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zycie gminy

N
a spotkanie do
Mielna przyjechali sa-
morządowcy z Ustronia

Morskiego, Będzina, Biesiekierza,
miasta i gminy Kołobrzeg), ekolodzy
oraz eksperci ds. zielonej gospodarki
i zrównoważonego rozwoju (Beata
Maciejewska, Dariusz Szwed).
Uczestniczyli w nim również mie-
leńscy radni, działacze lokalnego
ruchu antyatomowego, przedstawi-
ciele organizacji pozarządowych.
Celem debaty było podsumowanie
działań antyatomowych oraz spi-
sanie potrzeb na rzecz demokracji
energetycznej Pomorza Środkowego. 

– Do dyskusji m.in. o odnawial-
nych źródłach energii zaprosiliśmy
Sygnatariuszy Listu Intencyjnego
podpisanego w 2013 r. w Gaskach,
będącego protestem lokalnych 
samorządów przeciwko lokalizacji 
w naszej gminie elektrowni ato-
mowej – wyjaśniła Olga Roszak-Pe-
zała, wójt Gminy Mielno. – Teraz za-
mierzamy partnerom tego porozu-
mienia zaprezentować dalszą
wspólną drogę skierowaną na pro-
mowanie rozwoju odnawialnych

źródeł energii oraz energetyki oby-
watelskiej. Prawo do energii jest pod-
stawowym prawem człowieka, dla-

tego zamierzamy zbudować samo-
rządowy zielony front. Nasze woje-
wództwo to zagłębie wiatru i słońca
więc dlaczego mamy z tego bez-
płatnie nie korzystać – podkreślała
wójt. 

Uczestnicy debaty poruszyli naj-
ważniejsze problemy, z którymi bo-
rykają się zarówno obywatele, jak 
i samorządowcy chcący mieć wpływ
na rozwój energetyki obywatelskiej. 

Wszyscy krytycznie ocenili kosz-
towną koncepcję budowy elektrowni
jądrowej w kraju oraz brak kontroli
nad wydawanymi na ten cel po-
tężnymi środkami. 

– Myślę, iż elektrowni jądrowej nie
będzie wcale i mam wrażenie, że nie
o to chodzi, aby była, ale o to, aby ją 
ciągle budowano – stwierdził Dariusz

Szwed, polityk z ruchu „zielonych”,
ekonomista, ekolog, działacz i inno-
wator społeczny. – To silny lobbing
dużych monopolistycznych korpo-
racji. Musimy zjednoczyć siły w walce
przede wszystkim z mentalnością po-
lityków – stwierdził podsumowując
najważniejsze ustalenia forum.

Goście i gospodarze jednogłośnie
opowiedzieli się za koniecznością
budowy „zielonego” wizerunku wo-
jewództwa zachodniopomorskiego 
z dala od atomu oraz lobbowania 
i wdrażania energetyki obywatelskiej
w swoich lokalnych środowiskach. 

Spotkanie było wspólną inicja-
tywą: Wójta Gminy Mielno, Fundacji
„Przestrzenie Dialogu” oraz Fundacji
im. Róży Luksemburga – Przedsta-
wicielstwo w Polsce. 

Czas demokracji...
energetycznej

O atomie, wiatrakach, fotowoltaice i demokracji energetycznej rozmawiali samorządowcy 
z regionu oraz przedstawiciele proekologicznych organizacji pozarządowych, których do Mielna 

zaprosiła wójt gminy.   

Ważne! 
Od 1 stycznia 2016 roku w gminie

Mielno będą obowiązywać nowe 
zasady segregacji opadów komunal-
nych. Będzie mniej pojemników 
i nowe deklaracje śmieciowe dla
mieszkańców. 

(szczegóły na str.2)

OGŁOSZENIE

Wójt Gminy Mielno 
OGŁASZA NABÓR OFERT
na otrzymanie zlecenia
uprawniającego do poboru
opłaty targowej na terenie
Gminy Mielno w okresie
trzech lat. 

Oferty należy składać w Biurze
Obsługi Klienta w pokoju nr 1
Urzędu Gminy Mielno 
do 30 października 2015 r.
Szczegółowe informacje na
stronie bip.Mielno.

Przyjazna
gmina

Gmina Mielno znalazła się 
w gronie laureatów specjalnej

edycji programu „Przyjazna
Gmina 2015 – Samorząd 

25 lecia” w kategorii: gmina
wiejska o charakterze tury-

stycznym.
Uroczyste podsumowanie pro-

gramu i wręczenie nagród „Przy-
jazna Gmina 2015 – Samorząd 
25-lecia” odbyło się 21 października 
w Świdnicy, podczas Kongresu Tury-
styki Polskiej.  

Organizatorem konkursu był re-
dakcja „Forum Biznesu” i „Biznes
Trendy”. 

(szczegóły na str. 2)

/CO TO JEST DEMOKRACJA ENERGETYCZNA?/
Każdy z nas na co dzień ko-
rzysta z energii – w postaci
prądu albo ogrzewając
swój dom. Obecnie więk-
szość osób pozostaje
jednak wyłącznie biernymi
konsumentami energii wy-
produkowanej przez koncerny
energetyczne i przesłanej do ich
domu lub miejsca pracy. Dzięki roz-
wojowi energetyki obywatelskiej może
się to zmienić. My – obywatele, samorządy, firmy
czy organizacje społeczne, słowem – wszyscy użytkownicy
energii, dzięki odpowiednim regulacjom i systemom wsparcia,
moglibyśmy brać udział w produkcji energii odnawialnej, jej
przesyle, efektywnie zarządzać wykorzystywaną przez siebie energią oraz
czerpać z tego zyski.
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/FELIETON/

Walka się 
nie kończy
W ostatnim czasie pojawiło się

mnóstwo informacji medialnych 

o rezygnacji PGE EJ 1 z budowy

elektrowni jądrowej w Gąskach. 

Informacje takie nagłaśniali też, 

a może i przede wszystkim, sami

politycy w kampanii wyborczej.

Dziennikarze „wyraźnie domnie-

mali”, zaś rząd w tej kwestii składał

różne oświadczenia w zależności

od kontekstu i audytorium. Warto

zaznaczyć, iż deklaracja nie jest

prawem. Rząd, ani też inwestor,

nie wycofał się z żadnych rozpo-

czętych procedur. Decyzje są w ob-

rocie prawnym. Nadal jest plan, 

ciągle obowiązuje uchwalony przez

rząd program, a my nieprzerwanie

toczymy spór z podjętymi decy-

zjami. 

To, że miejscowości Gąski nie wy-

mienia się w obwieszczeniu Gene-

ralnego Dyrektora Ochrony Środo-

wiska nie znaczy, że nie pojawi się

w kolejnym dokumencie. Powta-

rzam: inwestor nigdzie of icjalnie

nie zrezygnował z lokalizacji atomu

w Gąskach, zaś Biuro Komunikacji 

i Relacji Zewnętrznych Grupy PGE

EJ 1 stwierdza, iż: „obecnie Spółka

nie przewiduje realizacji badań śro-

dowiskowych i lokalizacyjnych 

w Gąskach” co absolutnie nie jest

jednoznaczne z wyeliminowaniem

tej miejscowości. Zresztą samo

stwierdzenie „obecnie” też otwiera

furtkę i daje możliwość zmian 

np. „w przyszłości”.

W Warszawie dnia 29.10.2015 w Na-

czelnym Sądzie Administracyjnym

będzie rozpatrywana nasza skarga

kasacyjna. W dalszym ciągu „piłka

w grze”.

OLGA ROSZAK-PEZAŁA, 

WÓJT GMINY MIELNO

O
d nowego roku w
gMinie Mielno będą
obowiązywać nowe za-

sady segregacji opadów komunal-
nych. Będzie mniej pojemników 
i nowe deklaracje śmieciowe dla
mieszkańców. 

W październiku Rada Gminy
Mielno podjęła szereg uchwał doty-
czących śmieci. Najważniejszą z nich
jest uchwalenie regulaminu utrzy-
mania czystości i porządku na te-
renie gminy Mielno. Znowelizowane
zapisy regulaminu wskazują nowy
sposób segregacji odpadów, który 
w miejsce dotychczasowych dwóch
pojemników na plastik i na papier
wprowadza jeden pojemnik na two-
rzywa sztuczne i papier. Tym spo-

sobem odpady należy zbierać do
trzech pojemników, a nie czterech. 

Kolejnym nowym zapisem jest
obowiązek oddawania odpadów
zmieszanych z lokali gastronomicz-
nych tylko w pojemnikach. 

Bardzo ważną zmianą są nowe
wzory deklaracji śmieciowych. De-
klaracje zostały dostosowane do 
zapisów znowelizowanej ustawy 
o utrzymaniu czystości i porządku 
w gminach. Najważniejsze zmiany 
w deklaracjach nie pozwalają za-
okrąglać opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi. Deklaracje
są także łatwiejsze do wypełnienia.
Niestety, deklaracje dotychczas zło-
żone tracą ważność od 1 stycznia 2016
roku. W tym przypadku wszyscy wła-

ściciele nieruchomości znajdujących
się w gminie Mielno muszą złożyć
nową deklarację śmieciową.

Nowością jest możliwość zwięk-
szenia częstotliwości odbioru od-
padów komunalnych z lokali gastro-
nomicznych oraz możliwość
zwiększenia częstotliwości mycia 
i dezynfekcji pojemników. Usługi te

są realizowane za dodatkową opłatą.
Również od 1 stycznia 2016 roku
worki na odpady zielone będą od-
płatne. Nadal jednak można oddawać
odpady zielone i odpady wielkogaba-
rytowe bezpłatnie do PSZOK-ów.

W przypadku zbierania odpadów
w sposób nieselektywny czarny po-
jemnik lub worek przeznaczony jest
na odpady zmieszane.

Na odpady zielone przeznaczony
będzie od 1 stycznia 2016 r. osobny
worek w kolorze brązowym (kolor
brązowy obowiązuje od 1 stycznia
2016 roku, worki w kolorze zielonym
nie będą obowiązywać – od nowego
roku – należy zwrócić je do ZWK
Unieście).

TOMASZ SZYMANIAK

Śmieci bez podwyżek
Nowe zasady segregacji odpadów

Gmina Mielno i wójt Olga 
Roszak-Pezała osobiście 

znaleźli się w gronie laure-
atów specjalnej edycji 

programu „Przyjazna Gmina
2015 – Samorząd 25-lecia” 
w kategorii gmina wiejska 

o charakterze turystycznym.

Organizatorem konkursu była 
redakcja „Forum Biznesu” i „Biznes
Trendy”. Uroczyste podsumowanie
programu i wręczenie nagród „Przy-
jazna Gmina 2015 – Samorząd 
25-lecia” odbyło się 21 października 
w Świdnicy podczas Kongresu Tury-
styki Polskiej. 

Organizatorzy Kongresu podkre-
ślali, że turystyka postrzegana jest
przez samorządy lokalne jako ważny
czynnik rozwoju gospodarczego. Jej
podstawę stanowią zasoby dzie-
dzictwa kulturowego i przyrodni-
czego, które przy odpowiednim za-
rządzaniu sprzyjają jej rozwojowi.

Turystyka to wciąż niedoceniana
branża w gospodarce narodowej. To
właśnie gminy i miasta prowadzą
dobrą politykę turystyczną, przyczy-
niającą się do rozwoju nie tylko
branży, ale i swoich miejscowości. 

I w tej właśnie kategorii – doce-
niono osiągnięcia gminy Mielno.
Podczas weryf ikacji brano pod
uwagę m.in. gminne i prywatne te-

reny inwestycyjne, inwestycje własne
gminy (w tym proekologiczne), pla-
nowanie rozwoju gminy, promocja
inwestycyjna i gospodarcza, sku-
teczność działań promocyjnych, wa-
lory przyrodnicze, geograf iczne, fun-

dacje, stowarzyszenia i inicjatywy
obywatelskie, instytucje kultury 
i edukacji, zagospodarowanie bu-
dżetu, dostosowanie instytucji do
potrzeb osób niepełnosprawnych,
nagrody i wyróżnienia.

Samorząd i wójt nagrodzeni

/UWAGA!/
1 stycznia 2016 roku tracą
ważność dotychczas złożone
deklaracje. Wszyscy właściciele
nieruchomości znajdujących się 
w gminie Mielno muszą złożyć
nową deklarację śmieciową.

/FAKTY/
Podczas Kongresu Turystyki Pol-
skiej, uhonorowano także wybra-
nych Prezydentów, Burmistrzów i
Wójtów Miast i Gmin zaszczytnym
tytułem „Samorządowiec 25-lecia”.
Jedną z laureatek była Olga Ro-
szak-Pezała.
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Dzięki połączeniu kilku inicjatyw
m.in.: projektu „Mieleńska Muza II”,
festynu rodzinnego „Mama, Tata 
i Ja”, zaangażowaniu rodziców oraz
lokalnej społeczności Stowarzyszenie
Pomost z Unieścia zakupiło nowy
sprzęt muzyczny. – Do dyspozycji
dzieci i młodzieży biorącej udział 
w naszych zajęciach przekazaliśmy
nową, w pełni profesjonalną per-
kusję, gitarę elektryczną, piecyk ba-
sowy i trzy mikrofony – z satysfakcją
informuje Agnieszka Józefowska,
prezes Stowarzyszenia.

Przypomnijmy. Stowarzyszenie 
z Unieścia jest inicjatorem trwających
do końca roku zajęć muzycznych 
i wokalnych dla dzieci i młodzieży 
z Gminy Mielno, które w ramach do-
f inansowanego z budżetu projektu
prowadzi Zbigniew Komorowski. 

Nowe instrumenty w gminie

/W OBIEKTYWIE/

NOWY BUDYNEK 
W RAMACH INWESTYCJI „ROZBU-
DOWA I MODERNIZACJA OCZYSZ-
CZALNI ŚCIEKÓW W UNIEŚCIU” 
WYREMONTOWANO BUDYNEK

TECHNICZNO-ADMINISTRACYJNY.
JEST TO PIERWSZY ETAP PROJEKTU

FINANSOWANEGO ZE ŚRODKÓW 
ZEWNĘTRZNYCH I ŚRODKÓW 
WŁASNYCH SPÓŁKI. ODDANY 
DO UŻYTKU OBIEKT ZAPEWNIA 

ODPOWIEDNI STANDARD USŁUG
DLA ODBIORCÓW ORAZ NADZÓR 
I MONITORING WSZYSTKICH PRO-

CESÓW TECHNOLOGICZNYCH 
JAK I OBIEKTÓW ZARZĄDZANYCH
PRZEZ SPÓŁKĘ ZWK UNIEŚCIE. 
PONADTO SPEŁNIA WSZYSTKIE 
WYMAGANIA WZGLĘDEM OSÓB 

NIEPEŁNOSPRAWNYCH.

I Mieleński Festiwal Piwa 

Oktoberfest 2015 – to wspólna inicjatywa Gminy Mielno, Hotelu Blue Marine Mielno 
i Północnej Izby Gospodarczej Koszalin.

Pierwszej edycji święta napoju z chmielu i słodu towarzyszyła prezentacja wraz z  degustacją regionalnych pro-
duktów i potraw oraz występ na żywo kapeli ludowej z Niemiec. Frekwencja i zainteresowanie przedsięwzięciem
są gwarancją kolejnych edycji Mieleńskiego Festiwalu Piwa.

Inwestycja polega na ujednoli-
ceniu wszystkich wiat przystanko-
wych wraz z przebudową na-
wierzchni wokół przystanków 
w całej Gminie Mielno. Przedsię-
wzięcie architektoniczne wpłynie
znacząco na poprawę wizerunku po-
szczególnych miejscowości i całej
turystycznej gminy oraz będzie
funkcjonalnym udogodnieniem dla
podróżnych.

Każdy z przystanków posiada
dwie tablice informacyjne z nazwą
miejscowości i herbem gminy.

Koszt pierwszego etapu inwestycji
– przebudowy trzech przystanków
(nawierzchni oraz wiat) – to 47 tys.
zł brutto. Lokalizacje dotychczas
przeprowadzonej inwestycji to

Pękalin, Chłopy (skrzyżowanie),
Mielno (przed Urzędem Gminy).

– Nowe przystanki powstają 
w trosce o poprawę wizerunku gminy
i komfortu podróżnych. Są, co
istotne, dostosowane do potrzeb
osób niepełnosprawnych

Corocznie będziemy wymieniać
kolejne. Zaczęliśmy od tych w naj-
gorszym technicznym i wizualnym
stanie – wyjaśnia Olga Roszak-Pe-
zała.

Budujemy
nowe
przystanki 
Zaczęto od wymiany przystanków w Pękalinie,

Chłopach i Mielnie, bo były w najgorszym
stanie. W przyszłym roku nowe wiaty pojawiają

się w innych miejscowościach.

47 
KOSZTOWAŁY TRZY NOWE
PRZYSTANKI

TYSIĘCY ZŁOTYCH

CHŁOPY

MIELNO

PĘKALIN
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Mieszkańcy zdecydowali – Mie     Mieszkańcy zdecydowali – Mie     
W czasie konsultacji padało wiele
pytań i pojawiały się różne wątpli-
wości. Przedstawiamy Państwu poru-
szane kwestie wymagające wyja-
śnienia w zakresie nadania
miejscowości Mielno statusu miasta:

1. Czy wzrosną podatki od nieruchomości ?
Stawki podatku od nieruchomości uchwalane są przez Radę Gminy 
(z uwzględnieniem rozporządzenia Ministra Finansów) i są identyczne
zarówno dla miast jaki i dla wsi. Nie ma więc podstaw prawnych do ich 
zwiększania po zmianie statusu gminy wiejskiej na wiejsko-miejską.
Jedyną zmianą, ale tylko dla miejscowości Mielno i Unieście, będzie brak
możliwości skorzystania przez mieszkańców ze zwolnienia z podatku od nie-
ruchomości z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej, polegającej na
wynajmie turystom do 5 pokoi gościnnych w budynkach mieszkalnych znaj-
dujących się na terenach wiejskich, które z chwilą przekształcenia staną się
terenami miejskimi.

2. Jak wygląda kwestia podatku rolnego?
Opodatkowaniu podatkiem rolnym podlegają grunty mające w ewidencji
gruntów status użytku rolnego niezależnie od tego, czy są one położone na
terenie miasta czy wsi. Wyjątek stanowią tutaj tylko grunty zajęte na pro-
wadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność rolna, które są opo-
datkowane podatkiem od nieruchomości.
Stawki podatku rolnego uchwalane są przez Radę Gminy na podstawie ko-
munikatu Prezesa GUS w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11
kwartałów będące podstawą do ustalenia podatku rolnego na dany rok po-
datkowy. 

3. Czy zmianie ulegnie opłata targowa 
i opłata miejscowa?
Opłata targowa oraz miejscowa nie są uzależnione od statusu miejscowości,
na której ich pobór jest ustanowiony. Stawki te są uchwalane przez Radę
Gminy z uwzględnieniem rozporządzenia Ministra Finansów określającego
górne ich granice, które są identyczna zarówno dla miast, jaki i dla wsi. 

4. Czy zmienią się stawki za dzierżawę terenów 
gminnych oraz opłata adiacencka?
Wysokość stawek za dzierżawę terenów gminnych nie ulegnie zmianie. 
W przypadku opłaty adiacenckiej to wysokość stawki procentowej opłaty
adiacenckiej ustala Rada Gminy w drodze uchwały. Stąd jeżeli Rada stawek
nie zmieni pozostaną one na takim samym poziomie. 

5. Czy nastąpi automatyczne odrolnienie 
i odlesienie gruntów?
Zgodnie z ustawą  z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i le-
śnych (Dz.U.2015. poz. 909 tekst jednolity) na terenach miast nie wyma-
gana jest zgoda na zmianę przeznaczenia gruntów rolnych i leśnych na cele
nierolnicze i nieleśne. Jednakże, aby wyłączyć grunty z produkcji rolnej lub
leśnej niezbędne jest złożenie wniosku do odpowiednich organów.    

6. Czy nauczyciele stracą dodatki nauczycielskie?
Jak wygląda kwestia stypendiów dla dzieci i mło-
dzieży oraz subwencji oświatowej?
a. dodatki dla nauczycieli (utrata):
Dodatki nauczycielskie (z wyjątkiem dodatku wiejskiego) określane są
przez Radnych Gminy Mielno na podstawie art. 30 ust. 6 ustawy z dnia 26
stycznia 1982 r. (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 ze zm.). Wysokość dodatków
nauczycieli nie jest uzależniona od siedziby placówki oświatowej.
Dodatek wiejski należy się „nauczycielowi zatrudnionemu na terenie wiej-
skim oraz w mieście liczącym do 5.000 mieszkańców: zgodnie z art. 54 ust.
1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 ze zm.)”.

b. kwestia stypendiów dla dzieci i młodzieży:
Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji
materialnej wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, zgodnie
z art. 90d ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty 
(Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 ze zm.). Ustawodawca nie uzależnia przy-
znania stypendium od miejsca zamieszkania.

c. subwencja oświatowa:
Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 grudnia
2013 r. w sprawie podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jed-
nostek samorządu terytorialnego w roku 2014 r. (Dz.U. z 2013 r. poz. 1687)
wagi P1, P2 dotyczą uczniów szkół podstawowych i gimnazjów zlokalizo-
wanych na terenie wiejskim lub miastach do 5.000 mieszkańców. 
W obecnym stanie prawnym ustawodawca określa wysokości subwencji
oświatowej na jednakowym poziomie na terenach wiejskim i miastach do
5.000 mieszkańców.

7. Jaki będzie dostęp do funduszy z UE?
Mielno jako miasto będzie miało szerszy dostęp do funduszy unijnych niż
obecnie. Już w poprzednim okresie pojawiały się działania dostępne tylko
dla miast np. lokalne plany rewitalizacji lub inicjatywa JESSICA. W nowej per-
spektywie na lata 2014-2020 trend do wzmacniania ośrodków miejskich
jest jeszcze bardziej wyraźny. Dzięki uzyskaniu statusu miasta dla Mielna
i Unieścia otworzą się nowe perspektywy – zwłaszcza w ramach Regional-
nego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. W ramach działań 
związanych z gospodarką niskoemisyjną można rozwijać w szczególności
projekty nastawione na usprawnienie komunikacji i transportu, m.in. two-
rzyć centra przesiadkowe, budować ścieżki rowerowe, odnawiać przystanki
autobusowe lub budować parkingi. Możliwe będą także projekty polegające
na przebudowie dróg, o ile będzie to służyć poprawie jakości funkcjonowania
i dostępności transportu publicznego. Inne możliwości to modernizacja
oświetlenia miejskiego w kierunku jego energooszczędności, czy moderni-
zacja kanalizacji deszczowej w ramach działania 3.3 Poprawa stanu śro-
dowiska miejskiego.
Ponadto w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko
będzie wdrażane działanie 2.5 Poprawa jakości środowiska miejskiego, 
w ramach którego będzie można finansować operacje dotyczące poprawy
stanu parków miejskich, lasów miejskich, a także zanieczyszczonych lub zde-
gradowanych akwenów wodnych.
Nawet jeśli nie zdążymy wykorzystać tych wszystkich szans w perspektywie
finansowej 2014-2020, to jest to dla nas jasny drogowskaz, w jakim kie-
runku powinniśmy podążać.
Co niezwykle istotne miasto będzie mogło nadal ubiegać się o środki z Pro-
gramu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Do działania Podstawowe usługi i od-
nowa wsi na obszarach wiejskich kwalifikują się także miasta liczące do  
5 tys. mieszkańców, a w przypadku działań realizowanych za pośrednictwem
Lokalnych Grup Działania kwalifikują się nawet miasta do 20 tys. miesz-
kańców. Gmina będzie się mogła także ubiegać się o dofinansowanie pro-
jektów ze środków pozyskanych przez Mieleńską Lokalną Grupę Rybacką.
Tak więc z punktu widzenia dostępu do środków UE, powołanie miasta to
po prostu większy wachlarz możliwości.

8. Czy mieszkańcy miasta będą mogli korzystać 
– jak dotąd – ze środków na utworzenie 
lub rozwój działalności gospodarczej 
albo działalności stowarzyszeń?
Podobnie jak gmina także mieszkańcy miasta Mielno zachowają dostęp do
środków unijnych na rozwój obszarów wiejskich oraz obszarów zależnych od

rybołówstwa.  Uzyskanie statusu     
do środków Mieleńskiej Lokalnej    
Grupy Działania.

9. Czy po zmianie stat    
opłaty za media i śmie
Nie jest planowany wzrost opłat z    
nie mniej jednak ustawodawca p    
opłaty w zależności od odbieran       
skich (art. 6j ust. 2a ustawy z d       
czystości i porządku w gminach     

10. Czy w związku z po    
liczba radnych?
Nie. Liczebność rady gminy zale      
Status gminy nie ma tu znaczenia        
składa się z 15 radnych. Stan        
gminnym. Zmiana statusu nie p     

11. Czy w przypadku u   
będą potrzebne nowe w    
Nie. W związku z uzyskaniem st      
terminowych  wyborów organów       
gminnym oraz art. 390 Kodeksu 

12. Czy będzie potrzeb    
osobistych?
Zmiana nazwy organu wydające      
ności wymiany dotychczasowego       
1 pkt. 2 ustawy z dnia 6 sierpn        
z 2010 r. Nr 167 poz. 1131 ze 

KONSULTACJE 
SPOŁECZNE
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   elno powinno zostać miastem    elno powinno zostać miastem 

   u miasta nikogo nie wyeliminuje z dostępu
   j Grupy Rybackiej lub Środkowopomorskiej

 

    usu zmienią się (wzrosną)
    ci?

     za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
    przewiduje możliwość zróżnicowania stawki

    nia odpadów z terenów wiejskich lub miej-
       dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu

     – t.j. Dz.U.2013.1399 ze zm.).

     owołaniem miasta zmieni się
 

    żna jest wyłącznie od liczby mieszkańców.
     a. W gminach do 20 tys. mieszkańców rada
     owi o tym art. 17 ustawy o samorządzie

    powoduje także wzrostu diet radnych.

    zyskania statusu miasta
   wybory radnych i burmistrza?

     tatusu miasta nie przeprowadza się przed-
    gminy (zob. art. 4f ustawy o samorządzie

    u wyborczego).

   bna wymiana dowodów 

   go dowód osobisty nie powoduje koniecz-
   dowodu osobistego – zgodnie z art. 46 ust.

       nia 2010 r. o dowodach osobistych (Dz.U. 
        zmianami).

WYNIKI KONSULTACJI 
 

 
 

 JESTEM ZA JESTEM PRZECIW  

MIELNO 271 11 3 

 158 10 - 

SARBINOWO 44 6 4 

MIELENKO 24 3 - 

 15 - 1 

NIEGOSZCZ 9 1 - 

 7 - - 

 6 - 2 
Spoza Gminy 

Mielno 
- - - 

 534 31 10 

 

4150 
osób było uprawnionych do udziału
w konsultacjach:

Sołectwo Mielno – 1819
Sołectwo Unieście – 791
Sołectwo Sarbinowo – 545
Sołectwo Mielenko – 231
Sołectwo Chłopy – 207
Sołectwo Niegoszcz – 96
Sołectwo Gąski – 380
Sołectwo Łazy – 81

636 
ankiet złożono, w tym:
– 575 ankiet ważnych
– 61 ankiety nieważne

(39 – brak podpisu, 1 – nieczytelna; 
21 – złożona przez osobę nie będącą
mieszkańcem gminy mielno)

Czy jest Pani/Pan za nadaniem
miejsCowośCi mielno statusu
miasta oraz włąCzenia 
do jego graniC miejsCowośCi
unieśCie?

„jestem za” 
– udzieliło 534 osób;

„jestem PrzeCiw” 
– udzieliło 31 osób;

„wstrzymujĘ siĘ” 
– udzieliło 10 osób

Wyniki konsultacji wskazują, iż wybraliśmy dobry kierunek
rozwoju. Głosy mieszkańców Mielna i Unieścia potwierdziły
wolę zmiany statusu gminy wiejskiej na wiejsko-miejską.
W trakcie konsultacji na bieżąco wyjaśnialiśmy wszelkie
pojawiające się wątpliwości związane z nowym dla
społeczności zagadnieniem. Po zielonym świetle, które
otrzymaliśmy od mieszkańców przystępujemy do
opracowywania wniosku wraz z wymaganymi załącznikami.
W najbliższych dniach zostanie powołany specjalny zespół,
który otrzyma konkretne zadanie i terminy ich realizacji.

OLGA 
ROSZAK-PEZAŁA 

WÓJT 
GMINY MIELNO

/OPINIA/
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W dniu Edukacji Narodowej
uczniowie szkół składali na-

uczycielom oraz pracownikom
administracji i obsługi gmin-
nych placówek oświatowych.

Nie zabrakło okolicznościowych
piosenek, wierszyków, kwiatów,
uśmiechów, a nawet łez wzruszenia. 

– To wy pokazujecie młodym lu-
dziom, że można widzieć dalej niż
sięga horyzont, mierzyć wyżej niż
najwyższe szczyty gór. To Was,
Wasze zasady, normy i reguły będą
wspominać po latach Wasi wycho-
wankowie. Przyjdzie czas, że wła-
śnie to docenią najbardziej – mówiła
Olga Roszak-Pezała, Wójt Gminy

Mielno, nauczycielom w dniu ich
święta. 

– Życzę Wam, aby trudna misja
nauczyciela, pedagoga, wychowawcy
przynosiła zadawalające efekty, sa-
tysfakcję i radość. Życzę Wam ciągłej
i nieustającej wiary w siłę i w możli-
wości dorastającego na Waszych
oczach młodego człowieka.

Nagrody edukacyjne gospodarza
gminy za wyróżniającą pracę 
dydaktyczno-wychowawczą w roku
szkolnym 2014/2015 otrzymały:

Ewa Jabłońska (dyrektor Zespołu
Szkół w Mielnie), Joanna Daniuk-
-Walach (dyrektor Przedszkola 
w Mielnie), Izabela Iwaniec (dy-
rektor Szkoły Podstawowej im. Straży
Granicznej w Sarbinowie), Jadwiga
Rokita (nauczyciel Zespołu Szkół 

w Mielnie), Anna Wajs (nauczyciel
Zespołu Szkół w Mielnie), Małgo-
rzata Jabłońska (nauczyciel Szkoły
Podstawowej im. Straży Granicznej 
w Sarbinowie).

W tym roku ewa jabłońska
otrzymała również nagrodę za-
chodniopomorskiego kuratora
oświaty za osiągnięcia w zakresie
pracy dydaktycznej, wychowawczej
i opiekuńczej.

Życzenia i podziękowania

P
odczas jubileuszo-
wego spotkania było
co wspoMinać. Absol-

wenci, emerytowani nauczyciele 
i pracownicy szkoły, rodzice byłych
uczniów oraz obecna społeczność
szkolna i zaproszeni goście z zainte-
resowaniem wysłuchali historii
szkoły i opowiadań absolwentów.
Wzruszenie na ich twarzach wywo-
łała multimedialna prezentacja zło-
żona z archiwalnych zdjęć doku-
mentujących 70 lat życia szkoły.
Ogromnym zainteresowaniem cie-
szyła się wystawa dawnych kronik,
zdjęć, pamiątkowych wpisów. Takim
uroczystościom towarzyszy refleksja
nad przemijającymi latami i ser-
deczny uśmiech obecnych i byłych
uczniów, rodziców oraz nauczycieli.
Jedni mogli rozpoznać siebie sprzed

lat, młodsi ocenić, jak bardzo zmie-
niła się placówka w ciągu minionych
lat. Szczególnych wzruszeń dostar-
czyło oglądanie zdjęć koleżanek i ko-
legów sprzed lat, zdjęć z wycieczek,
odnajdywanie wizerunku wycho-
wawcy przez absolwentów szkoły.
Święto szkoły zostało uświetnione
przygotowanym specjalnie na tę
okazję jubileuszowym tortem,
którego smak najdłużej pozostanie 
w pamięci najmłodszych uczniów.

Pierwsi uczniowie (sześcioro!)
rozpoczęli naukę po drugiej wojnie
światowej 4 września 1945 roku
wtedy jeszcze nie w Sarbinowie, ale
w Złotobrzegu. Z upływem lat przy-
bywało uczniów i nauczycieli.
Ostatnie obliczenia pokazały, że 
w szkołę w Sarbinowie ukończyło
blisko 3000 uczniów, a uczyło w niej
117 nauczycieli. Bywały lata, 
w których uczęszczało do placówki
121 uczniów nauczanych przez troje
pedagogów. 

Charakterystyczne, że do po-
czątku lat pięćdziesiątych bardzo
często zmieniali się kierownicy
szkoły. Z czasem osoby kierujące
szkołą piastowały swoje stanowisko
przez kilka, a nawet kilkanaście lat.
Obecna dyrektor, Izabela Iwaniec,
jest siedemnastym dyrektorem.

Lokalizacja szkoły w trakcie tych
siedemdziesięciu lat zmieniała się.
W 1945 roku placówka mieściła się

w budynku, który stał za dzisiej-
szym ośrodkiem zdrowia. Niestety,
nie zachowały się do dzisiaj jej
zdjęcia. Następnie została uloko-
wana w budynku przy ul. Nadmor-
skiej 27, nazywanym też później
„domem nauczyciela”. Tam
uczniowie zdobywali wiedzę do po-
czątku lat sześćdziesiątych, kiedy
to oddano do użytku tzw. starą
szkołę. Budynek najnowszej części
szkoły udostępniono uczniom 
w 2004 roku. 

Szkoła to przede wszystkim
uczniowie, bez nich by nie istniała.
My nauczyciele cieszymy się, że
wielu naszych absolwentów osią-
gnęło sukces. Z radością śledzimy ich
losy. 

Miejmy nadzieję, że szkoła w Sar-
binowie będzie świętowała kolejne
rocznice, a mieszkańcy zawsze 
z przyjemnością do niej zajrzą.

HALINA SZTREJA

70 lat uczą i wychowują
W Szkole Podstawowej w Sabinowie im. Straży Granicznej w tym roku po raz 70 zabrzmiał dzwonek inaugurujący nowy

rok szkolny. 

3000 
UKOŃCZYŁO W CIĄGU 70 LAT
SARBINOWSKĄ PODSTAWÓWKĘ, 
A UCZYŁO W NIEJ 
117 NAUCZYCIELI

UCZNIÓW
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Każdy uczeń marzy skrycie,
by tak jak strażak ratować
życie! – pod takim hasłem 

14 września uczniowie 
z klasy drugiej ze Szkoły Pod-

stawowej im. Straży 
Granicznej 

w Sarbinowie wzięli udział 
w podsumowaniu III edycji

programu „Bezpieczne życie”. 

Program prowadzony był przez
Komendę Miejską Państwowej Straży
Pożarnej w Koszalinie i miał za za-
danie przede wszystkim pobudzić
dzieci do aktywności rozwijając m.in.

ich pomysłowość oraz wyobraźnię.
Zdobyte na zajęciach informacje po-
głębiły wiedzę uczniów o zapobie-
ganiu zagrożeniom. 

Podsumowaniem programu były
zawody na hali sportowej Politech-
niki Koszalińskiej oraz pokaz pierw-
szej pomocy, prowadzony przez stra-
żaków. W zawodach sportowych
wzięło udział 10 zawodników z każ-
dej z zaproszonych szkół.

W konkurencjach takich jak stra-
żacka sztafeta, wyścigi rzędów brali
udział uczniowie z klasy drugiej, 
a dzielnie im dopingowali koledzy 
i koleżanki z klasy trzeciej. 

MAŁGORZATA JABŁOŃSKA

Biorą przykład ze strażaków

Coroczne
sprzątanie 

Corocznie w akcji „Sprzątanie
świata” uczestniczy młodzież szkolna,
harcerze, członkowie organizacji 
ekologicznych oraz ochotnicy, zaś 
w Mielnie projekt aktywnie wsparli
duzi i mali uczniowie z Zespołu Szkół.

Akcja „Sprzątanie Świata” (ang.
Clean Up the World) wywodzi się 
z Australii (1989).

To międzynarodowa kampania
odbywająca się na całym świecie 
w trzeci weekend września.

Polega na zbiorowym sprzątaniu
śmieci zalegających poza miejscami

przeznaczonymi do ich składowania.
Jej celem jest wzrost świadomości

ekologicznej społeczeństw.

W Polsce od 1994 roku krajowym
patronem i koordynatorem akcji jest
Fundacja Nasza Ziemia.

Uczniowie klasy drugiej 
i trzeciej Szkoły Podstawowej

w Sarbinowie odwiedzili
Skansen Chleba w Ustroniu

Morskim.

Wizyta rozpoczęła się opowieścią
o czasach, gdy gospodynie przed roz-
krojeniem świeżego bochna, nazna-
czały go krzyżem, a po posiłku skru-
pulatnie zbierały ze stołu każdy
okruszek naszego powszedniego...

W podróż w czasy wielkiego 
szacunku dla chleba wprowadziła
uczniów pracownica skansenu, która
opowiadała również o historii pie-

karnictwa. Goście wysłuchali bajki 
J.CH. Andersena „O dziewczynie,
która podeptała chleb”. 

Każde dziecko otrzymało własny
kawałek ciasta na bułeczkę, której
nadało wymyślony przez siebie
kształt, a następnie została wypie-
czona w sercu skansenu, w ponad 120-
letnim piecu, który zachował się 
w jednym z budynków mieszkalnych.
Klimat wiejskiej chaty wypełnionej
zapachem świeżego chleba, pie-
czonej, swojskiej kiełbasy, w scenerii
narzędzi i starych ław był miłym, cie-
kawym i smacznym doświadczeniem. 

MAŁGORZATA JABŁOŃSKA

Wizyta 
w Skansenie
Chleba 

25 września, w jeszcze letniej sce-
nerii, po raz dziewiąty uczniowie ze
Szkoły z Sarbinowa mieli okazję biec
„po zdrowie”. 

Jest to cykliczna impreza, która 
w harmonogramie pracy szkoły roz-
poczyna wszelkie akcje zaplano-
wane na cały rok szkolny. Jak co
roku uczniowie klas od „0” do VI 
rywalizują o medale pod czujnym
okiem ratowników medycznych,
Straży Gminnej oraz Policji. W tym
roku wyjątkowo z uwagi na brak
klasy VI w szkole, najstarszą klasą,
która przystąpiła do rywalizacji była

klasa V. Trasa wiodła terenem le-
śnym i plażą. Mimo różnorodnego
terenu uczniowie poradzili sobie 
z odległością około 600 m i wszyscy
dzielnie dobiegli do mety. Najlep-
szymi w swoich kategoriach okazali
się Wiktoria Świerczyńska, Jakub
Czetyrkowski, Jakub Stępień, Maja
Wilk, Hubert Dziaduch, Julianna
Legieć, Julian Kozłowski oraz Maja
Dziewiątkowska i Jacek Mierzwiń-
ski. Wszystkich zwycięzcom ser-
decznie gratulujemy i zapraszamy
za rok.

TEKST I ZDJĘCIA EWA JABŁOŃSKA

Sarbinowo – XI Bieg
po zdrowie 
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Filip Adamów, z Mieleń-
skiego Klubu Sztuk i Sportów

Walki, był reprezentantem
kadry polskiej na Mistrzo-
stwach Świata w Rosji. 

Pod hasłem TIME TO BE
UNITED odbyły się 3-4 października
2015 w Chabarowsku drugie zjedno-
czeniowe Mistrzostwa Świata Ky-
okushin – organizowane przez Ky-
okushin World Union – z udziałem

255 zawodników z 46 krajów, repre-
zentujących 5 największych świato-
wych organizacji Kyokushin.

– To pierwsza osoba z naszej
gminy, która brała udział w zawo-
dach rangi Mistrzostwa Świata – wy-
jaśnia Cezary Banasiak, trener i szko-
leniowiec karateków z mieleńskiego
klubu. – Filip stoczył świetne walki 
i doszedł do 1/8 f inałów. To wielki
sukces.

Największe wrażenie na pięcioty-

sięcznej widowni zrobiła prawdziwie
olimpijska inauguracja na potężnej
scenie z udziałem pełnej orkiestry
symfonicznej, zawodowych tancerzy
oraz pantomimy nawiązującej do ja-
pońskich sztuk walki. 

Polskę reprezentowało 14 zawod-
ników. Najwyższą lokatę zajęła Alek-
sandra Leśniewska zdobywając
brązowy medal w kategorii – 55 kg.
Do ósemki weszli Michał Werner 
i Filip Adamów z Mielna.

Mielno na Mistrzostwach Świata 
W gminie
Mielno po-

wstanie kilka
tras nordic
walking. 

Środkowopo-
morska Grupa
Działania kierując
się ideą propago-
wania turystyki,
jako ważnego ele-
mentu rozwoju
obszarów wiej-
skich, stanowią-
cego możliwość do
rozwoju pozaroli-
czych miejsc pracy,
pobudzenia ak-
tywności lokalnej 
i wzmocnienia integracji społecznej,
podniesienia świadomości tury-
stycznej w oczach mieszkańców, ideą
dostrzeżenia walorów przyrodniczych
Pomorza Środkowego, potencjału go-
spodarczego oraz możliwości propa-
gowania zdrowego stylu życia wpro-
wadziła w życie projekt sieci
certyfikowanych tras Nordic Walking.

Przedsięwzię-
cie przewiduje
utworzenie i ozna-
kowanie od 2 do 
4 tras o zróżnico-
wanej długości 
i stopniu trudności,
o łącznej długości
nie mniejszej niż
18 kilometrów 
w każdej z 19 gmin
– uczestników
projektu (w tym
gminy Mielno).
Trasy zostaną
oznakowane przy
pomocy tablic
opisowo-poglądo-
wych oraz
znaków kierunko-

wych malowanych od szablonu 
w terenie. Ponadto trasy będą
uwzględniać potencjał atrakcyjności
szlaku i przewidywanej frekwencji
korzystających osób, a także do-
stępność szlaków dla korzysta-
jących. Wejście na wszystkie trasy
będzie zlokalizowane w jednym
miejscu. 

Nordic Walking Park
Pomorza Środkowego

17 października w Wielickim
Centrum Solne Miasto odbyły
się XVI Mistrzostwa Polski
Seniorów Open i Kata oraz 

Mistrzostwa Polski Juniorów
Karate Kyokushin. 

W turnieju wzięło udział 172 za-
wodników z 65 klubów. Organiza-
torem imprezy był Wielicki Klub Ka-
rate Kyokushinkai kierowany przez
sensei Roberta Kopciowskiego. Mie-
leński Klub Sztuk i Sportów Walki
reprezentowała trójka zawodników:
Aleksandra Oryszewska, Zuzanna
Rychlewicz i Mateusz Szcześniak

Nasi zawodnicy wywalczyli dwa
medale. Aleksandra Oryszewska
zdobyła brąz w kategorii Kumite Ju-
niorek +60 kg, Mateusz Szcześniak

natomiast okazał się bezkonkuren-
cyjny i w swojej kategorii – 70 kg 
i zdobył złoto. Zuzanna Rychlewicz
po dwóch wygranych walkach od-
padła w ćwierćf inale, ostatecznie zaj-
mując w rywalizacji – 55 kg miejsce
5-8. Dzięki tak wysokim wynikom
naszych walecznych zawodników
mieleński klub zajął iii miejsce 
w klasyfikacji drużynowej. Wy-
przedziły nas tylko ekipy z Łomży 
i Suwałk.  

Tak znaczące sukcesy dają nam
możliwości wstępu do Kadry Polski
oraz możliwość uczestnictwa we
wszystkich zgrupowaniach i turnie-
jach zagranicznych. Podczas wy-
jazdu obowiązki trenera i sędziego
zawodów pełnił Cezary Banasiak. 

MARCIN NOWAK

Trzecie miejsce 
w kraju 

GRATULUJEMY NASZYM ZAWODNIKOM I SENSEI CEZAREMU BANASIA-
KOWI – UDANEGO STARTU I ŻYCZYMY DALSZYCH SUKCESÓW.

M
ecz poMiędzy re-
prezentacjaMi SP
Mielno (opiekun Ta-

deusz Jurek) i SP Sarbinowo
(opiekun Ewa Jabłońska) rozegrany
został w samo południe i choć towa-
rzyszyły mu przelotne opady deszczu
to i tak panowała sportowa atmos-
fera. Zgodnie z przewidywaniami 

(w Sarbinowie nie ma klasy szóstej)
wynikiem 4:1 wygrało Mielno. 

Mistrzowie Gminy wystąpili 
w składzie: Jakub Styrenczak (ka-
pitan i zdobywca 2 bramek), Bartosz
Sarnes (1 gol), Antoni Twarowski 
(1 gol), Maksymilian Żyta (bramkarz)
oraz Jakub Mierzejewski, Dawid
Dziechciowski, Krzysztof Gajda,

Konrad Lewandowski, Polikarp Ko-
złowski i Ernest Żubryj. Bramkę dla
Sarbinowa zdobył Błażej Wilk. 

Dziękujemy Arkadiuszowi Żubryj
za pomoc. Gratulujemy drużynie ra-
dości ze zwycięstwa, wzorowej po-
stawy i życzymy sukcesów na wio-
sennych Mistrzostwach Powiatu.

TADEUSZ JUREK

Mistrzostwa
piłkarskie

16 października, na boisku „ORLIK” w Gąskach, rozegrano Mistrzo-
stwa Gminy Mielno w mini piłce nożnej chłopców szkół podstawowych. 


