia do jego granic miejsco-
wości Unieście.

Zgodnie z obowiązującymi prze-
pisami prawa, Rada Gminy wy-
stępuje z wnioskiem do ministra 
właściwego do spraw administracji
publicznej za pośrednictwem woje-
wody, w terminie do dnia 31 marca.
Po złożeniu wniosku, wojewoda, nie
później niż w ciągu 30 dni od dnia
otrzymania wniosku, przekazuje go
wraz ze swoją opinią, ministrowi
właściwemu do spraw administracji
publicznej.

Uchwała o nadaniu praw miejskich 
dla Mielna – radni byli jednomyślni



6
www.facebook.com/GminaMielno     www.mielno.pl | Marzec 2016 | nr 3 (15) |Kultura i oświata

Niedawno policjanci spraw-
dzali wiedzę rodziców 
o bezpiecznym przewożeniu
dzieci prowadząc profilak-
tyczną akcję „Fotelik 2016”
przed mieleńskim przed-
szkolem. Mandatów nie
było. 

Warto przypomnieć, że od
15.05.2015 r. obowiązują nowe prze-
pisy! Okazuje się, że rodzice... znają
zasady przewożenia dzieci w foteli-
kach.

Nowelizacja Prawa o ruchu dro-
gowym wprowadziła od 15 maja 2015
r.nowe zasady dotyczące przewo-
żenia dzieci w samochodzie. Ustawa
przewiduje m.in., że w fotelikach 
powinny podróżować dzieci, które
mają mniej niż 150 cm wzrostu.

Nowelizacja przygotowana przez
resort infrastruktury zakłada, że obo-
wiązek przewożenia dziecka w fote-
liku bezpieczeństwa będzie zależeć
tylko od jego wzrostu. Dotychczas
obowiązywała granica wieku 12 lat
albo wzrostu 150 cm. Nowela zniosła
granicę wieku. Przyjęto więc, że
dziecko, które przekroczy granicę 150
cm, będzie mogło jeździć bez fote-
lika.

Ze wzrostem dziecka związane są
jeszcze dwa zapisy. Dziecko o wzro-
ście przekraczającym 150 cm będzie
mogło już podróżować na pierwszym
siedzeniu auta bez specjalnego fote-
lika. Kolejny zapis dopuszcza możli-
wość przewożenia na tylnym sie-
dzeniu bez fotelika dzieci, które
mierzą minimum 135 cm, ale warun-
kiem jest zapięcie dziecku pasów.

Policja przed
przedszkolem 

Pięknie czytam
9 marca odbył się konkurs czytel-

niczy „Pięknie czytam” dla klas I-III
Szkoły Podstawowej.

W konkursie brało udział 11 dzieci
– 6 z klas II i 5 z klas III. Dzieci miały
za zadanie przeczytać tekst wybrany
i przygotowany przez siebie z zacho-
waniem zasad pięknego czytania. 
W drugiej części konkursu uczest-
nicy losowali tytuł książki, z której
mieli przeczytać fragment.

Z tej rywalizacji zwycięsko wyszli
Gabrysia Wolska kl. IIa i Zosia
Owczarek kl. IIIa. Laureaci otrzy-
mali nagrody książkowe i dyplomy, 
a pozostali uczestnicy dyplomy 
i drobne upominki. Wszystkim
uczestnikom serdecznie dziękujemy
za wspaniałe przygotowanie się do
konkursu, laureatom gratulujemy 
i życzymy dalszych sukcesów.

T
ak oPTymisTyczne in-
FormacJe wynikają ze spra-
wozdaniem z działalności bi-

bliotek publicznych powiatu kosza-
lińskiego przygotowanego przez Ko-
szalińską Bibliotekę Publiczną.

Nasza biblioteka ma największy
księgozbiór pod względem liczby
woluminów przypadających na jed-
nego mieszkańca. Wyprzedziła 
Bibliotekę Publiczną Gminy Biesie-
kierz, dotychczasowego lidera 
w ilości kupowanych corocznie ksią-
żek. Wskaźnik Mielna to 27 książek
na 100 mieszkańców, druga w kolej-
ności jest Biblioteka w Biesiekierzu
25 wolumenów na 100 mieszkańców,
a ostatnia biblioteka w Bobolicach 
6 wolumenów na 100 mieszkańców. 

Księgozbiór czytelniczy biblioteki
w Mielnie jest oceniany jako atrak-
cyjny ze względu na dbałość o jego
aktualność i dostosowywanie do po-
trzeb czytelniczych, o czym świadczy
dokonywanie sukcesywnej selekcji
zbiorów poprzez pozbywanie się sta-
rych i nieaktualnych pozycji. 

Biblioteka Publiczna w Mielnie

jest liderem pod względem czytel-
nictwa. Mamy najwyższy wskaźnik
ilości czytelników na 100 mieszkań-
ców (41 w Mielnie, w pozostałych bi-
bliotekach powiatu wskaźnik ten
waha się od 9 w Bobolicach i Ma-
nowie do 18 w Biesiekierzu). Tak wy-
soki wskaźnik wynika zapewne 
z dużej liczby czytelników sezono-
wych, jednak nie każda z gmin nad-
morskich może się poszczycić tak
dobrymi wynikami. 

Wskaźnik wypożyczeń w Mielnie
jest najwyższy w powiecie (382 na
100 mieszkańców), co obrazuje dużą
aktywność czytelniczą mieszkańców
gminy. Mieleńska Biblioteka zajmuje
pod tym względem również pierwsze
miejsce w województwie. 

Biblioteka w Mielnie wyróżnia się
na tle pozostałych również pod
względem wpisania 100 procent 
księgozbiorów do systemu kompu-
terowego. 

Biblioteka Publiczna Gminy
Mielno została również bardzo do-
brze oceniona przez Koszalińską 
Bibliotekę Publiczną pełniąca nadzór
merytoryczny nad biblioteką 
w trakcie ostatniej wizytacji pod ko-
niec ubiegłego roku. Doceniono za-
równo funkcje placówki kultury 
w sferze działań bibliotecznych jak 
i działalność kulturalno-edukacyjną
(imprezy promujące czytelnictwo).

Czytamy najwięcej
w powiecie 
Biblioteka Publiczna w Mielnie zdecydowanie wyróżnia się na tle pozo-
stałych bibliotek publicznych powiatu. Jesteśmy liderem pod względem
czytelnictwa, a pod względem wypożyczeń najlepsi w województwie!

3,82  
PRZECZYTAŁ W ROKU KAŻDY
MIESZKANIEC GMINY MIELNO 
– TO NAJWYŻSZY WSKAŹNIK 
W POWIECIE!

KSIĄŻKI
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Witryna w całości poświęcona
jest ochronie środowiska. W tema-
tycznych zakładkach można dowie-
dzieć się m. in. o sposobie segregacji
odpadów, zapoznać z harmono-
gramem ich wywozu, poczytać 
o akcjach ekologicznych, dotacjach,
ochronie przyrody, czy też adopcji

zwierząt. Zalety: wszelkie zmiany do-
tyczące m.in. gospodarki odpadami
na terenie gminy (w tym formularze
e-deklaracji ), podjęte w tym zakresie
uchwały Rady Gminy w Mielnie 
uaktualniane są na bieżąco przez
pracowników Sekcji Komunalnej 
i Ochrony Środowiska.

MIELNO W ODSŁONIE
EKOLOGICZNEJ
W styczniu ruszyła nowa strona internetowa: 
www.ekomielno.pl 

„Podobno był tu kiedyś wielki zie-
lony las i nas – drzew – było dużo, 
a teraz co zostało??…” – pod takim 
hasłem odbył się spektakl ekologiczny
dla uczniów ZS w Mielnie. Spektakl
pt. „O czym marzą drzewa” miał
formę wesołej zabawy i rozmowy 
z dziecięcą publicznością. Były kon-
kursy, piosenki, barwne kostiumy…
ale nad wszystkim dominowały ważne
ekologiczne przesłania dotyczące
m.in. segregacji odpadów, zanie-
czyszczenia powietrza, czy problemu
niszczenia lasów. Ta forma edukacji 
w przyjemny i przejrzysty sposób
przekazała wiedzę najmłodszym oby-
watelom, gdyż to od ich świadomości
zależeć będzie stan naszej planety 
w niedalekiej przyszłości. Przedsta-
wienie zostało zrealizowane w ramach

partnerskiego projektu „System go-
spodarki odpadami komunalnymi 
– edukacyjna akcja promocyjna” do-

f inansowanego przez Wojewódzki
Fundusz Ochrony Środowiska i Go-
spodarki Wodnej w Szczecinie.

Edukacja priorytetem  

SEGREGACJA  
PO NOWEMU  

Czy wiecie jak poprawnie segregować
śmieci? Otóż od nowego roku obowiązuje
zmodyfikowany sposób ich segregacji. Za-
sady zaprezentowaliśmy w tematycznej
ulotce. Zapoznajcie się z zamieszczonymi
w niej informacjami, a będziecie wiedzieli
jak np. pozbyć się odpadów remontowych,
wielkogabarytowych, czy zielonych. 
W ulotce możecie też przeczytać o nowe-
lizacji prawa w zakresie ochrony drzew. 
Ulotki dostarczyliśmy mieszkańcom wraz
z decyzjami podatkowymi. Ale… można
je nadal otrzymać w Urzędzie Gminy 
w Mielnie. Dla bardziej obrazowej formy
prezentacji segregacji śmieci – przygoto-
waliśmy magnesy na lodówkę, które także
czekają na Was w pokoju 313 w UG.

Gmina Mielno – wspólnie z Miastem 
Koszalinem i Gminą Będzino – uczestniczy
w projekcie pn. „System gospodarki od-
padami komunalnymi – edukacyjna
akcja promocyjna”, który w 75 proc dofi-
nansowany został z Wojewódzkiego Fun-
duszu Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej w Szczecinie. Całość projektu wy-
niosła ponad 100 tys. zł. Gmina Mielno
otrzymała wsparcie w wysokości ok. 20
tys. zł. Dzięki czemu powstała m.in. strona
www.ekomielno.pl, wydrukowano ulotki,
zakupiono nagrody konkursowe i magnesy,
jak też sfinansowano ekologiczny spektakl.

Jury dwóch konkursów
ekologicznych (foto-
graficznego i plastycz-
nego), które ogłosił
Urząd Gminy 
w Mielnie, wyłoniło
zwycięzców.

P
ierwszy konkurs, Pla-
sTyczny Pod nazwą
„akcJa – segregacJa”, 

adresowany był do uczniów klas 
I – III szkół podstawowych. Młodzi
ekolodzy mieli wykonać dowolną
techniką plastyczną plakatu ekolo-
gicznego zgodnego z hasłem kon-
kursowym.

Z kolei konkurs fotograf iczny
„Cudze chwalicie, swego nie znacie 
– skarby gminy Mielno” adresowany
był do uczniów klas IV – VI szkół
podstawowych. Na zdjęciu zapre-
zentowano skarby otaczającej nas
przyrody i krajobrazu.

– Celem konkursu było promo-
wanie selektywnego zbierania od-
padów komunalnych, zachęcanie do
dbałości o czystość środowiska na-

turalnego, rozbudzanie i rozwijanie
zainteresowań przyrodniczych, 
promocja walorów przyrodniczych
Gminy Mielno, pobudzenie aktyw-
ności twórczej dzieci – wyjaśnia To-
masz Szymaniak, członek konkurso-
wego jury. 

Wyniki 
konkurs plastyczny: klasy I 

I miejsce – Anna Puława (SP Sar-
binowo)

II miejsce – Patryk Śmętek (ZS
Mielno)

III miejsce – Lena Krynicka (ZS
Mielno),

klasy II: 
I miejsce – Franciszek Lawrenc

(ZS Mielno)
II miejsce – Weronika Rybak (ZS

Mielno)
III miejsce – Dawid Tymecki (SP

Sarbinowo),
klasy III: 

I miejsce – Zof ia Owczarek (ZS
Mielno)

II miejsce – Zof ia Szyda (ZS
Mielno) 

III miejsce – Julia Pawłowska (SP
Sarbinowo).

Wyniki konkursu fotograficznego
„Cudze chwalicie, swego nie znacie
– skarby gminy Mielno”: 

I miejsce – Aleksandra Rajwerska
kl. Vb ZS Mielno

II miejsce – Aleksandra Furgał
kl. Va ZS Mielno

III miejsce – Martyna Pastwa
kl. Vb ZS Mielno

Konkurs ekologiczny
rozstrzygnięty
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Uczniowski Klub Sportowy
„Opty” wraz z rodzicami
zorganizował piłkarski 
festyn. 

Zawodnicy – członkowie UKS
„Opty”, a zgłosiło się ich prawie trzy-
dziestu – musieli wykonywać
trudne zadania, jakie postawili
przed nimi trener drużyny, Artur
Czycz wraz z jej kierownikiem, Ar-
kadiuszem Żubryj. Wśród sześciu
zadań był m.in. bieg z piłką 
w z przeszkodami na czas, strze-
lanie do małej bramki z pięciu po-

zycji. Najtrudniejsze było utrzy-
manie równowagi przy kręceniu się
wokół własnej osi zakończone
strzałem do bramki. Najwięcej
punktów zdobyli Jakub Szulczewski,
Szymon Machaj i Bartosz Sarnes.
Nagrody, nie tylko dla zwycięzców,
ale dla wszystkich uczestników za-
wodów, ufundowali rodzice. Oni też
zapewnili obf ity poczęstunek. 

Klub „Opty” skupia chłopców
wieku od 8 do 13 lat. Spotkania odby-
wają się obecnie w poniedziałki 
o godz. 16, piątki o godz. 15.30 i soboty
o godz. 12 w mieleńskiej hali sportowej. 

Piłkarski festyn 

/KRÓTKO/

Mistrzowie 
podstawówki 

Mistrzostwa SP Mielno w mini
piłce ręcznej chłopców na rok
szkolny 2015/2016 zakończyły się
zgodnie z przewidywaniami. Naj-
lepsi okazali się uczniowie klasy
VIa, którzy w pierwszym meczu po-
konali VI b wynikiem 15:8, a w fi-

nale ponownie VIb, tym razem wy-
nikiem 18:5. II miejsce zajęła VIb,
dla której najwięcej, bo aż 20
bramek zdobył Bartosz Weresiński,
a trzecie wywalczyła Va z Mate-
uszem Żytą i Polikarpem Kozłow-
skim na czele (po 8 bramek).
Puchar za I miejsce i złote medale
zdobył zespół klasy VIa w składzie:

Jakub Mierzejewski (kapitan 
i strzelec 14 bramek oraz zdo-
bywca statuetki dla „Najlepszego
Zawodnika Turnieju), Hubert Bącz-
kowski (bramkarz), Jakub Styren-
czak (6 goli), Bartosz Sarnes 
(7 goli), Jakub Lasecki (2 gole),
Dawid Dziechciowski oraz Przemy-
sław Turlejski.

Najlepsi 
w gimnazjum

Gimnazjaliści z klasy IIa w Mielnie
okazali się najlepsi w rozgrywkach
międzyklasowych w piłce ręcznej.
W finale pokonali klasę IIIa wyni-
kiem 14:7. 
Puchar i złote medale za tytuł Mi-
strza Gimnazjum na rok szkolny

2015/2016 wywalczyli w skła-
dzie: Kacper Cyzman (kapitan,
strzelec 18 bramek oraz zdo-
bywca statuetki dla „Najlepszego
Zawodnika Turnieju), Andrzej
Słota (bramkarz), Michał Okupski
(11 goli), Adrian Pakulski (9 goli),
Jakub Gawlik, Marcin Kozłowski 
i Bartosz Świt.

24 lutego roku w hali spor-
towej Zespołu Szkół 
w Mielnie rozegrano 
Mistrzostwa Powiatu 
Koszalińskiego w mini piłce
ręcznej chłopców szkół 
podstawowych. Mielno 
zostało mistrzem. 

W rywalizacji uczestniczyły trzy
reprezentacje i 40 chłopców ze
swoimi nauczycielami wychowania
f izycznego. Mecze grano systemem
„każdy z każdym” 2 x 10 minut.
Szkoła Podstawowa Nr 2 Sianów po
wygraniu 8:3 z SP Mścice zdobyła

puchar za drugie miejsce. Zespół go-
spodarzy po wygranych meczach 13:7
z SP Sianów i 4:3 z SP Mścice wy-
walczył I miejsce, a statuetka dla
„Najlepszego zawodnika turnieju”
powędrowała do rąk zawodnika 
z Mielna i strzelca 11. bramek Jakuba
Styrenczaka. Brawo!

Mistrzowska reprezentacja wy-
stąpiła w składzie: Jakub Mierze-
jewski (kapitan), Hubert Bączkowski
(bramkarz), Jakub Styrenczak, Bar-
tosz Weresiński, Bartosz Sarnes,
Jakub Lasecki, Krzysztof Gajda, Mak-
symilian Żyta, Antoni Twarowski,
Polikarp Kozłowski i Konrad Lewan-
dowski.

Igrzyska Młodzieży Szkolnej w mini piłce ręcznej 

Następcy 
gimnazjalistów

W
hali sPorToweJ zs
mielno rozegrano pod
koniec lutego Mistrzostwa

Powiatu Koszalińskiego w piłce
ręcznej chłopców w ramach GIM-
NAZJADY 2015/2016. Startowały 
reprezentacje pięciu gimnazjów. 
W Finale Turnieju Gimnazjum
Mielno wynikiem 7:3 pokonało 
Polanów i Puchar Mistrzów został 
w Mielnie! W meczu o III. miejsce
puchar zdobyło Gimnazjum Mścice,
ale dopiero po dogrywce, pokonując
9:8 zespół z Dąbrowy.

Złote medale dla zawodników:
Kamil Baranowski (kapitan 
i strzelec 4. bramek), Andrzej Słota
(bramkarz), Beniamin Snoch 
(zdobywca 5. goli), Kacper Cyzman
(3), Michał Okupski (2), Kacper
Weresiński (1), Andrzej Pietras (1),
Adrian Mitręga (1), Mateusz Żyta
(1) oraz Konrad Izdebski, Szymon
Grunt, Jakub Gawlik, Adrian Pa-

kulski i Krystian Połogniuk.
9 marca na parkiecie „Gwardii 

Koszalin” nasza reprezentacja wywal-
czyła drugie miejsce w grupie i trzecie
w Regionie. Brawo! 

Sukces Reprezentacji Gimnazjum
Mielno jest tym większy, że
uczniowie nie mieli możliwości poza
lekcjami wychowania f izycznego,
dodatkowego przygotowania się, tak
jak inne zespoły na treningach klu-
bowych, UKS-ów czy SKS-ów.

Reprezentację mieleńskiego
szczypiorniaka tworzą: Kamil Bara-
nowski (kapitan), Andrzej Słota
(bramkarz), Beniamin Snoch, Kacper
Cyzman, Kacper Weresiński, Michał
Okupski, Andrzej Pietras, Konrad 
Izdebski, Adrian Mitręga, Szymon
Grunt, Mateusz Żyta, Krystian Poło-
gniuk, Adrian Pakulski i Jakub
Gawlik. Gratuluję, dziękuję za zaan-
gażowanie i życzę dalszych suk-
cesów!

Sukcesy naszej młodzieży
Najpierw zdobyli miano najlepszych w powiecie, a potem idąc za ciosem wywalczyli miejsce na podium w rozgrywkach
regionalnych. Mowa o szczypiornistach z mieleńskiego gimnazjum. 


