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We wrześniu zainaugurowaliśmy
drugi semestr działalności Miele-
ńskiego Uniwersytetu Trzeciego
Wieku. W uroczystości wzięło
udział prawie 70 studentów co
najlepiej świadczy o tym, że idea
utworzenia Uniwersytetu była
bardzo potrzebna.

– Wspólnie udowadniamy, że
emerytura nie musi być nudna, a na
pewno nie można się nudzić 
w Gminie Mielno. Cieszę się, że
chcecie wykorzystać swój wolny
czas na naukę i poznawanie no-
wych rzeczy, że chcecie być aktywni
– powitała studentów burmistrz
Mielna Olga Roszak-Pezała.

Aby studiowanie było przyjem-
niejsze każdy ze studentów otrzy-
mał na dobry początek nowego
roku akademickiego upominek 
w postaci książki pt. „Mieleńskie

opowieści”. (Szerzej o tej wyjątko-
wej publikacji na str. 2).

Po zakończeniu uroczystości,
studenci wybrali swoją reprezentację
czyli powołali Radę Słuchaczy, która
przede wszystkim jest reprezentan-
tem interesów i wyrazicielem opinii
ogółu studentów, ma prawo występo-

wać z wnioskami dotyczącymi tema-
tyki seminariów, wykładów i zajęć,
może inicjować zorganizowanie no-
wych sekcji, kursów, grup zajęć 
czy imprez. Przewodniczącą Rady 
Słuchaczy została Halina Kruk, Za-
stępcą Przewodniczącej Jan Bocher, 
a Członkiem Rady Grażyna Posadzy.

W tym semestrze w planie zajęć
pojawiły się nowości takie jak szko-
lenia z zakresu marketingu turysty-
ki, zajęcia kulinarne, gimnastyka 
w basenie czy nordic walking. Po raz
pierwszy studenci wyjadą na trzy-
dniową wycieczkę do Torunia, ale 
w planach są także inne podróże,
wyjazdy do teatrów czy filharmonii. 

Pomysłów na nowe aktywności
dla naszych studentów jest bardzo
wiele. Wspólnie z powołaną właśnie
Radą Słuchaczy będziemy działać
na rzecz rozwoju Uniwersytetu
Trzeciego Wieku w Mielnie oraz
studiujących w nim mieszkańców. 

Życie emeryta jest ciekawe „Wykształcenie to dobro, którego nic nie jest 
w stanie nas pozbawić”

Nauczycielom, Wychowawcom, Pedagogom, Trenerom 
w Dniu Edukacji Narodowej 

życzymy
nieustającego zapału i siły do kształtowania sumień młodych 

pokoleń, abyście wskazywali uczniom jak pokonać zło 
i kierować się w życiu tylko dobrem. 

Potrzebne są im wzorce i Wy, drodzy Nauczyciele jesteście 
i bądźcie zawsze takimi wzorcami. 

W podziękowaniu, za trudną pracę 
i wskazanie właściwej drogi swoim

podopiecznym, wychowankom, 
zawodnikom

życzymy przede wszytskim dużo 
wytrwałości oraz dalszych 
sukcesów zawodowych.

VII
miejsce Mielno zdoby-
ło za „Wydatki inwe-
stycyjne samorządów

w latach 2015 – 2017” oraz VI w ran-
kingu „Sukces Mijajacej Kadencji
2014 – 2018”.

Dodajmy, iż ranking Sukces
Mijającej Kadencji (2014 – 2018) 
definiuje sukces, który samorząd
osiągnął w trakcie kończącej się 
kadencji w wymiarze finansowym,
ekonomicznym, infrastruktural-
nym i społecznym. 

Dane niezbędne do opracowa-
nia rankingu zaczerpnięte zostały 
z GUS, ale także ze sprawozdań 
budżetowych samorządów i kilku
innych źródeł. Ostateczna pozycja 
w rankingu jest sumą wyników cząst-
kowych i najpełniej oddaje dokona-
nia samorządu w mijającej kadencji.
Natomiast ranking Inwestycyjny
„Wspólnoty” opracowany przez prof.
dr hab. Pawła Swianiewicza opiera się
na danych ze sprawozdań budżeto-
wych samorządów, które uzupełnio-
no ankietą wydatków inwestycyjnych
spółek komunalnych, prowadzoną
wśród miast powiatowych i miast na
prawach powiatu. Tak obliczone wy-
datki samorządów dzielone są przez
liczbę mieszkańców i zestawione 
w formie rankingu. 

Nagrody Burmistrz Mielna
odebrała podczas jednego z najbar-
dziej prestiżowych wydarzeń – XVI
Samorządowego Forum Kapitału 
i Finansów w Katowicach. 

Mielno – małe miasto 
z dużymi sukcesami

Mielno – najmłodsze miasto na Pomorzu Zachodnim zostało docenione w prestiżowych i obiektywnych rankingach samorzą-
dowego pisma „Wspólnota” zajmując wysokie lokaty w kategorii: małe miasta. 

Olga Roszak-Pezała, 
burmistrza Mielna:
– Te nagrody to wyłącznie rezul-
tat pracy zespołowej – społecz-
ności lokalnej, urzędników i sa-
morządowców. To efekt konse-
kwentnie realizowanej strategii
i zaplanowanej wizji. Droga 
do sukcesów była kręta, pełna
wzlotów i upadków, lepszych 
i gorszych dni, czy pomysłów.
Jednak tylko tak powstają rze-
czy wielkie, tylko tak można bu-
dować i wzmacniać nasze „Małe
Ojczyzny”. Wszystkim za 
poświęcony czas, cenne uwagi,
rzetelność i dialog – dziękuję.
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Miasto Województwo

Średnie wydatki 
inwestycyjne 

per capita 
2015–2017

3 2 1 Dziwnów zachodniopomorskie 4502,43

2 1 2 Krynica Morska pomorskie 4027,90

5 4 3 Uniejów łódzkie 2048,45

8 14 4 Karpacz dolnośląskie 1954,78

275 13 5 Duszniki-Zdrój dolnośląskie 1739,09

49 7 6 Kazimierz Dolny lubelskie 1738,17

9* 11* 7 Mielno zachodniopomorskie 1732,33

60 11 8 Różan mazowieckie 1546,24

14 9 9 Konstancin-Jeziorna mazowieckie 1457,26

6 5 10 Świeradów-Zdrój dolnośląskie 1452,54

     
  

      
    
       
      
        

      
        

     
      

    
        

    
        

    
     
       
       

    
   

   
        

    
      

 
        

    
         

       
    

      
      

      
      
      

     
        
     

  
         

        
          

          
         
         

         
       

          
        

          
        
          

     

  
 

Olga Roszak-Pezała
Burmistrz Mielna 

Tadeusz Jarząbek
Przewodniczący Rady

Miejskiej Mielna
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WydaWca:

Burmistrz Mielna przekazała 
w użyczenie sprzęt do ratowania 
życia osobom poszkodowanym 
w wypadkach strażakom w Mielen-
ku. Defibrylator, torba ratownicza,
zestaw uniwersalnych podpór i kli-
nów do stabilizacji pojazdów trafił
do jednostki OSP w Mielenku. Na

zakup sprzętu gmina Mielno pozy-
skała dotację wysokości ponad 17 
tys. zł z Funduszu Sprawiedliwości,
którego dysponentem jest Minister
Sprawiedliwości. Fundusze z progra-
mu przekazywane są samorządow-
com, którzy zakupią sprzęt według
zapotrzebowania jednostek OSP.

W trosce o ludzkie życie 

I
nauguracyjny wykład poświęco-
ny był etapom tworzenia – „Mie-
leńskich opowieści” – książki 

o historii naszej Małej Ojczyzny. 
O swojej pisarskiej przygodzie z pu-
blikacją opowiadał sam jej autor 
– Zbigniew Franczukowski, zaś 
puentę o wydawnictwie zaprezento-
wał recenzent dr Leszek Laskowski.

„Przekazuję w Państwa ręce wy-
jątkową pozycję. Trochę żartem, tro-
chę serio, przedstawia ona historię
szczególnego miejsca, jakim jest
Mielno i jego okolice. Mimo lekkiej
formy pełnej ciekawych ilustracji
„Mieleńskie historie” sięgają w swo-
jej treści odległych czasów i trud-
nych wydarzeń. Na tle pięknej, ale
niebezpiecznej natury, w trudach 
i znoju powstawała współczesna mie-
leńska rzeczywistość. Rybackie osady
przeradzały się w turystyczne kuror-
ty, a jedna z nadmorskich wiosek
urosła do rangi miasta. Takie prze-
miany nie następują bezboleśnie, jak
się jednak okazuje, można je przed-
stawić w przyjemny, zabawny i zara-
zem ciekawy sposób. Przeplatane
gdzieniegdzie krótkimi legendami
opowieści o przyrodzie, plażowej
modzie, rybaczeniu czy warunkach
dojazdu do letniska i samym wczaso-
wania bawią mimo, że pełne są fak-
tów o niemieckiej przeszłości na-
szych ziem, zjawiskach sejsmicz-
nych, wizji elektrowni jądrowej 
i ekonomicznej walce z sezonowością.

Zachęcam do lektury o tym, jak
rosła popularność mieleńskich
miejscowości, a wraz z nią następo-
wał konieczny i nieodwracalny roz-
wój infrastruktury i gospodarki. Za-
pamiętajmy niewygody i zagroże-
nia, jakie pokonywali dawni

mieszkańcy Pomorza Zachodniego,
doceńmy wysiłki naszych dziadków
i rodziców, zaś – odnajdując swoje
miejsce w tych opowiadaniach,
działajmy tak, by w przyszłości 
opowiadać o czasach minionych 
z dumą i tęsknotą. Nie zapominaj-
my, że historia – parafrazując odro-
binę słowa Zbigniewa Herberta, nie
tylko jest udziałem człowieka, ale
leży w jego rękach” – zaprasza we
wstępie do publikacji Olga Roszak-
Pezała, Burmistrz Mielna.

Książkę można wypożyczyć w mieleńskiej
bibliotece i w jej filii w Sarbinowie.

Inauguracja unIwersytetu III wIeku 

„Mieleńskie opowieści”
Nowy, kolejny rok akademicki rozpoczął Uniwersytet Trzeciego Wieku, działający w strukturach Centrum Kultury w Mielnie.
Studenci licznie przybyli po odbiór indeksów. 

„Mieleńskie opowieści”
Docierają do nas liczne sygnały,
że „Mieleńskie opowieści” już
zachwyciły wielu czytelników.
Postanowiliśmy zatem rozpo-
cząć pracę na drugą częścią.
Serdecznie zapraszamy do do-
starczania nam ciekawych mate-
riałów historycznych doty-
czących ludzi, miejsc, zdarzeń
związanych z miejscowościami
w naszej gminie. Otrzymane od
Państwa dokumenty, zdjęcia,
foldery, pamiątki, mapy itp. zo-
staną utrwalone na nowocze-
snych nośnikach i oddane wła-
ścicielom. Tak zatrzymany histo-
rię i nie pozwolimy jej przeminąć.
Utrwalimy to co cenne! 
Planując kolejne publikacje 
związane z naszą Małą Ojczyzną
zapraszamy wszystkich do
współpracy w jej powstawaniu. 
KOnTaKT: 
k.snoch@gmina.mielno.pl 
tel. 94 345 98 61

MARS czyli Mieleńska Akade-
mia Rozwoju Społecznego prowadzi
z sukcesem Akademię Piłkarską
Mielno, szkoląc młodych piłkarzy,
którzy od kilku lat zdobywają naj-
wyższe laury – w poszczególnych
grupach wiekowych tj. od bambinis

do młodzika – w turniejach na
szczeblu powiatu koszalińskiego.
W trosce o ich wizerunek i przyna-
leżność klubową zawodnicy otrzy-
mali nowe stroje sportowe m. in.
dzięki dotacji z budżetu gminy. Po-
nadto nagrodę i miano „Kobiety ak-

tywnej powiatu koszalińskiego”
otrzymała Ewa Juchniewicz, wcho-
dząca w skład Zarządu Stowarzy-
szenia m. in. za pracę za rzecz lo-
kalnej społeczności. 

Gratulujemy!

Piłkarze z MARS-a
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W Centrum Kultury w Mielnie
i Stowarzyszenie MIELEŃSKA
AKADEMIA ROZWOJU SPOłECZ-
NEGO realizuje projekt dofinanso-
wany ze środków Programu Fun-
dusz Inicjatyw Obywatelskich
2018, w ramach którego nasi
mieszkańcy mają okazję uczestni-
czyć w licznych i interesujących
zajęciach twórczych, wokalnych,
tanecznych, komputerowych, kuli-

narnych czy rozgrywkach gier
planszowych. Można również 
wziąć udział w warsztatach w ra-
mach dyskusyjnego klubu oraz wy-
jazdach do teatru czy kina w Ko-
szalinie,  a także zwiedzić warto-
ściowe miejsca korzystając z oferty
wycieczek. Projekt będzie realizo-
wany do grudnia 2018 r. Wszyst-
kich zainteresowanych zapraszamy
do kontaktu w CKM. 

Bogata oferta
MARS’a 

Do końca grudnia 2018 roku
stowarzyszenie EKOWSPÓLNOTA
LOKALNA ORGANIZACJA TURy-
STyCZNA realizuje projekt „Silne
organizacje w gminie Mielno”,
dofinansowany ze środków Progra-
mu Fundusz Inicjatyw Obywatel-
skich 2018. Serdecznie zapraszamy
członków organizacji oraz niezrze-
szonych społeczników, jak również
mieszkańców do udziału w tym
przedsięwzięciu. W ramach projek-

tu odbędą się 4 wyjazdowe szkole-
nia, Forum NGO w październiku
oraz bożonarodzeniowy Festyn
NGO w grudniu. Każda z organiza-
cji zainteresowana udziałem w fe-
stynie będzie miała także okazję do
zaprezentowania swojej działalność
i nawet otrzyma środki finansowe 
w wysokości 900 zł na prezentację. 

Czekamy na Wasze zgłosze-
nia pod nr tel. 664 886 636.

Silne NGO

N
a realizację tych projektów,
ich pomysłodawcy otrzymali
dotację w wysokości 22 tys.

zł. Najważniejsze w programie Ini-
cjatywy Lokalne jest to, że benefi-
cjentami czyli tymi, którzy dostają
pieniądze na realizację swoich po-
mysłów są mieszkańcy gminy Miel-
no. Razem czy osobno, indywidual-
nie czy w grupach nieformalnych 
– najważniejsze żeby mieli ciekawe
inicjatywy i chcieli je realizować.

Pomysłodawcami naszych
czterech inicjatyw są przede
wszystkim osoby indywidualne 
– Grażyna Posadzy i Sylwia Legiec,
grupa nieformalna w składzie Alina
Szybowska, Teresa Jagodzińska,
Halina Szelest i Stowarzyszenie 
Międzyszkolny Młodzieżowy Klub
Brydżowy Szlemik. Takie inicjatywy
społeczne, zgłaszane i następnie 
realizowane przez mieszkańców są
najcenniejsze i najbardziej oczeki-
wane w programie Inicjatywy Lo-
kalne 2018 Narodowego Centrum
Kultury.

Wszystkie pomysły są już reali-
zowane. W szkole podstawowej 
w Mielnie odbywają się zajęcia bry-

dżowe, podczas których młodzież
m.in. poznaje historię brydża, pod-
stawową terminologię brydżową,
poznaje manewry i techniki roz-
grywkowe. Zajęcia mają pokazać
młodzieży, że istnieje ciekawy świt
poza komputerem.

Na antresoli w hali sportowej 
w Mielnie znalazł sobie miejsce
Klub twórczości dojrzałej, czyli oso-
by zakochane w malarstwie. Będą
wzajemnie poznawać różne techni-
ki malarskie, uczyć się nowości pod
okiem doświadczonych artystów-
malarzy i tworzyć – być może 
– swoje pierwsze obrazy.

W Centrum Kultury w Mielnie
spotyka się grupa fotografów-ama-
torów skupionych wokół portalu
Mielno w obiektywie. Już teraz mo-
żemy podziwiać ich pełne uroku
zdjęcia zamieszczane na tym porta-
lu. Ale chcą być jeszcze lepsi i do-
skonalą swoje umiejętności prak-
tyczne i poszerzają wiedzę teore-
tyczną.

Ciężko pracują wszystkie osoby
zaangażowane w realizację projektu
Międzypokoleniowe spotkania z lo-
kalnym folklorem. Układane są tek-

sty, muzyka, szyte są stroje ludowe.
Powstaje spektakl o Mielnie o za-
barwieniu żartobliwym, w którym
zagrają aktorzy-amatorzy w wieku
od kilku do kilkudziesięciu lat.

16 listopada w Ośrodku Revita
w Mielnie – Unieściu będziemy mo-
gli podziwiać pierwsze efekty kilku-
miesięcznej pracy nad mieleńskimi
projektami. Przed nami premiera
spektaklu o Mielnie, wystawa foto-

graficzna i wernisaż prac malar-
skich. Już dziś Centrum Kultury 
w Mielnie oraz pomysłodawcy 
projektów zapraszają wszystkich
mieszkańców. 

Aktywność mieszkańców gmi-
ny Mielno została doceniona przy-
znaniem grantu w wysokości 22 ty-
sięcy zł. Operatorem dotacji z Naro-
dowego Centrum Kultury jest
Centrum Kultury w Mielnie, które

odpowiada za całość rozliczeń, ale
realizacją projektów zajmują się
przede wszystkim nasi mieszkańcy,
którzy zgłosili swoje. Za te pienią-
dze – jak widać – można zrealizo-
wać bardzo fajne przedsięwzięcia
dające dużo satysfakcji pomysło-
dawcom i miejmy nadzieję równie
dużo radości ich uczestnikom i od-
biorcom.

Warto być aktywnym! 

Tworzy My Kulturę
Międzypokoleniowe spotkania z lokalnym folklorem, Klub twórczości dojrzałej, Mielno w obiektywie i Brydż jako antidotum
na plagę XXI w. – forma ucieczki od komputera – to tytuły czterech inicjatyw, które wygrały w konkursie „Diagnoza potrzeb 
i oczekiwań kulturalnych gminy Mielno” i tym samym są realizowane ze środków Narodowego Centrum Kultury Dom Kultury+
Inicjatywy Lokalne 2018.

ZAJęCIA 
MUZyCZNE

Orkiestra dęta „Morscy muzycy”
piątek 18.00-20.00
SP Sarbinowo 
Stowarzyszenie „nasze Sarbinowo”, 
tel. 601-175-813

Zajęcia muzyczne w Gąskach:
Sekcja od 6 lat: środa 16.00-18.00 
Zespół: sobota, 11.00-13.00 
Klub Rolnika w Gąskach, 
ul. nadbrzeżna 47, 
Stowarzyszenie Rozwoju Miejscowości
„Gąski”, tel. 601 312 227

Zespól Artystyczny Ławica
wtorek 18.00-19.30
Mielenko, ul. Lipowa 48
Forum Samorządowe „nasza Gmina”,
tel. 609 826 975

Zespół Viva La Musica
poniedziałek 10.00
Centrum Kultury w Mielnie
Stowarzyszenie Viva La Musica, 
tel. 604 060 525

PIłKA 
NOżNA

Piłka nożna w Gąskach
trampkarz: poniedziałek – piątek 
godz. 17.00-18.30
senior: wtorek, czwartek 
godz. 18.00-19.30
Orlik Gąski
KS Fala aBFROST Gąski, 
tel. 502 293 495 (w sprawie udziału
kontaktować się telefonicznie)

Piłka nożna w Mielnie
bambinis (wiek przedszkolny): 
środa 16.00-17.00
hala sportowa SP Mielno
żak (2008-2010): wtorek 16.00-17.30,
czwartek 16.00-17.30
orlik (2005-2007): wtorek 17.30-19.30,
czwartek 17.30-19.30 
boisko/hala sportowa SP Mielno, 
Orlik Gąski
Mieleńska akademia Rozwoju Społecz-
nego, tel. 514 116 607

Piłka nożna w Mielnie 
Junior: środa i piątek 17.00-19.00 
Senior: wtorek i czwartek 17.00-19.00 
stadion w Mielnie,
KS Saturn Mielno, 
tel. 604 530 854

PIłKA 
RęCZNA

grupa młodsza: poniedziałek 
13.30-14.30 
grupa starsza: poniedziałek, wtorek
14.30-15.30, piątek 7.50-8.50
hala sportowa SP Mielno
UKS OPTY, 
tel. 608-311-930

ZAJęCIA 
KARATE

sala w MOPS Mielno
wtorek – godz. 19.30 
środa, piątek:
grupa (do 11 lat) – 17.15-18.15
grupa (12-16 lat) – 18.30-19.30
grupa (od 16 lat) – 19.30-21.00
SP Sarbinowo: poniedziałek, środa:
17.30-18.30 
Mieleński Klub Sztuk i Sportów Walki,
tel. 501 756 054 

Zajęcia realizowane przez stowarzyszenia na terenie gminy Mielno

ze środków publicznych
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Teresa Pazderska i Danuta Rudy
(siostry) zdobyły statuetkę „Tury-
stycznego Przyjaciela Gminy
Mielno”. Symboliczne i jakże wy-
mowne laury wręczyła burmistrz
Mielna, Olga Roszak-Pezała. 

Panie napisały w swojej histo-
rii: „Miłość do morza i Mielna
wzbudziła w nas nasza Mama”.
Pierwsze wspomnienia wakacyjne 
z Mielna obu sióstr sięgają wcze-
snych lat 60. i związane są z ówcze-
snym Ośrodkiem Wczasów Zjedno-
czonych PGR Poznań (obecnie Ośro-
dek „Irena” ul. Kościelna). Ich ojciec
uczestniczył w budowie obiektu, 
w którym potem całą rodziną
spędzali 2-tygodniowe wakacje... 

I tak przez kolejne lata, aż do dorosło-
ści. Pod koniec lat 70. Teresa i Danuta
przyjeżdżały już ze swoimi rodzina-
mi, ale nadal wiernie do Mielna.

T. Pazderska tak dziś widzi na-
szą miejscowowość: „(...) gdy myślę
Mielno... nie mogę się nadziwić, jak
wiele się zmieniło w ciągu ostatnich
lat, jak bardzo przyjazne jest tury-
stom, a szczególnie dzieciom: 
plaża, baseny, promenada, grodzisko
i te liczne koncerty oraz imprezy na
plaży.” Jednak to puenta wspomnień
najbardziej oddaje przywiązanie do
tego miejsca: „Mielno... to przez kil-
ka dni w roku – pełna dobrych chwil
teraźniejszość, ale też kraj lat dzie-
cinnych! On zawsze zostanie święty 
i czysty, jak pierwsze kochanie...”.

Takich turystów nam trzeba!
Brawo!

Podstawą do przyznania tytułu
„Turystycznego Przyjaciela” będą
złożone przez Państwa na piśmie in-
formacje zawierające terminy i miej-
sca pobytu turystycznego w miejsco-
wościach gminy. Potwierdzenie tych
informacji mogą stanowić zdjęcia,
zaświadczenia, rachunki za pobyt
itp. Aby zabawy zbytnio nie utrud-
niać, nie przygotujemy szczegóło-
wych druków i procedur. Wystarczy
napisać list oraz dołączyć wspomnia-
ne materiały potwierdzające jego 
treść po czym pakiet dostarczyć do
Urzędu Miejskiego w Mielnie (lub 
także pocztą na adres: ul. Bolesława
Chrobrego 10, 76-032 Mielno). 

Kolejni turystyczni przyjaciele

O
d początku lipca do końca
września wychowankowie
PWD – świetlicy „Rybaców-

ka” w Mielnie, w ramach projektu 
o nazwie „Drużyna Neptuna”, ko-
rzystali z profesjonalnych, bezpłat-
nych lekcji pływania na basenie 
w Unitralu, lekcji żeglarstwa, lekcji
udzielania pierwszej pomocy, lekcji
zasad bezpiecznego przebywania
nad akwenami wodnymi. 

Podczas zajęć na plaży ratowni-
cy WOPR zapoznali najmłodszych
mieszkańców Mielna ze sprzętem
płetwonurków, ratowników wod-
nych i medycznych. W ramach tych
zajęć dzieci uczestniczyły w niety-
powym, morskim pokazie umiejęt-
ności nowofunlandów – psów ratu-
jących życie ludzi w wodzie. 

Ponadto, w świetlicy „Ryba-
cówka”, przez całe lato odbywały się
zajęcia kulinarne, na których po-
wstały między innymi torty z owo-
cami morza oraz zajęcia plastyczne,
kiedy tworzono marynistyczne
ramki na zdjęcia z wakacji. 

Dodatkowo organizowane były
konkursy z nagrodami na najład-
niejszą budowlę z piasku, wiedzy 

o Neptunie i na najciekawsze prze-
branie członka drużyny Neptuna. 

Pod koniec wakacji, przy cudow-
nej, słonecznej pogodzie, odbył się
rodzinny spływ kajakowy. Dzieci 
i młodzież należąca do Drużyny
Neptuna, wraz ze swoimi rodzinami,
popłynęły Rzeką Unieść z Sianowa
do Osiek. W większość uczestnikami
spływu były osoby, które pierwszy 
raz siedziały w kajaku. Na szczęście
spokojny nurt rzeki oraz asekuracja
ratowników pozwoliły bez przeszkód
pokonać spiętrzenia i progi wodne,
znajdujące się na trasie. Atrakcją
spływu było wyciągnięcie na brzeg
kajaków i wspólne pieczenie kiełba-
sek na łące przy ognisku.

Uwieńczeniem wszystkich
działań było wrześniowe spotkanie
z Neptunem i chrzest morski 

Drużyny Neptuna oraz drużyn dzie-
ci z świetlic w Mielnie, Sarbinowie 
i Gąskach. Chrzest morski z rąk
Władcy Mórz, burmistrz Mielna
oraz radosnej Załogi Piratów przy-
jęło blisko 50 dzieci. 

Tak dzieci zakończyły swoją
letnią przygodę z szeroko rozumia-
ną edukacją morską, a Stowarzysze-

nie POMOST zakończyło realizację
barwnego projektu „Drużyna Nep-
tuna”.

Pozostały piękne wspomnienia
i dużo pomysłów do realizacji 
w przyszłe wakacje.

aGnieszka Józefowska, 
prezes stowarzyszenia 

poMost

drużyna neptuna na medal 
Pływanie, żeglowanie, kąpiele morskie i słoneczne, kontakt z przyrodą, ruch na świeżym powietrzu i zabawa w towarzystwie
rówieśników – tak właśnie swoje wakacje spędzili najmłodsi mieszkańcy Mielna – uczestnicy projektu ,,Drużyna Neptuna”. 

Podziękowania
Serdeczne podziękowania skła-
dam wychowawcom świetlic
Miejskiego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Mielnie, ratowni-
kom i instruktorom wodnym,
załodze WOPR Mielno oraz
wszystkim członkom Stowarzy-
szenia Pomost za ogromne za-
angażowanie w realizację pro-
jektu „Drużyna neptuna”. 

,,Dofinansowano ze środków
Programu ,,Działaj Lokalnie
IX” Polsko-Amerykańskiej
Fundacji Wolności realizowa-
nego przez Akademię Rozwo-
ju Filantropii w Polsce, 
Ośrodek Działaj Lokalnie 
– Fundację Nauka dla Środo-
wiska i Gminę Mielno”
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Gmina mielno w latach 2015-2018

D
bająC o potrzeby naszych
mieszkańców i biorąc po uwa-
gę specyfikę turystycznej gmi-

ny na inwestycje i remonty w latach
2015 – 2018 wydano prawie 43 mln
zł; z czego dofinansowanie unijne
wyniosło ok. 18,5 mln zł. 

Z tych pieniędzy powstały 
m. in. nowe miejsce parkingowe,
ścieki rowerowe, zejścia na plaże,
place zabaw, siłownie zewnętrzne,
wiaty przystankowe, ale przede
wszystkim prawie 12 km dróg 
i chodników. 

Należy jeszcze do tych kwot
dodać 34 mln zł, które pochłonęła
sztandarowa inwestycja Spółki
„Ekoprzedsiębiorstwo” (rozbudowa
i modernizacja oczyszczalni ście-
ków w Unieściu) oraz 2,5 mln zł
wydane na sprzęt do utrzymania

czystości na plażach, ulicach, pro-
menadach (dla MOSIR), jak też 
2 mln zł na zakup Budynku Cen-
trum Kultury w Mielnie.

Zrównoważony rozwój gminy Mielno 
w latach 2015 – 2018

81,5 miliona złotych zostało wydane w latach 2015 – 2018 na inwestycje na terenie Gminy Mielno. 
Dodatkowo 61 miliony złotych wydały już lub wydadzą instytucje zewnętrze, które realizują projekty na naszym terenie 
(m.in. Urząd Morski w Słupsku, powiat koszaliński) co daje rekordową kwotę ponad 142 mln zł na rozwój naszej gminy!

142
na rozwój naszej

gminy

mln zł 

POPRAWA SySTeMU KOMUNiKAcji 
– to dla gminy turystycznej priorytet. Robimy to! 

OSiąGNięciA – dzięki ludziom i dla ludzi

– budowa i remont dróg oraz chodników
– 11,2 km dróg i chodników za kwotę 
19,2 mln zł.

– budowa parkingów – 491 miejsc parkin-
gowych (14 w Chłopach, 138 na Os. Cen-
trum, 37 na Os. Unieście, 19 w Gąskach, 
254 w Sarbinowie i 29 w Mielenku).

– budowa tras rowerowych – trasy przez
Gąski i w Sarbinowie oraz od Łaz do Osiek,
a rozpoczęta w 2018 r. inwestycja w ra-
mach Międzynarodowego Szlaku Rowero-
wego R10 zakończy się w 2019 r. i obejmie
odcinki od Gąsek do Mielna

Przebudowa drogi powiatowej w Gąskach

Wartość zadania wyniosła 7.246.757,23 zł. Połowę kosztów inwestycji 
– 3 mln zł – pokryto środkami pozyskanymi z Programu Rozwoju Gmin-
nej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019. Pozostałą
część sfinansowały samorządy powiatu koszalińskiego – 1.500.000 zł
oraz gminy Mielno – 2.794.414,83 zł.

Budowa ulic w Mielnie 
ze środków budżetu 
gminnego m. in.
– ul. niezapominajek  – koszt: 
517 800, 00 zł
– ul. Róż  – koszt: 223 700, 00 zł
– ul. Prądno – Unieście – koszt:
799 370,57 zł
– ul. Brzozowa – Mielenko 
– koszt: 973 719,61 zł
– ul. Spokojna – Mielno – koszt:
293 548,36 zł w tym dofinanso-
wanie z PROW 2014-2020 
–  143 076,65 zł

„Błękitna Flaga” dla Mielna (2016 
i 2017) i Łaz (2018) oraz certyfikat
„Przyjazna Plaża” dla Mielna (2018).
nagrody przyznano naszym gmin-
nym kąpieliskom za europejską 
jakość wody, bezpieczeństwo, edu-
kację ekologiczną i ochronę środo-
wiska.

Zakończenie walki 
z koncepcją lokalizacji 
elektrowni jądrowej w gminie
Mielno.

Przebudowa 
ulicy Południowej
w Sarbinowie
wraz  ze skrzyżo-
waniem z drogą
powiatową. Koszt 
– 5 090 924,53 zł.
Dofinansowanie 
z 2 357 733,00 zł 
z narodowego
Programu Przebu-
dowy Dróg Lokal-
nych.

1 stycznia 2017 r. nadanie
praw miejskich Mielnu 
połączonemu z Unieściem.
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eKOLOGiA – i ochrona środowiska

54 mln na ochronę brzegu morskiego w naszej gminie
narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z unij-
nych środków dofinansuje rozbudowę umocnień brzegowych w Mielnie
i Mielenku. Podjęte zostaną także działania renowacyjne na plażach 
w naszych dwóch miejscowościach. Finał: ograniczenie – postępujących
od lat – procesów erozyjnych brzegu morskiego. Planowanych jest sze-
reg prac ochronnych i ratunkowych. Oprócz trzech opasek brzegowych
przewidziany jest także remont ostróg rozbijających fale na wysokości
kurortów Mielno-Unieście i Mielenko. Zrealizowane zostaną również
prace refulacyjne, czyli poszerzające plażę w rejonie istniejącej Prome-
nady Przyjaźni, gdzie obecnie pas piasku ma stosunkowo niewielką sze-
rokość.

8 697 860,66 zł – modernizacja
energetyczna obiektów użytecz-
ności publicznej w Gminie Miel-
no. 
Dofinansowanie 7 393 181,55 zł 
z RPOW 2014-20120

MOSiR 
– zakup 

zamiatarki
drogowej 

–  100 830 zł

Program rekultywacji jeziora
Jamno.

Rekultywacja 
wysypiska śmieci
przy ul. Ogro-
dowej  w Mielnie.
–  1. 901. 828,43 zł 
Dofinansowanie: 
1. 593 093,92 zł 
ze Związku Miast 
i Gmin Dorzecza
Parsęty

W sposób zrównoważony
i adekwatny do potrzeb finan-
sowaliśmy inwestycje i re-
monty. Czeka nas wkrótce 
całkowite przeobrażenie bu-
dynków użyteczności publicz-
nej, które zostaną poddane
termomodernizacji. Prace
obejmą SP Sarbinowo, MOPS,
MOSiR, SP Mielno (z gimna-
zjum i halą), przebudowę UM
Mielno. Realizacja ma zako-
ńczyć się w  końcu 2020 r.
Uzyskaliśmy dofinansowanie
7,4 mln zł. To największa jak
dotąd dotacja pozyskana bez-
pośrednio przez Gminę Miel-
no z funduszy UE. Jest to rów-
nocześnie pierwszy w naszym
województwie projekt hybry-
dowy, czyli realizowany 
w partnerstwie publiczno-
-prywatnym (PPP) z udziałem
funduszy UE.

Zrównoważony rozwój
Gminy oznacza również 
rozbudowę i modernizację
oczyszczalni ścieków w Unie-
ściu.

Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków Unieście
– 26 122 254,00 zł

Stawiamy na – eDUKAcję, KULTURę, POMOcUtworzenie Centrum Kultury w Mielnie – kwiecień
2016 r. Zakup budynku i remonty CKM – 2 241 287,99

Bezpłatne zajęcia pozalekcyjne – Szkoły Podstawowe 
w Mielnie i Sarbinowie organizują szereg zajęć dla dzieci 
i młodzieży (zajęcia szachowe, brydża sportowego, żeglar-
skie, sportowe, rozwijające zainteresowania, dydaktyczno-
wyrównawcze). Ponadto w pomieszczeniach szkół podsta-
wowych funkcjonują filie placówek wsparcia dziennego
mające bogatą ofertę zróżnicowanych zajęć. W pomiesz-
czeniach szkolnych w Mielnie odbywają się również zajęcia
prowadzone przez instruktorów Centrum Kultury w Miel-
nie.

Przebudowa i adaptacja budynków
byłego DPS w Gąskach na mieszkania.
W ramach przedsięwzięcia powstaną
dwa budynki w których łącznie będzie 
17 mieszkań socjalnych i 1 mieszkanie
chronione. Łączna powierzchna użytko-
wa wyniesie ponad 750 m². Gmina na 
realizację otrzymała dofinansowanie 
w wysokości 1.807.239,37 zł z Banku 
Gospodarstwa Krajowego „Fundusz 
Dopłat”. Całkowity koszt zamknie się
kwotą 4.016 087,50 zł. Pierwszy blok 
zostanie oddany w styczniu 2019, a drugi
w sierpniu 2019 r.

Internet najlepszą
szansą rozwoju
mieszkańców 
Gminy Mielno 
– 712 492,02 zł. 
Dofinansowanie 
709 292,34 zł 
z Programu 
Operacyjnego 
Innowacyjna 
Gospodarka 
2007-2013.
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TURySTyKA – podstawą naszego regionu

Budowa 
Skarbnicy Wioski 

Rybackiej 
w Chłopach 

– koszt 
całkowity 

– 2 057 427,42 zł;  
dofinansowanie 

z RPOWZ 
– 824 157,59 zł

Nowoczesna gmina turystycz-
na musi być oparta na atrakcyjnej,
konkurencyjnej i całorocznej ofer-
cie. Dlatego władze gminy postawi-
ły na:
– całoroczne produkty tury-

styczne w naszych miejscowo-
ściach m.in. wybudowano Pro-
menadę Przyjaźni w Mielnie,
Skarbnicę Wioski Rybackiej 
w Chłopach, Leśną Pętlę Przygód
i Tajemnic w Mielnie, zrewitali-
zowano grodzisko w Mielnie,
oznakowane zostały trasy nordic
walking: Mielno-Mielenko-Chło-
py.

– uchwalenie i wprowadzenie 
w życie kolejnych planów za-
gospodarowania przestrzen-
nego tj. 5 uchwalonych nowych
planów, kolejnych osiem urucho-
mimy. 38 proc. obszaru gminy
jest pokrytych miejscowymi pla-
nami zagospodarowania prze-
strzennego.

– rozwój gminy, jako miejsca ak-
tywnego wypoczynku.

Rewitalizacja
grodziska 
w Mielnie 
– 329 377,48 zł 
Dofinansowanie:
151 560,00 zł 
z Urzędu 
Marszałkow-
skiego, PROW,
ŚGD.

SPORT i ReKReAcjA

Budowa ogólnodostępnej infrastruktury rekreacyjnej 
w Mielenku – 508 618,69 zł, dofinansowanie 168 045,00 zł 
z PROW 2014-2020

Budowa budynku zaplecza stadionu w Mielnie 
– 2.556.800,50 zł
Dofinansowanie zewnętrzne:  853 704,12 zł z Program Rozwoju
Regionalnej Infrastruktury Sportowej 

Realizując misję zapisaną 
w strategii stawiamy na gminę
Mielno jako miejsce aktywnego
wypoczynku, z którego mogą
korzystać przez cały rok nasi
mieszkańcy i turyści. 
W ostatnich czterech latach po-
wstało w naszej gminie 6 pla-
ców zabaw oraz 10 siłowni ze-
wnętrznych. Koszt: ok. 4 mln zł.

Rozbudowa Promenady Przyjaźni w Mielnie – koszt inwestycji
4 095 463,90 zł, dofinansowanie 1 668 586,88 zł

Zainicjowaliśmy projekty, które
zostaną zrealizowane w naszej
gminie.
W ramach przedsięwzięcia Bu-
dowa tras rowerowych Pomorza
Zachodniego – Trasa nadmorska
dofinansowanego z RPOW 2014
– 2020 powstaną drogi rowero-
we Gąski-Sarbinowo, Sarbino-
wo-Chłopy, Chłopy-Mielno.
Koszt dofinansowania całego
projektu wyniesie ok. 5 mln zł
przy wkładzie gminy Mielno na
poziomie 7,5 proc.

Pomoc klubom 
i organizacjom sportowym 
w rozwoju sportu wśród
dzieci i młodzieży 

– jesteśmy wielokrotnym Lide-
rem Współpracy z NGO (2014, 2016
i 2017 r.), liderem we wspieraniu
sportu masowego, posiadamy tytuł
najbardziej aktywnej społecznie
gminy.

Dofinansowania z budżetu
umożliwiają funkcjonowanie i roz-
wój stowarzyszeń oraz klubów
sportowych z terenu Gminy Mielno.
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ZLOT MORSÓW – i już 15-letnia tradycja
W 2004 roku, w czasie 

I Zlotu Morsów, do zimnego
Bałtyku weszło 120 morsów 
i foczek. Te kilkadziesiąt osób
zapoczątkowało tradycję,
która trwa do dziś.

XV Międzynarodowy Zlot
Morsów pokazał, że morsy 
i foczki najlepiej bawią się 
w Mielnie! Niemal 3,5 tysiąca
uczestników brało udział 
w wyjątkowych atrakcjach
przygotowanych specjalnie 
z tej wyjątkowej okazji. 

Dla nas sezon może trwać
i w zimę!

4 modernizacja energetyczna oraz 
przebudowa budynku szkoły w Mielnie 
i Sarbinowie, hali sportowej w Mielnie,
MOPS,  MOSiR, Urzędu Miejskiego 
– projekt w formule publiczno-prywatnej 
i dofinansowanie w wysokości 7,4 mln 
z UE

4 rozbudowa sieci dróg rowerowych: 
Gąski, Sarbinowo, łazy – Osieki

4 zwycięska walka z koncepcją lokalizacji
elektrowni atomowej w Gąskach

4 ochrona przed erozją i umocnienie 
brzegów morskich w Mielnie i Mielenku 
– 54 mln zł

4 otwarcie Uniwersytetu III Wieku 
4 utworzenie Centrum Kultury w Mielnie 

z bogatą ofertą zajęć i warsztatów
4 nadanie praw miejskich – Mielnu 

połączonemu z Unieściem
4 program rewitalizacji jeziora Jamno
4 rekultywacja wysypiska odpadów 

w Mielnie i utworzenie ścieżki edukacyjnej 

4 modernizacja i rozbudowa oczyszczalni
ścieków w Mielnie

4 Punkt Elektroodpadów w Mielnie
4 wzorcowa współpraca z organizacjami 

pozarządowymi
4 utworzenie całorocznych produktów 

turystycznych m. in. Promenada Przyjaźni
w Mielnie, Skarbnica Wioski Rybackiej 
w Chłopach, taras widokowy w łazach, 
Leśna Pętla Przygód i Tajemnic w Mielnie,
rewitalizacja grodziska w Mielnie.

PodsUMoWanie
Kluczowe projekty i przedsięwzięcia w latach 2014 – 2018

festyn nGo – młodzieżoWa okiestra dęta
morsy muzycy z sarbinoWa.

jubileusz 70-lecia istnienia szkoły podstaWoWej
W mielnie.

młodzieżoWa rada Gminy mielno – młodzi 
aktyWni radni.

noWoroczne spotkanie burmistrza mielna 
z seniorami.

szlacHetna paczka. Wielka orkiestra śWiątecznej pomocy.
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„Europejski Tydzień Mobilno-
ści” zakończyliśmy w gminie prze-
jazdem rowerowym uczniów SP 
w Mielnie i SP w Sarbinowie wspól-
nie z radnymi i włodarzami gminy.
Punktem docelowym rowerowej
podróży w „Światowym Dniu Bez
Samochodu” był obelisk 16 Południ-
ka w Chłopach. Pogoda, humory
dopisały i misja ogólnopolskiej
kampanii ekologicznej spełniona.

Dzień bez Samochodu – między-
narodowa kampania proekologicz-
na świętowana corocznie 22 wrześ-
nia. Wieńczy obchodzony od 16
września Europejski Tydzień Zrów-
noważonego Transportu (Tydzień
Mobilności. Podczas tego dnia 
zachęca się kierowców do rezygna-
cji z użytkowania samochodów
przez dobę. W zamian promuje się 
i motywuje do korzystania z komu-
nikacji miejskiej lub rowerów.

Przesiadaj się i jedź

Na październikowej sesji Rady
Miejskiej Mielna zostały wręczone
Kombatanckie Krzyże Zwycięstwa
oraz dyplomy honorowe Zarządu
Głównego Związku Kombatantów
Rzeczypospolitej Polskiej i byłych
więźniów politycznych.

Okazja do uhonorowania
mieszkańców gminy Mielno było
70-lecie historycznego zwycięstwa
Narodów Sprzymierzonych nad 
hitlerowskim agresorem.

Wyróżnione zostały dwie osoby
z terenu naszej gminy: Henryk Droz-
dowski i  Franciszek Kosiorowski. 

W mieleńskiej uroczystości
uczestniczył Henryk Kozłowski,
drugi odznaczy z uwagi na zły stan
zdrowia nie mógł osobiście odebrać
odznaczenia.

Odznakę za zasługę dla Związ-
ku Kombatantów Rzeczypospolitej
Polskiej i Byłych Więźniów Poli-
tycznych otrzymała także Olga Ro-
szak-Pezała, burmistrz Mielna.  

Kombatanckie Krzyże Zwycięstwa

DRODZy 
MIESZKAŃCy,

każdy z nas posiada w domu jakiś
sprzęt rtv/agd i płaci rachunki za
prąd. Biorąc udział w różnych kon-
ferencjach wciąż dowiaduję się, że
warto wymieniać stary sprzęt na
nowy. Przekonałam się na własne
oczy, że zakup żarówki energoosz-
czędnej zwraca się w kilka tygodni,
a nową lodówkę można mieć nie-
mal za darmo przy zakupach na
raty „zero procent”. Aby podzielić
się z Wami tą wiedzą ogłaszam 
akcję „Ekoświadomi = Energoosz-
czędni”. W ramach akcji udostęp-
niamy mieszkańcom mierniki ener-
gii – każdy z Was będzie mógł się
przekonać sam ile może zaosz-
czędzić wymieniając stare żarówki
na energooszczędne, ile traci pozo-
stawiając sprzęt w trybie czuwania
lub dowiedzieć się ile energii pobie-
ra konkretne urządzenie. Dzięki tej
wiedzy każdy będzie mógł podjąć
świadomie decyzję o zmianie nawy-
ków lub wymianie sprzętu. 

Każdy kto od listopada 2018
roku do maja 2019 roku odda do
PSZOK stary lub niepotrzebny

sprzęt weźmie udział w losowaniu
wartościowych nagród. Oczywiście
po finale z losowaniem nagród
nadal będzie można korzystać 
z mierników i oddawać stary sprzęt
do PSZOK. Niektórzy z Was mają
zapewne skrupuły związane z wy-
rzucaniem sprawnego sprzętu. 
Oddawany przez Państwa sprawny
sprzęt będzie przekazywany 
w pierwszej kolejności potrzebu-
jącym z naszej gminy w ramach za-
inicjowanej już gospodarki w obie-

gu zamkniętym. Tylko sprzęt niko-
mu niepotrzebny lub zużyty podda-
ny zostanie recyklingowi. Ponadto
każdy uczestnik akcji otrzyma bu-
ton lub naklejkę ekoMielno, żeby
promować postawę „eko” i w ten
sposób oddziaływać własnym przy-
kładem na innych. 

Bądź eko! – przekonaj się, że
warto!

olGa roszak-pezała
burMistrz Mielna

akcja Dla MIesZkańców gMIny MIelno 

ekoświadomi = energooszczędni
Burmistrz Mielna Olga Roszak-Pezała zaprasza do wspólnej akcji! Wymień swój sprzęt rtv i agd na nowy już teraz! 

Każdy, kto od listopada 2018 roku do maja 2019 roku 
odda do PSZOK stary lub niepotrzebny sprzęt RTV i AGD
weźmie udział w losowaniu wartościowych nagród. 

… bo to się opłaca – oszczędzisz na rachunkach za prąd.
Energooszczędny sprzęt spłaca się sam! nie wierzysz? Wypożycz
miernik energii i przekonaj się sam. Pracownicy gminy poinstruują
Cię jak go użyć. Wszyscy, którzy skorzystają z urządzeń w ramach
akcji, otrzymają drobne ekogadżety!

… bo będziesz eko – mniejsze zużycie prądu to czystsze powie-
trze
Właśnie to możesz zrobić dla naszej planety, myśl globalnie – działaj
lokalnie, bądź trendy, pokaż innym, że dbasz o środowisko – każdy
uczestnik akcji otrzyma buton lub naklejkę ekoMielno, a Twój przy-
kład podziała na innych!

… bo możesz pomóc innym – twój sprzęt trafi do potrzebu-
jących
To nic, że Twój sprzęt jeszcze działa, oddając go w naszej akcji
wspierasz potrzebujących z naszej gminy – będą mogli go pobrać za
darmo w pierwszej kolejności. Tylko sprzęt zużyty i nikomu niepo-
trzebny zostanie poddany recyklingowi!

… bo weźmiesz udział w losowaniu cennych nagród
Każdy, kto w czasie trwania akcji odda do PSZOK sprawny sprzęt
rtv/agd, weźmie udział w losowaniu licznych wartościowych na-
gród!

Szczegóły na stronie: www.ekomielno.pl

Związek Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych
jest organizacją kombatancką o charakterze wielośrodowiskowym, zrzeszającą
obywateli polskich, którzy walczyli o wolność, suwerenność i niepodległość 
Ojczyzny w formacjach Wojska Polskiego, sojuszniczych armii państw koalicji
antyhitlerowskiej, podziemnych organizacjach ruchu oporu oraz byłych 
więźniów hitlerowskich obozów koncentracyjnych i stalinowskich łagrów.
Związek rozpoczął działalność w kwietniu 1990 roku. Jest największą orga-
nizacją kombatancką w Polsce zrzeszającą 67541 członków.
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Na podstawie art. 16 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2018 r. poz. 754, 1000 i 1349) Burmistrz Mielna podaje
do wiadomości wyborców informację o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji 
wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików 
województw oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.:

O B W I E S Z C Z E N I E
bURMIStRZa MIElNa

z dnia 14 września 2018 roku

CZY MaM PRaWO 
DO GŁOSOWaNIa?

Masz prawo do głosowania w wyborach samorządowych, jeżeli
jesteś obywatelem polskim i najpóźniej w dniu wyborów kończysz 
18 lat. Musisz także stale mieszkać na obszarze danej jednostki samo-
rządu terytorialnego – czyli gminy, powiatu lub województwa. 

Stałe zamieszkanie musi być potwierdzone wpisem do stałego
rejestru wyborców gminy, w której stale zamieszkujesz. Dotyczy 
to także prawa udziału w głosowaniu w wyborach do rad dzielnic 
m. st. Warszawy.

Jeżeli jesteś obywatelem Unii Europejskiej i nie jesteś obywate-
lem polskim, masz prawo głosowania w wyborach do rad gmin oraz 
w wyborach wójtów, burmistrzów lub prezydentów miast. Musisz 
jednak stale mieszkać na obszarze danej gminy i być wpisany do stałe-
go rejestru wyborców.

Nie mają prawa głosowania osoby:
1. pozbawione praw publicznych prawomocnym orzeczeniem

sądu;
2. pozbawione praw wyborczych prawomocnym orzeczeniem 

Trybunału Stanu;
3. ubezwłasnowolnione częściowo lub całkowicie prawomocnym

orzeczeniem sądu.

CZY MOGę GŁOSOWaĆ 
W MIEjSCU PObYtU 
CZaSOWEGO?

Nie. W wyborach samorządowych głosować możesz wyłącz-
nie w miejscu stałego zamieszkania.

Wyjątek dotyczy osób, przebywających w szpitalach, 
sanatoriach, domach pomocy społecznej, zakładach karnych 
i aresztach śledczych, w których zostały utworzone obwody głosowa-
nia. Placówki te muszą jednak znajdować się na terenie tego samego
województwa co gmina, w której wyborca stale zamieszkuje.

„Stałe zamieszkanie” oznacza, że stale przebywasz w określo-
nej miejscowości pod konkretnym adresem i masz zamiar przebywać
w tym miejscu w przyszłości. Przyjmuje się, że osoba, która stale
mieszka w danym miejscu, prowadzi w nim swoje codzienne życie,
nocuje w nim i jest z nim związana materialnie.

Potwierdzeniem stałego zamieszkania jest wpis do rejestru wy-
borców w gminie, w której stale mieszkasz.

jaK GŁOSOWaĆ W WYbORaCH
SaMORZąDOWYCH?

jeżeli mieszkasz w gminie lub w mieście, które nie jest mia-
stem na prawach powiatu, dostaniesz cztery karty do głosowa-
nia: w wyborach do rady gminy lub miasta, do rady powiatu, do
sejmiku województwa oraz na wójta, burmistrza lub prezydenta
miasta.

PaMIętaj:
1. w wyborach radnych w gminach i miastach do 20 000 mieszka-

ńców, które przeprowadzane są w okręgach jednomandatowych,
postaw tylko jeden znak „x” w kratce przy nazwisku tylko jedne-
go kandydata;

2. w wyborach wójta, burmistrza lub prezydenta miasta postaw tyl-
ko jeden znak „x” przy nazwisku tylko jednego kandydata.

Pamiętaj, że znak „x” to co najmniej dwie linie, które przecinają
się w obrębie kratki.

Źródło: http://wybieramwybory.pl 

LokaLe wyborcze będą otwarte 

od godziny 7:00 do godziny 21:00.

Głosować korespondencyjnie mogą
wyborcy posiadający orzeczenie o znacznym
lub umiarkowanym stopniu niepełnospraw-
ności, w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierp-
nia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i spo-
łecznej oraz zatrudnianiu osób niepełno-
sprawnych, w tym także wyborcy posiadający
orzeczenie organu rentowego o: 

1) całkowitej niezdolności do pracy 
i niezdolności do samodzielnej egzystencji;

2) całkowitej niezdolności do pracy; 
3) niezdolności do samodzielnej egzy-

stencji; 
4) o zaliczeniu do I grupy inwalidów; 
5) o zaliczeniu do II grupy inwalidów; 
a także osoby о stałej albo długotrwałej

niezdolności do pracy w gospodarstwie rol-

nym, którym przysługuje zasiłek pielęgna-
cyjny.

Zamiar głosowania korespondencyj-
nego powinien zostać zgłoszony do Ko-
misarza Wyborczego w Koszalinie I naj-
później do dnia 8 października 2018 r.

Głosować przez pełnomocnika mogą
wyborcy którzy najpóźniej w dniu głosowa-
nia ukończą 75 lat lub posiadający orzecze-
nie o znacznym lub umiarkowanym stopniu
niepełnosprawności, w rozumieniu ustawy 
z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawo-
dowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób
niepełnosprawnych, w tym także wyborcy
posiadający orzeczenie organu rentowego o:

1) całkowitej niezdolności do pracy 
i niezdolności do samodzielnej egzystencji;

2) całkowitej niezdolności do pracy;
3) niezdolności do samodzielnej egzy-

stencji;
4) o zaliczeniu do I grupy inwalidów;
5) o zaliczeniu do II grupy inwalidów; 
a także osoby о stałej albo długotrwałej

niezdolności do pracy w gospodarstwie rol-
nym, którym przysługuje zasiłek pielęgnacyjny.

Wniosek o sporządzenie aktu pełno-
mocnictwa powinien zostać złożony 
do burmistrza Mielna najpóźniej do dnia
12 października 2018 r.

Głosowanie w lokalach wyborczych
odbywać się będzie w dniu 21 październi-
ka 2018 r. od godz. 700 do godz. 2100.

Burmistrz Mielna
Olga Barbara Roszak-Pezała

O B W I E S Z C Z E N I E
Starosty Koszalińskiego

z dnia 17 sierpnia 2018 r.

w sprawie okręgów wyborczych 

utworzonych w celu przeprowadzenia 

wyborów do Rady Powiatu 

w Koszalinie

Na podstawie art. 422 w związku z art. 450 ustawy z dnia
5 stycznia 2011 r. Kodeks Wyborczy (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz.754
z późn.zm.) oraz uchwały Nr XXXVII/326/14 Rady Powiatu 
w Koszalinie z dnia 24 kwietnia 2014 roku w sprawie utworze-
nia stałych okręgów wyborczych na terenie Powiatu Koszaliń-
skiego (Dz.Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z dnia 27 maja
2014 r., poz. 2268) podaje się do publicznej wiadomości infor-
mację o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach oraz
liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym
oraz wyznaczonej siedzibie Powiatowej Komisji Wyborczej 
w Koszalinie w wyborach do Rady Powiatu w Koszalinie 
zarządzonych rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów 
z dnia 13 sierpnia 2018 roku w sprawie zarządzenia wyborów
do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dziel-
nic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów 
i prezydentów miast (Dz.U. z 2018 r., poz. 1561) na dzień 
21 października 2018 roku.

Siedziba Powiatowej Komisji Wyborczej w Koszalinie 
– pokój Nr 314 w budynku Starostwa Powiatowego w Koszali-
nie, ul. Racławicka 13, 75-620 Koszalin.

Starosta Koszaliński
Marian Hermanowicz

Nr okręgu
wybrczego

1

2

3

4

5

Liczba radnych
wybieranych 

w okręgu 
wyborczym

4 mandaty

5 mandatów

3 mandaty

3 mandaty

4 mandaty

Granice okręgu wyborczego
(Gminy)

Będzino, Mielno

Biesiekierz, Świeszyno, 
Manowo

Bobolice

Polanów

Sianów
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Serdecznie zapraszam mieszkańców gminy

do skorzystania z bezpłatnych programów zdrowotnych finansowanych 

z budżetu Gminy Mielno w 2018 r.:

1. szczePienia mieszkańców Przeciwko

gryPie (osoby Powyżej 65. roku życia).

rejestracja:
� miejsce rejestracji: gabinet nr 2– ZOZ „MED-CARE” Sp. J. 

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: 94 316-65-15.

szczepienia będą przeprowadzane codziennie w okresie od
15 września 2018 r. do 30 listopada 2018 r. (bez sobót i niedziel)
w godzinach 9.00-13.00 i 15.00-17.00 w Ośrodku Zdrowia 

w Mielnie przy ulicy Bolesława Chrobrego 9 w gabinecie ZOZ 

„MED- CARE” Sp. J. L. Kosiński, W. Kosiński. Nie obowiązuje wcze-

śniejszy wybór lekarza rodzinnego.

Wymagane dokumenty: dowód osobisty. Ilość szczepień ograni-

czona. Wykonawca wyłoniony w drodze konkursu ofert realizujący

program: ZOZ „MED-CARE” Sp. J. L. Kosiński, W. Kosiński, ul. Sape-

rów 34, 75-647 Koszalin.

2. Program Profilaktyki raka gruczołu

krokowego (mężczyźni Powyżej 

45. roku życia).

rejestracja:
� miejsce rejestracji: gabinet lekarski nr 2 –  ZOZ „MED-CARE” 

Sp. J. 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,

� telefoniczna rejestracja: 94 316-65-15.

Badania zostaną przeprowadzone po uprzedniej rejestracji 
w Ośrodku Zdrowia w Mielnie przy ulicy Bolesława Chrobrego 9 
w gabinecie lekarskim nr 2 ZOZ „MED-CARE” Sp. J. L. Kosiński, 
W. Kosiński w wybrane niedziele m.in.:

� 14 października 2018 r. w godzinach 10.00 – 13.00,
� 21 października 2018 r. w godzinach 10.00 – 13.00,
� 28 października 2018 r. w godzinach 10.00 – 13.00.

Wymagane dokumenty: dowód osobisty. Ilość badań ograniczo-
na. Wykonawca wyłoniony w drodze konkursu ofert realizujący pro-
gram: Usługi Stomatologiczno– Lekarskie S.C. Katarzyna i Sławomir
Firmanty, ul. M. Karłowicza 3/3, 75-563 Koszalin.

Olga Roszak-Pezała
Burmistrz Mielna


