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zycie gminy
Ranking Onetu

– plaże 
bez tłoku

W rankingu uroczych i dzikich
plaż bez tłoku są Chłopy i Gąski: 

Tak opisane są w rankingu te
miejscowości:

chłopy to jedna z najlepiej za-
chowanych osad rybackich na pol-
skim Wybrzeżu, której układ urba-
nistyczny wpisano do rejestru
zabytków. Ponieważ nie wolno tu bu-
dować kilkupiętrowych domów, jest
to jedno z najładniejszych letnisk na
Wybrzeżu. Plaża jest szeroka i piasz-
czysta, a od zachodu wysoki brzeg
porasta las. Po sztormie warto się 
wybrać na poszukiwanie burszty-
nów, gdyż na tutejszej plaży znale-
ziono kiedyś skamieniałą żywicę 
o wadze 1 kg.

Gąski, położone pomiędzy
gwarnym Mielnem a dynamicznym
Kołobrzegiem słyną przede
wszystkim z jednej z najwyższych na
polskim Wybrzeżu latarni morskiej.
Mało komu przychodzi do głowy, by
przyjechać tu plażować – co cenią
sobie wszyscy, którzy uroki plażo-
wania pod latarnią znają. Nawet 
w sezonie nie ma problemu ze zna-
lezieniem miejsca na plaży z malow-
niczym widokiem starych drzew za-
wisłych nad stromą krawędzią klifu.

http://podroze.onet.pl/plaze/naj-
lepsze-plaze-w-polsce-2015-gdzie-
jechac-nad-morze-baltyk-
ceny/cjrmkh

/INFO/

Najpiękniejsze
plaże – u nas

Cztery miejscowości z Gminy
Mielno zajęły wysokie lokaty 
w rankingu internautów 
na najpiękniejsze plaże.
Zestawienie zawiera 25 miejsc:
� 4 miejsce – Mielno,
� 8 miejsce – Unieście, 
� 12 miejsce – Łazy, 
� 14 miejsce – Chłopy.

http://podroze.onet.pl/plaze/naj-
piekniejsze-plaze-polski/mhpcm

Z Robertem Biedroniem, 
prezydentem Słupska, 

o konieczności rozwoju zie-
lonej energii, współpracy 

samorządów na tej płaszczy-
źnie i sprzeciwie wobec

atomu w Gąskach rozmawiała
w słupskim ratuszu Olga 

Roszak-Pezała, Wójt Gminy
Mielno.

W roboczym spotakniu włodarzy
uczestniczyli także Beata Macie-
jewska słupski pełnomocnik ds.
zrównoważonego rozwoju i zielonej

modernizacji miasta oraz Dariusz
Szwed pełnomocnik prezydenta Bie-
dronia ds. współpracy zagranicznej. 
– To kolejny etap działalności Gminy
Mielno w kierunku promowania 
i wsparcia rozwoju zielonej energii 
w kraju – informuje Olga Roszak-Pe-
zała. – Korzystamy z wiedzy i ogro-
mego doświadczenia polityków i spo-
łeczników postulujacych konieczność
inwestycji w energetykę odnawialną.
Nie chcemy atomu w Gąskach i aler-
natywę widzimy w OZE. Stąd nasze
rozmowy z prezydentam Słupska,
gdyż jest tu gotowowść i chęć wspól-
nych inicjatyw.

Zielona płaszczyzna Mielna i Słupska 

R
uch ten łączy samo-
rządy, instytucje, organi-
zacje pozarządowe i osoby

prywatne przekonane, że Polska po-
trzebuje poprawy efektywności ener-
getycznej i rozwoju energetyki 
rozproszonej, opartej o źródła odna-
wialne (OZE). Ruch „Więcej niż
energia” został zainaugurowany
przez ClientEarth, Greenpeace
Polska, Polską Zieloną Sieć i WWF
Polska 9 czerwca tego roku w trakcie
happeningu pod Pałacem Kultury 
i Nauki w Warszawie. 

Obecnie ruch tworzy 56 samo-
rządów, instytucji naukowych, fun-
dacji, stowarzyszeń i organizacji bra-
nżowych z całej Polski. Wszystkich
łączy wspólny cel – rozwój energetyki
obywatelskiej w naszym kraju. 

Aby pokazać społeczne poparcie
dla tego postulatu na stronie
www.WiecejNizEnergia.pl oraz na
wydarzeniach plenerowych zbierane
są podpisy pod apelem do polityków
o wsparcie rozwoju rozproszonych
źródeł energii i efektywności ener-
getycznej. 

Podczas tegorocznego Przystanku
Woodstock, który odbył się na prze-
łomie lipca i sierpnia w Kostrzynie
nad Odrą zebrano ponad 20 000 no-
wych podpisów pod apelem „Więcej
niż energia”. Aktywiści i wolonta-
riusze, którzy z całej Polski przyje-
chali na festiwal, aby wesprzeć akcję,

mają za sobą setki godzin rozmów 
z dziesiątkami tysięcy osób. Ponad
20 000 podpisów, które zgromadzili
przez zaledwie trzy dni i blisko 
40 000, które zebrali od początku
akcji jest wyrazem tego, jak wielkie
jest poparcie obywateli dla rozwoju
OZE i efektywności energetycznej.

Oprócz tysięcy indywidualnych
głosów poparcia dla akcji „Więcej niż
energia” dołączają do niej kolejne
podmioty. Wśród członków ruchu
pojawiły się ostatnio m.in. Stowarzy-
szenie Gmin RP Euroregion Bałtyk,
Gmina Mielno, Miasto Uniejów, 
Instytut Energetyki Odnawialnej,
Ośrodek Działań Ekologicznych

„Źródła”, Fundacja Instytut Badań 
i Rozwoju Lokalnego, Ruch Ekolo-
giczny św. Franciszka z Asyżu, Fun-
dacja BOINC Polska, Fundacja Strefa
Działania, Towarzystwo na Rzecz
Ziemi i Zielony Żurawlów. 

Organizatorzy akcji zwracają
uwagę na konieczność nacisków
społecznych, ponieważ obecnie 
w Sejmie trwają prace nad projektem
nowelizacji ustawy o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym.
Projekt ten można określić mianem
„bata kręconego na nowe inwestycje
w energetyce odnawialnej”, po-
nieważ bez należytego uzasadnienia
uderzy on w inwestycje z zakresu

OZE. Projekt nakłada na wszystkich
inwestujących w odnawialne źródła
energii o mocy powyżej 40 kW 
w przypadku energii elektrycznej 
i 120 kW w przypadku energii
cieplnej, obowiązek lokalizacji
obiektów wyłącznie na podstawie
miejscowych planów zagospodaro-
wania przestrzennego. Propozycje
są wątpliwe pod kątem konstytucyj-
ności, m.in. dlatego, że nie dotyczą
innych kategorii obiektów poza in-
stalacjami OZE. Projekt ten może
zablokować rozwój ważnych gałęzi
energetyki obywatelskiej (np. ener-
getyki gminnej i spółdzielni energe-
tycznych). 

Mielno – więcej niż energia
Gmina Mielno poparła ogólnopolską kampanię „Więcej niż energia” – szeroką społeczną 

koalicję działającą na rzecz rozwoju energetyki obywatelskiej. To kolejny sposób na przeciwsta-
wienie się planom usytuowania w Gąskach elektrowni atomowej. 

/INFO/

Podziękowania dla Gminy Mielno
Nie udałoby nam się zebrać tylu
podpisów, gdyby nie było 
Państwa razem z nami. Dlatego
chcielibyśmy podziękować za to,
że wspierają Państwo kampanię
„Więcej niż energia”.

Z pozdrowieniami,
Anna Ogniewska

Koordynatorka Projektu
„Energia odnawialna”
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Nie rozbijajmy
atomu!
Od feralnego dnia wytypowania
Gąsek jako miejsca lokalizacji elek-
trowni atomowej zawzięcie – jako 
gospodarz gminy i jej mieszkaniec 
– walczyłam z tą decyzją.
Walczę z decydentami, zwolennikami
elektrowni atomowej w kraju i re-
gionie, z rządowymi planami i pomy-
słami inwestora, gdyż wizja życia 
w sąsiedztwie atomu wszystkich nas
paraliżuje. 
Jako Gmina Mielno dotarliśmy do
końca drogi sądowo-administra-
cyjnej. Skarga kasacyjna złożona 
w Naczelnym Sądzie Administra-
cyjnym to przedostatni etap prawnej
wędrówki. 
Miałam wspólnie z mieszkańcami
Gąsek i przedstawicielami komitetu
www.bezatomu.pl. pikietować 
w piątek, 7 sierpnia, w Warszawie
pod siedzibą NSA – bez względu na
wyrok – nasz sprzeciw wobec ato-
mowej inwestycji.
Byłam, mimo iż wstawiennictwo było
nieobowiązkowe. Nie zabrakło też
tych, którzy obecnie myślą, iż kreują
„politykę atomową” w gminie. Szkoda
jednak, że zabrakło im wyobraźni 
(i też taktu), aby poinformować wójta
o zrodzonej nagle inicjatywie.
Szkoda, iż planu nie skonsultowano 
z gospodarzem gminy, który zawsze
w tym względzie służył wsparciem 
– także f inansowym.
NSA oddaliło sprawę, gdyż jedna ze
stron złożyła wniosek o wyłączenie
ze składu sędziowskiego jednego 
z sędziów. W tej sytuacji sąd uznał,
że musi zapoznać się z wnioskiem 
i rozprawę odroczył o kilka godzin.
Finał – 7 sierpnia 2015 r. o godz. 13.40
NSA odrzucił złożony wniosek,
uznając go za bezzasadny.
Wtedy nastąpił punkt kulminacyjny,
gdyż ten sam wnioskodawca złożył
kolejny wniosek, który dotyczył rów-
nież wyłączenia ze składu orzeka-
jącego sędziego, tym razem sprawoz-
dawczego, co poskutkowało kolejnym
odroczeniem terminu rozprawy.
Zastanawiam się czy taka strategia
ma sens? Co f inalnie, powtarzam f i-
nalnie przyniesie nam, jako gminie,
społeczności, samorządowi?
Czy składanie mało merytorycznych
wniosków, pisanych delikatnie
mówiąc mało elokwentnym języ-
kiem, nie będzie gwoździem do
trumny dla Gminy Mielno. Może 
w sprawach kluczowych w danej ma-
terii warto korzystać z sugestii profe-
sjonalistów, a nie samozwańczych
prawników – speców od atomu.

OLGA ROSZAK-PEZAŁA, 
WÓJT GMINY MIELNO

P
odczas sierpniowej
rozprawy w Naczelnym
Sądzie Administracyjnym w

Warszawie aktywnie wspierał Olgę
Roszak-Pezałę, wójta Gminy Mielno,
Dariusz Szwed, polityk i społecznik,
związany z Zielonym Instytutem,
promujący dorobek ruchu Zielonych
w Europie i na świecie, obecnie do-
radca Prezydenta Słupska ds. zagra-
nicznych.

NSA w Warszawie 7 sierpnia od-
dalił skargę kasacyjną złożoną m. in.
przez Gminę Mielno, gdyż jedna ze
stron złożyła wniosek o wyłączenie
ze składu sędziowskiego jednego 
z sędziów. W tej sytuacji sąd uznał,
że musi zapoznać się z wnioskiem 
i rozprawę przesunął o kilka godzin.
Finał: NSA odrzucił złożony wniosek,
uznając go za bezzasadny. Wtedy ten
sam wnioskodawca złożył kolejny
wniosek, który dotyczył również 
wyłączenia ze składu orzekającego
sędziego tym razem sprawozdaw-
czego, co poskutkowało odrocze-
niem terminu rozprawy. Sąd 
o nowym terminie poinformuje
strony pisemnie. 

Przypomnijmy, że skargę kasa-
cyjną złożyły władze mieleńskiej
gminy i mieszkańcy, których działki
zostały zablokowane pod planowaną
inwestycję. Jest ona konsekwencją
wcześniejszych rozstrzygnięć sądo-

wych, niekorzystnych dla skarżą-
cych. Chodzi o decyzję wojewody za-
chodniopomorskiego, którą pod-
trzymała była minister infrastruk-
tury i rozwoju Elżbieta Bieńkowska,
a potem – w październiku 2014 roku

– Wojewódzki Sąd Administracyjny.
Dzięki niej spółka PGE EJ zyskuje
prawo do prowadzenia badań loka-
lizacyjnych i środowiskowych 
w Gąskach, w terenie zaplanowanych
pod ewentualną budowę reaktora.

Atomowy werdykt
odroczony 
7 sierpnia Naczelny Sąd Administracyjny odroczył rozpoznanie skargi

kasacyjnej w sprawie ewentualnej budowy elektrowni atomowej 
w Gąskach. 

25 lipca w Kamieniu 
Pomorskim podczas XIX Fe-
stiwalu Współczesnej Kultury
Ludowej mieleński zespół lu-
dowy otrzymał wyróżnienie. 

Jury pod przewodnictwem prof.
dr hab. Bogdana Matławskiego przy-
znało „Ławicy” wyróżnienie w kate-
gorii zespoły śpiewacze z instru-
mentem akustycznym. Gratulacje za
zakwalif ikowanie się do f inału
otrzymał także solista zespołu Jan Ja-
godziński. W festiwalu uczestniczyło
29 zespołów i 9 solistów z woj. za-
chodniopomorskiego oraz innych
województw. Zajęcia muzyczne z ze-
społem prowadzi Kazimierz Dulat,
który opracowuje pieśni, akompa-
niuje na akordeonie, a także korzysta
z utworów tradycyjnie śpiewanych
przez zespół.

W skład zespołu wchodzą: 
Małgorzata Andruk, Barbara Cieślik,
Celina Gos, Teresa Jagodzińska i Jan
Jagodziński (solista), Małgorzata
Mackiewicz, Hanna Nieznańska, Re-
nata Pluta, Alina Szybowska, Bogdan
Wingert (harmonijka ustna i aku-
styka). 

Sukces  mieleńskiej „Ławicy”

Festiwal przyszłych
gwiazd

W sierpniu – na zakończenie 
Mieleńskiego Lata Artystycznego 
– odbył się finał festiwalu wokalne-
go Super Star. Koncert miał swoją
dwukrotną odsłonę: pierwszą 
w studiu koncertowo-nagraniowym
Radia Koszalin, drugą na mieleń-
skim deptaku. 
Podczas gali wystąpili wokaliści 
wyłonieni w ogólnopolskich elimina-
cjach prowadzonych drogą interne-
tową. Kolejnym etapem dla 
zwycięzców były tygodniowe warsz-
taty wokalne w Unieściu pod okiem
fachowców, gdzie szlifowali swój
potencjał sceniczny.
Finałowa piętnastka podczas finału
zmierzyła się z „brzmieniem Mo-
town”, a towarzyszył jej zespół mu-
zyczny złożony m.in. z samych in-
struktorów warsztatów – mistrzów
w swoim fachu.

Występ 
Indios Bravos

Przed mieleńską publicznością
wystąpił w ramach MLA 2015 ze-
spół Indios Bravos. Repertuar
grupy łączący rocka, reggae 
i bluesa porwał publiczność
tłumnie zgromadzoną na mieleń-
skim deptaku.

Dziękczynne 
światełko 

Co roku, 22 sierpnia, o godz.
22:22 plaża rozświetla się setkami
światełek. Światełko do Anioła to
cykliczna impreza odbywająca się
w ramach Mieleńskiego Lata Arty-
stycznego. Spotkania te są organi-
zowane z inicjatywy mieleńskich 
ratowników, którzy w ten sposób
dziękują aniołom za spokojny
sezon. 

/W SKRÓCIE/

Do szkolnych bibliotek traf ią 
książki, które wybierze młodzież.
Pieniądze na ten cel pochodzą z bu-
dżetu państwa. 

Szkoła Podstawowa im. Straży
Granicznej w Sarbinowie otrzyma na

kupno nowych książek 1000 złotych,
podczas gdy całkowity koszt za-
kupów bibliotekarskich wyniesie 
1 250 zł. Podobnie będzie w Szkole
Podstawowej im. Leonida Teligi 
w Mielnie, wchodzącej w skład Ze-

społu Szkół w Mielnie (całkowity
koszt to 2712,50 zł, w tym kwota
wsparcia – 2 170 zł).

Program rządowy „Książki naszych
marzeń” ma na celu promowanie 
czytelnictwa wśród uczniów szkół

podstawowych i pogłębianie wśród
uczniów nawyku czytania. Można to
osiągnąć m.in. poprzez wzbogacenie
oferty bibliotek szkolnych w książki
wybrane przez uczniów i dzięki temu
atrakcyjne dla nich.

Książki naszych marzeń
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Uczestnicy półkolonii poznawali
tajniki żeglarstwa oraz kitesurf ingu
w czasie zajęć na wodzie, a kiedy po-
goda to uniemożliwiała organizo-
wane były gry oraz zabawy.

Młodzi adepci żeglarstwa po
szkoleniu z powodzeniem potraf ią
już samodzielnie sterować łódką
klasy Optimist, jak i samodzielnie
pokonywać trasy regatowe. W ra-
mach zajęć zostały rozegrane regaty,
a każdy z uczestników dostał upo-
minek.

Podczas, gdy w czasie wakacji nie-
którzy dopiero zaczynali przygodę,
zawodnicy Młodzieżowego Klubu
Regatowego TRAMP z sukcesem 
zakończyli okres kwalif ikacji do
udziału w Ogólnopolskiej Olimpia-
dzie Młodzieży, jako reprezentanci
województwa zachodniopomor-
skiego w żeglarstwie – klasa Cadet.
Trzy dwuosobowe drużyny, jako je-

dyne z naszego regionu, wystartują 
w tej klasie jako reprezentacja woje-
wództwa zachodniopomorskiego. 

Kwalif ikacja do Olimpiady mo-
żliwa była dzięki bardzo dobrej 
pozycji zawodników w Pucharze Pol-
skiego Związku Żeglarskiego, elimi-
nacji Ogólnopolskiej Olimpiady
Młodzieży, eliminacji Mistrzostw
Świata w klasie Cadet w Pucku oraz
eliminacji Ogólnopolskiej Olimpiady
Młodzieży,  eliminacji Mistrzostw
Świata w klasie Cadet w Suwałkach.

Udział w Ogólnopolskiej Olim-
piadzie Młodzieży stanowi najwy-
ższe wyróżnienie sportowe dla mło-
dych zawodników reprezentujących
blisko 40 dyscyplin sportów letnich,
w tym żeglarstwa. 

O dużym sukcesie możemy
mówić w klasie przedolimpijskiej
420, która jest najpopularniejszą
dwuosobową łódką juniorską na
świecie. Wielokrotnie była wybie-
rana przez ISAF na Młodzieżowe 
Mistrzostwa Świata. 

Zawodnicy MKR TRAMP 
z Mielna z sukcesem startują zaj-
mując dobre pozycje w klasyf ikacji
ogólnopolskiej, będąc równocześnie
najmłodszą załogą w Polsce.

Klub pozostaje otwarty również
na nowe dyscypliny. Zawodnicy MKR
TRAMP wystartowali również w Pu-
charze Polski w kitesurf ingu. Nowo
otwarta sekcja cieszy się dużym za-
interesowaniem, co nas niezmierni
cieszy, ponieważ możemy pochwalić
się najmłodszymi zawodnikami 
w Polsce, dającymi nadzieje na
dalsze sukcesy.   

Jamno 
białe od żagli

W ramach akcji „Bezpieczne wakacje” Młodzieżowy Klub Regatowy TRAMP zorganizował w sierpniu bezpłatne 
półkolonie dla dzieci i młodzieży z Gminy Mielno. Był to jednak również okres rywalizacji sportowej, z której nasi 

podopieczni wyszli z sukcesami.

Znad morza… w góry – oto jak spędzili
wakacje mieleńscy sportowcy, uczniowie
i młodzież.

Karatecy na Wawelu 
ZAWODNICY MIELEŃSKIEGO KLUBU

SZTUK I SPORTÓW WALKI 
WYJECHALI NA ZGRUPOWANIE
SZKOLENIOWE DO PORONINA,

ZAŚ STARSZA WIEKIEM 
KADRA UCZESTNICZYŁA  

W 42. WSCHODNIOEUROPEJSKIM
OBOZIE KYOKUSHIN KARATE

KRAKÓW 2015.

Mielno w Tatrach
WYCHOWANKOWIE PLACÓWEK WSPARCIA DZIENNEGO GOPS W MIELNIE 

– UNIEŚCIU UCZESTNICZYLI W KOLONII PROFILAKTYCZNEJ Z ELEMENTAMI
SOCJOTERAPII W GLICZAROWIE GÓRNYM (WOJ. MAŁOPOLSKIE, POWIAT 
TATRZAŃSKI, GMINA BIAŁY DUNAJEC). WYJAZD BYŁ SFINANSOWANY ZE
ŚRODKÓW „GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA 

PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH”. 

Piłkarze nad jeziorami
NAJMŁODSI PIŁKARZE Z KS SATURN MIELNO SZLIFOWALI SWOJE UMIEJĘT-
NOŚCI NA LETNIM OBOZIE W KALISZU POMORSKIM. WYPOCZYNEK DZIECI

W RAMACH PROJEKTU „MŁODY SATURN” DOFINANSOWAŁA GMINA
MIELNO, ZAŚ NOWE PIŁKI UFUNDOWAŁA FIRMA PRZEWOZOWA „RONIN”.

Jamno 
białe od żagli
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Projekt Plaża TVN w Sarbinowie
Trzydniowa impreza w miasteczku plażowym. W dzień strefa aktywności, wieczorami koncerty i zabawa 
na parkiecie.

Festiwal
Indii
Najstarszy i największy orientalny happening 
w Polsce – Festiwal Indii – podczas wakacyjnej
trasy zawitał do Mielna. Podczas trzech dni jar-
marku można było nabyć oryginale pamiątki, przy-
prawy, czy kolorowe stroje, a także posmakować
specjałów kuchni azjatyckiej. Impreza połączona
była z występami artystów prezentujących folklor
Indii, ich religię oraz tradycje.

IV EDYCJA
Zumba Summer
Party Mielno
2015
Tłumy fanów i fanek – pod okiem 
instruktorów zumby z całej Polski 
– zatańczyły na mieleńskim deptaku.
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Okazało się, że w Mielnie wypo-
czywa mnóstwo fanów 9-letniej 
podróżniczki. Były niesamowite opo-
wieści, barwne slajdy, konkurs ze
znajomości odgłosów zwierząt, pa-
miątki Neli przywiezione z dalekich
wypraw, a nawet wskazówki jak 
z pyłu wulkanicznego zrobić...
czarną plastelinę. Na koniec tłum
dzieci stał po autograf na pięknym 
albumie z wojaży reporterki i zdjęcie
z małą gwiazdą. 

Nela Mała Reporterka – pod-
różniczka, reporterka, a przede
wszystkim dziecko ciekawe świata.
W swoją pierwszą podróż z pleca-

kiem wyruszyła, gdy miała 5 lat. 
W ciągu trzech lat zwiedziła Boliwię,
Chile, Peru, Tajlandię, Kambodżę,
Filipiny, Malezję, Etiopię, Zanzibar,
Tanzanię i Kenię. Pomysł nagry-
wania reportaży powstał w trakcie
podróży, w ten sposób stała się naj-
młodszą reporterką na świecie. Za-
debiutowała na antenie TVP 1 w 2014
roku serią reportaży dla dzieci „Nela
Mała Reporterka”. Nela pragnie
dzielić się z dziećmi swoimi przygo-
dami, więc zawsze po powrocie 
z podróży opowiada o nich w szkole
i przedstawia prezentację, opisując da-
lekie zwyczaje, przyrodę i zwierzęta.

Scena Kulturalna 
w Mielnie

Spotkanie z Nelą, Małą Reporterką 

Gęś w różnych postaciach...
jako lawendowe mydełko, farsz
w pierogach, i wreszcie, jako
przysmak regionalny – pie-
czona. Do tego muzyka, śpiew,
tańce, konkursy sprawno-
ściowe dla dorosłych i dzieci
oraz pokaz rzeźby w drewnie
piłą elektryczną. W takie
atrakcje obfitował Festyn Pie-
czonej Gąski w Gąskach! 
Brawa dla organizatorów  
– Stowarzyszenia Rozwoju
Miejscowości Gąski, które już
po raz kolejny, przy finan-
sowym wsparciu Gminy
Mielno, zabłysnęło oryginalno-
ścią i pomysłowością.

Festyn Pieczonej Gęsi w Gąskach

Zaczarowani
muzyką 
w strefie
sacrum...

Było to możliwe dzięki koncertowi ze-
społu TRIM, który zagościł w mieleńskim
kościele.

Nikt nie krył łez wzruszenia, widać je
było na twarzach publiczności, jak i sa-
mych wykonawców.

Organizatorem koncertu było Stowa-
rzyszenie Ekowspólnota Lokalna Organi-
zacja Turystyczna.

Zespół TRIM tworzy grupa przyjaciół
związana w swoim życiu z miastem Szcze-
cinek. Korzenie ich działalności sięgają
końca lat 70. Zespół był wówczas Kate-
dralnym Chórem Diecezji Koszalińsko-Ko-
łobrzeskiej, a w latach stanu wojennego
swoje zadania realizował pod patronatem
Koszalińskiego Towarzystwa Muzycznego.
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Zmienili świat zaczynając od swo-
jego podwórka – sadząc kwiaty,
drzewka i krzewy owocowe, a nawet
warzywa w ogródku ziołowo-wa-
rzywnym. 

A wszystko to wykonali młodzi
ogrodnicy z placówki wsparcia
dziennego „Rybacówka” w Unieściu.
Trochę pomogli rodzice – szcze-

gólnie kopać doły! 
Inicjatorem pomysłu jest Stowa-

rzyszenie na Rzecz Osób Zagrożo-
nych Wykluczeniem Społecznym
„Pomost” w Unieściu. 

Projekt otrzymał dof inansowanie
m. in.: w ramach programu „Działaj
lokalnie”, Fundacji „Nauka dla Śro-
dowiska”, z budżetu Gminy Mielno.

Zaczęli 
od podwórka

Wakacje dobiegły końca 
i należy już myśleć o zapełnieniu
tornistra naszych dzieci. Jest
szansa, aby część wydatków na
uczniów klas iii szkoły pod-
stawowej została zrekompenso-
wana. 

Wniosek o dof inansowanie
zakupu podręczników można
pobrać w sekretariacie szkoły 
i złożyć do 11 września u dyrek-
tora placówki, do której uczeń
będzie uczęszczał w roku
szkolnym 2015/2016.

Do wniosku należy dołączyć
m.in. zaświadczenie o wysokości
dochodów (w uzasadnionych przy-
padkach do wniosku można 
dołączyć oświadczenie o wysokości
dochodów). 

Natomiast w przypadku ubie-
gania się o pomoc dla ucznia,
którego rodzina korzysta ze świad-
czeń rodzinnych w formie zasiłku 
rodzinnego lub dodatku do zasiłku
rodzinnego, można przedłożyć za-
świadczenie o korzystaniu ze świad-
czeń rodzinnych. 

Pomoc udzielana jest na wniosek
rodziców ucznia i prawnych opie-
kunów, pełnoletniego ucznia, a także
na wniosek nauczyciela, pracownika
socjalnego lub innej osoby, którego

upoważnią do tego rodziców lub
opiekunowie. 

Pomoc w formie dofinansowania
na zakup podręczników będzie przy-
sługiwać uczniom pochodzącym z ro-
dzin, w których dochód na osobę w ro-
dzinie nie przekracza 574 zł netto na
jedną osobę w rodzinie. Dochód ro-
dziny w rozumieniu ustawy o świad-
czeniach rodzinnych to przeciętny
miesięczny dochód członków rodziny
uzyskany w 2013 roku. W przypadku
korzystania z zasiłku rodzinnego wraz
z dodatkami wystarczy przedstawić
zaświadczenie (bądź kserokopię de-
cyzji) o pobieraniu ww. świadczeń, 
a w przypadku nie korzystania ze
świadczeń rodzinnych niezbędne jest
przedstawienie wszystkich dochodów

osiąganych przez członków ro-
dziny w roku 2013. Pomoc będzie
mogła być też udzielona uczniom
pochodzącym z rodzin niespeł-
niających kryterium dochodo-
wego, na podstawie decyzji dyrek-
tora szkoły, do której uczęszcza
uczeń, uwzględniającej lokalne
warunki ekonomiczne i społeczne. 

Zwrot kosztów zakupu pod-
ręczników następuje po przedło-
żeniu dowodu zakupu do wyso-
kości wartości pomocy określonej
w rozporządzeniu, tj. do kwoty

225 zł. W przypadku zakupów indy-
widualnych dowodem zakupu jest
faktura VAT wystawiona imiennie na
ucznia, rodzica, prawnego opiekuna,
rodzica zastępczego, rachunek, 
paragon lub oświadczenie o zakupie
podręczników.

Uwaga rodzice! Jest szansa na dofinansowanie!

/WYSOKOŚĆ 
DOFINANSOWANIA/

Dofinansowanie zakupu 
podręczników uczniom klas III
szkół podstawowych w roku
szkolnym 2015/16 będzie wy-
nosić do 225 zł.

O
d początku człon-
kowie stowarzyszenia wy-
znaczyli sobie konkretne

zadania, skierowane do społeczności
lokalnej i nastawione na zewnętrzne
promowanie gminy.

Pierwszym działaniem było za-
prezentowania się na festynie z okazji
25-lecia samorządu. Na stoisku
„Ekowspólnoty” można było posma-
kować zdrowych, wegeteriańskich
przysmaków. Kolejnym przedsię-
wzięciem był udział w czerwcowych
Mistrzostwach Związku Miast 
Bałtyckich w BBQ w Dolinie Char-
lotty. W tym wydarzeniu brało udział
około dwóch tysięcy osób – mistrzów
kuchni, którzy prezentowali swoje
niebywałe umiejętności. Nie zabrakło
profesjonalistów z całej Europy. Sto-
isko Gminy Mielno, którą reprezen-
towało stowarzyszenie, wyglądem na-
wiązywało do widoczka znad morza
(plaża, piasek, leżaki, parasolki), 
a zaciekawionych gości częstowano
grillowanym łososiem według wła-
snej receptury. Ten pomysł i zaanga-
żowanie zostało docenione przez jury.
Wrócili z  pucharem Mistrza Dobrej
Zabawy oraz f inansową nagrodą 
w wysokości 300 euro.

W lipcu stowarzyszenie uczestni-
czyło w XV edycji konkursu „Nasze
kulinarne dziedzictwo – smaki w re-
gionie” w Szczecinie. Potrawą tam
serwowaną były pierogi z łososiem,
podane z sosem na białym winie 
z dodatkiem łuskanego bobu i kok-
tajlowych pomidorów podsmaża-
nych na maśle. W swojej konkurencji
tj. na najlepszą potrawę regionalną,
dzięki temu zdobyli pierwsze
miejsce. Nagroda – kuchenka prze-
nośna z termoobiegiem i specjali-
styczne noże kuchenne – będzie słu-

żyła podczas kolejnych pokazów ku-
linarnych.

Jednocześnie trwały przygoto-
wania do organizacji koncertu ze-
społu TRIM z opery NOVA w Byd-
goszczy, który odbył się przy ołtarzu
polowym w Kościele Paraf ialnym 
w Mielnie. Muzyczne wydarzenie
emitowała na żywo TV TRWAM. 

W przygotowanie letniego przedsię-
wzięcia zaangażowało się f inansowo
wielu mieszkańców i lokalnych
przedsiębiorców. Budżet na ten cel
zasiliła również Gmina Mielno. Wy-
jątkowy muzyczny spektakl dostar-
czył wszystkim niezapomnianych
wrażeń. Planowana jest współpraca 
z wykonawcami w kolejnych latach.

Prężny LOT  
Organizacja pozarządowa „Ekowspólnota”, jako lokalna organizacja 

turystyczna (LOT), działa w nowej formule dopiero od maja, 
ale ma już na swoim koncie wiele akcji, które zostały zauważone, 

a nawet nagrodzone. 

Plac zabaw, siłownia „pod
chmurką”, a teraz wiata – to
efekt działania mieszkańców
Chłopów, którzy dzięki wspól-
nemu wysiłkowi modernizują

swoje otoczenie. 

W wyniku realizacji projektu
„Zdrowy jak Ryba!” w ramach Mi-
krodotacji Małych Inicjatyw Lokal-
nych w Chłopach powstało nowe
miejsce spotkań i integracji dzieci,
młodzieży, osób starszych i zagrożo-
nych wykluczeniem społecznym. Ko-
rzystać z niej mogą mieszkańcy i od-
wiedzający coraz liczniej wioskę
turyści. Wszyscy zgodnie podkre-

ślają, że inicjatywa była potrzebnym
i oczekiwanym uzupełnieniem ist-
niejącej już oferty tzn. – placu zabaw
i siłowni „pod chmurką”. Wybudo-
wanie wiaty umożliwia spędzanie
czasu na świeżym powietrzu przez
znaczną część roku. Dzięki posta-
wionej konstrukcji i zakupie ławek
będzie można schronić się przed
wiatrem i deszczem. Mieszkańcy
podkreślają, że nawet podczas nie-
korzystnej aury organizacja grilla nie
będzie stanowić problemu. 

Projekt zrealizowany został przez
grupę nieformalną mieszkanek
Chłopów: Katarzynę Ćwirko, Kata-
rzynę Jagiełło, Ewę Włodyka.

Chłopy 
mają wiatę 



W
polsce co Go-
dzinę ktoś do-
wiaduje się, że ma

białaczkę, czyli nowotwór krwi.
Dla wielu chorych jedyną szansą 
na życie jest przeszczepienie szpiku
lub komórek macierzystych od nie-
spokrewnionego dawcy. Z każdym
nowym zarejestrowanym poten-
cjalnym dawcą wzrasta szansa na 
pokonanie raka krwi – czytamy 
w pierwszym punkcie ulotek, które
rozdawali Marksowie. 

Rowerowa wyprawa małżeńska
pokazuje, że poprzez ciekawą pro-
mocję tego typu inicjatyw można
zwiększyć szansę na uratowanie czy-
jegoś życia. 

I Ty zarejestruj się jako
potencjalny dawca

szpiku na:
www.dkms.pl/zostan-dawca

Być może ktoś czeka
właśnie na Ciebie!
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Wiele się działo podczas sierp-
niowego festyny rodzinnego w Unie-
ściu.  

Dorośli i dzieci zatańczyli zumbę,
młodzi artyści zaprezentowali swoje
umiejętności muzyczne i sceniczne,
mieleńscy karatecy sztuki walki, To-
warzystwo Żywej Archeologii opo-
wieściami wskrzesiło dawną historię.

Rozbawiony tłum zimną wodą
orzeźwili strażacy z OSP Mielenko,
chętni mogli wziąć udział w pokazie
jogi oraz animacjach i rozmaitych
konkursach.

Było także coś dla podniebienia.

Królowały domowe wypieki i ryby 
w rozmaitych postaciach. Rozstrzy-
gnięto konkurs kulinarny „Czym
chata bogata”. Jury w którym zasiadły
m.in. władze gminy długo smako-
wało werdykt. Finał: pierwsze
miejsce zdobyła zupa rybna przygo-
towana przez  PIRATA z Unieścia
(Wędzarnia i Smażalnia Ryb). 

Festyn zakończył widowiskowy
f ire show – pokaz tańca z ogniem.

Organizatorem przedsięwzięcia
było Stowarzyszenie „POMOST” 
w Unieściu. Projekt f inansowo
wsparła Gmina Mielno.

„Mama, tata i ja”
/ZAPRASZAMY/

Start z plaży, w miejscu przedłużenia ulicy Kościuszki w Mielnie. Ścieżkami leśnymi
do miejscowości Chłopy – do przystani. Plażą z powrotem w okolice startu/mety. 

WIĘCEJ NA: http://mielnogami.biegnijmy.pl/

Wyprawa po życie 
Grażyna i Wojciech Marks, promują ideę dawstwa szpiku podróżując
po Polsce na rowerach. Byli u nas, gościli w gminie by zachęcać ludzi

do rejestracji w spisie dawców szpiku kostnego.

Stypendium szkolne przyzna-
wane jest na podstawie 

dochodów rodziny z miesiąca
poprzedzającego złożenie

wniosku, bez względu na tytuł
i źródło ich uzyskania (jeżeli

rodzic składa wniosek 
we wrześniu przedstawia 

dochody rodziny za sierpień). 

W przypadku utraty dochodu jest
on ustalany na podstawie doku-
mentów z miesiąca złożenia
wniosku, czyli z września. Kwota do-
chodu uprawniająca do przyznania
stypendium nie może być wyższa niż
456 zł na osobę w rodzinie.

W roku szkolnym 2015/2016 przy-
znane uczniom stypendium szkolne
w dalszym ciągu realizowane będzie
jako refundacja poniesionych i udo-

kumentowanych zakupów i opłat 
na cele edukacyjne ściśle związane 
z poziomem edukacji ucznia (tylko
do wysokości uznanych i udokumen-
towanych wydatków, nie więcej niż
wyniesie kwota przyznanej pomocy).

Przyznanie i wypłata tzw. wy-
prawki szkolnej (specjalny program
rządowy dla uczniów klasy III szkoły
podstawowej) uniemożliwia rozli-
czenie przyznanego stypendium
szkolnego na podstawie tych samych
rachunków, faktur VAT lub oświad-
czeń złożonych w szkole.

Wnioski o stypendium szkolne
można składać w nieprzekraczalnym
terminie do 15 września 2015 r.
w siedzibie Gminnego Ośrodka 
Pomocy Społecznej w Mielnie 
– Unieściu (I piętro).

dodatkowe informacje: 
tel. 94 316 62 58

Stypendia dla uczniów



1. Szczepienia mieszkańców przeciwko grypie
(osoby powyżej 65 roku życia).
REJESTRACJA:
• miejsce rejestracji: gabinet nr 2– ZOZ „MED– CARE” S.C.
L. Kosiński, W. Kosiński (parter) w Ośrodku Zdrowia 
w Mielnie przy ulicy Bolesława Chrobrego 9,
• termin rejestracji: od poniedziałku do piątku w godzinach
8.00–17.00 (od 1 września 2015 r.),
• telefoniczna rejestracja: 094 316-65-15.
Szczepienia będą przeprowadzane codziennie w okresie od
15 września 2015 r. do 15 grudnia 2015 r. (bez sobót i nie-
dziel) w godzinach 9.00-17.00 po uprzedniej rejestracji, w
Ośrodku Zdrowia w Mielnie przy ulicy Bolesława Chrobrego
9 w gabinecie ZOZ „MED-CARE” S.C. L. Kosiński, W. Kosi-
ński. Nie obowiązuje wcześniejszy wybór lekarza rodzinnego.
Wymagane dokumenty: dowód osobisty. Ilość szczepień
ograniczona. Wykonawca wyłoniony w drodze konkursu ofert
realizujący program: ZOZ „MED-CARE” S.C. L. Kosiński, 
W. Kosiński, ul. Saperów 34, 75-647Koszalin.

2. Program profilaktyki zakażeń wirusem brodaw-
czaka ludzkiego HPV (dziewczęta 15-,14-letnie).
REJESTRACJA:
• miejsce rejestracji: gabinet nr 2 ZOZ „MED-CARE” S.C. 
L. Kosiński, W. Kosiński (parter) w Ośrodku Zdrowia 
w Mielnie przy ulicy Bolesława Chrobrego 9,
• termin rejestracji: od poniedziałku do piątku w godzinach
8.00–17.00,
• telefoniczna rejestracja: 094 316-65-15,
Szczepienia III dawki będą przeprowadzone w terminie od
20 września 2015 r. do 30 września 2015 r. w godzinach
9.00-14.00 (bez sobót i niedziel).
Wykonawca wyłoniony w drodze konkursu ofert realizujący
program: ZOZ „MED-CARE” S.C. L. Kosiński, W. Kosiński, 
ul. Saperów 34, 75-647Koszalin.

4. Program profilaktyki raka gruczołu krokowego
(mężczyźni powyżej 45 roku życia).
REJESTRACJA:
• miejsce rejestracji: gabinet lekarski nr 2 – ZOZ „MED-
CARE” S.C. L. Kosiński, W. Kosiński (parter) w Ośrodku
Zdrowia w Mielnie przy ulicy Bolesława Chrobrego 9,
• termin rejestracji: od poniedziałku do piątku w godzinach
8.30–18.00 (od 1 września 2015 r.),
• telefoniczna rejestracja: 094 316-65-15.
Badania zostaną przeprowadzone po uprzedniej rejestracji w
Ośrodku Zdrowia w Mielnie przy ulicy Bolesława Chrobrego
9 w gabinecie lekarskim nr 2 ZOZ „MED-CARE” S.C. L. Ko-
siński, W. Kosiński w wybrane niedziele m.in.:
• 27 września 2015 r. w godzinach 10.00-13.00,
• 4 października 2015 r. w godzinach 10.00-13.00,
• 11 października 2015 r. w godzinach 10.00-13.00,
Wymagane dokumenty: dowód osobisty. Ilość badań ogra-
niczona. Wykonawca wyłoniony w drodze konkursu ofert 
realizujący program: Usługi Stomatologiczno-Lekarskie 
S.C. Katarzyna i Sławomir Firmanty, ul. M. Karłowicza 3/3,
75-563 Koszalin.
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/INFORMATOR/

� OŚRODKI ZDROWIA
ZOZ „MED-CARE” S.C. L. Kosiński, W. Ko-
siński, Mielno, ul. B. Chrobrego 9, tel. 94
316 65 15
NZOZ CELSUS BIS Usługi Medyczne Gu-
towscy Spółka Partnerska Lekarzy, Sarbi-
nowo, ul. Nadmorska 62, tel. 94 316 55
89 
� APTEKI
MIELNO, ul. B. Chrobrego 9, tel. 94 316 64
46, pon.-pt. w godz. 8.00-18.00 (8.00-
21.00 sezon: lipiec-sierpień), sobota 9.00-
14.00 (9.00-21.00 sezon: lipiec-sierpień),
niedz. i święta nieczynne 
(9.00-21.00 sezon: lipiec-sierpień)

SARBINOWO, ul. Nadmorska 62A, tel. 94
316 57 24, pon.-pt. w godz. 8.00-16.00
(8.00-20.00 sezon: lipiec-sierpień), so-
bota 9.00-14.00 (9.00-20.00 sezon: li-
piec-sierpień), niedz. i święta 10.00-13.00
bez świąt (10.00-19.00 sezon: lipiec– sier-
pień)
UNIEŚCIE, ul. 6-Marca 45C, tel. 94 316 61
43
� URZĘDY POCZTOWE
MIELNO, ul. 1-maja 5, tel. 94 348 96 52
� KOŚCIOŁY:
MIELNO, ul. Kościelna 27, tel. 94 318 94
05
UNIEŚCIE, ul. Morska 1, tel. 94 318 91 91

SARBINOWO, ul. Nadmorska 17, tel. 94
316 57 25
� INNE
Pogotowie Ratunkowe – 999, Straż Pożarna
– 998, Policja – 997
• Posterunek Mielno, ul. B. Chrobrego 10
tel. 94 342 98 21, 94 342 98 31
• Straż Gminna w Mielnie, ul. B. Chrobrego
tel. 094 348 09 11
• Urząd Gminy, ul. B. Chrobrego 10, tel. 94
345 98 30
• Informacja Turystyczna, ul. Lechitów 23,
tel./fax 94 318 99 55
• Mieleński Ośrodek Sportu i Rekreacji w
Mielnie, tel. 94 318 97 20

• Zakład Wodociągowo-Kanalizacyjny w
Unieściu, tel. 94 318 97 50
� SZKOŁY I PRZEDSZKOLA:
• Zespół Szkół w Mielnie (Szkoła Podsta-
wowa im. Leonida Teligi i Gimnazjum im.
Marka Kotańskiego) ul. Lechitów 19,
tel./fax 94 346 19 86
• Szkoła Podstawowa im. Straży Granicznej
w Sarbinowie, ul. Nadmorska 27 tel./fax 94
316 65 28
• Przedszkole w Mielnie ul. Szkolna 1,
tel./fax 94 318 93 47
� GMINNY OŚRODEK POMOCY SPO-
ŁECZNEJ W MIELNIE – UNIEŚCIU ul. 6
Marca 35 tel./fax 94 316 62 58

� DOM POMOCY SPOŁECZNEJ – MIELNO, 
ul. Spokojna 1/3 76-032 Mielno, tel. 94
347-66-95
� BIBLIOTEKA PUBLICZNA GMINY
MIELNO, ul. B. Chrobrego 13 tel./fax 94
318 92 51
� Młodzieżowy Klub Regatowy TRAMP
Mielno, ul. Chrobrego 32. 76-032 Mielno;
tel. 500 184 055, 
� Klub Morski „Tramp” Mielno,
ul. Chrobrego 32; 76-032 Mielno tel./fax
94 318 93 33
� POSTÓJ TAKSÓWEK, ul. B. Chrobrego 
(przy Urzędzie Gminy), tel. 94 318 95
55

Wójt Gminy Mielno zaprasza mieszkańców gminy
do skorzystania z BEZPŁATNYCH SZCZEPIEŃ

finansowanych z budżetu Gminy Mielno w 2015 r.:


