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całkowity koszt projektu
wyniósł 26 122 254 zł
brutto, z czego unijne do-

finansowanie to kwota 12 774 161,25
zł netto. Przedsięwzięcie finansowo
wsparł także Wojewódzki Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej w szczecinie.

– Teraz spełniamy restrykcyjne
normy ekologiczne Ue, a cały proces
oczyszczania ścieków jest jednym 
z najnowocześniejszych w europie.
Mieszkańcy Unieścia i gminy Miel-
no, a także turyści wypoczywający
na zachodniopomorskim wybrzeżu,
zyskali dostęp do najwyższej jakości
wody. Na tym skorzystamy wszyscy, 
a najbardziej środowisko naturalne 
– podsumowała podczas otwarcia
Wioletta Dymecka, prezes „eko-
przedsiębiorstwa” sp. z o.o. w Miel-
nie.

(więcEj na str. 2 i 3)

ekoloGiczna i najnowocześniejsza nad bałtykiem... 

OtWartO Oczyszczalnię 
Oficjalnie mieleńska Spółka „Ekoprzedsiębiorstwo” zakończyła trwającą od pięciu lat największą inwestycję w historii gminy 
– modernizację i rozbudowę oczyszczalni ścieków.

26 122 254 
zł
WyNIósł
całKOWITy KOsZT
PROJeKTU

Nagroda specjalna „Orzeł Polskiego
Samorządu – 30-lecia Wolności RP”
dla Gminy Mielno i statuetka 
„Burmistrza 30-lecia Wolności RP”
dla Olgi Roszak-Pezały zostały wrę-
czone przedstawicielom naszego
samorządu podczas Wielkiej Gali
„30 lat Wolności RP”. 

Podczas warszawskiej gali sa-
morząd mieleński został doceniony
za realizację działań i projektów
podnoszących standard obsługi,
wzrost jakości życia mieszkańców,
efektywne wykorzystanie środków
unijnych i pozycję w regionie. Nasz
burmistrz zaś otrzymał laury za
wkład pracy i zaangażowanie w roz-
wój gminy oraz miasta Mielna.

Wielka Gala „30 lat Wolności RP”
zgromadziła przedstawicieli władz
rządowych, samorządowych oraz

przedsiębiorców, którzy swoimi doko-
naniami i osiągnięciami wpływają na
pozycję polskiej gospodarki w kraju, 
i na świecie. Wśród osób uhonorowa-
nych nagrodami specjalnymi, obok
wybitnych ludzi ze świata biznesu,
gospodarki i samorządu byli między
innymi Jerzy Owsiak, prezes fundacji
Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy.

Organizatorami gali i plebiscy-
tów polskiej przedsiębiorczości była
m. in. Ogólnopolska Federacja
Przedsiębiorców i Pracodawców 
– Przedsiębiorcy.pl, Mazowieckie
Zrzeszenie Handlu, Przemysłu 
i Usług oraz narodowy Instytut Roz-
woju Przedsiębiorczości. Konkursom
patronują lub współpracują przy ich
organizacji między innymi marszał-
kowie województw, wojewodowie,
Polska Organizacja Turystyczna oraz
Związek Powiatów Polskich.

Gmina mielno i burmistrz z naGrodą specjalną

Za wolność, rozwój, zaangażowanie...

Gazeta Wakacyjna 
str. 5-7

a w niej m. in. kalendarz imprez lipcowych, niezbędnik turysty 
i inne informacje ułatwiające letni wypoczynek w naszej gminie
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czyste śrOdOWiskO 
tO nasz priOrytet

Każdego roku w gminie Mielno przybywa turystów. A w ślad za tym punktów
gastronomicznych, turystycznych, lokali mieszkalnych. w rezultacie 
intensywnego rozwoju, zwiększa się ilość powstających ścieków, które 
należy oczyścić, aby przyszłe pokolenia mogły korzystać z czystego środo-
wiska, a mieszkańcy i odwiedzający naszą okolicę goście żyli i wypoczywali
w przyjaznym otoczeniu. w naszym wspólnym interesie jest ochrona środo-
wiska naturalnego naszego regionu. 

Realizując ten cel, w pierw-
szym kwartale 2019 r.
spółka ekoprzedsiębior-

stwo zakończyła największą inwesty-
cję komunalną w dotychczasowej
historii gminy Mielno. Nastąpiło to
po upływie dwóch lat od wbicia
pierwszej łopaty na budowie. Robo-
ty budowlane prowadzone były bez
przerw w pracy oczyszczalni, z czyn-
nym procesem technologicznym,
dzięki czemu na każdym etapie bu-
dowy, środowisko naturalne było 
w pełni chronione. 

Zmodernizowana i rozbudowa-
na, nowoczesna oczyszczalnia ście-
ków w Mielnie została przekazana
do eksploatacji. Tym samym eko-
przedsiębiorstwo sp. z o.o. spełniło
najnowsze wymogi Unii europej-
skiej w zakresie parametrów ścieków
oczyszczonych, odprowadzanych do
środowiska. 

Osiągnięcie tego celu było moż-
liwe dzięki racjonalnemu wykorzys-
taniu środków własnych jak i zna-
czącemu wsparciu ze strony Unii eu-
ropejskiej. 

Dzięki tym środkom i ogromne-
mu nakładowi pracy, spółka jest
obecnie w pełni przygotowana na

przyjęcie gości w nadchodzącym se-
zonie turystycznym. Jak wiadomo,
okres wakacyjny jest co roku wiel-
kim sprawdzianem dla urządzeń
pracujących w ciągu technologicz-
nym oczyszczalni, ale także dla kad-
ry technicznej, pełniącej 24-godziny
nadzór nad pracą oczyszczalni ście-
ków. W dużej mierze od ich wiedzy,
umiejętności i doświadczenia zależy
prawidłowy przebieg całości proce-
sów oczyszczania ścieków. 

Przyjmuje się, że połowa rocz-
nej ilości dopływających ścieków,
przypada właśnie na okres wakacyj-
ny. 

W tym okresie do oczyszczalni
ścieków w Mielnie dziennie napływa
ok. 5 600 m³ ścieków, co stanowi 
2,5-krotnie większą ilość niż poza
sezonem letnim. 

Dlatego obiekt wymaga szcze-
gólnie wysokiej sprawności. bez 
odpowiednich urządzeń i obiektów
żaden proces technologiczny nie za-
działa prawidłowo. W ramach zreali-
zowanego projektu przestarzałe, wy-
eksploatowane urządzenia, o niskiej
sprawności, zostały zastąpione no-

woczesnymi, wydajniejszymi i tań-
szymi w eksploatacji, pozwalającymi
uzyskać wyższy stopień redukcji za-
nieczyszczeń w oczyszczonych ście-
kach, odprowadzanych do odbiorni-
ka, jakim jest jezioro Jamno. Nowa
technologia uwzględnia obiekty 
i urządzenia, gwarantujące pełne
usuwanie biogenów ze ścieków, 
tj. związków azotu i fosforu. Zwięk-
szyła się również przepustowość
oczyszczalni. Dzięki temu stworzo-
no nową jakość w dziedzinie oczysz-
czania ścieków w Mielnie. 

Największe zmiany zaszły 
w części mechanicznej oczyszczalni,
gdzie zastosowano najnowszą tech-
nologię wstępnego oczyszczania.
Gwarantuje ona lepsze przygotowa-
nie ścieków do kolejnego etapu, 
tj. oczyszczania biologicznego. Po
wstępnym oczyszczaniu w części
mechanicznej, na kratach i piaskow-
nikach wirowych, ścieki trafiają do

26 122 254 
zł�brutto
WyNIósł
całKOWITy KOsZT
INWesTycJI

5 600 
M�SzeŚC.
ŚcIeKóW DZIeNNIe
WPłyWa 
DO OcZysZcZalNI,
cO sTaNOWI 
2,5 RaZy WIęceJ NIż
POZa seZONeM
leTNIM

12 774 161,25 
zł�netto�
OTRZyMałO
eKOPRZeDsIę-
bIORsTWO
DOFINaNsOWaNIe
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nowo wybudowanego zbiornika re-
tencyjnego ścieków surowych. Jego
zadaniem jest kumulowanie ścieków
w okresach zwiększonego napływu,
po czym stopniowe i równomierne
kierowanie ich na reaktor biologicz-
ny w okresie zmniejszonego dopły-
wu ścieków, tj. w porze nocnej. Za-
pewnia to stabilizację parametrów
pracy oczyszczalni. 

Nowością są również urządze-
nia neutralizujące odory ze ścieków
surowych, których zastosowanie ma
na celu zmniejszenie uciążliwości
zapachowej dla otoczenia. 

Przebudowano i unowocześnio-
no także część biologiczną. Reaktor
biologiczny jest obecnie lepiej przy-
stosowany do pracy, zarówno w sezo-
nie letnim, jak i poza nim. Zastosowa-
no najnowszy system napowietrzania
ścieków w procesie biologicznym, 
z wykorzystaniem dmuchaw na ło-
żyskach powietrznych. W rezultacie
zwiększa to efektywność pracy reak-
tora biologicznego. 

Zamontowano dwie stacje po-
boru prób ścieków surowych 
i oczyszczonych, w których całodo-
bowo pracują nowoczesne analiza-
tory do badań azotu i fosforu.
Umożliwia to stały nadzór nad za-
chowaniem prawidłowych paramet-
rów pracy oczyszczalni.

Wybudowano, w pełni wyposa-
żoną, stację odwadniania osadu po-
zwalającą uzyskać parametry osadu,
dające możliwość dalszego jego za-
gospodarowania w sposób bardziej
przyjazny dla środowiska naturalne-
go. 

Wszystkie procesy, zachodzące
na oczyszczalni są teraz na bieżąco
monitorowane dzięki nowoczesne-
mu oprogramowaniu i sprzętowi do
automatycznego sterowania urzą-
dzeniami oczyszczalni. Oczywiście
pod kontrolą obsługi oczyszczalni. 

Powstało również w pełni wypo-
sażone laboratorium, w którym na
bieżąco badane są parametry ście-
ków surowych i oczyszczonych oraz
osadów ściekowych. 

Na całym obiekcie zamontowa-

no energooszczędne oświetlenie le-
dowe. 

Oczyszczalnia ścieków jest
miejscem przyjaznym dla licznych
gatunków ptaków, budujących tu
swoje siedliska, dlatego na całym
obiekcie wykonano nowe nasadze-
nia drzew i krzewów, które przyczy-
nią się do poprawy wizerunku bu-
dowli technicznej, a także stworzą
nowe miejsca gniazdowania ptaków,
które z pewnością znajdą tu swój
azyl.

Perspektywa…
Ekoprzedsiębiorstwo Sp. z o.o.
nadal podąża za najnowszymi
technologiami i już przystępuje
do kolejnego etapu unowocześ-
niania oczyszczalni. Wkrótce 
rusza kolejny etap inwestycji.
Obecnie zakończono postępo-
wanie przetargowe na wyłonie-
nie wykonawcy elektrowni 
fotowoltaicznej, która jeszcze 
w tym roku zasili swoją ekolo-
giczną energią oczyszczalnię
ścieków w Mielnie.
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apel został podzielony na
trzy panele, aby dostoso-
wać treści nauczania

proporcjonalnie do wieku i możli-
wości edukacyjnych uczniów. 

Zaproszono samorządowców 
i specjalistów zajmujących się pozy-
skiwaniem funduszy europejskich, 
a wśród nich m.in.: Olga Roszak-Pe-
zała – burmistrz Mielna, Dominik
Gronet – zastępca burmistrza Miel-
na, Tadeusz Jarząbek – przewodni-
czący Rady Miejskiej Mielna, Marcin
sobierajski – pełnomocnik burmist-
rza ds. strategii i rozwoju, bogdan
adamów – dyrektor biura Mieleń-
skiej lokalnej Grupy Rybackiej oraz
ewa Włodyka – opiekun Młodzieżo-
wej Rady Gminy Mielno. 

Panel pierwszy dedykowany był
najmłodszym uczniom szkoły Pod-
stawowej w Mielnie. Dzieci zadziwi-
ły wiedzą o Unii europejskiej pod-

czas emocjonującego quizu, odśpie-
wały brawurowo hymn narodowy, 
a także unijny.

Następnie cała społeczność
szkolna wraz z zaproszonymi gośćmi
utworzyła z balonów przed budyn-
kiem szkoły unijną i narodową flagę.
Tego dnia wszyscy uczestnicy oraz
goście mogli dać obywatelskie świa-
dectwo i wziąć udział w szkolnym
referendum 

Drugiej odsłonie apelu towarzy-
szył konkurs skierowany do star-
szych uczniów klas VI – VIII oraz

gimnazjalistów. W teście o Unii eu-
ropejskiej oraz lokalnym samorzą-
dzie wyników młodzieży mógłby po-
zazdrościć niejeden dorosły obywa-
tel.

Następnie amelia sobecka 
– przewodnicząca Młodzieżowej
Rady Gminy Mielno – opowiedziała
zebranym gościom o samorządzie
gminnym oraz działalności młodych
radnych. całość wystąpienia uzupeł-
niała prezentacja multimedialna.
Nie zabrakło też podziękowań dla
szczególnych gości, w tym dla zało-
życielki i pomysłodawczyni powoła-
nia MRGM – ewy Włodyki, która 
w pięknych i mądrych słowach pod-
sumowała, to co dla dzisiejszej mło-
dzieży znaczyć powinny słowa: „Jes-
tem Polakiem, jestem europejczy-
kiem”.

Ostatni panel to profesjonalnie
przeprowadzona debata oksfordzka.

Uczniowie klasy VIII zabłysnęli nie
tylko wiedzą na temat Unii europej-
skiej, ale przede wszystkim sztuką
prowadzenia dyskusji, wypowiada-
nia się i pokonywania argumentów
przeciwnika. Wszystko bez obraża-
nia, czy wyśmiewania mówców.

Uroczystość szkolna umiejętnie
i nowatorsko nawiązywała do wielu
majowych wydarzeń i rocznic w tym
m.in. do 15 lat istnienia Polski w Unii
europejskiej, Dnia samorządowca,
wyborów czerwcowych w 1989 roku.
Młodzi obywatele z Mielna pokazali

dorosłym (tuż przed wyborami do
Parlamentu europejskiego), że po-
trafią dobrze rozumieć i czuć hasło
przewodnie apelu.

Organizatorzy: Magdalena Gos-
Kozłowska, Maciej adamowicz,
Młodzieżowa Rada Gminy Mielno

jestem pOlakieM i eUrOpejczykieM
w maju, w Szkole Podstawowej im. Leonida Teligi w Mielnie odbył się uroczysty apel pod hasłem „jestem Polakiem, ale jestem
też Europejczykiem”. 

Brawo!
Frekwencja podczas rzeczywis-
tych wyborów była rekordowo
wysoka i wyniosła 64 proc.
Oznacza to jeden z najwyższych
wyników w Polsce.

Oficjalne wyniki referendalne:

1. Czy jesteś zadowolony z kierunku rozwoju Gminy Mielno?
TAK – 68% NIE – 32%

2. Czy jesteś zwolennikiem uczestnictwa Polski w Unii Europejskiej?
TAK – 90% NIE – 10%
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25-30 CzerwCa

jARMARKi SZTUKi
(deptak przy ul. Kościuszki w Mielnie w godz. 10-20). 
W programie warsztaty i pokazy rękodzieła, regio-
nalne smakołyki.

4 lipCa

KiNO NA LEŻAKAcH w GĄSKAcH
(Stadion KS FALA HEN w Gąskach)

6 lipCa

DZiEŃ BANiEK MYDLANYcH
(deptak przy ul. Kościuszki w Mielnie, w godz. 12-16) 
W roli głównej bańki mydlane. Animatorzy będą pre-
zentować przepiękne kolorowe banki mydlane, „za-
mykać” w nich ludzi, tworzyć kwiaty i barwne sznury
a także prowadzić lekcje nauki puszczania baniek.

7 lipCa

DZiEŃ BANiEK MYDLANYcH
(główne wejście na plażę przy pomniku Kotwicy 
w Mielnie – Unieściu, w godz. 16-20) 

10 lipCa

FESTiwAL HOLi w MiELNiE
(plaża przy ul. Mickiewicza w godz. 14-20) 
Holi Festival Poland to ogólnopolska edycja robiące-
go furorę na całym świecie święta kolorów. Impreza
skierowana do wszystkich, bez wyjątków, bez ogra-
niczeń wiekowych. Magia tej zabawy, polega na ob-
rzucaniu się kolorowymi proszkami holi podczas za-
bawy i tańca przy muzyce najlepszych DJ’ów. Naj-
ważniejsze podczas festiwalu są proszki holi, którymi
bawią się uczestnicy wydarzenia. 

10 lipCa

FESTiwAL BANiEK MYDLANYcH
i KOLOR FEST w SARBiNOwiE
(boisko sportowe przy SP w Sarbinowie, ul. Młyńska,
w godz. 15-20) 
Animatorzy będą prezentować przepiękne kolorowe
banki mydlane, „zamykać” w nich ludzi, tworzyć ogrom-
ne bańki a także prowadzić lekcje nauki puszczania ba-
niek. Dodatkową atrakcją będzie obrzucanie się koloro-
wymi proszkami holi oraz zabawy na dmuchańcach.

16 lipCa

MiELEŃSKiE wiEcZORY ORGANOwE 
– 53. MięDZYNARODOwY FESTiwAL
ORGANOwY

Koncert przy kościele pw. Przemienienia Pańskiego
w Mielnie 
Eugeniusz Wawrzyniak – organy, zespół muzyki
średniowiecznej „Remdih” (Czechy)

16-18 lipCa

FESTiwAL iNDii 
(deptak przy ul. Kościuszki w Mielnie, w godz. 17:30-22)
Najstarszy, największy i najsłynniejszy orientalny hap-
pening w Polsce. Z setkami wolontariuszy i artystów 
z wielu krajów tworzy bogatą, różnobarwną imprezę
prezentującą różne aspekty kultury starożytnych Indii.
W roku 2019 obchodzimy trzydziestolecie tej imprezy.
Festiwal Indii to wiele godzin programu scenicznego,
pokazy tańców, jogi, sztuk walki, teatry oraz przeróżne
atrakcje w okalających scenę namiotach. 

17 lipCa

FESTiwAL HOLi w cHŁOPAcH
(plaża przy przystani rybackiej w Chłopach, w godz.
14–20)

17 lipCa

PROjEKT HUBAS cZYLi OBjAZDOwE
OPOLE # STREET ART 2019 w MiELNiE
(deptak przy ul. Kościuszki w Mielnie) Autorski pro-
jekt muzyczny Huberta Biczkowskiego. Artysta wraz
z zespołem w ten sposób chce promować swoją
twórczość i talent muzyczny.

17 lipCa

FESTiwAL BANiEK MYDLANYcH 
i KOLOR FEST w GĄSKAcH
(Stadion KS FALA HEN przy ul. Sportowej 1 w Gąs-
kach, w godz. 15-20) 
Animatorzy będą prezentować przepiękne kolorowe
banki mydlane, „zamykać” w nich ludzi, tworzyć ogrom-
ne bańki a także prowadzić lekcje nauki puszczania ba-
niek. Dodatkową atrakcją będzie obrzucanie się koloro-
wymi proszkami holi oraz zabawy na dmuchańcach.

18 lipCa

wiEcZORNE GRANiE POD LATARNiĄ 
w GĄSKAcH
(Latarnia Gąski, od godz. 20) Projekt HUBAS Trio
wykona akustyczny koncert największych polskich
przebojów oraz własnych utworów w wyjątkowych
aranżacjach. 

23 lipCa

KiNO NA LEŻAKAcH w MiELNiE 
– UNiEŚciU
(boisko przy ul. Rybackiej w Mielnie – Unieściu)

23 lipCa

MiELEŃSKiE wiEcZORY ORGANOwE 
– 53. MięDZYNARODOwY FESTiwAL
ORGANOwY
Koncert przy kościele pw. Wniebowzięcia NMP 
w Sarbinowie 
Józef Kotowicz – organy, zespół muzyki cerkiewnej
„Anima” z St. Petersburga (Rosja)

24 lipCa

FESTiwAL HOLi w SARBiNOwiE
(boisko sportowe przy Szkole Podstawowej w Sarbi-
nowie, ul. Młyńska, w godz. 14-20)

24 lipCa

FESTiwAL BANiEK MYDLANYcH 
i KOLOR FEST w MiELNiE
(plac rekreacyjny na osiedlu w Mielnie, między ul. Że-
romskiego i ul. Kochanowskiego, w godz. 15-20)
Animatorzy będą prezentować przepiękne kolorowe
banki mydlane, „zamykać” w nich ludzi, tworzyć ogrom-
ne bańki a także prowadzić lekcje nauki puszczania ba-
niek. Dodatkową atrakcją będzie obrzucanie się koloro-
wymi proszkami holi oraz zabawy na dmuchańcach.

25 lipCa

LETNiA POTAŃcÓwKA w cHŁOPAcH
(Karczma u Edka, ul. Kapitańska 51 w Chłopach, od
godz. 17) 
W programie animacje dla dzieci oraz taneczna zaba-
wa przy muzyce na żywo dla osób w każdym wieku. 

26 lipCa

LETNiA POTAŃcÓwKA w MiELENKU
(Boisko sportowe przy ul. Lipowej w Mielenku, od
godz. 17) 
Na początek imprezy zapraszamy na animacje dla
dzieci i ich rodzin. W dalszej części programu na sce-
nie zaprezentuje się zespół muzyczny, który będzie
zabawiał uczestników, aż do godziny 23:00.

26-27 lipCa

FESTYN TURYSTYcZNO-SPORTOwO
„NA FALi” w GĄSKAcH 
(Boisko sportowe w Gąskach) Dwudniowa impreza
sportowa dla turystów i mieszkańców:
– 26 lipca (turniej piłkarski – ośrodki wczasowe wy-
stawiają swoje reprezentacje: senior i junior)
– 27 lipca (atrakcje, konkursy, nagrody, orkiestry, DJ 
i wiele innych atrakcji)

27 lipCa

MiELEŃSKiE wiEcZORY ORGANOwE 
– 53. MięDZYNARODOwY FESTiwAL
ORGANOwY
Koncert przy Kościele pw. Przemienienia Pańskiego
w Mielnie 
Duet organowy Ludmiła Gołub & Valeria Anfinoge-
nova (Rosja), duet harfowy Carlos Roberto Peña
Montoya (Kostaryka) & Juliusz Wesołowski

27 lipCa

AMERicAN DREAM SPEŁNiA Się 
w MiELNiE
(plac przy Polo Markecie w Mielnie, od godz. 16) 
Gwiazdą wieczoru będzie Sławomir Zapała, znany
polski showman, aktor i piosenkarz, znany najbar-
dziej z hitu „Miłość w Zakopanem”. Ponadto zagrają
dla nas Hot Lips oraz Krzysztof Ster – zdobywca III
nagrody w konkursie Karaoke Super Star w Mielnie.
Stare amerykańskie samochody, popcorn i gotowana
kukurydza, smażone kurczaki, wata cukrowa, tema-
tyczne food tracki to coś na co czekają amatorzy snu
o Ameryce. Ponadto w programie animacje dla dzieci
i dorosłych oraz dmuchańce.

29 lipCa

KiNO NA LEŻAKAcH w ŁAZAcH
(teren Ośrodka Fala 1 w Łazach)

30 lipCa

MiELEŃSKiE wiEcZORY ORGANOwE 
– 53. MięDZYNARODOwY FESTiwAL
ORGANOwY
Koncert przy kościele pw. Wniebowzięcia NMP 
w Sarbinowie 
Roman Perucki – organy, Maria Perucka – skrzypce,
Łukasz Perucki – skrzypce

31 lipCa

FESTiwAL HOLi w GĄSKAcH 
(Stadion KS FALA HEN w Gąskach, w godz. 14-20)

31 lipCa

FESTiwAL BANiEK MYDLANYcH 
i KOLOR FEST w ŁAZAcH
(plaża główna w godz. 15-20)

MieleŃskie latO artystyczne
kUltUra W sŁOnecznyM WydaniU



Od 22 czerwca między Mielnem a Koszalinem 
kursuje szynobus, który jest alternatywą 
dla samochodu – dojazd z miasta nad morze trwa 
jedynie 15 minut. 
Połączenia można sprawdzić pod adresem: 
https://portalpasazera.pl/

Szynobus zatrzymuje się na dworcu PKP w Mielnie 
położonym przy ul. Lechitów, na przeciwko Punktu 
Informacji Turystycznej. 

Z Mielna do Koszalina można dotrzeć drogą wodną. 
W wakacje miedzy przystanią w Jamnie a przystanią 
w Mielnie kursuje tramwaj wodny Koszałek. Statek
zabiera rowery. 
Rejsy rozpoczną się 20 czerwca i potrwają 
do 1 września.
Rozkład: 
http://mzk.koszalin.pl/koszalek/ 
Połączenie między Mielnem i Koszalinem także ścieżką
lub szlakiem rowerowym.

Busy na trasie Mielno – Koszalin firmy Ronin oraz
Ar-bos. 
Ronin kursuje na trasie Unieście – Mielno – Koszalin. 
Rozkład busów znajduje się na przystankach oraz na
stronie: 
www.ronin-koszalin.pl

Do mieleńskich miejscowości kursuje firma Ar-Bos. 
Trasa: Koszalin – Mielno – Mielenko – Chłopy 
– Sarbinowo, a w lipcu i sierpniu firma prowadzi kursy

autobusów również z Mielna do Gąsek. 
Rozkład jazdy dostępny na stronie: 
www.ar-bos.pl 

Od 1 czerwca do 15 września firma AIRBUS kursuje na
trasie Darłówko – Łazy – Mielno – Chłopy – Sarbinowo 
– Gąski – Dobrzyca – Kołobrzeg. 
Poszczególne przystanki oraz rozkład w obie strony
znajduje się na: 
www.airbus-przewozy.pl

SZYNObUS I bUSY 
DO MIELNA
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KąPieliSKa 
StRzeżONe 
w gminie Mielno:
Gąski – kąpielisko przy ul. Latarników
Sarbinowo – kąpieliska nadmorskie: na wysokości kościoła, ul. Nadmorska

przy pętli autobusowej oraz na wysokości ul. Wczasowej i ul. Plażo-
wej.

Chłopy – kąpielisko po wschodniej stronie przystani rybackiej.
Mielenko – plaża przy ul. Brzozowej.
Mielno 5 kąpielisk:

– plaża od ul. 1 Maja do ul. Piastów
– kąpielisko przy ul. Orła Białego, 
– plaża przy ul. Słonecznej
– plaża na wysokości OW Krokus 
– plaża przy ul. Morskiej

Łazy trzy kąpieliska:
– główne wejście na plażę od ul. Leśnej
– przy ul. leśnej (na wysokości OW Jaroszowiec)
– przy ul. Wczasowej

Udogodnienia 
dla niepełnosprawnych

Zejścia na plaże przystosowane dla osób mających problemy z poruszaniem
się lub korzystających z wózków inwalidzkich:

Łazy: ul. Leśna (główne zejście)
Mielno – 6 zejść: 

– ul. Morska, ul. Pogodna (zjazd z płyt betonowych), 
– ul. Słoneczna (zjazd z płyt betonowych) ul. Orła Białego, 
– ul. Piastów, ul. 1-go Maja (zjazd z płyt betonowych)

Mielenko – ul. Brzozowa – (zjazd z płyt betonowych)
Chłopy – ul. Portowa
Sarbinowo – 5 zejść: 

– ul. Leśna (zjazd z płyt betonowych), 
– ul. Nadmorska przy posesji 66, 
– ul. Nadmorska przy pętli autobusowej, 
– ul. Nadmorska przy posesji 104, 
– ul. Nadmorska na przeciwko ul. Plażowej.

Gąski – zejście przy ul. Latarników

TELEFONY ALARMOWE W RAZIE WYPADKU 
NA JEZIORZE JAMNO
601 100 100 – telefon ratunkowy; 
503 856 442 – przystań w łabuszu;
602 633 231 – środkowopomorskie regionalne 

– wodne ochotnicze pogotowie 
– ratunkowe



INFORMACJE PRAKTYCZNE
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Zerowa stawka opłaty 

za parkowanie w Strefie Płatnego Parkowania dla:
– klientów poczty (w wyznaczonym i oznakowa-

nym miejscu postojowym przy poczcie na ul. 1
Maja w Mielnie na czas nie dłuższy niż 30 minut),

– kierujących osób niepełnosprawnych lub osób
przewożących osoby niepełnosprawne, posiada-
jących kartę parkingową, parkujących wyłącznie
w miejscach oznakowanych „miejsce dla osoby
niepełnosprawnej”,

– służb gminnych i służb technicznych tj.: pogoto-
wie gazowe, energetyczne, ciepłownicze, wod-
nokanalizacyjne, telekomunikacyjne

– na czas usuwania skutków awarii.

opłaty jednoraZowe 

w strefie a:
– za pierwsze pół godziny parkowania – 1,50
– za pierwszą godzinę parkowania – 3,00

– za drugą godzinę parkowania – 3,50
– za trzecią godzinę parkowania – 4,00
– za czwartą i każdą następną rozpoczętą godzinę

– 3,00

opłaty abonamentowe 

w strefie a:
– karta abonamentowa tygodniowa – 90,00
– karta abonamentowa dwutygodniowa – 150,00
– karta abonamentowa miesięczna – 200,00
– karta abonamentowa PMP (2 przydomowe

miejsce postojowe) – 240,00

OPŁATy W STREFIE B:
– za pierwsze pół godziny parkowania – 0,80
– za pierwszą godzinę parkowania – 1,80
– za drugą godzinę parkowania – 2,00
– za trzecią godzinę parkowania – 2,40
– za czwartą i każdą następną rozpoczętą godzi-

nę – 1,80

OPŁATy ABONAMENTOWE
W STREFIE B:

– karta abonamentowa tygodniowa – 50,00
– karta abonamentowa dwutygodniowa – 80,00
– karta abonamentowa miesięczna – 120,00
– karta abonamentowa PMP (2 przydomowe

miejsce postojowe) – 150,00

STREFA A OBEJMUJE: 
1) ul. leśna w Sarbinowie – na długości istniejących

parkingów;
2) ul. 1 Maja w Mielnie– na odcinku od ul. Nadbrzeż-

nej do posesji nr 2 (obie strony drogi);
3) ul. Nadbrzeżna w Mielnie – na długości istnieją-

cego parkingu;
4) ul. Parkowa w Mielnie – na długości istniejącego

parkingu;
5) ul. Wojska Polskiego w Mielnie – na odcinku od

skrzyżowania z ul. B. Chrobrego do skrzyżowania
z ul. Grażyny (po stronie wschodniej drogi);

6) ul. Grażyny w Mielnie – na długości istniejącego
parkingu;

7) ul. Sanatoryjna w Mielnie – na odcinku 
od skrzyżowania z ul. Cichą do skrzyżowania 
z ul. Piastów (po stronie północnej drogi);

8) ul. Słoneczna w Mielnie – na odcinku od ul. B.
Chrobrego do wejścia na plażę (po stronie
wschodniej drogi) oraz istniejący parking przy
wejściu na plażę, po zachodniej stronie drogi;

9) ul. Wydmowa w Mienie – na długości istniejące-
go parkingu;

10) ul. Leśna w Łazach – na odcinku od głównego
wejścia na plażę do ul. Wąskiej.

STREFA B
1) ul. Południowa w Sarbinowie – na długości ist-

niejących parkingów

PłatNe StRefy PaRKOWaNia 
Obowiązują od 1 czerwca do 15 września, w dni robocze od poniedziałku do piątku, w godzinach od 8.00 do 24.00.

OśrOdki zdrOWia
MIELNO: MED-CARE, ul. Chrobrego 9, tel. (94) 316 65 15
http://www.przychodnia.mielno.pl/ 
SARBINOWO: OMNIS Gutowscy Sp. j., ul. Nadmorska
62, tel. (94) 316 55 89

szpitalny OddziaŁ ratUnkOWy
Szpital Wojewódzki w Koszalinie, ul. T. Chałubiń-
skiego 7, tel. centrala – 94 34 88 400, 
rejestracja i sekretariat SOR – 94 34 88 498 

pOMOc dOraŹna W kOszalinie
Dla osób dorosłych powyżej 19. roku życia: Poliklinika,
ul. Szpitalna 2, tel. 94 347-16-43, 94 347-16-60
Dla dzieci do 19. roku życia: Szpital Wojewódzki w Ko-
szalinie, ul. T. Chałubińskiego 7, tel. 94 34 88 536; 94 34
88 537, tel. kom. 519 010 067
Dyżury lekarzy: poniedziałek – piątek 18.00–8.00, so-
boty, niedziele i święta 8.00–8.00.
Pogotowie w okresie wakacji stacjonować przy
ulicy Strażackiej w Mielenku (Remiza OSP)

kOściOŁy
Łazy: kaplica rzymskokatolicka pw. św. Joachima 
i św. Anny, ul. Słoneczna 4A
Mielno: parafia pw. Przemienienia Pańskiego, ul. Ko-
ścielna 27
Mielno os. Unieście: parafia pw. Matki Bożej Gwiazdy
Morza, ul. Morska 1
Sarbinowo: parafia pw. Wniebowzięcia Najświętszej
Maryi Panny, ul. Nadmorska 17
Gąski: parafia pw. Matki Bożej Królowej Polski, Śmie-
chów 26A – punkt odprawiania Mszy św. w miejscowo-
ści Gąski
instytUcje
Biblioteka Publiczna Gminy Mielno, ul. Chrobrego 13,
tel. 94 318 92 51
Filia biblioteki w Sarbinowie, ul. Nadmorska 27a, 
tel. 94 343 50 21

Centrum Kultury w Mielnie, ul. Chrobrego 45, tel. 94
315 60 71 
Urząd Miejski w Mielnie, ul. Chrobrego 10 tel. 94 345 98 30
Posterunek Policji w Mielnie, ul. Chrobrego 10, 
tel. 94 342 98 21, 94 342 98 31
Straż Miejska w Mielnie, ul. Chrobrego 10, tel. 94 348
09 11
pUnkt inFOrMacji tUrystycznej
Mielno, ul. Chrobrego 3B, tel. 94 316 60 48,
kontakt@cit.mielno.pl, od 15.06 do 30.06: pon.-pt. 
8-18, sb. 9-17, od 1.07-31.08: pon.– pt. 8-20, sb.-nd. 9-17,
poza sezonem: pon.-pt. 8-16
Mielno: ul. Lechitów 23, tel. 94 318 99 55, od 15.06 do
30.06: pon.-pt. 8-18, sob. 9-17, od 1.07-31.08: pon.-pt.
8-20, sob-nd 9-17, 
Sarbinowo: lipiec – sierpień w bibliotece, ul. Nadmors-
ka 27a, pon.-wt. i czw.-pt. godz. 10-17

HOT SPOT i DOSTęP DO iNTERNETU
MIELNO – Punkt Informacji Turystycznej, ul. Chrobrego 3B, 
MIELNO – Biblioteka Publiczna, ul. Chrobrego 13
SARBINOWO – Biblioteka Publiczna, ul. Nadmorska 27A

POcZTA

wYPOŻYcZALNiA ROwERÓw
Mielno
„Adacho” Wypożyczalnia rowerów miejskich i wod-
nych – ul. Orła Białego, tel. 608 301 923;
Dom Wypoczynkowy REDA – ul. Lechitów 14, tel.
607 487 824, 691 421 675
Sarbinowo – Wypożyczalnia rowerów i gokartów, ul.
Nadmorska 41 (na rogu ul. Spacerowej), tel. 501 791 650
Niegoszcz – Hotelik „Brydar”, Niegoszcz 29, tel. 607
199 167

wYPOŻYcZALNiE SPRZęTU PŁYwAjĄcEGO
Wypożyczalnia sprzętu wodnego znajduje się na wyso-
kości ul. Orła Białego w Mielnie. Można tu wypożyczyć:
kajaki, rowery wodne, łodzie wędkarskie oraz rowery
miejskie. Informacja pod numerem tel. 608 301 923.
Wypożyczalnia skuterów wodnych i motorówek przy
ul. 6 Marca 2 /Domki na wodzie/, tel. 531 777 111

PRZEcHOwALNiA BAGAŻU
Dom Wypoczynkowy REDA – ul. Lechitów 14, 
tel. 607 487 824, 691 421 675

węDKOwANiE
Amatorzy wędkowania mogą wykupić specjalne zezwo-
lenia w Gospodarstwie Rybackim w Mielnie, ul. Chrobre-
go 43, tel. 94 318 97 96, 94 318 90 54 oraz na poczcie 
w Mielnie, przy ul. 1 Maja 5. Upoważniają one do wędko-
wania na spinning oraz na dwie wędki na obszarze jezio-
ra, kanału Jamneńskiego oraz na rzece Strzeżenicy.
Zezwolenie na strefę morską
Do wykonywania rybołówstwa rekreacyjnego przez
osoby fizyczne na obszarach morskich RP – z brzegu
lub innych niż statek urządzeń pływających należy 
dokonać opłaty na konto Urzędu Morskiego w Słupsku.
NBP O/Gdańsk 60 1010 1140 0003 5822 3100 0000. 
W tytule przelewu należy podać: „za wykonywanie 
rybołówstwa rekreacyjnego na okres … (tydzień/mie-
siąc/rok) oraz „Imię i Nazwisko”.

REjSY wYciEcZKOwE MiLA
W okresie letnim można wybrać się na wycieczkę po je-
ziorze Jamno statkiem wycieczkowym „Mila”. Statek za-
biera na pokład 61 osób, a podróż trwa 45 minut. „Mila”
cumuje przy pomoście w Mielnie na ul. Chrobrego 32. 
Obecnie statek kursuje tylko pod zamówienia gru-
powe >10 osób. Więcej informacji można uzyskać pod
numerem tel. 692 553 520.

BOiSKA i TERENY REKREAcYjNE 
Zespół boisk „Moje boisko Orlik 2012”, ul. Morska 
w Gąskach. Kompleks do gier zespołowych na świeżym
powietrzu, do amatorskich rozgrywek piłki nożnej.
Plac rekreacyjny przy zbiegu ulic Żeromskiego 
i Kochanowskiego w Mielnie. To miejsce do wypo-
czynku rodzinnego. Znajduje się tu plac zabaw, ściany
wspinaczkowe, drewniany okręt z rampami do zaba-
wy. Dla starszych oraz dorosłych istnieje możliwość do
gry w ping ponga oraz gry zespołowej.
Boisko Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w
Mielnie przy ul. 6 Marca 35. Kompleks przeznaczony
do uprawiania gier zespołowych na świeżym powiet-
rzu, udostępniany w godzinach 9-21.
Park Linowy Tukan. Czeka tu na wszystkich wiele at-
rakcji: trasa trudna, trasa średnia, trasa dziecięca, zjaz-
dy tyrolskie, trasa treningowa. Park linowy znajduje
się w Mielnie, przy ulicy Chmielnej, tel. 605 232 655
lub 724 008 998, e-mail: biuro@parkmielno.pl 
Park linowy czynny w sezonie letnim codziennie w go-
dzinach 11-19
Plac zabaw przy pętli autobusowej na ulicy Nad-
morskiej w Sarbinowie. Nowo powstały obiekt znaj-
duje się bezpośrednio wejścia na promenadę. Znajdują
się tam drabinki, huśtawki, ścianki wspinaczkowe oraz
mosty linowe dla młodszych i trochę starszych dzieci.
Boisko wielofunkcyjne i plac zabaw, ul. Lipowa 46
w Mielenku. Boisko przygotowane jest do gier zespo-
łowych (koszykówka, piłka nożna, siatkówka, tenis
ziemny). Na palcu zabaw jest zjeżdżalnia, huśtawka,
rampa, ściany wspinaczkowe, piaskownica. Całość do-
stępna jest dla mieszkańców i turystów przez cały rok,
w godz. 10-20. 
Leśna Pętla Przygód i Tajemnic. To rodzaj ścieżki
przyrodniczej, która prowadzi przez charakterystyczne
dla nadmorskiego lasu stare wydmy oraz inne obiekty:
grodziska i bunkry. Najbardziej charakterystyczne ele-
menty ścieżki to wielkie figury szyszek, kładka łącząca
dwa grodziska, taras widokowy oraz dwa nowe „opa-
kowania” bunkrów. Jedno z wejść na ścieżkę znajduje
się przy ulicy 1 Maja i pokrywa się ze szlakiem pieszym
oraz rowerowym.
Plac zabaw przy ul. Morskiej w Łazach. Nowoczes-
ne i wielofunkcyjne miejsce wypoczynku i zabawy dla
rodzin z dziećmi. 

BankOMaty

www.cit.mielno.pl www.facebook.com/Mielnotravel/ 

apteki
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Vi zlot starych traktorów w łazach

Ciąg(nikiem) na plażyCiąg(nikiem) na plaży
w czerwcu stare trak-
tory zawładnęły Łazami
i gminą Mielno.

zlot starych traktorów 
w łazach, który odbył się 
od 20 do 23 czerwca, 

to impreza o charakterze międzynaro-
dowym. stałymi punktami są konkuren-
cje sportowe dla traktorzystów, 
rajd po plaży oraz tradycyjna parada 
na trasie łazy – mielno – łazy. 
dodatkową atrakcją były stare samo-
chody oraz występ kabaretu „4 Fala”.
stare auta również wyruszyły w rajd 
po całej gminie tak, aby w każdej nad-
morskiej miejscowości zorganizować
powitanie lata.
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Ostatni taki rOk
19 czerwca, w Szkole Podstawowej w Mielnie im. Leonida Teligi, odbyła się
uroczystość zakończenia roku szkolnego 2018/2019. Naukę ukończyło 277
uczniów.

Uroczystość jego zakoń-
czenia zaszczycili swoją
obecnością m.in. Olga

Roszak-Pezała, burmistrz Mielna,
Dominik Gronet – zastępca burmist-
rza Mielna, Tadeusz Jąrząbek – prze-
wodniczący Rady Miasta, Krystyna
żakowska-Węgielnik – prezes Fo-
rum samorządowego „Nasza Gmi-
na”, alicja Matusewicz – wiceprezes
Forum samorządowego „Nasza Gmi-
na”, proboszcz parafii Mielno ks. dr
Ireneusz blek.

Jak co roku licznie przybyli ro-
dzice. było uroczyście i odświętnie.
żegnaliśmy jednocześnie – po raz
pierwszy – uczniów klas ósmych
szkoły podstawowej i po raz ostatni
młodzież „wygaszanego” gimnaz-
jum. 

Najlepsi uczniowie, sportowcy
oraz najaktywniejsi w rozmaitych
dziedzinach zostali uhonorowani
statuetkami prymusa, stypendiami 
i nagrodami książkowymi. Średnia
ocen w szkole wyniosła 4,16. Promo-
cję z wyróżnieniem otrzymało 63
uczniów.

Pani burmistrz wręczyła sty-
pendia w ramach lokalnego Pro-
gramu Wspierania edukacji Uzdol-
nionych Dzieci i Młodzieży z terenu
Gminy Mielno. Odebrało je 25
uczniów z najwyższą średnią, po-
wyżej 5,25 i zachowaniem wzoro-
wym lub bardzo dobrym. Wśród
wyróżnionych uczniów znalazła się
uczennica klasy IVa Marta Mrzewa
z najwyższą średnią w szkole – 5,91.
Kolejne miejsca zajęły uczennice
klasy III b gimnazjum – Natalia żu-
kowska – średnia ocen to 5,79 i We-

ronika Włodarczyk – średnia ocen
to 5,64.

Dyrektor szkoły Podstawowej
wyróżniła 25 uczniów za wyniki 
w nauce i za osiągnięcia sportowe
przyznając stypendia motywacyjne.
Wśród nagrodzonych (średnia ocen
w przedziale klas VII-VIII i gimnaz-
jum – 4,75 i powyżej, zachowanie
bardzo dobre i wzorowe) znalazła się
uczennica klasy III b gimnazjum
Weronika Grodzka – 4,93, a w prze-
dziale klas IV-VI (średnia ocen 5,0 
i powyżej, zachowanie bardzo dobre
i wzorowe) – Karolina Drela – 5,18,
Filip Wójtowicz – 5,17, Jakub szul-
czewski – 5,15.

Na zakończenie roku szkolnego
stypendia za szczególne osiągnięcia
w nauce przyznane zostały przez Fo-
rum samorządowe ,,Nasza Gmina”.
Otrzymało je ośmioro uczniów. 

nagrodzonym�uczniom�gra-
tulujemy� sukcesów� i� osiągnięć,�
a� wszystkim� życzymy� słonecz-
nych,� pełnych� pozytywnych�wra-
żeń�bezpiecznych�wakacji.

,,Jutro popłyniemy 
daleko

Jeszcze dalej 
niż te obłoki,

Pokłonimy się nowym
brzegom,

Odkryjemy nowe 
zatoki…”.

„

57 
sTyPeNDIóW
PRZyZNaNO 
Za WyNIKI 
W NaUce 
I OsIąGNIęcIa
sPORTOWe.

16 
UcZNIóW
ODebRałO
sTaTUeTKI
PRyMUsa sZKOły

Olga Roszak-Pezała, 
burmistrza Mielna:

Droga młodzieży, szanowni Rodzice i całe grono pedagogiczne wraz z dyrekcją
i pracownikami szkoły – dziś jest wyjątkowy dzień nie tylko dlatego, że za-
brzmi ostatni dzwonek i rozpoczną się upragnione wakacje. Ten dzień jest
szczególnych, gdyż dla uczniów klas ósmych i trzecich gimnazjum właśnie 
z tym dzwonkiem kończy się pewien etap waszej edukacji – tutaj w Mielnie. 
Teraz wypłyniecie na szeroki świat, oby był dla was przyjazny, ciepły i spra-
wiedliwy. Jednak wierzę, że zawsze z sentymentem będziecie wspominać
swoich wychowawców, nauczycieli i czas tu z nimi spędzony.
Gratuluję Wam i Waszym rodzicom tej drogi edukacji zdobytej w mieleńskiej
szkole, w niełatwym przecież czasie zawirowań reformy edukacji. 
Mielno jest dumne z takich absolwentów.
Szczere podziękowania składam nauczycielom, że tą krętą drogę wspólnie 
i wytrwale przeszli ramię w ramię ze swoimi uczniami.

Na zakończenie roku szkolnego Burmistrz Mielna przyznała jednorazowe 
stypendium w ramach Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych
Dzieci i Młodzieży dla 27 uczniów, w tym:
– 18 uczniów kl. IV– VIII szkoły podstawowej (16 SP Mielno, 2 SP Sarbinowo) 
w wysokości od 350 zł do 600 zł,
– 9 uczniów kl. III gimnazjum w wysokości od 350 zł do 980 zł
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bal absolwentów – uczniów klas
ósmych szkoły Podstawowej 
w Mielnie i trzecich wygaszanego
Gimnazjum im. Marka Kotańskiego
w Mielnie, na pewno zapadnie w pa-
mięć na długie lata. Rodzice, nau-

czyciele i wychowawcy nie kryli
wzruszenia. 

brawo dla elżbiety Kopery za
profesjonalne przygotowanie mło-
dzieży do brawurowo odtańczonego
poloneza.

Niech żyje bal!

Ostatnia sesja Młodzieżowej
Rady Gminy Mielno to – oprócz
sprawozdań i poprawek w statucie 
– pożegnanie i ciepłe słowa pod ad-
resem kończących przygodę z mie-
leńską edukacją obywatelską mło-

dych radnych. Gimnazjaliści opusz-
czają progi szkoły i tym samym fina-
lizują społeczną pracę na rzecz
MRGM.

Dziękujemy Wam za zaangażo-
wanie w wiele gminnych i lokalnych

projektów, za wsparcie wolontariatu,
za uśmiech i chęć na pracy na rzecz
mieleńskiego środowiska szkolnego.

Wierzymy, iż będziecie naszą
młodą samorządową wizytówką...
nie tylko w regionie.

MłOdzi, aKtyWNi, życzliWi... 

W czerwcu odbyło się w mieleń-
skiej szkole pożegnanie patrona
gimnazjum – Marka Kotańskiego. 

W związku z faktem wygasza-
nia od trzech lat placówki uczniowie
klas III przygotowali program arty-
styczny poświęcony założycielowi
Monaru oraz autorowi idei „Daj sie-
bie innym”.

Uczennice Karina Musioł i Do-
minika Marach w prezentacji multi-

medialnej przedstawiły biografię
patronującego od 13. lat naszej szko-
le psychologa, terapeuty i organiza-
tora.

Koło teatralne: Ola Urbaniak,
Ola łaszcz, Weronika Grodzka, ania
Maciejczyk (klasa gim. III b) oraz
Maja Ziółkowska i Filip Wójtowicz
(klasa sP VI b), pod kierunkiem po-
lonistyki Moniki Dobrzelewskiej-
Napieraj zaprezentowało przedsta-
wienie o zagrożeniach uzależnienia-

mi – tematyce tak bliskiej działa-
niom Marka Kotańskiego, który mó-
wił: „chciałbym nauczyć dawania
siebie innym. Ratowałem młodzież
chorą, teraz uważam, że trzeba tę
wciąż jeszcze zdrową impregnować
przed złem, ucząc ją czynienia
dobra”.

żegnając szkołę, jak i Patrona
uczniowie mają nadzieję, że jego
przesłanie pozostanie z nimi i nadal
będzie drogowskazem dla nich sa-
mych, jak i dla kolejnych pokoleń
szkolnej społeczności.

Kamila Figielska

szkoła żegna patrona 

były wzajemne podzięko-
wania i życzenia oraz
obietnice składane na

nowy semestr. Z punktu widzenia
organizatora Uniwersytetu Trzecie-
go Wieku należy z całą mocą pod-
kreślić, że lekcje tańca są jak naj-
bardziej potrzebne – ich efekty 
widać było na parkiecie. Zajęcia ku-
linarne są jak najbardziej potrzeb-

ne a ich efekty można było smako-
wać z koszyczków przyniesionych
na zabawę. Warsztaty twórcze po-
mogły w ułożeniu ciekawych krea-
cji bankietowo-grillowych. lekcje
śpiewu – o tak! Śpiewy niosły się
daleko i długo. lekcje angielskiego
– jak najbardziej chociaż ten kon-
kretny wieczór pokazał, że aby na-
wiązać stosunki międzynarodowe

nie trzeba perfect mówić po angiel-
sku.

W planach roku akademickiego
2019/2020 będą kontynuowane zaję-
cia cieszące się największą popular-
nością i co za tym idzie frekwencją
ale planowane są także nowości na
przykład nauka języka niemieckiego
i angielskiego oraz warsztaty rysun-
ku i malarstwa. Już dzisiaj zaprasza-

my nowych słuchaczy chętnych do
doskonalenia i rozwijania swoich za-
interesowań lub do zdobywania no-
wych umiejętności do zapisywania
się do grona słuchaczy UTW.

a czy warto – odpowiedzcie so-
bie sami. Patrząc na załączone zdję-
cia. Nic tak nie pomaga jak śmiech,
trochę tańca i dobre towarzystwo.

zakończenie roku akademickieGo w Gminie mielno

seniorzy z indeksami
Na początku czerwca, zgodnie z nowo powstającą tradycją, przy tańcach 
i śpiewie, zakończyliśmy drugi rok funkcjonowania Uniwersytetu Trzeciego
wieku w Mielnie. w spotkaniu uczestniczyło ponad 60 osób, najbardziej 
aktywnych i regularnie biorących udział w zajęciach studentek i studentów.
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Wnioski�o�przyznanie
świadczenia� na� no-
wych� zasadach� bę-

dzie�można� składać�online�od� 1
lipca�(poprzez�kanał�bankowości
elektronicznej,� portal� emp@tia
lub�portal�Pue�zuS),�a�od�1�sierp-
nia�drogą� tradycyjną�w� siedzibie
Miejskiego�ośrodka�Pomocy�Spo-
łecznej�w�Mielnie.�

składanie wypełnionych
wniosków w formie papiero-
wej od 1.08.2019r.:
� w siedzibie Miejskiego Ośrod-

ka Pomocy społecznej w Mielnie,
pokój nr 14 od poniedziałku do piąt-
ku w godzinach od 7:15 do 15.

aby uzyskać prawo do świadcze-
nia 500+ na nowych zasadach, tj. od 1
lipca, rodzic dziecka, na które obec-
nie nie pobiera tego świadczenia,
musi złożyć wniosek w okresie od 1
lipca 2019 r. do 30 września 2019 r. 

W przypadku wniosku złożone-
go po 30 września, świadczenie bę-
dzie przysługiwać od miesiąca złoże-
nia wniosku.

– Złożenie wniosku w okresie li-
piec – sierpień 2019 r. oznacza, że
świadczenie, z wyrównaniem od lip-
ca, zostanie wypłacone najpóźniej
do dnia 31 października 2019 r.

– Złożenie wniosku we wrześniu
2019 r. oznacza, że świadczenie, 
z wyrównaniem od lipca, zostanie
wypłacone najpóźniej do 30 listopa-
da 2019 r.

– Złożenie wniosku w paździer-
niku oznacza, że świadczenie, z wy-
równaniem jedynie od października,
zostanie wypłacone najpóźniej do
dnia 31 grudnia 2019 r.

– Złożenie wniosku w listopa-
dzie 2019 r. oznacza, że świadczenie
z wyrównaniem jedynie od listopa-
da, zostanie wypłacone najpóźniej
do dnia 31 stycznia 2020 r.

– Złożenie wniosku w okresie od
1 grudnia 2019 r. do stycznia 2020 r.
oznacza, że świadczenie, z wyrów-
naniem jedynie od miesiąca złożenia
wniosku, zostanie wypłacone naj-
później do dnia 28 lutego 2020 r.

Rodzice, którzy mają obecnie
przyznane świadczenie wychowaw-
cze na drugie i kolejne dzieci do 30
września 2019 r. składają�od�1�lipca
2019� r.� jeden� wspólny� wniosek�
o�ustalenie�prawa�do�świadczenia
na�wszystkie�dzieci. W ten sposób
otrzymają od 1 lipca prawo do świad-
czenia na pierwsze dziecko (na które
obecnie nie pobierają 500+), nato-
miast od 1 października br. na pozos-
tałe dzieci (na które świadczenia są
już przyznane do 30 września 2019
r.)

Od 1 lipca 2019 r. prawo do
świadczenia wychowawczego już nie
będzie uzależnione od ustalenia ali-
mentów na dziecko od drugiego ro-
dzica w przypadku wniosków skła-
danych przez rodziców samotnie
wychowujących dziecko. Ponadto
zostanie zlikwidowany obowiązek
rozstrzygania o przyznaniu świad-
czenia wychowawczego w drodze
decyzji administracyjnej. Organ wła-
ściwy będzie wysyłał wnioskodawcy
na wskazany we wniosku adres po-
czty elektronicznej informację po-
twierdzającą o przyznaniu świadcze-
nia, zaś w przypadku braku adresu
e-mailowego osoba ta będzie mogła
odebrać informację o przyznaniu
świadczenia w postaci papierowej.

ŚWIaDcZeNIe
„DObRy sTaRT”

Od 1 lipca 2019 r. będzie moż-
na składać wnioski o ustalenie prawa
do świadczenia ,,Dobry start” (z ty-
tułu rozpoczęcia 1 września 2019 r.

kolejnego roku szkolnego 2019/
2020) online przez stronę Minister-
stwa Rodziny www.emp@tia.
mrpips.gov.pl oraz przez banko-
wość elektroniczną. Natomiast
wnioski�drogą� tradycyjną�można
składać�od�1�sierpnia�2019�r. Osta-
teczny termin składania wniosków
upływa 30 listopada 2019 r. Wnioski
złożone po tym terminie pozostaną
bez rozpatrzenia.

Świadczenie przysługuje raz 
w roku w związku z rozpoczęciem
roku szkolnego do ukończenia przez
dziecko 20. roku życia lub w przy-
padku dzieci uczących się legitymu-
jących się orzeczeniem o niepełnos-
prawności do 24. roku życia.

szkoła oznacza szkołę podsta-
wową dotychczasowe gimnazjum,
szkołę ponadpodstawową i dotych-
czasową szkołę ponadgimnazjalną
szkołę artystyczną, w której realizo-
wany jest obowiązek szkolny lub
nauki, a także młodzieżowy ośrodek
socjoterapii, specjalny ośrodek
szkolno – wychowawczy, specjalny
ośrodek wychowawczy, ośrodek 
rewalidacyjno – wychowawczy, z wy-
jątkiem szkoły policealnej i szkoły
dla dorosłych.

W przypadku wniosków złożo-
nych w lipcu i sierpniu, wypłata wy-
prawki nastąpi do 30 września. 
W przypadku wniosków złożonych
w kolejnych miesiącach organ bę-
dzie miał maksymalnie 2 miesiące
od dnia złożenia wniosku na jego
rozpatrzenie i wypłatę świadczenia.

W przypadku dzieci umieszczo-
nych w pieczy zastępczej wniosek
powinien złożyć rodzic zastępczy,
osoba prowadząca rodzinny dom
dziecka lub dyrektor placówki opie-
kuńczo-wychowawczej. co ważne, 
w odniesieniu do dzieci przebywają-
cych w pieczy zastępczej wniosku

„Dobry start” nie można złożyć za
pośrednictwem banku. Wniosek na-
leży złożyć w Powiatowym centrum
Pomocy Rodzinie osobiście lub lis-
townie.

Wnioski� na� świadczenia� ro-
dzinne� i� fundusz� alimentacyjny
na� nowy� okres� zasiłkowy� 2019/
2020�można� pobrać w Miejskim
Ośrodku Pomocy społecznej 
w Mielnie, ul. 6-go marca 35

Wnioski�o�przyznanie�świad-
czenia� na� nowych� zasadach� bę-
dzie�można� składać�online�od� 1
lipca�(poprzez�kanał�bankowości
elektronicznej,� portal� emp@tia
lub�portal�Pue�zuS),�a�od�1�sierp-
nia�drogą� tradycyjną�w� siedzibie
Miejskiego�ośrodka�Pomocy�Spo-
łecznej�w�Mielnie

– pokój nr 14 od poniedziałku
do piątku w godzinach od 7:15 do
15:15

Do�prawidłowo�wypełnione-
go� wniosku� o� zasiłek� rodzinny�
i�fundusz�alimentacyjny�na�okres
zasiłkowy� (świadczeniowy)� 2019/
2020�należy�dołączyć:

1/ wyrok sądu o rozwodzie lub
separacji, wyrok o alimentach, orze-
czenie o niepełnosprawności, itp.

2/ oświadczenia o dochodzie
niepodlegającym opodatkowaniu za
2018 r. 

(należy dołączyć: oświadczenie
lub nakaz płatniczy o wielkości 
gospodarstwa rolnego wyrażonej 
w ha przeliczeniowych ogólnej po-
wierzchni w 2018 r., zaświadczenie
od komornika sądowego o egzekucji
alimentów w 2018 r.)

3/ w przypadku prowadzenia
działalności gospodarczej w roku
2018: zaświadczenie naczelnika
urzędu skarbowego, dotyczące
członków rodziny rozliczających się
na podstawie przepisów o zryczałto-

wanym podatku dochodowym od
niektórych przychodów osiąganych
przez osoby fizyczne, zawierające in-
formacje odpowiednio o:

1. formie opłacanego podatku,
2. wysokości przychodu,
3. stawce podatku
4. wysokości opłacanego podat-

ku – w roku kalendarzowym poprze-
dzającym okres zasiłkowy, tj. 2018 r.

W przypadku utraty dochodu 
w 2018 r. lub po tym roku do wnios-
ku o świadczenie wychowawcze na-
leży dołączyć dokumenty lub
oświadczenia potwierdzające ich
utratę (np. świadectwo pracy, decyz-
ję z Powiatowego Urzędu Pracy 
o utracie zasiłku dla bezrobotnych,
zaświadczenie od pracodawcy 
o udzielonym urlopie wychowaw-
czym, decyzję o utracie renty, wykre-
ślenie działalności gospodarczej,
itp.) oraz dokument lub oświadcze-
nie potwierdzający jego wysokość.

W przypadku uzyskania docho-
du w 2018 r. lub po tym roku należy
dołączyć dokumenty lub oświadcze-
nie (np. umowę o pracę, decyzję 
o przyznaniu prawa do zasiłku dla
bezrobotnych, zaświadczenie o pod-
jęciu zatrudnienia po zakończonym
urlopie wychowawczym, decyzję 
o przyznaniu renty, decyzję o zareje-
strowaniu działalności gospodarczej
itp.) oraz dokument lub oświadcze-
nie potwierdzający jego wysokość
dochodu uzyskanego (pomniejszoną
o koszty przychodu). W przypadku
uzyskania dochodu 2018 r. należy
przedłożyć zaświadczenie lub
oświadczenie z całego okresu za-
trudnienia w 2018 r. Natomiast 
w przypadku uzyskania dochodu po
2018 r. wymagane jest zaświadczenie
lub oświadczenie z miesiąca nastę-
pującego po miesiącu, w którym do-
chód został osiągnięty.

NOwy OKreS ZaSiłKOwy 2019/2020

500+ dla każdeGO dziecka 
Od 1 lipca program Rodzina 500+ obejmie wszystkie dzieci do 18. roku życia, bez względu na dochód rodziny. warunkiem jest,
aby dziecko wraz z rodzicem zamieszkiwało w Polsce. 

GryF dla 
żeGlarzy 

Odznaki Honorowe Gryfa Zachod-
niopomorskiego z rąk wicemarszałka
Tomasza Sobieraja otrzymali zasłużeni
mieleńscy żeglarze z Klubu „Tramp”.

odznaczeniem tym uhonorowano
Franciszka rzemieniewskiego, który
otrzymał złotą odznakę honorową.
srebrną odznakę honorową Gryfa za-
chodniopomorskiego przyznano: miro-
sławowi nowakowi, waldemarowi
szczygielskiemu, zbigniewowi bobiń-
skiemu, ryszardowi bogaczyńskiemu.

odznakę honorową Gryfa zachod-

niopomorskiego nadaje się osobom fi-
zycznym, jednostkom samorządu tery-
torialnego, organizacjom pozarządo-
wym, osobom prawnym oraz jedno-
stkom organizacyjnym niemającym oso-
bowości prawnej, które całokształtem
działalności zawodowej, społecznej 
i publicznej, względnie realizacją swoich
zadań na rzecz województwa zachod-
niopomorskiego wybitnie przyczyniły się
do gospodarczego, kulturalnego i spo-
łecznego rozwoju pomorza zachodnie-
go.

odznakę honorową Gryfa zachod-
niopomorskiego nadaje zarząd woje-
wództwa zachodniopomorskiego, 
w drodze uchwały podjętej na wniosek
komisji odznaki.

co roku młodzież ze Szkoły 
w Mielnie wyjeżdża do Gródka nad
dunajcem zwiedzać piękną ziemię
sądecką. to efekt wieloletniej
współpracy samorządowej gminy
Mielno z gminą Gródek nad 
dunajcem. 

Tym razem wyjechali siódmo-
klasiści wraz z opiekunami: Moniką
lewandowską, Jolantą stęplewską 
i Dariuszem boratyńskim. Organi-
zatorzy zapewnili ciekawy program

pobytu. W pierwszym dniu mło-
dzież zwiedziła Kraków, a w nim 
m. in. Wawel, rynek z sukiennicami,
okno papieskie, Kościół Mariacki. 
W drugim dniu uczniowie podziwia-
li Dolinę Popradu, Krynicę i Muszy-
nę. Nie zabrakło także przejażdżek
kolejką liniową na Górę Parkową 
i Jaworzynę Krynicką. Mielnianie
odwiedzili pijalnię główną, gdzie
próbowali różnego rodzaju wód
mineralnych, a przy pomniku Niki-
fora Krynickiego wysłuchali cieka-

wej opowieści o jego życiu i twór-
czości. 

W Muszynie uczniów zauroczy-
ły ogrody sensoryczne (ogród zdro-
wia, ogród zapachów, ogród dźwię-
ku). W ostatnim dniu uczniowie 
z Mielna podróżowali statkiem tury-
stycznym po jeziorze Rożnowskim,
następnie pojechali do starego sącza
do Muzeum Jana Pawła II, gdzie po-
dziwiali ołtarz, z którego Papież
przemawiał do rodaków podczas
pielgrzymki. Finał wycieczki to wiel-
ka niespodzianka czyli… zabawa 
i mnóstwo adrenaliny w Parku
Trampolin w Nowym sączu.  

Mielno nad dunajcem 



Mieleński Klub Karate
Kyokushin odwiedził
gość specjalny – mistrz 
i nauczyciel.

Tradycją w klubie jest pod-
sumowujący egzamin na
wyższe stopnie kyu, który

jest jednocześnie zwieńczeniem
kończącego się sezonu startowego.
egzamin, jak zapewniają mieleńscy
szkoleniowcy, to sprawdzenie efek-
tów rocznych treningów, ale także
szansa dla zawodników na zdobycie
wyższego stopnia wtajemniczenia 
w sztukach walki. 

W tym roku sportowcy egzami-
nowani byli przez osobę wyjątkową
w środowisku karate kyokushin.
Propozycję przeprowadzenie egza-

minu przyjął selekcjoner kadry na-
rodowej, prezes sieradzkiego Klubu
Karate Kyokushinkai, shihan Robert
Wajgelt. Warto wspomnieć, że shi-
han od wielu lat aktywnie działa na
rzecz rozpowszechnienia karate
kyokushin zarówno w Polsce, jak 
i na świecie. bacznie czuwa nad roz-
wojem zawodników i nierzadko wy-
dobywa ukryte w nich talenty. Tym
bardziej cieszy naszych karateków
fakt, że zgodził się na przeprowadze-
nie egzaminu właśnie w mieleńskim
klubie. 

– Jeszcze raz serdecznie dzięku-
jemy shihanowi za poświęcony czas,
przejechanie setek kilometrów 
i udzielenie rad zarówno karatekom,
jak i instruktorom. Wszystkim za-
wodnikom gratulujemy i życzymy
sukcesów w dalszym rozwoju. 

Wizyta mistrza 
12 wydarzenia
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zespół chłopców z SP Mielno 
w finale Wojewódzkich igrzysk
dzieci w Piłce Nożnej uzyskał 
wysokie iV miejsce.

Waleczny finał odbył się w star-
gardzie, gdzie na podium stanęli
gospodarze, drużyna z choszczna 
i sP 7 z Koszalina.

Warto podkreślić, iż nasi piłka-
rze zaszli bardzo wysoko, pokonując
kolejno przeciwników w elimina-
cjach gminnych, powiatowych, re-
gionalnych i półfinałach.

Gratulujemy uczniom i opieku-
nowi zespołu – nauczycielowi wy-
chowania fizycznego Filipowi Filu-
sowi.

skład naszej ekipy szkolnej:
Piotr swaryczewski, Maksymilian
Juchniewicz, Patryk Wieruszewski,
Jakub Koza (b), Maksymilian sobko,
Jan Mierzejewski, Gracjan Prajs, Fa-
bian banaś, Franciszek lawrenc,
Wiktor Ratkiewicz, adrian Piskor-
ski.

O włos od podium

W�międzyszkolnym�projek-
cie� sportowym� „umiem�pływać”
mieleńska�szkoła�podstawowa�od
lat� aktywnie� uczestniczy� zdoby-
wając�czołowe�miejsca�w�poszcze-
gólnych�kategoriach�wiekowych.�

I tak było także w tym roku. Ze-
spół uczniów z Mielna wypływał zło-

to w stylu grzbietowym – Gaja sos-
nowska, srebro kraulem – Klaudia
żubryj, brąz kraulem – adrian Pi-
skorski.

I miejsce na podium w wyścigu
pontonami chłopców zdobył Mikołaj
Poraj – Dobrzelewski.

PłyWają jaK RyBy 

W�Sianowie�odbył�się�II�Mię-
dzynarodowy�turniej�Morski�Pił-
ki� ręcznej�Dziewcząt�w� katego-
riach�dzieci� i�młodziczki.�Mecze
rozgrywane� były�w� hali� sianow-
skiej� podstawówki�oraz� na� plaży
w�łazach.�

Nasze szczypiornistki zajęły IV

miejsce, a Marysia lawrenc została
międzynarodowym królem strzel-
ców.

W turnieju brało udział trzy-
dzieści drużyn z trzech państw (Pol-
ska, czechy, Niemcy) czyli około
trzysta osób, a wśród nich także ze-
spół sP Mielno, jako UKs „Opty”. 

Królowała Marysieńka

Na swoim
miejscu 
dziewczęta z iV klasy Szkoły 
Podstawowej w Mielnie, zawod-
niczki UKS OPty, zdobyły 
iV miejsce w Mistrzostwach 
województwa zachodniopomor-
skiego klas iV w piłce ręcznej.

W sportowych rozgrywkach
udział wzięło 9 drużyn z naszego
województwa. 

Najlepszą bramkarką turnieju
została Klaudia żubryj, a wyróżnie-
nie otrzymała Nikola adamczyk 
i basia Kozłowska. 

cała drużyna spisała się na
medal. Gratulujemy młodym
szczypiornistkom i trenerce elż-
biecie Koperze.

Shihan
– japońskie słowo oznaczające: (1) instruktora, nauczyciela, trenera; (2) tytuł honorowy nauczyciela modelowego lub „nauczy-
ciela wyznaczającego standardy”, przyznawany certyfikatem licencyjnym w japońskich sztukach walki (budō) instruktorom po-
ziomu mistrzowskiego.


