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zycie gminy

N
ajwięcej PieniędZy
pochłonie przebudowa
przedszkola, stadionu, 

ul. Brzozowej w Mielnie. Lista inwe-
stycji jest bardzo długa.

– W tegorocznym budżecie
prawie 11 mln pochłoną inwesty-
cyjne, które bezpośrednio wpłyną
na poprawę bezpieczeństwa i wize-
runku Gminy Mielno. Nadal prio-

rytetem są oczywiście drogi! Dla-
tego konsekwentnie realizujemy ko-
lejne etapy długofalowych zadań
takie jak: budowa promenady
Mielno – Unieście, dróg rowero-

wych w gminie, zaplecza stadionu 
w Mielnie, czy rozbudowa mieleń-
skiego przedszkola. 

(szczegóły na stronie 2.)

Darmowa
pomoc prawna
Od 1 stycznia 2016 r. działa
w Urzędzie Gminy w Mielnie 

PUNKT NIEODPŁATNEJ 
POMOCY PRAWNEJ

Punkt czynny w każdy wtorek 
i czwartek w godz. 14.00 – 18.00
(parter pok. 007)

Zgodnie z ustawą Ministerstwa
Sprawiedliwości o nieodpłatnej
pomocy prawnej oraz edukacji
prawnej, darmowa pomoc prawna
skierowana jest do: 

– osób, które nie ukończyły 
26. roku życia; osób f izycznych,
którym w okresie roku poprze-
dzającego zostało przyznane
świadczenie z pomocy społecznej
na podstawie ustawy o pomocy
społecznej; osób, które ukończyły
65 lat; osób posiadających ważną
Kartę Dużej Rodziny; komba-
tantów; weteranów; osób zagro-
żonych lub poszkodowanych 
katastrofą naturalną, klęską ży-
wiołową lub awarią techniczną. 

Pomoc prawna będzie polegała
na:

– poinformowaniu o obowiązu-
jącym stanie prawnym, przysłu-
gujących uprawnieniach lub spo-
czywających obowiązkach;

– wskazaniu sposobu rozwiąza-
nia problemu prawnego;

– pomocy w sporządzeniu pro-
jektu pisma w zakresie nie-
zbędnym do udzielenia pomocy, 
z wyłączeniem pism procesowych
w toczącym się postępowaniu
przygotowawczym lub sądowym 
i pism w toczącym się postępo-
waniu sądowo administracyjnym;

– sporządzeniu projektu pisma 
o zwolnienie od kosztów sądo-
wych lub o ustanowienie pełno-
mocnika z urzędu w postępo-
waniu sądowym lub ustanowienie
adwokata, radcy prawnego, do-
radcy podatkowego lub rzecznika
patentowego w postępowaniu
sądowo administracyjnym.

Uprawnieni będą mogli uzy-
skać informacje w zakresie:

– prawa pracy; przygotowania do
rozpoczęcia działalności gospo-
darczej; prawa cywilnego; prawa
karnego; prawa administracyj-
nego; prawa ubezpieczeń spo-
łecznych; prawa rodzinnego;
prawa podatkowego z wyłącze-
niem spraw podatkowych zwią-
zanych z prowadzeniem działal-
ności gospodarczej.

Więcej informacji uzyskają 
Państwo na stronie internetowej
Ministerstwa Sprawiedliwości, 
poświęconej darmowej pomocy
prawnej 
darmowapomocprawna.ms.gov.pl
lub w Internetowym Systemie
Aktów Prawnych. 

Budżet Gminy Mielno 2016 – jednomyślnie przyjęty

Budżet rozsądku 
i równowagi finansowej 

41 milionów złotych wyniesie tegoroczny dochód gminy Mielno, a inwestycje pochłoną 
11 milionów złotych – zakłada budżet, który radni przyjęli jednogłośnie.

W pierwszym półroczu 2016
roku powstanie w Mielnie
Gminne Centrum Kultury. 

Ta nowa instytucja mieścić się
będzie w budynku po dawnym
Domu Dziecka w Mielnie (przy 
ul. Bolesława Chrobrego 45), który 
gmina nabyła od koszalińskiego
starostwa. 

– Zabytkowe lokum, w samym
sercu gminy, idealnie nadaje się do
propagowania wszelkiej działalności
kulturalnej, muzycznej, teatralnej,
estradowej czy nawet kinowej 
– ocenia potencjał lokalowy wójt
Olga Roszak-Pezała.

Jednak sam budynek, nad którym
czuwa konserwator zabytków, wy-
magać będzie szeregu adaptacji i do-
stosowania do potrzeb działalności
Centrum. Bryła zostanie nienaru-
szona, jednak wewnątrz zaplano-
wano prawdziwą „rewolucję”. Do
końca listopada br. powstanie pro-

jekt budowlany z pozwoleniem na
budowę. A w planach jest zlokalizo-
wanie w obiekcie m. in.: biblioteki
publicznej z pracownią kompute-

rową, kafejki internetowej, audyto-
rium z całoroczną sceną, garderób
dla aktorów, pracowni plastycznych
i muzycznych z aneksem ku-

chennym. Ponadto przewiduje się
również wykonanie projektu zago-
spodarowania terenu przed budyn-
kiem. 

Będzie dom pełen kultury  

DAWNIEJ W BUDYNKU MIEŚCIŁ SIĘ M.IN. DOM UZDROWISKOWY (KURHAUS), POTEM DOM DZIECKA (DO
2010 R.), PO CZYM PRZEKSZTAŁCONO GO W OBIEKT TURYSTYCZNY „WODNIK”.
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/FELIETON WÓJTA/

Dziękuję 
za wsparcie
Początek roku sprzyja planom 

i postanowieniom. Ja – jako gospo-

darz gminy – postanowiłam zreali-

zować założenia zapisane w tego-

rocznych planach inwestycyjnych.

Cieszę się, iż znalazły one jedno-

głośnie wsparcie całej Rady Gminy

Mielno. To dobry kierunek roz-

woju naszej „Małej Ojczyzny”,

dobry bo wspólnie wypracowany.

Wierzę, iż doczekamy się otwarcia

Centrum Kultury, którego w naszej

gminie brakuje od lat. Myślę, iż ta

instytucja będzie w stanie reali-

zować misję wspierania wszelkich

działań z dziedziny szeroko rozu-

mianej kultury, zarówno popu-

larnej, jak i wysokiej. Ponadto

będziemy kontynuować inwestycje

już rozpoczęte m.in. budowę za-

plecza dla sportowców na sta-

dionie w Mielnie, rozbudowę mie-

leńskiego przedszkola, remonty

dróg, rewitalizację promenday na

odcinku Mielno – Unieście. Sta-

wiamy też na poprawę wizerunku

gminy i rekreację, a więc powstaną

kolejne place zabaw dla dzieci,

wiaty przystankowe, drogi rowe-

rowe, dojścia i zejścia do plaży oraz

centrum przesiadkowe w Mielnie.

Planujemy też zakup zamiatarki

drogowej, bo dróg też do

sprzątania przybywa. Myślę, 

iż wszystkich zarówno turystów,

jaki i mieszkańców ucieszy 

budowa sieci Internetu szerokopa-

smowego na terenie naszej gminy.

Gminy Mielno, która może też

przekształci się w Miasto Mielno...

Liczę, iż te plany zrealizujemy

wszyscy zgodnie!

OLGA ROSZAK-PEZAŁA, 

WÓJT GMINY MIELNO

B
Udżet na 2016 rok jest
tworzony w powiązaniu 
z Wieloletnią Prognozą 

Finansową dla Gminy Mielno na
okres 2016-2029 i realizowany 
z uwzględnieniem strategicznych
celów oraz zasadami polityki budże-
towej. Należy podkreślić, iż od kilku
lat następuje stopniowa redukcja za-
dłużenia gminy, która prowadzona
jest w sposób niezagrażający priory-
tetom polityki prorozwojowej.

– Położony został nacisk na za-
chowanie bezpiecznej równowagi
między potrzebami rozwojowymi
gminy, a możliwościami budżetu 
z uwzględnieniem wsparcia zewnę-
trznego stanowiącego bezzwrotną
pomoc f inansową z UE – podkreśla
wójt Olga Roszak-Pezała. 

W ramach projektów współf i-
nansowanych z budżetu UE istotne
znaczenie będą mieć szczególnie
zadania planowane do realizacji
wspólnie z innymi samorządami
przy wykorzystaniu nowej formy
współpracy, zwanej Zintegrowane
Inwestycje Terytorialne oraz przed-
sięwzięcia prowadzone zgodnie 
z Planem Gospodarki niskoemi-
syjnej dla Gminy Mielno na lata
2015 – 2023”.

Łączna wartość wydatków mająt-
kowych w 2016 r. wyniesie blisko
10,91 mln zł, co oznacza poziom 
niższy do wydatków wykonanych 
w ubiegłym roku. 

Skąd się biorą 
pieniądze? 

Dochody budżetu Gminy Mielno
zaplanowano w kwocie 41.005.380,00
zł. Składają się na to dochody bie-
żące – 34.500.000,00 zł oraz do-
chody majątkowe – 6.505.380,00 zł.

Zasadą jest, że około 74 proc.
wszystkich dochodów bieżących bu-
dżetu gminy stanowią dochody
własne, czyli te na których wyso-
kość samorząd ma bezpośredni
wpływ. 

Najważniejsze źródło dochodów
własnych stanowią podatki i opłaty
lokalne, a w szczególności podatek
od nieruchomości, który stanowi
w strukturze planowanych na 2016 r.

dochodów bieżących 40 proc., co
daje kwotę 13,8 mln zł. 

– Przy planowaniu wpływów z po-
datku od nieruchomości wzięto pod
uwagę skutki braku planu zagospo-
darowania przestrzennego na nie-
których obszarach, co pozwala po-
datnikom na dokonanie zmiany
funkcji budynków, które następnie
może powodować zmniejszenie
wpływów – tłumaczy wójt. 

Drugim pod względem wielkości
wpływem z tytułu podatków i opłat
lokalnych są wpływy z tytułu
opłaty targowej i opłaty miej-
scowej w planowanej łącznej wy-

sokości 3.400.000,00 zł, która 
stanowi blisko 10 proc. dochodów
bieżących. 

Sukcesywny wzrost dochodów
pozyskiwanych z tego źródła 
związany jest głównie ze stale ro-
snącą ilością miejsc wypoczynku 
dla turystów oraz godną zauważenia
skrupulatnością i wiedzą kwatero-
dawców, którzy pobierają i odpro-
wadzają tę opłatę do budżetu
gminy.

Około 8 proc dochodów bie-
żących stanowią pozostałe do-
chody własne, między innymi 
z dzierżawy majątku, czynszów 
komunalnych, zajęcia pasa drogo-
wego, opłat za zezwolenia na
sprzedaż alkoholu oraz opłat za wy-
cinkę drzew i innych drobnych
wpływów. 

Znaczącą, bo stanowiącą 10,7
proc. ogólnej kwoty dochodów bie-
żących, tj. 3.700.000,00 zł, jest
opłata za gospodarowanie odpa-
dami komunalnymi. Opłaty te po
raz pierwszy gmina uzyskuje od
kwietnia 2014 r. także od podmiotów
niezamieszkałych na jej terenie, 
a prowadzących działalność gospo-
darczą. Wpływy do budżetu na 2016
r. oszacowano na podstawie dekla-
racji złożonych przez korzystających
z systemu oraz wysokości realizowa-
nych wpływów z tego tytułu w trzech
ostatnich kwartałach 2015 r. 

Ponad 19,5 proc. wpływów bie-
żących do budżetu stanowią udziały
w podatkach od osób fizycznych
(Pit) – 3.480.615,00 zł i prawnych
(Pit) – 62.917,00 zł oraz subwencja
oświatowa – 3.165.502,00 zł.

Gmina Mielno planuje również 
w swoim budżecie dochody mająt-
kowe, które stanowią ok. 15,9 proc.
ogólnej kwoty dochodów. Dotacje na
zdania inwestycyjne zaplanowano na
łączną kwotę 3.684.400,00 zł, do-
chody ze sprzedaży majątku na
kwotę 2.740.000,00 zł.

Na co wydamy?!
Projekt budżetu gminy na 2016 r.

został sporządzony w oparciu 
o wnioski złożone przez jednostki
organizacyjne gminy, pracowników
gminy – w zakresie zadań realizowa-
nych przez Urząd Gminy w Mielnie,
jednostki pomocnicze – Sołectwa,
komisje Rady Gminy, jednostki 
zewnętrzne oraz mieszkańców.
Wszystkie wnioski zostały wnikliwie
rozpatrzone, na ich podstawie usta-

Budżet Gminy Mielno 2016 

Bezpieczny i rozsą  

Ostatnią inwestycją drogową ukończoną w 2015
roku była ulica Południowa w Sarbinowie. 
W tegorocznym budżecie inwestycje drogowe są
też priorytetem samorządu mieleńskiego. 
Ta długo oczekiwana przez mieszkańców oraz
turystów inwestycja poprawi ruch samochodowy 
i pieszy w Sarbinowie – szczególnie w sezonie
letnim. 
Długość zrealizowanego odcinka ul. Południowej 
to 1606 m, szerokość jezdni  7 m, a chodnika 
2 m. Wzdłuż ulicy powstała ścieżka rowerowa, 300
miejsc parkingowych, zatoki autobusowe oraz

zamontowano ławki. W trakcie realizacji inwestycji
rozbudowano także kanalizację deszczową 
w systemy podczyszczania wody, wykonano remont
przepustów oraz zainwestowano w elementy
kanalizacji sanitarnej. Całość została oświetlona
lampami ulicznymi z oprawami LED (z możliwością
regulacji)
Koszt inwestycji wyniósł 4 979 163,49 zł
(w tym prace dodatkowe). Inwestycję sfinansowano
z Narodowego Programu Przebudowy Dróg
Lokalnych (w wysokości 50 proc. kosztów
kwalifikowalnych) oraz ze środków Gminy Mielno.

Południowa w Sarbinowie… 
zachwyci nie tylko w sezonie 

Warto przypomnieć, że w 2016 r.
planuje się wprowadzenie dwóch
stref poboru opłaty targowej, 
w których będzie pobierana zróżni-
cowana opłata uwzględniająca
atrakcyjność ulic i miejscowości
oraz dążenia gminy do zmiany wize-
runku poprzez stopniowe elimino-
wanie tymczasowych obiektów han-
dlowych zwłaszcza w obszarze, 
w którym obowiązuje plan zagospo-
darowania przestrzennego. 
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dny 

lono priorytety wydatków bieżących
oraz inwestycyjnych z uwzględnie-
niem możliwości f inansowych bu-
dżetu gminy. 

Wydatki bieżące zabezpieczają
prawidłową realizację zadań obliga-
toryjnych własnych i zleconych.

Na transport i łączność (pod tym
określeniem kryją się także wydatki
m.in. na budowę nowych dróg prze-
znaczono prawie 11 proc. budżetu 
(4 763 380 zł). Na oświatę i wycho-
wanie samorząd przeznaczy blisko
20 proc. budżetu tj. 8 651 915 zł,
pomoc społeczna pochłonie prawie 
7 proc., tj. 3 097 200 zł, a gospodarka
komunalna i ochrona środowiska 
9 859 101 zł, czyli 22 proc. wydatków.
Wydatki na kulturę f izyczną oraz
kulturę i ochronę dziedzictwa 
narodowego sięgaj ponad 5 proc. 
budżetu, co daje kwote ponad 2 650
tys. zł. 

/WAŻNIEJSZE INWESTYCJE /
łączna kwota 11 mln złotych, w tym, m.in.:  
� Drogi publiczne powiatowe 100.000,00
Przebudowa drogi powiatowej nr 0354Z Gąski – Paprotno – 100.000,00
� Drogi publiczne gminne 3.334.100,00, w tym m.in.: 
1. Budowa promenady od ul. W. Polskiego w Mielnie do ul. Pogodnej w Unie-
ściu, etap III  budowa toalety przy ul. Orła Białego w Mielnie – 300.000 zł
2. Budowa dróg rowerowych w Gminie Mielno – 55.000 zł
3. Przebudowa ulic na osiedlu w Mielnie – 715.000 zł
4. Rewitalizacja sieci dróg w miejscowości Gąski – 200.000 zł
5. Budowa ul. Brzozowej w Mielenku wraz z zejściem na plażę – 1.622.600 zł
6. Budowa dojścia na plażę w miejscowości Chłopy – 200.000 zł
7. Zabezpieczenie brzegu morskiego na wysokości miejscowości Mielno-Unie-
ście – 100.000 zł
8. Budowa chodnika przy drodze powiatowej w Niegoszczy od ul. Morskiej do
skrzyżowania w obrębie ewidencyjnym Niegoszcz – 30.000 zł
9. Przebudowa ulicy Spokojnej i Spacerowej w Sarbinowie – 80.000 zł
10. Budowa sieci Internetu szerokopasmowego na terenie Gminy Mielno 
– 100.000 zł
11. Rozbudowa budynku przedszkola w Mielnie – 1.600.000 zł 
12. Budowa świetlicy w Chłopach – 400.000 zł 
13. Budowa świetlicy w Gąskach – 100.000 zł 
14. Budowa placu rekreacyjnego w Łazach – 100.000 zł
15. Budowa stadionu w Mielnie wraz z budynkiem zaplecza – 1.000.000 zł 
16. Budowa Gminnego Centrum Kultury – 800.000 zł
� Oczyszczanie miejscowości – 1.200.000 zł, w tym m.in.: 
1. Budowa toalety w Chłopach – 200.000 zł
2. Zakup zamiatarki drogowej – 700.000 zł 
3. Zakup urządzenia do sprzątania plaż – 300.000 zł 
� Oświetlenie ulic, placów i dróg – 470.000 zł, w tym m.in.: 
1. Budowa oświetlenia ul. Wakacyjnej w Mielnie – 60.000 zł 
2. Budowa oświetlenia od ul. Świerczewskiego do ul. Saperów w Unieściu 
– 250.000 zł
3. Montaż oświetlenia solarnego w Sarbinowie przy ul. Nad Rozlewiskiem 
– 90.000 zł
4. Budowa oświetlenia w kierunku wysypiska w Mielnie – 40.000 zł
� Adaptacja pomieszczeń szkolnych na ośrodek zdrowia w Sarbi-
nowie 492.000 zł
� Gospodarka komunalna, 303.000 zł w tym m.in.:
1. Zagospodarowanie terenów wokół bunkrów w Mielnie – 50.000 zł
2. Budowa placu rekreacyjnego za pętlą autobusową w Sarbinowie 
– 53.000 zł
3. Budowa placu rekreacyjnego w Łazach – 100.000 zł

Molo prawie
jak w Sopocie 
W Chłopach można podziwiać
dwupoziomowe molo, które jest
finałem projektu pn. „Modernizacja
przystani rybackiej”, realizowanej
przez Urząd Morski w Słupsku. 
W ramach środków z Programu
Operacyjnego „Zrównoważony
rozwój sektora rybołówstwa 
i nadbrzeżnych obszarów rybackich
2007-2013” zbudowano także
nową dalbę wyciągową, wymieniono
urządzenia wyciągowe,
zainstalowano nową trafostację
oraz wyremontowano nawierzchnię
przy boksach rybackich.
Wartość projektu wyniosła:
5.210.242,00 zł.

Atrakcyjne położenie gminy, jako
gminy nadmorskiej, zapewnia sys-
tematyczne wpływy dochodów z ty-
tułu opłat za zajęcie pasa drogo-
wego oraz dzierżaw sezonowych
nieruchomości. Są to jednak 
dochody niełatwe do oszacowania 
z uwagi na trudno przewidywalny
popyt na najem nieruchomości
będących we władaniu gminy.

Zakończone zostały roboty
budowlane na siedmiu zadaniach,
realizowanych z projektu Ochrona
Brzegów Morskich Pobrzeża
Koszalińskiego, w ramach
Programu Operacyjnego
Infrastruktura i Środowisko, w tym
na kanale jamneńskim.
W ramach przedsięwzięcia
powstały dwie opaski brzegowe 
o łącznej długości 500 metrów
oraz ażurowy falochron o potężnej
konstrukcji betonowo-stalowej 
i długości 200 metrów.
Cel: ochrona przed falowaniem
morza.

Nowoczesna 
ochrona brzegu

/W OBIEKTYWIE/

GOSPODARZ GMINY
PODCZAS SPO-

TKANIA PODSUMO-
WUJĄCEGO UNIJNY
PROJEKT PN. „IN-

TERNET NAJLEPSZĄ
SZANSĄ ROZWOJU

MIESZKAŃCÓW
GMINY MIELNO”

WRĘCZYŁA KOLEJNE
ZESTAWY KOMPUTE-
ROWE Z DOSTĘPEM

DO INTERNETU 
I DRUKARKAMI.

DZIĘKI OSZCZĘDNO-
ŚCIOM POWSTAŁYM
PODCZAS REALIZACJI
CYFROWEGO PRZED-
SIĘWZIĘCIA UDAŁO

SIĘ POSZERZYĆ
GRONO ODBIORCÓW
Z TZW. LISTY REZER-

WOWEJ.



Przed Świętami Bożego Naro-
dzenia powstała inicjatywa, aby
wspomóc najbardziej potrzebujące 
i ubogie rodziny z gminy Mielno, po-
przez zbiórkę żywności. Taką po-
mocną dłoń wyciągnęli chętnie pra-
cownicy: Urzędu Gminy w Mielnie,

Mieleńskiego Ośrodka Sportu i Re-
kreacji, Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej, Centrum Promocji i In-
formacji Turystycznej, Biblioteki
Gminnej, mieleńskich placówek
oświatowych, Zakładu Wodocią-
gowo-Kanalizacyjnego w Unieściu. 

Magia świąt... płynąca z serca
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Masz wątpliwość, 
czy badanie mammogra-
ficzne jest konieczne? 

Mammograf ia trwa jedynie kilka
minut i polega na zrobieniu 4 zdjęć
rentgenowskich – dwóch projekcji
każdej piersi. Pozwala na rozpo-
znanie i wykrycie tzw. zmian bezob-
jawowych (guzków oraz innych nie-
prawidłowości w piersi) w bardzo
wczesnym etapie rozwoju – wtedy,
kiedy nie są one wyczuwalne przez
kobietę lub lekarza, co bardzo
istotnie zwiększa szansę wyleczenia. 

„Mimo, iż mammograf ia to naj-
skuteczniejsza metoda prof ilaktyki
raka piersi, nadal mniej niż połowa
kobiet poddała się bezpłatnemu 
badaniu w ramach Populacyjnego
Programu Wczesnego Wykrywania
Raka Piersi – mówi dr Małgorzata
Cymerman z LUX MED Diagnostyka
– Zachęcamy panie do prof ilaktyki
związanej z rakiem piersi, gdyż jest
to najczęściej występujący nowotwór
złośliwy wśród Polek.” 

LUX MED Diagnostyka za-
prasza panie na bezpłatne ba-
dania mammograficzne w mam-
mobusie, które odbędą się:

� Mielno – 9 lutego na deptaku
przy fontannie, ul. kościuszki

Bezpłatna mammograf ia dla pań
w wieku: 

� 50 – 69 lat
Badanie w ramach Populacyjnego

Programu Wczesnego Wykrywania
Raka Piersi jest bezpłatne, refundo-
wane kobietom co 2 lata przez Naro-
dowy Fundusz Zdrowia (lub co 12
miesięcy dla kobiet, które w ramach
realizacji Programu otrzymały od-
powiednie pisemne wskazanie). Nie
jest wymagane skierowanie lekar-
skie.

� 40 – 49 oraz 70 – 75 lat 
Badania wykonywane są w ra-

mach Projektu „Poprawa dostęp-
ności i jakości usług medycznych 
w ramach Populacyjnego Programu
Wczesnego Wykrywania Raka
Piersi” współf inansowanego z fun-
duszy EOG i Norweskiego Mecha-
nizmu Finansowego. Wymagane jest
skierowanie lekarskie od lekarza do-
wolnej specjalizacji. Więcej infor-
macji o badaniach oraz wzór skiero-
wania na stronie: www.fundusze.
mammo.pl 

Na badania w ramach obu pro-
gramów prosimy o wcześniejszą re-
jestrację pod nr tel. 58 666 2 444.
Call Center czynne jest 7 dni w tygo-
dniu.

Kończysz 50 lat? Zyskujesz przywilej od NFZ!
Urodziła się Pani w roku 1966? 

Od tego roku przysługuje Pani bezpłatne badanie mammograficzne, 
refundowane przez NFZ, realizowane w ramach Populacyjnego Programu 

Wczesnego Wykrywania Raka Piersi! 
Nie czekaj na zaproszenie, zarejestruj się już teraz!

C
harytatywne PrZy-
jęcie artyStycZne 
w Hotelu Unitral to jedno 

z wielu przedsięwzięć zorganizowa-
nych dla Walecznego Małego Franka.
Imprezę zorganizowali pracownicy
Hotelu Unitral w Mielnie należącego
do sieci Hoteli Nadmorskich
wspólnie z „Fundacją Dwa Serca” 
z Koszalina. 

Podczas grudniowego wieczoru
wystąpiła w Mielnie ZoSia Karbo-
wiak wraz z zespołem, Grzegorz Ha-
lama, Piotr Zemła. Można było też
podziwiać tancerzy ze Studia Tańca
„Pasja” w Koszalinie oraz pokaz
mody w udzialem wyjątkowych 
modeli i modelek (m. in. samo-

rządowców, ludzi ze świat sztuki 
i biznesu z regionu). 

Akcję poprowadzili Krzysztof

Plewa (dziennikarz Radia Koszalin) 
i Dorota Zawadzka (znana jako Super
Niania).

By małe serce 
bić nie przestało!
Wsparliśmy małego Franka podczas Charytatywnego Przyjęcia 
Artystycznego – „Franek Waleczne Serce”. 

/FRANEK SOBIERAJ/
Urodził się w styczniu 2015 roku z poważną wadą serca. Od urodzenia był 
hospitalizowany i poddawany operacjom. Jego stan jest jednak nadal bardzo
ciężki. Niestety żadna klinika w Polsce na ten moment nie chce podjąć się
operacji. Czas jednak gra na niekorzyść Franka, dlatego też jego rodzice zde-
cydowali się na przeprowadzenie operacji w Klinice Uniwersyteckiej w Mün-
ster. Jej koszt wynosi 36 500 Euro, co niestety znacznie przekracza możli-
wości finansowe rodziny dziecka. Stąd cała armia ludzi dobrego serca
wspomaga walkę małego chłopca...
Z OSTATNIEJ CHWILI... Jak zamykaliśmy wydanie styczniowego biuletynu
Franek był operowany w klinice w Münster przez samego mistrza prof. Edwarda
Malca – światowej sławy polskiego kardiochirurga dziecięcego. Trzymamy kciuki.

/W OBIEKTYWIE/

EKOWSPÓLNOTA 
– LOKALNA ORGANI-

ZACJA TURY-
STYCZNA BYŁA 

ORGANIZATOREM
„EKO-ŚWIĘTO-

WANIA” Z DZIEĆMI.
W ZABAWIE UCZEST-

NICZYŁO PONAD 
80 UCZNIÓW GMIN-
NYCH PLACÓWEK

OŚWIATOWYCH. NIE
ZABRAKŁO DEKO-
RACJI ŚWIĄTECZ-

NYCH CIASTECZEK,
KONKURSÓW Z NA-
GRODAMI I... WŁA-

SNORĘCZNIE WYKO-
NANYCH OZDÓB
CHOINKOWYCH.

DZIĘKI HOJNOŚCI DARCZYŃCÓW PACZKAMI Z ŻYWNOŚCIĄ UDAŁO SIĘ
OBDAROWAĆ AŻ 55 RODZIN Z NASZEJ GMINY. WSZYSTKIM – ZA OKA-
ZANE SERCE – GORĄCO DZIĘKUJEMY! 
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/KRÓTKO/

Co dalej gimnazjalisto
17 grudnia odbyły się pierwsze za-
jęcia w zakresie doradztwa zawodo-
wego „I co dalej gimnazjalisto...”.
Do udziału w zajęciach zaproszeni
zostali: Jolanta Kaczmaryk z Cen-
trum Ustawicznego Kształcenia 
w Koszalinie oraz Maciej Wikto-
rowski z Koszalińskiego Elektronika.
Przedstawili oni uczniom klas dru-
gich i trzecich gimnazjum możli-
wości jakie istnieją przy wyborze
drogi rozwoju zawodowego. Do
udziału w tego typu zajęciach za-
praszamy także rodziców.

Rozmowy o zdrowiu 
21 grudnia uczniowie ZS w Mielnie
wysłuchali prelekcji przedstawicieli
Państwowej Inspekcji Sanitarnej 

w Koszalinie pod hasłem „Poroz-
mawiajmy o zdrowiu i nowych za-
grożeniach”. 
W trakcie zajęć gimnazjaliści zapo-
znali się ze szkodliwością i zagro-
żeniami jakie niosą ze sobą nowe
narkotyki i inne substancje psycho-
aktywne (dopalacze).
Poinformowani zostali o odpowie-
dzialności w świetle przepisów
prawa wynikających z posiadania
lub obrotu narkotykami bądź dopa-
laczami.
Dla klas I-III szkoły podstawowej
prelekcja obejmowała materiał do-
tyczący profilaktyki nadwagi oraz
otyłości. Panie zachęcały do ogra-
niczenia produktów typu fast-food
lub słodkich, gazowych napojów 
w codziennej diecie.

Na 293 km polskiego wybrzeża 
– między Łazami a Unieściem – po-
wstała atrakcja turystyczna opowia-
dająca o pamiętnym wydarzeniu
sprzed 2 lat jakim było... odnale-
zienie ciała wala butelkonosego na
naszym Wybrzeżu!

Wystawa okolicznościowych ta-
blic wielkoformatowych powstała

dzięki wsparciu Ministerstwa Środo-
wiska i zaangażowaniu Błękitnego
Patrolu WWF.

Na ośmiu tablicach wzbogaco-
nych fotograf iami zaprezentowano
szczegóły dotyczące samego ssaka,
moment jego odnalezienia oraz
dalsze działania mające na celu po-
zyskanie szkieletu do preparowania.

„Jak to z owym walem było”…

Po raz kolejny Stowarzyszenie
Forum Samorządowe przyznało
uczniom jednorazowe stypendia.
Tym razem pomiędzy 34 uczniów
Szkoły Podstawowej i Gimnazjum
w Mielnie rozdzielono kwotę 7 700
złotych.

W podziękowaniu za ten wspa-
niały gest Julka Różańska, Kala Bu-

cholc i Matylda Cybulska, w imieniu
obdarowanych uczniów, przekazały
przedstawicielom Forum: Alicji Ma-
tusewicz i Bogdanowi Wingertowi
świąteczne upominki.

Wszystkim członkom zaprzy-
jaźnionego ze szkołą Stowarzyszenia,
za ten ogromny dar serca, uczniowie
złożyli gorące podziękowania.  

Podziękowali za stypendia

Instytut muzyki Akademii Po-
morskiej objął patronatem dziecięcą
orkiestrę dętą „Morscy muzycy” 
z Sarbinowa. Cel – muzyczna i arty-
styczna symbioza

Akademicy podkreślają, że pro-
jekt szkolnej orkiestry jest zbieżny 
z wizją pedagogiki muzycznej reali-
zowane przez instytut, zarówno 
w specjalności „edukacja muzyczna”,

jak i „animacje kultury”. Podkreślają,
że orkiestra od początku związana
jest z AP poprzez założycielkę, która
jest absolwentką tejże uczelni, jak 
i instruktora, który jest obecnie wy-
kładowcą w AP. 

Patronat umożliwi szerszą
współpracę, zarówno w ramach
praktyk, jak i różnych wydarzeń ar-
tystycznych.

Mają swoich mistrzów 

Podopieczni gminnych świetlic
środowiskowych latem sadzili
drzewa owocowe i zakładali ogródek
warzywny. Teraz w ramach warsz-
tatów kulinarnych poznawali przy-
prawy i zioła. W działaniach stosują
dewizę: „Zmień świat zaczynając od
swojego podwórka...”.

W grudniowe popołudnie w „Ry-
bacówce” zapachniało bazylią,
świeżą miętą, cynamonem i goździ-
kami, za stołem stanęli mali i duzi
degustatorzy oraz kucharze za-
równo profesjonaliści, jak i ama-
torzy. 

Finał wprowadził wszystkich 
w zachwyt – było i coś dla oka, i dla
podniebienia. Wspólnie stworzyli
widowisko dań. 

Warsztaty są częścią projektu re-
alizowanego w gminnych świetlicach
środowiskowych przez Stowarzy-
szenie Pomost w Unieściu.

Zmieniają
świat 

� CZWARTEK 11.02.2016
15:00-18:00 Kąpiel w baliach i sauna

� PIĄTEK 12.02.2016
10:00-18:00 Kąpiel w baliach i sauna
11:00-17:00 Morsowa Ulica (deptak)
11:00-17:00 Aktywności Sportowe (plaża lub deptak)
14:00-17:00 Komnata Tajemnic – Wróżby morsowe
16:00-18:00 Rozbiegane Morsy z biegnijmy.pl
20:00 Karaoke w Disco Mors (disco plaza)
22:00 Disco Mors

� SOBOTA 13.02.2016
10:00-16:30 Kąpiel w baliach i sauna

11:00-16:00 Morsowa Ulica
12:00-13:00 One Bilion Rising (deptak)
11:00-17:00 Aktywności Sportowe
11:00-14:00 Komnata Tajemnic – Morsowy pałac
ślubów
18:00-23:30 Wielki Bal Morsów
19:00-24:00 Bal w Krokusie
21:00 Disco Mors
00:00 Niespodzianka w Disco Mors

� NIEDZIELA 14.02.2016
11:00 Parada Morsów
12:00 Wspólna kąpiel morsów

PROGRAM XIII MZM 2016
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Podczas grudniowej sesji
Rady Gminy, w wyniku loso-
wania, wyłoniono zwycię-
zców konkursu poboru
opłaty miejscowej w roku
2015. Trafiły do nich na-
grody – telewizory 42-ca-
lowe.

Atrakcyjne nagrody rozlosowano
wśród osób, które w tym roku na te-
renie gminy zajmowały się zbiera-
niem opłaty od turystów. 

Stawkę opłaty miejscowej, terminy
płatności oraz sposób jej poboru re-
guluje uchwała Rady Gminy. Od 2016
roku wysokość dziennej opłaty miej-
scowej wyniesie 1,80 zł, to o 30 groszy

mniej niż dotychczas. Uchwała pod-
jęta przez radnych podczas listopa-
dowej sesji nie zakłada żadnych
zniżek. Każdy kto przyjedzie do gminy
na dłużej niż dobę w celach turystycz-
nych, wypoczynkowych czy szkole-
niowych zapłaci taką samą stawkę.
Opłatę pobierają inkasenci, czyli biura
turystyczne, kierownicy, właściciele 
i dzierżawcy ośrodków wczasowych,
pól campingowych i namiotowych,
hoteli bądź wyznaczone przez nich
osoby; właściciele, dzierżawcy i na-
jemcy pensjonatów, domów gościn-
nych i kwater prywatnych bądź wy-
znaczone przez nich osoby, a także
Urząd Gminy w Mielnie poprzez za-
trudnione w tym celu osoby. 

Pobierający opłaty otrzymują 10
procent zebranej kwoty, a na koniec
roku mają szansę otrzymać dodat-
kową nagrodę. W tym roku było to
osiem telewizorów. Oto nazwiska
zwycięzców w poszczególnych kate-
goriach:
� ośrodki wczasowe (całoroczne) 

– Norwicz Anna – LIDO Aparta-
ments, Sarbinowo

� kwatery prywatne – Lachowski 
Tomasz, Sarbinowo

� kwatery prywatne – Chorzępa
Marek, Sarbinowo

� kwatery prywatne – Kwaśniewska
Justyna, Mielno

� kwatery prywatne – Zakrzewska
Grażyna, Unieście

� kwatery prywatne – Oniszko
Hanna, Gąski

� pola namiotowe, campingowe –
Wiśniewski Przemysław, Mielno

� pensjonaty – Ignacak Anna Złote
Piaski, Gąski

� ośrodki wczasowe – Żłobecka
Diana EDENSPA, Unieście

Telewizory za opłaty

Nieruchomości zamieszkałe (budownictwo jednorodzinne)
Rejon: Mielno, Mielenko

Nieruchomości zamieszkałe (budownictwo wielorodzinne)
Rejon: Mielno, Mielenko

Nieruchomości zamieszkałe (budownictwo jednorodzinne)
Rejon: Unieście, Łazy, Niegoszcz, Pękalin, Komorniki, Radzichowo, Sarbinowo-kolonia

Nieruchomości zamieszkałe (budownictwo wielorodzinne)
Rejon: Unieście, Łazy, Sarbinowo-kolonia, Niegoszcz, Pękalin, Komorniki, Radzichowo

nieruchomości zamieszkałe (budownictwo jednorodzinne)
Rejon: Sarbinowo, Gąski, Chłopy, Paprotno

nieruchomości zamieszkałe (budownictwo wielorodzinne)
Rejon: Sarbinowo, Gąski, Chłopy, Paprotno

HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH

UWAGA: a) w okresie czerwiec-wrzesień pojemniki/worki w dniu wywozu należy wystawyć przed posesję (oklejoną stroną w kierunku drogi dojazdowej) do godz. 7.00 w pozostałym okresie do godz. 8.00,
b) czas odbioru odpadów w dniu wywozu może być różny dla poszczególnych ulic i uzależniony jest od ilości wystawianych odpadów, c) nieodebranie pojemnika lub worka z odpadami, które zostały wysta-
wione po przejeździe samochodu odbierającego odpady nie stanowi podstaw do reklamacji.

NAZWISKA ZWYCIĘZCÓW LOSOWAŁ MASYMILIAN MICHALEC, PRZED-
SZKOLAK, MIESZKANIEC UNIEŚCIA, KTÓREMU PO ZAKOŃCZENIU LO-
SOWANIA ZOSTAŁA WRĘCZONA NAGRODA – ZABAWKA.
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/W OBIEKTYWIE/

SZKOLNY KIERMASZ 
ŚWIĄTECZNY 

ŚWIĄTECZNY NASTRÓJ ZAPANOWAŁ
W GRUDNIU W ZESPOLE SZKÓŁ 
W MIELNIE. TRADYCJĄ JEST JUŻ
BOŻONARODZENIOWY KIERMASZ
WSPANIAŁYCH OZDÓB CHOINKO-
WYCH, SŁODKOŚCI, STROIKÓW,

KARTEK. SWOJE STOISKA Z RĘKO-
DZIEŁEM ZAPREZENTOWALI

UCZNIOWIE ZE WSZYSTKICH KLAS.
SPOTKANIE ZAKOŃCZYŁY JASEŁKA,

W KTÓRE ZAANGAŻOWALI SIĘ
UCZNIOWIE CAŁEJ SZKOŁY.

NA SMACZNE DOMOWE WYPIEKI 
I KAWĘ MOŻNA BYŁO UDAĆ SIĘ
TAKŻE DO POKOJU NAUCZYCIEL-
SKIEGO, KTÓRY TEGO GRUDNIO-

WEGO POPOŁUDNIA STAŁ SIĘ PRZY-
TULNĄ KAWIARENKĄ.

Świetlica „Rybacówka” w Unieściu, 
filia „Akwarium” w Mielnie i Gąskach

TYDZIEŃ I
31.01 – 4.02 [wyjazd dla dzieci z placówek do Wrocławia 
Zwiedzanie Wrocławia z przewodnikiem, wizyta w Centrum Edukacyjnym Hy-
dropolis, wjazd na punkt widokowy Sky Tower, wizyta w centrum poznawczym
przy hali stulecia, zwiedzanie wrocławskiego zoo wraz z nowo otwartym oce-
anarium, wyjazd do Zamku Książ oraz pobliskich sztolni we Włodarzu i
Osówku.]

TYDZIEŃ II  
ŚWIETLICA „RYBACÓWKA” W UNIEŚCIU 
Poniedziałek (8.02) GODZ. 10.30-14.30 [warsztaty „Kopalnia pomysłów na
wolny czas – jak zrobić coś z niczego, czyli drugie życie opakowań”]

Wtorek (09.02) GODZ. 10.30-14.30 [dzień edukacji międzypokoleniowej]

Środa (10.02) GODZ. 10.30-15.00 [wyjazd do Multikina w Koszalinie]

Czwartek (11.02) GODZ. 10.30-14.30 [przygotowania do balu karnawało-
wego ( wykonanie masek karnawałowych, mini kurs zdobienie paznokci i
przygotowania karnawałowej fryzury)]

Piątek (12.02) GODZ. 10.30-14.30 [wyjazd na bal karnawałowy do świe-
tlicy w Mielnie]

ŚWIETLICA „AKWARIUM” W MIELNIE
Poniedziałek (8.02) GODZ. 10.30-14.30 [warsztaty „Kopalnia pomysłów
na wolny czas – jak zrobić coś z niczego, czyli drugie życie opakowań”]

Wtorek (9.02) GODZ. 10.30-14.30 [dzień edukacji międzypokoleniowej]

Środa (10.02) GODZ. 10.30-15.00 [wyjazd do multikina w koszalinie]

Czwartek (11.02) GODZ. 10.30-14.30 [przygotowania do balu karnawało-
wego (wykonanie masek karnawałowych, strojenie sali, mini kurs zdo-
bienie paznokci i przygotowania karnawałowej fryzury)]

Piątek (12.02) GODZ. 10.30-14.30 [integracyjny bal karnawałowy w świe-
tlicy w Mielnie]

ŚWIETLICA W GĄSKACH 
Świetlica czynna od 9.00 do 13.00 od poniedziałku do piątku 
ZAJĘCIA PLASTYCZNE: [wykonanie Piramidy żywnościowej – plakat, bez-
pieczne zabawy na śniegu i lodzie – plakat]
ZAJĘCIA SPORTOWE: [turniej Mistrz skakanki, rozgrywki w tenisa stoło-
wego]

ZAJĘCIA KOMPUTEROWE: [dydaktyczne gry komputerowe, realizujemy własne pomysły w programie Paint]
ZAJĘCIA KULINARNE: [układanie zdrowego jadłospisu, sporządzenie sałatek,  pieczenie ciasta]
ZAJĘCIA PROFILAKTYCZNE: [spotkanie ze specjalistą, zajęcia na temat „Szkodliwości palenia tytoniu i
picia alkoholu”, wykonanie kolażu profilaktycznego]
ORGANIZACJA BALU KARNAWAŁOWEGO

Zespół Szkół w Mielnie
Od poniedziałku do piątku, przez dwa tygodnie zajęcia sportowe na hali  – od GODZ. 12.00 do 14.00
z podziałem na szkołę podstawową i gimnazjum 

Szkoła Podstawowa w Sarbinowie
I TYDZIEŃ 

Wtorek (2.02) [Naukowa noc dla uczniów klas młodszych]

II TYDZIEŃ
Wtorek (9.02) – [wyjazd do kina]
Środa (10.02) – [Naukowa noc dla uczniów klas starszych]
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Od lat nie wyobrażamy sobie, by
WOŚP zagrała bez nas, wolonta-
riuszy z Gimnazjum w Mielnie. Na
tegorocznym 24. f inale spotkać nas
można było na ulicach Mielna, Unie-
ścia i Sarbinowa. Nawet zimny, mo-
mentami przeszywający wiatr, nie
przeszkodził nam w zbieraniu pie-
niędzy na zakup sprzętu medycz-
nego, który będzie służył chorym.
Do Sztabu WOŚP w Koszalinie prze-
kazaliśmy 4078,40 zł. Z satysfakcją
stwierdzamy, że jest to najwyższa
kwota, jaką do tej pory zebraliśmy.
Bardzo dziękujemy mieszkańcom
naszej Gminy za zaufanie i wsparcie
tej jakże niezwykłej akcji. Do zoba-
czenia za rok!

Graliśmy
dla
WOŚP

Z
jawili Się MłodZi ka-
ratecy m. in. z Mielna,
Sarbinowa, Koszalina, Ko-

łobrzegu, Tymienia, Szczecinka,
Reska. Turniej zorganizował Miele-
ński Klub Sztuk i Sportów Walki pro-
wadzony przez sensei Cezarego 
Banasiaka i Marcina Nowaka. Uro-
czystego otwarcia zawodów doko-
nała wójt Gminy Mielno – Olga 
Roszak-Pezała. Sędzią głównym za-
wodów był sensei Andrzej Kłujszo,
prezes Zachodniopomorskiego
Okręgowego Związku Karate, zaś go-
ściem specjalnym trener kadry na-
rodowej Karate Kyokushin KWF
shihan – Robert Waigelt. Jak przy-
stało na świąteczny czas młodych ka-
reteków odwiedziły efy i sam Św. Mi-
kołaj... z upominkami.

Mikołaj na macie
W grudniu, w mieleńskiej Hali Sportowej, zebrało się około 150 dzieci.
Mikołajkowy Turniej Karate Kyokushin zgromadził zawodników 
od 5 do 13 lat. 

II Powiatowy Turniej Żaków
„Gram w piłkę i jem owoce” zgroma-
dził małych wielbicieli piłki nożnej,
ich rodziców i trenerów. Rozgrywki
cieszą się dużym zainteresowaniem
klubów sportowych z regionu, gdyż
łączą promocję aktywnego stylu

życia i ze zdrowym odżywianiem
wśród najmłodszych.

Uczestniczy – mali piłkarze (łącznie
10 drużyn z powiatu) oprócz okolicz-
nościowych medali otrzymali także
paczki pełne owoców. Takimi zdro-
wymi upominkami nagrodzono także

laureatów konkursu plastycznego pt.
„Gram w piłkę i jem owoce”. Organiza-
torem sportowej zabawy połączonej 
z dziecięcą rywalizacją jest Mieleńska
Akademia Rozwoju Społecznego. 
Patronat nad imprezą objął starosta
koszaliński oraz wójt Gminy Mielno.

Jem owoce i warzywa


