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zycie gminy

O
d kilku lat z inicjaty-
wy Olgi ROszak – Peza-
ły, buRmistRza mielna,

tRwały negOcjacje  z
uRzędem mORskim w słuPsku
dOtyczące kOniecznOści i
zakResu OchROny bRzegu
mORskiegO w naszej gminie.
Rozmowy zakończono w 2015 r.
podpisaniem porozumienia o
współpracy pomiędzy urzędami. to
zapoczątkowało przygotowanie - na
zlecenie gospodarza gminy mielno -
ekspertyzy technicznej wraz z
koncepcją projektową „zapotrzebo-
wania” na renowację brzegu morskie-
go. 

w dokumentacji szczególny
nacisk położono na wykorzystanie
przedsięwzięcia inwestycyjnego w
celu wzbogacenia całorocznej oferty
turystycznej miasta mielna. specjali-
styczny dokument stał się bazą unij-
nego wniosku urzędu morskiego w
słupsku.

w ramach planowanej inwestycji
przewidziano szereg prac ochronnych
i ratunkowych  brzegu. Oprócz trzech
opasek (pomiędzy 297,7 a 301 km
wybrzeża) przewidziane jest usunię-
cie istniejących gwiazdobloków oraz
remont rozbijających fale ostróg na
wysokości mielna, unieścia i mielen-
ka. 

zrealizowane zostaną również
prace refulacyjne, czyli poszerzające
plażę do 60 m w rejonie istniejącej
Promenady Przyjaźni w mielnie,
gdzie obecnie pas piasku ma stosun-
kowo niewielką szerokość. Prace
modernizacyjne w tym rejonie 
uzupełnią gminną ofertę turystycz-
ną, która wzbogaci się o nowe ciągi
komunikacyjne i tarasy widokowe. 

według opinii słupskich urzędni-
ków zmiany linii brzegowej w naszych
miejscowościach mogą przebiegać
dynamicznie, ze względu na aktyw-
ność otwartego morza, zatem inwe-
stor bierze pod uwagę możliwość
rozszerzenia zakresu refulacji. w

efekcie mieszkańcy i turyści będą
mogli korzystać z jeszcze rozleglej-
szej i bardziej zadbanej plaży oraz
promenady. całość prac obejmie
długość 3,3 km.

inwestycja nad bałtykiem ma także
zapewnić ograniczenie negatywnych
skutków występowania ekstremal-
nych zjawisk meteorologicznych, w
szczególności coraz silniejszych sztor-
mów związanych ze zmianami klima-
tu. jak deklaruje urząd morski w słup-
sku pełny efekt ochronny ma być
osiągnięty do końca 2020 r. całkowity
koszt projektu wynosi 54 mln zł, z
czego 45,9 mln zł to unijne wsparcie z
nFOśigw. Źródłem dofinansowania
zadania jest działanie 2.1 „adaptacja
do zmian klimatu wraz z zabezpie-
czeniem i zwiększeniem odporności
na klęski żywiołowe, w szczególności
katastrofy naturalne oraz monitoring
środowiska” w ramach Programu
Operacyjnego infrastruktura i środo-
wisko 2014-2020, które Fundusz wdra-
ża we współpracy z ministerstwem
środowiska.

Ochronimy mieleński brzeg morski

54 mln dla gminy  
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z unijnych środków dofinansuje rozbudowę umocnień
brzegowych w Mielnie i Mielenku. Podjęte zostaną także działania renowacyjne na plażach w naszych dwóch miejsco-
wościach. Finał: ograniczenie procesów erozji brzegu morskiego.

/KOMENTARZ/

Olga Roszak – Pezała, burmistrz
Mielna
- Od początku jako samorząd 
aktywnie uczestniczymy w pracach
nad wyznaczeniem kierunków stra-
tegicznych tego zadania inwestycyj-
nego. Zależy nam na stworzeniu
przestrzeni sprzyjającej nie tylko od-
poczynkowi, ale przede wszystkim
na poprawie jakości życia naszych
mieszkańców i zapewnieniu bezpie-
czeństwa turystom oraz lokalnej
społeczności. Ochrona brzegu mor-
skiego w turystycznej gminie to dla
nas priorytet.  

Zdrowych, pogodnych Świąt Wielkanocnych, 

pełnych wiary, nadziei i miłości. 

Radosnego, wiosennego nastroju, serdecznych 

spotkań w gronie rodziny i wśród przyjaciół 

oraz wesołego Alleluja. 

Olga Roszak – Pezała
Burmistrz Mielna 

oraz pracownicy Urzędu Miejskiego
w Mielnie

Tadeusz Jarząbek
Przewodniczący Rady Miejskiej

Mielna

Radni Rady Miejskiej Mielna 



/MIESZKAŃCU - CZY
WIESZ, ŻE…?/

• śmieciarki wyposażone są w ka-
mery, co w praktyce oznacza, że
masz możliwość złożenia reklamacji
za np. niezabranie pojemnika;
•pojemniki na odpady wyposażone
są w czipy;
• worki posiadają indywidualne
kody, co oznacza, że każdy odbiór
pojemnika i worka jest rejestro-
wany, a Ty jako właściciel możesz
sprawdzić ile oddałeś odpadów;
• wraz ze zmianą od 2016 r. spo-
sobu segregacji (na trzy frakcje)
nasi mieszkańcy chętniej i świado-
miej segregują odpady, co zwięk-
szenia poziom recyklingu oraz od-
zysku, i jednocześnie zmniejszenia
ilości odpadów zmieszanych;
• stawka za odpady segregowane
jest na tym samym poziomie od 5
lat

dodatkowych opłat lub w worki na
odpady w nielimitowanej ilości. dla
potrzeb naszych mieszkańców funk-
cjonują aż dwa Punkty selektywnego
zbierania Odpadów komunalnych
(tzw. PszOk’i), to tyle samo co w
mieście koszalin.

- Mówi się, że Mielno ma najni-
ższą opłatę śmieciową. Czy to
prawda? Można to zobrazować
liczbami uwzględniając miejsco-
wości o porównywalnym tury-
stycznym potencjale i specyfice?

- w gminie mielno stawki
podstawowe to 3,30 złotych dla
odpadów segregowanych i 6,60
złotych dla odpadów niesegregowa-
nych. Porównując to z innymi
gminami nadmorskimi stosującymi
podobny sposób naliczania tej opła-
ty, to wypadamy naprawdę dobrze.
Przykładowo w Rewalu śmieci niese-
gregowane to aż 18,00 złotych, czyli
prawie trzykrotnie drożej niż u nas.
gmina dziwnów czy miasto darło-
wo to 9,00 złotych. Podobnie odpa-

dy segregowane. w Rewalu to 4,20
złotych, zaś w darłowie 4,50 złotych.
być może to zestawienie nie prze-
mawia dostatecznie do wyobraźni,
ale przekładając to na konkretny
przykład i przyjmując przeciętne
zużycie wody w 4-osobowym gospo-
darstwie domowym na poziomie
powiedzmy 12 m3 opłata za wywóz
odpadów nieposegregowanych w
naszej gminie wyniesie miesięcznie
79,20 złotych, podczas gdy w Rewa-
lu wyniosłaby aż 216,00 złotych, a w
darłowie 108,00 złotych. teraz widać
różnicę! jednak, co najistotniejsze
dla mieszkańców i właścicieli świad-
czących usługi hotelarskie, stawki za
segregowane odpady władze gminy
nie zmieniły od czasu objęcia przez
samorządy systemu gospodarowania
odpadami komunalnymi, czyli od 1
lipca 2013 roku.

- skąd nasi mieszkańcy czerpią
wiedzą na temat gospodarki od-
padami, ochrony środowiska,
działalności proekologicznej? 

- uruchomiliśmy w 2016 roku
stronę internetową poświęconą
gospodarce odpadami i ochronie
środowiska (www.ekomielno.pl).
Prowadzimy regularne akcje ekolo-
giczne skierowane do lokalnej
społeczności. wydajemy ulotki,
broszury, magnesy w celu podnie-
sienia świadomości o konieczno-
ścinp. właściwej segregacji. zainwe-
stowaliśmy w ekologiczne torby dla
seniorów i dzieci, aby podkreślać jak
możemy zaoszczędzić - raz na środ-
kach w domowym budżecie, dwa na
ochronie środowiska - rezygnując z
zakupów foliowych czy plastikowych
reklamówek.  dużym zainteresowa-
niem i pozytywnym odzewem

cieszył się nasz ubiegłoroczny
projekt zachęcający do sprzątania po
sobie na plaży.  Ponad 50 tablic z
pytaniami do turystów: „czy chcesz
wypoczywać w śmieciach?” uloko-
waliśmy wzdłuż naszych plaż we

wszystkich miejscowościach. Pyta-
nia były jednoznaczne  np.  „czy
lubisz leżeć w petach?”,  „czy lubisz
leżeć w odchodach?” i  zmuszały do
zastanowienia.  a to już dobrze. w
tym roku zaś uruchomiliśmy miejski
Punkt elektroodpadów. to pilotażo-
wy punkt w mielnie, do którego
można wrzucać żarówki, baterie,
zużyty drobny sprzęt elektroniczny,
płyty cd. Planujemy kolejne. nie
zapominamy też o najmłodszych
mieszkańcach gminy. to dla nich
zorganizowaliśmy konkurs ekolo-
giczny, w którym uczniowie klas i –
iii szkół podstawowych wykonywa-

li prace plastyczne, a starsza
młodzież prace fotograficzne doty-
czące sposobów segregacji odpadów
i walorów przyrodniczych w naszej
gminie. wiedza i świadomość dzie-
ci cieszy. naprawdę rozumieją dużo.

dostrzegają też piękno wokół nas.
Ponadto często także wspieramy
lokalne przedsięwzięcia czy pro-
jekty szkolne właśnie gadżetami
ekologicznymi dla najmłodszych.

- Jak w tych działaniach wygląda
coroczny obowiązek  składania
deklaracji przez mieszkańców?   

- myślę, iż doskonałym narzędziem
jest e-deklaracja, czyli możliwość
złożenia deklaracji śmieciowej bez
wychodzenia z domu. jednak nasi
mieszkańcy są zdyscyplinowani i
pamiętają o tej konieczności na
początku każdego roku kalendarzo-
wego. 
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- Gmina Mielno aktualnie jest
wzorem pod względem za-
rządzania gospodarką komu-
nalną i to z naszego doświad-
czenia korzystają inne
samorządy.  i tak np. radni
miasta kołobrzeg niejedno-
krotnie stawiają nas za wzór?  na
czym polega ten fenomen?

- stanowimy wzór, szczególnie
dla turystycznych gmin.  system wdro-
żony i stosowany przez nas zaczął się
samofinansować, co oznacza, że nie
musimy już „dokładać” do jego
zarządzania i obsługi.  Ponadto - co
kluczowe - system jest w 100 procen-
tach szczelny, czyli gospodarka odpa-
dami komunalnymi objęła wszystkie
nieruchomości zlokalizowane na tere-
nie gminy.  sprawnie działa także
kontrola pracowników urzędu miej-
skiego nowych obiektów w celu wery-
fikacji poprawności złożenia deklara-
cji, w szczególności dotyczy to
nieruchomości niezamieszkałych. i to
właśnie dzięki takim zespolonym dzia-
łaniom ilość np. „dzikich wysypisk”
spadła do zera. to sukces!

- w czym jesteśmy najlepsi?
Jakie są mocne strony gospo-
darki odpadami komunalnymi w
naszej gminie?

- najważniejsze to, iż stworzyli-
śmy system dostosowany do specyfi-
ki turystycznej gminy.  to dzięki
wielu analizom, rozmowom z
naszym burmistrzem, wybraliśmy
system naliczania płatności „od
wody”.  uważamy, że to był, jest i
będzie najsprawiedliwszy sposób 
w gminie, w której 98 procent 
mieszkańców żyje z turystyki, i w
której sezonowość wyznacza i tym
samym narzuca pewne trendy.

- konkretnie jakie, proszę na-
kreślić?

- Po pierwsze - harmonogramy
odbioru odpadów dostosowane są
właśnie do sezonowości, co oznacza
częstszy wywóz w sezonie letnim (do
trzech razy w tygodniu), a np. nasi
samorządowi sąsiedzi robią to znacz-
niej rzadkiej (1 raz na 2 tygodnie lub
1 raz w tygodniu). Po drugie - osoby
nieprowadzące działalności cało-
rocznej, ani sezonowej płacą opłatę
porównywalną lub mniejszą niż w
gminach, w których przyjęto sposób
naliczania stawek od osoby. Po trzecie
- wyposażyliśmy nieruchomości w
pojemniki w ilości i wielkości dosto-
sowanej do potrzeb właściciela bez

Mielno - wzorowa 
gospodarka komunalna 
Rozmowa z Robertem Pyć - kierownikiem Referatu Ochrony Środowiska i Gospodarki Komu-
nalnej Urzędu Miejskiego w Mielnie  

w dniach 18-20 maja 2018 roku w
mielnie odbędzie się XXViii Ogólno-
polska spartakiada Pracowników
wodociągów i kanalizacji im. tade-
usza jakubowskiego. w chwili obecnej
trwają zgłoszenia uczestników i zain-
teresowanie jest ogromne, co bez

wątpienia potwierdza popularność
mielna w całej Polsce. spodziewamy się
około 2000 uczestników. Osoby zain-
teresowane udzieleniem noclegów
(tylko z terenu osiedla unieście i posia-
dające pokoje z łazienkami) prosimy o
zgłaszanie się pod nr tel. 514 463 515. 

Zakwateruj sportowca
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Jedni z trzech gmin w
Polsce i Jedyni w woJe-
wództwie zachodnio-

Pomorskim OtRzymaliśmy
PRestiżOwą nagROdę „zdRO-
wy samORząd” za PROzdRO-
wOtne inicjatywy dla miesz-
kańców.

głównym celem konkursu był
wybór i nagrodzenie jednostek
samorządu terytorialnego, które w
sposób najbardziej efektywny reali-
zują zadania związane z promocją
zachowań prozdrowotnych, eduka-
cją zdrowotną i profilaktyką wybra-
nych chorób.

konkurs „zdrowy samorząd”
zorganizowany został już po raz
szósty przez Portalsamorządowy.pl
oraz portal i magazyn Rynek zdro-
wia.

do redakcji Portalu samorządo-
wego oraz portalu i magazynu
Rynek zdrowia wpłynęło aż 160
projektów zgłoszonych przez 60
samorządów. w wyborze laureatów
swoją wiedzą i doświadczeniem
wspomagała organizatorów rada
konsultacyjna złożona z wybitnych
specjalistów. 

nagrody zostały przyznane w
trzech kategoriach: zdrowe woje-

wództwo, zdrowy Powiat, zdrowa
gmina/zdrowe miasto. Organiza-
torzy konkursu zwrócili uwagę nie

tylko na skalę podejmowanych dzia-
łań, ale także unikatową w skali
kraju formę ich realizacji.  nagrody

wręczono podczas gali towarzy-
szącej  iii kongresowi wyzwań
zdrowotnych w katowicach,

zdrowotna moc samorządu

/MIASTO MIELNO. NAGRODA PRZYZNANA ZOSTAŁA ZA REALIZACJĘ PONIŻSZYCH PROGRAMÓW:/

• Program profilaktyki zakażeń wi-
rusem brodawczaka ludzkiego
HPV
• Wieloletni program polityki zdro-
wotnej szczepień dzieci przeciwko
pneumokokom – prowadzony jest
od 2008 roku.
• Szczepienia mieszkańców prze-
ciwko grypie .

Dbamy o zdrowie mieszkańców
Od 2006 r. przeprowadzono na te-
renie gminy Mielno 11 programów
profilaktycznych. Obecnie kontynu-

ujemy i realizujemy 5 programów:
1) Program profilaktyki zakażeń wi-
rusem brodawczaka ludzkiego HPV:
- w latach 2009-2017 zaszcze-
piono 224 dziewczęta,
- szczepienia prowadzone są w
danym roku dla jednego rocznika,
- wydano 259 750 zł,
- od 2017 r. jako jedyni w woje-
wództwie szczepimy najnowszą
szczepionką,
- w 2017 r. jako jedyni w woje-
wództwie otrzymaliśmy dofinanso-
wanie z NFZ a 2018 r. jako jedna

z trzech gmin w województwie 
2) Szczepienia dzieci przeciwko

ospie wietrznej:
- program realizowany od 2017 r.,
gdzie zaszczepiono 16 dzieci w
wieku 2 lat,
- wydano 8 000 zł,
- od 2017 r. jako jedyni w woje-
wództwie otrzymujemy dofinanso-
wanie z NFZ
3) Szczepienia dzieci przeciwko

pneumokokom:
- w latach 2008-2017 zaszcze-
piono 234 dzieci 4-letnich,

- szczepienia prowadzone są w
danym roku dla jednego rocznika,
- wydano 67 510 zł,
- w 2017 r. jako jedyni w woje-
wództwie otrzymaliśmy dofinanso-
wanie z NFZ, a 2018 r. jako jedna
z dwóch gmin w województwie
4) Szczepienia mieszkańców

przeciwko grypie:
- w latach 2008-2017 zaszcze-
piono 2 003 mieszkańców po-
wyżej 65. roku życia (ok. 200
osób rocznie)
- wydano 59 155 zł,

- w 2017 r. jako jedna gmina z
dwóch w województwie otrzyma-
liśmy dofinansowanie z NFZ, a
2018 r. jako jedna z pięciu gmin
w województwie 
5) Program profilaktyki raka gru-

czołu krokowego:
- w latach 2006-2017 przeprowa-
dzono badania wśród 1 187
mężczyzn powyżej 45-go roku
życia (ok. 100 osób rocznie),
- od 2008 r. badanie rozszerzone
jest o badanie krwi o antygen PSA
- wydano 112 669 zł

Promenada Przyjaźni w Mielnie

Startujemy z odbudową
do września powstanie odcinek

łączący dwie części mieleńskiej
promenady w ten sposób ciąg
widokowo-spacerowy wydłuży się
do 1600 metrów. to będzie dodat-
kowa i całoroczna atrakcja  dla
turystów – ocenia Olga Roszak -
Pezała, burmistrz mielna.

Przedmiotem projektu jest
przede wszystkim połączenie
dwóch istniejących odcinków

promenady w jedną całość. istnie-
jące zejścia na plażę przy ul. Orła
białego, chmielnej i mickiewicza
zostaną połączone kładkami posa-
dowionymi na stalowych palach,
tuż przed czołem wydmy. kładki
łącznie będą miały ok. 300 metrów
i dzięki nim promenada w mielnie
wydłuży się do ok. 1600 m. 

Projekt przewiduje wykonanie
fundamentów w postaci pali żelbe-

towych spinanych podwaliną
żelbetową, służących jako podpory
nośne konstrukcji stalowej.
nawierzchnia projektowanej kład-
ki wykonana zostanie z desek z
tworzyw sztucznych. w celu
zabezpieczenia wydm zaprojekto-
wana została również specjalna
mieszanka traw, która ma 
przede wszystkim zabezpieczyć
powierzchnię przed erozją. Prome-

nada stanie się także ważnym
elementem integrującym miasto
mielno, będzie można nią przejść
od centrum mielna aż do unieścia,
które od stycznia ubiegłego roku
stanowi osiedle miasta.  

Oprócz wymienionych kładek
wykonane zostanie nowe oświetle-
nie całości promenady oraz nowy
element - tablice promujące atrak-
cje mielna i całej gminy.

/FAKTY:/
- koszt inwestycji: ok 4 mln zł 
- dofinansowanie w ramach działania
RPO WZ na lata 2014 - 2020 - ok 1,7
mln zł- łączymy odcinki promenady już
istniejącej (tj. zejścia na plażę przy ul.
Orła Białego, Chmielnej, Mickiewicza)
- kładki będą miały długość ok 300 m
i dzięki nim promenada wydłuży się
do ok 1600 m. 
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w ostatni piątek lutego, w szko-
le Podstawowej w mielnie odbył się
dzień Patrona  - leonida teligi.
spotkanie stanowiło podsumowa-
nie projektu edukacyjnego „w jeden
dzień dookoła świata” realizowane-
go od grudnia ubr. przez uczniów
klasy ii b gimnazjum pod opieką
wychowawcy kamili Figielskiej.

uczestnikami święta byli
uczniowie wszystkich klas, nauczy-
ciele, dyrekcja szkoły oraz rodzice.
w roli gości specjalnych wystąpiła
rodzina dopierałów, właścicieli
agencji turystycznej bajad, która
od 30 lat organizuje wycieczki
trampingowe do krajów europy
zarówno dla uczniów, jak i nauczy-
cieli naszej placówki. swoją obec-
nością zaszczyciła nas również
burmistrz mielna, Olga Roszak –
Pezała.

dzień Patrona podzielony był na
trzy części. w pierwszej, którą
można nazwać widowiskową,
poznaliśmy informacje o żeglarzu
leonidzie telidze. zaprezentowali
je uczniowie przygotowani przez
opiekuna koła żeglarskiego i
nauczyciela geografii – dariusza
boratyńskiego. wspólnie zaśpiewa-
no hymn szkolny „Opty”.

głos zabrali jacek dopierała, jego
córka katarzyna oraz dyrektor sP
ewa jabłońska.  dzięki ich opowie-
ściom można było zrozumieć jaką
rolę w ich życiu odgrywa odkrywa-
nie świata i jego bogactw.

następnie na scenie przedstawi-
ły się kolejno klasy w objętych
konkursem tańcach, piosenkach i
pokazach. każda grupa reprezento-
wała inny kraj świata, przydzielony
wcześniej w wyniku losowania.

Po występach została otwarta
konkursowa strefa targów tury-

stycznych – w ciągu pół godziny
klasy starały się przekonać odwie-
dzających do głosowania na wyjazd
do reprezentowanego przez siebie
kraju. bogactwo symboli, dekoracji
i przepych serwowanych potraw
zaskoczyły gości, którzy wniosko-
wali o wydłużenie tej części spotka-
nia.

w części trzeciej nastąpiło
rozstrzygnięcie wszystkich okolicz-
nościowych konkursów oraz
wręczenie nagrody dyrektora szko-
ły:

konkUrs Plastyczny
„morskie PodróŻe”
w konkursie wzięło udział 21

uczniów z klas i- iii sP. trzy równo-
rzędne pierwsze miejsca zajęli: maja
Ćwirko (klasa iii a), wojciech
grodzki (klasa i), marta mrzewa
(klasa iii a)

konkUrs  literacki
„PodróŻ marzeŃ”
w konkursie wzięło udział 44

uczniów z klas iV-Vi sP. trzy
równorzędne pierwsze miejsca
zajęli: estera Reich (klasa iV a),
Filip wójtowicz (klasa V b), maria
lawrenc (klasa Vi a). Ponadto
wyróżniono: julię Ostrowską (klasa
iV a), adriana ligęzę (klasa iV a),
inkę kozę (klasa iV b) oraz Oliwie-
ra gniadka (klasa iV b)

konkUrs FotograFiczny
„PodróŻ marzeŃ”
w konkursie wzięło udział 13

uczniów z klas iV-Vii sP i gimna-
zjum. nadesłano 37 zdjęć trzy
równorzędne pierwsze miejsca
zajęli: martyna Pastwa (klasa Vii b),
weronika sapor (klasa Vii b), zofia
szyda (klasa V b).

konkUrs lingwistyczny
„JĘzyki Świata”
w przeprowadzonym przez

nauczyciela języka niemieckiego
beatę koszykowską konkursie
wzięło udział 19 uczniów z klas V-
Vii sP i 17 uczniów gimnazjum. 

maksymalną ilość punktów i
pierwsze miejsce zajął: adam
Franaszczuk (klasa Vi a), drugie
miejsce: zofia szyda (klasa V b),
trzecie miejsce: maksym solomen-
nyi (klasa Vii b).

PleBiscyt BiBlioteczny
„naJciekawsza ksiĄŻka 
o PodróŻach”
w przygotowanym z pomocą

bibliotekarza jolanty stęplewskiej
plebiscycie wzięło udział  195 uczni-
ów z klas iii- Vii sP i gimnazjum.
Oddawano głosy na 28 lektur o
podróża ch. najwięcej głosów otrzy-
mały: henryk sienkiewicz „w
pustyni i w puszczy” (33 głosy), jack
london „zew krwi” (21 głosów),
juliusz Verne „w 80 dni dookoła
świata” (12 głosów). spośród uczest-
ników plebiscytu wylosowano
trzech uczniów, którzy otrzymali
nagrody  książkowe: nikola adam-
czyk (klasa iii a), tomasz kaszew-
ski (klasa iV a) oraz katarzyna
Pietrzyk (klasa ii b gimnazjum). 

Podsumowanie uroczystości
stanowiło wręczenie nagrody dyrek-
tora szkoły. czek podróżny na
kwotę 500 zł z przeznaczeniem na
klasową wycieczkę krajoznawczą
zdobyli „reprezentanci” wielkiej
brytanii – uczniowie klasy iV a wraz
z wychowawcą ewą kazułą. Oprócz
braw i gratulacji zwycięzcy otrzy-
mali ufundowany przez Radę
Rodziców tort, a w degustacji
podobno uczestniczyła sama królo-
wa brytyjska.

Relację przygotowali uczniowie
klasy ii b gimnazjum wraz z wycho-
wawcą kamilą Figielską

w Jeden dzień dOOkOła Świata 
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w Jeden dzień dOOkOła Świata 



Organizatorzy pragną gorąco podziękować sponsorom. Szczególnie zaś: Woodland Spirit, Dajar Sp.z.o.o, Salon Fry-
zjerski Marlena Banaśkiewicz, Avangarda Studio Urody, DEGA Spółka Akcyjna, TenisPro Koszalin, Kammea Studio fry-
zjersko-kosmetyczne Marta Błasińska, Barbara Sobczak-Turek, Butik Valentina, Anna Stefanowska - Krafciarka, Domki
Letniskowe Kika, Stadnina Husarnia Sarbinowo, LALI - Ekspresowa Pracownia Urody, Odnovit Bartosz Bobrowicz, Play
Park Koszalin  Bilecka Lashes, Bistro Mexico, Centrum Rekreacji FORMA, Best GSM Koszalin, Royal Park Hotel & Spa,
Bursztynowy Pałac, Restauracja Biała Dama Mielno, Pracownia Czekolady Koszalin, Firma Performance Detailing Po-
lonez Garage, Freak Siłownia, Dj Kris, Ekologiczna Parowa Myjnia Samochodowa Baboro, Salon Urody Fancy Marta Gil,
Salon Urody Fancy Katarzyna Olejarczyk, Salon Urody Fancy Hanna Kanonowicz Centrum Glamour, Pensjonat Pod
Wydmą Unieście, Studio Fryzur Visage Koszalin, Foto Cake Art, Apartament Sea & Sun, Hotelik Brydar, Hotel Jawor,
Stowarzyszenie Sportowo-Kulturalne Orzeł Świeszyno, Open Sailing, Magola Szkoła Żeglarsto-Motorowa, Martimimie
Consulting Poland, Pilates Zatrzymać Czas Monika Marszałek, Chopper Koszalin Wioleta Wojciechowicz, Burmistrz
Miasta Mielna.
Podziękowania należą się również sianowskiej Fundacji „Jesteśmy Razem”,  Fundacji Pomocy Dzieciom ,,MAGIA”, Kole
Kobiet Konikowo, rodzicom ze szkoły w Sarbinowie za pyszne ciasta, Adamowi Szałek i firmie ADT za opracowanie gra-
fiki okolicznościowych plakatów,  Dariuszowi i Małgorzacie Zalewskim, Katarzynie Wietrak za oprawę techniczną i foto-
graficzną.
Koncert zorganizowało Stowarzyszenie Ekologiczne „Nasze Sarbinowo” i Szkoła Podstawowa w Sarbinowie wraz z przy-
jaciółmi z pubu „Prywatka” w Koszalina we współpracy z Ireneuszem Wisowatym (właścicielem klubu).
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Działają z pożytkiem dla ogółu 
na spotkanie zorganizowane

przez radę działalności Pożyt-
ku Publicznego, rozpoczynającą
swoją kadencję, licznie przyby-
li przedstawiciele mieleńskich
ngo. 

wszyscy zebrani mieli okazje
poznać twarze społeczników,
którzy na co dzień działają na rzecz
swoich lokalnych wspólnot, dzie-
ci, młodzieży, rozwijania pasji, czy
integracji międzypokoleniowej.
Rozmawiali o współpracy, inicjaty-
wach oddolnych, swoich proble-
mach, ale także i pomysłach na

uzupełnienie kalendarza imprez
mieleńskiego lata artystycznego
2018. Padły ciekawe pomysł na
projekty posezonowe, czy 
też rozszerzenie zasięgu dotych-
czasowych - cieszących się zainte-
resowaniem - imprez o całą
społeczność gminy. z dużym
poparciem uczestników spotkał
się zamysł zorganizowania wspól-
nego festynu naszych ngO. Pojawił
się nawet wstępny, majowy,
termin. 

O szczegółach będziemy infor-
mować na łamach naszej gazety.  

Chcą pomóc i potrafią 
n

ie sPOsób wyRaziĆ
naszej wdzięcznOści,
dziękujemy wszystkim,

któRzy zechcieli PRzyjśĆ i
byĆ tu dziś Razem z nami –
dziękOwała ROdzina POgO-
Rzelców z saRbinOwa ORga-
nizatOROm i wszystkim
ludziOm O wielkim seRcu,
POdczas chaRytatywnegO
kOnceRtu w kOszalińskiej
PRywatce.

z chwilą rozpoczęcia imprezy nie
było wiadomo ile funduszy uda się
uzbierać z wejściówek, licytacji,
loterii fantowej czy sprzedaży ciast
i smakołyków. jednak jedno było
pewne – wszyscy, którzy byli obec-
ni tego wieczoru okazali się praw-
dziwymi przyjaciółmi, chętnymi do
bezinteresownej pomocy drugiemu
człowiekowi. na koncercie nie
zabrakło burmistrza mielna Olgi
Roszak- Pezały, zastępy burmistrza
dominika groneta wraz z małżon-

ką, radnych Rady miejskiej mielna,
dyrektora mieleńskiego przedszko-
la, sponsorów, rodziny, przyjaciół,
nauczycieli ze szkoły w sarbinowie,
mieszkańców koszalina, sarbinowa,
mielna, gąsek, chłopów.

atrakcjami koncertu prowadzo-
nego przez krzysztofa Plewę oraz
Roberta szewela były występy
wokalne i taneczne. w programie
zaprezentowali swoje umiejętności
i pasje ania mural, Paula kocięcka,
ania ziejewska, studio tańca
„Pasja”, sax & decks, Orkiestra dęta

„morscy muzycy”. część arytstyczno
- muzyczną przeplatały liczne licy-
tacje podczas których zebrano 17.
922,89 zł, 100 usd i 20 euro. 

łzy wzruszenia popłynęły po
policzkach poszkodowanej w poża-
rze rodziny w momencie upublicz-
nienia informacji o uzbieranej
kwocie. jednak... to wciąż za mało
na budowę nowego domu. 

niebawem  kolejne imprezy oraz
akcja zbiórki datków do
puszek.Ponadto na Facebooku do
czerwca trwają licytacje internetowe
dla poszkodowanej rodziny (vide:
fb sylvia dj-Vocal)

17. 922,89 zł,
100 Usd 

i 20 eURO
zeBRanO POdCzas 
ChaRytatywneGO 

kOnCeRtU

Wszystkich chętnych, którzy chcie-
liby wspomóc pogorzelców zapra-
szamy do wpłat na konto:
94858110140201685620000002
koniecznie z dopiskiem: Apel o
pomoc dla rodziny z Sarbinowa.
Ewa Jabłońska
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Uczniowie są kreatywni
w ostatnim czasie zanotowa-

liśmy sporo sukcesów plastycz-
nych mieleńskich uczniów.
gratulujemy im  i ich opieku-
nom.

w Ogólnopolskim konkursie
Plastycznym "tęcza" uczniowie: zofia
szyda, ksawery sosnowski (kategoria
młodzik) oraz anna maciejczyk (kate-
goria gimnazjalista) otrzymali

wyróżnienia.  tegorocznej edycji przy-
świecało motto "świat w kolorach".

anię maciejczyk i jej talent
plastyczny doceniono także podczas
Ogólnopolskiego konkursu Plastycz-
nego „świat mojej wyobraźni”, w
którym przyznano jej ii miejsce.

Ponadto odnotowaliśmy kolejny
sukces ksawerego sosnowskiego w
międzyszkolnym konkursie Foto-
grafii dziecięcej, który odbył się w
szkole Podstawowej nr 7 w koszali-
nie. ksawery otrzymał wyróżnienie
i nagrodę od firmy FOX dystRy-
bucja, a do wystawy zakwalifiko-
wano wszystkie jego zdjęcia. w
konkursie wzięło udział 99 dzieci,
nadesłano 690 zdjęć, do wystawy
zakwalifikowano 194 prace 79 auto-
rów. konkurs był objęty honoro-
wym patronatem wicemarszałka
województwa zachodniopomor-
skiego, zachodniopomorskiego
kuratora oświaty oraz prezydenta
miasta koszalina.

gratulujemy młodym artystom i
czekamy na kolejne sukcesy!

kaMila FiGielska

Projekt Baltic Pipe

Wysłuchanie
publiczne 

na początku marca w zachod-
niopomorskim Urzędzie woje-
wódzkim w szczecinie odbyło
się w spotkanie informacyjne -
w ramach wysłuchania publicz-
nego - dotyczące Projektu Baltic
Pipe.

w spotkaniu uczestniczyli
przedstawiciele lokalnych społecz-
ności, reprezentanci administracji
samorządowej z województwa
zachodniopomorskiego, a także
organizacji rybackich. zgodnie z
procedurą Pci (Projekt wspólnego
zainteresowania), którą objęta jest
inwestycja baltic Pipe, celem wysłu-
chania było dostarczenie społecz-
nościom lokalnym, władzom samo-
rządowym oraz organizacjom
pozarządowym i innym zaintereso-
wanym informacji o projekcie oraz
umożliwienie zgłaszania uwag na
możliwie wczesnym etapie realizacji
inwestycji.

- Podczas szczecińskich konsulta-
cji zostały zaprezentowane m.in.
podstawowe założenia projektu dla

części morskiej i lądowej – informu-
je grzegorz kubiak, sekretarz urzędu
miejskiego w mielnie, uczestnik
spotkania – Omówiono rozważane
warianty trasy przebiegu gazociągu
oraz aktualny status i harmonogram
całej inwestycji, jak też terminarze
projektów składowych. wskazano
rodzaje potencjalnych oddziaływań
projektu na środowisko.

Podobne wysłuchania publicz-
ne odbyły się w tym roku w danii
(styczeń), w niemczech (luty) oraz
w szwecji (marzec).

jak zapewnia inwestor - polska
spółka gaz-system - najprawdopo-
dobniej jeszcze w tym roku dowie-
my się, gdzie dokładnie „wyjdzie” z
bałtyku planowany gazociąg. Pod
uwagę brane są trzy równoważne
lokalizacje: niechorze - Pogorzeli-
ca, Rogowo oraz gąski.lokalizacje
przebiegu gazociągu będą jeszcze
omawiane i konsultowane w trak-
cie oddzielnych spotkań, które
zostaną zorganizowane w poszcze-
gólnych gminach.

wkręcamy w kulturę na całego
c

entRum kultuRy w
mielnie znalazłO się
w elitaRnym gROnie 

50 jednOstek kultuRy w
POlsce, któRe zdObyły
gRant z PROgRamu naRO-
dOwegO centRum kultuRy
Pn. dOm kultuRy + inicjaty-
wy lOkalne 2018.

zgodnie z założeniem programu
główny nacisk położony jest na nawi-
ązywanie przez dom kultury stałych
relacji z mieszkańcami miejscowo-
ści, na terenie których działa placów-
ka. istotnie będzie także szukanie,
odkrywanie i aktywizowanie do
podejmowania wspólnych inicjatyw
z korzyścią dla społeczności lokal-

nych. jak realizacja programu będzie
wyglądała w praktyce? Pracownicy
ckm wraz z wolontariuszami będą
odwiedzać wszystkie  miejscowości
w gminie i rozmawiać z mieszkańca-
mi.  Poproszą o to by podzielili się z
nimi swoimi przemyśleniami na
temat kultury w gminie, tego czego
oczekują w sferze kultury, jakie mają
marzenia z tym związane. Postarają
się także uzyskać  odpowiedź  na
pytania: co cię interesuje? jakie są
twoje pasje? co możesz i potrafisz
dać innym?

w ckm będziemy wspólnie
rozmawiać i skreować kulturę w
gminie, i wokół nas. na tej podsta-
wie  stworzymy diagnozę potrzeb

kulturalnych mieszkańców gminy
mielno. zawarte w niej wnioski
posłużą do stworzenia oferty zajęć,
warsztatów czy spotkań, które zaan-
gażują mieszkańców gminy, a w
efekcie stworzą ciekawe wydarze-
nia, którymi będziemy mogli
pochwalić się przed innymi.

w przeprowadzeniu diagnozy
pomogą nam fachowcy z doświad-
czeniem w tego rodzaju działaniach
a następnie przygotują raport, który
zostanie podany do publicznej
wiadomości. na podstawie ustaleń
raportu zostanie ogłoszony konkurs
na projekty spójne z diagnozą. na
realizację projektu będzie można
dostać dofinansowanie w wysokości

do 22 tys. zł. w konkursie mogą
brać wyłącznie udział mieszkańcy
gminy, bo to oni będą realizować
zwycięski projekt.

diagnozę potrzeb i oczekiwań
kulturalnych w gminie mielno
rozpoczynamy w drugiej dekadzie
kwietnia.
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Mielno pierwsze na mistrzostwach
w

ORek Pełen medali
PRzywieŹli mieleń-
scy kaRatecy z mi-

stRzOstw kaRate kyOkushin
makRORegiOnu zachOdniegO
i międzywOjewódzkich mi-
stRzOstw młOdzików, któRe
Odbyły się w nOwej sOli. nagród
jest więcej niż startujących zawodni-
ków, gdyż niektórzy karatecy wywal-
czyli po dwa krążki. efekt imponu-
jący - mieleński klub sztuk i sportów
walki zajął dRużynOwO złote
miejsce na podium. brawo dla kara-
teków i ich szkoleniowca cezarego
banasiaka.

w tych prestiżowych zawodach
uczestniczyli medaliści mistrzostw
Polski, europy a nawet świata... więc
było na co popatrzeć. jednak najwię-
kszym sukcesem są dla nas nasi
zawodnicy na i miejscu drużynowo... 

Oto oni:  Jan miejrzejewski
(złoto kumite młodzików 12-13 lat),
wiktor szymczak (złoto kumite
młodzików 12-13 lat), koza Jakub
(srebro kumite wkf  młodzików i
brąz kumite młodzików 12-13 lat),
liwia chodakowska (brąz kumite

młodziczek 12-13 lat), weronika
sapor (srebro kumite wkf juniorek
młodszych i brąz kumite juniorek
młodszych 14-15 lat), maryna

Pastwa (brąz kumite wkf juniorek
młodszych i brąz kumite juniorek
młodszych 14-15 lat), Jakub snoch
(brąz kumite junior młodszy 14-15

lat), kacper snoch (brąz kumite
junior młodszy 14-15 lat), wojciech
Formela (srebro kumite wkf junior
młodszy 14 - 15 lat), Piotr Forme-

la (srebro kumite junior 16 -17 lat),
krzysztof stanek (srebro kumite
seniorów), Filip mierzejewski
(brąz kumite masters). 

/W OBIEKTYWIE/

W DRODZe PO KOlejNe ZłOtO... WyGRyWają BRaWUROWO, Mia-
żDżąc RyWalKi cZyli NaSZe SZcZyPiORNiStKi Z SZKOły PODSta-

WOWej W MielNie.PO RaZ KOlejNy UDOWODNiły, że Są W DOSKO-
Nałej FORMie i ZDOByły PieRWSZe MiejSce POKONUjąc PiłKaRKi

RęcZNe M.iN. Z KOSZaliNa, SZcZeciNKa, SłaWNa.teRaZ SięGNą PO
WOjeWóDZKie laURy. GRatUlUjeMy ZaWODNicZKOM i tReNeRce -

elżBiecie KOPeRa

Puchar trafił do Mielna 

iii Powiatowy turniej sołectw i
Osiedli w halowej piłce nożnej o
Puchar starosty koszalińskiego
wygrała drużyna z naszego Osiedla

centrum w mieście mielno. na
hali w Polanowie mieleńscy piłka-
rze amatorzy rozegrali siedem
meczy. sportowa rywalizacja była

częścią obchodów Powiatowego
dnia sołtysa, który w tym roku
odbył się w gąskach. 


