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zycie gminy
Zapraszamy!

Sylwester 
w Mielnie
Po raz pierwszy w mielnie

zorganizowany będzie
koncert i zabawa 

sylwestrowa na świeżym
powietrzu bo też  okazja

jest niebywała. 
z dniem 1 stycznia 2017 r.
mielno oficjalnie stanie

się miastem.

Na deptaku przy ul. Kościuszki
ustawiona zostanie duża scena, 
na której wystąpią gwiazdy wieczo-
ru sylwestrowego zespoły MIG 
i SOLEO. Zabawę zacznie DJ o godz.
22.00. Koncert zespołu SOLEO
rozpocznie się o godz. 22.20 i trwać
będzie do 23.00. Potem ok. 23.10
wystąpi zespół MIG, który zakończy
swój występ o godz. 23.50. Tuż przed
północą Wójt Gminy Mielno wygło-
si przemówienie i złoży życzenia
noworoczne, a punktualnie o godz.
24.00 odbędzie się pokaz laserów
zsynchronizowanych z muzyką na
cześć ...NOWEGO MIASTA MIEL-
NA.

Następnie raz jeszcze na bis
wystąpi zespół MIG. Od godz. 00.20
zabawę poprowadzi DJ do godz. 1.00
kiedy to nastąpi zakończenie koncer-
tu sylwestrowego.

Organizatorzy zadbali o rozrywkę
dla ducha ale pamiętali także 
o potrzebach innego rzędu. Przy
scenie stanie namiot, w którym
będzie można kupić coś do jedzenia
i picia. Do wyboru będą potrawy na
zimno i ciepło – z przewagą tych
ostatnich. Będzie można także kupić
różnego rodzaju napoje.

Mieszkańcy gminy Mielno dojadą
na koncert i zabawę sylwestrową
specjalnym autobusem, który odwie-
zie ich do domów po zakończonej
zabawie.

Patronat medialny nad koncer-
tem objęli: TVP3 Szczecin, Polskie
Radio Koszalin i Głos Koszaliński.

Serdecznie zapraszamy do wspól-
nej zabawy i wspólnego powitania
miasta Mielno.

Do zobaczenia na deptaku.

Rozkład jazdy 
autobusu:

� Gąski Latarnia – 20.30

� Gąski Kolonia – 20.35

� Sarbinowo pętla – 20.40

� Chłopy rondo – 20.45

� Niegoszcz – przy głównej trasie,

na żądanie – 20.50 

� Mielenko przy pralni – 20.55

� Łazy rondo – 21.30

� Unieście przystanek między 

ul. Morską a Bałtycką – 21.40.

Przewidywany powrót od godz. 1.00

z parkingu przy sklepie Biedronka.

M
ieleńskie władze
s a m o r z ą d ow e
wspólnie z dyrektora-

mi i pracownikami gminnych
jednostek organizacyjnych:
Urzędu Gminy w Mielnie,
Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Unieściu, Zakła-
du Wodociągowo-Kanalizacyjnego
w Unieściu, Zespołu Szkół w Mielnie,
Przedszkola w Mielnie, Szkoły
Podstawowej w Sarbinowie, Centrum
Kultury w Mielnie, Biblioteki
Publicznej Gminy Mielno aktywnie
przystąpiły do ogólnopolskiej akcji
„Szlachetna paczka”. Zbierali grosz
do grosza, co pozwoliło spełnić
marzenia (te przyziemne... o ciepłym

kocu, żywności, czy środkach czysto-
ści) naszych mieszkańców...

Obdarowani paczkami i sercem
to samotne oraz mocno schorowane
osoby w podeszłym wieku (z Mielna
i Gąsek), które nie mogą liczyć na
żadną pomoc rodziny, a na co dzień
mają bardzo niskie emerytury. Osoby
te pozytywnie przeszły jeszcze
dodatkową weryfikację wolontariu-

szy Szlachetnej Paczki, którzy okre-
ślili ich potrzeby.

Za zebrane środki zakupiono
dary, które wypełniły świątecznie
udekorowane pudła.... 

Teraz „Szlachetna paczka” – wraz
z bożonarodzeniowymi życzenia-
mi – dostarczy je potrzebującym 
i samotnym.

Szlachetna pomoc...
„Szlachetna paczka” trafiła pod dachy niejednego domu w gminie Mielno. Radości przysporzyli pra-
cownicy mieleńskiego samorządu i placówek mu podległych. DOBRO – CZYŃCOM – Dziękujemy!

//
Mamy nową przedświąteczną 
tradycję! W XV edycji SZLACHETNA
PACZKA połączyła blisko milion 
Polaków, a wartość pomocy prze-
kazanej w paczkach sięgnęła 
54 milionów złotych. Tym samym
Paczka na dobre stała się tradycją
przedświąteczną Polaków.
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Dobry
rok...
Tak dobrego i bogatego roku
obfitującego w liczne laury 
oraz nagrody w rozmaitych
dziedzinach Gmina Mielno jeszcze
nie miała. Wato przypomnieć 
te prestiżowe: III miejsce 
w ogólnopolskim Rankingu
Najlepszych Samorządów
„Rzeczpospolitej” 2016, I miejsce
w konkursie marszałka
województwa
zachodniopomorskiego
„Samorządowy Lider Współpracy
z NGO”, IX miejsce w rankingu
pisma samorządu terytorialnego
„Wspólnota” za wydatki
inwestycyjne w latach 2013-2015,
czy Błękitną Flagę, która dumnie
powiewa na kąpielisku 
w sąsiedztwie pomnika morsa.
Jednak jestem pewna, że historia
na długo zapamięta dwa
tegoroczne wydarzenia. Pierwsze
to najcenniejsza obywatelska
inicjatywa ostatnich lat, czyli
samoistne powstanie lokalnego
ruchu społecznego walczącego 
z odgórnie narzuconym
pomysłem lokalizacji w gminie
elektrowni atomowej. Połączenie
sił obywateli w referendum,
protestów lokalnego samorządu
oraz międzygminnych
„antyatomowych” porozumień
zaowocowało oficjalną rezygnacją
inwestora z lokalizacji elektrowni
atomowej w Gąskach. 
Drugie to wpisanie Mielna na listę
miast polskich. I tak z dniem 
1 stycznia 2017 roku Mielno
połączone z Unieściem otrzyma
prawa miejskie. Zatem mamy
powody do szczególnego
świętowania w te święta… Jednak
najważniejsze, aby przy
świątecznym stole nie zabrakło
światła i ciepła rodzinnej
atmosfery, aby magia Bożego
Narodzenia zjednała wszelkie
waśnie i spory, aby na każdej
twarzy panował szczery uśmiech. 
I tego wszystkim Państwu mocno
życzę!

OlGa ROSZaK-PeZała, 
wóJT GmIny mIelnO

Życzymy stu lat! 
W ostatnim czasie pięć mieszkanek naszej gminy obchodziło 90. urodziny. Z tej okazji wójt
Gminy Mielno Olga Roszak-Pezała osobiście złożyła Szacownym Jubilatkom serdeczne 
życzenia. W miłej atmosferze Jubilatki ze wzruszeniem wspominały swoje przybycie na mieleń-
ską ziemię. 

Sabina Ostaszewska, miesz-
kanka Gąsek jubileuszowe życzenia
usłyszała w swoim mieszkaniu wraz
z towarzyszącą Jej synem, synową  
i wnuczkami. 

Do Gąsek przyjechała z ojcem w 1946 r. spod
Warszawy. Za Panią Sabiną przyjechał jej później-
szy mąż. Mąż był rybakiem i cała rodzina związana
była z rybołówstwem. Pani Sabina pływała na kutrze
razem z mężem. Prowadzili również gospodarstwo
rolne i hodowlę trzody chlewnej. Obecnie mieszka
sama ale syn zamieszkuje po sąsiedzku. Nadal jest
samodzielna i zajmuje się pracami w ogródku 
i wokół domu.

Jubilatka wychowała troje dzieci: syna i 2 córki.
Doczekała 6 wnucząt, 7 prawnucząt i 1 praprawnu-
ka.

Helena Bartecka,
mieszkanka Sarbinowa,
jubileuszowe życzenia
usłyszała w swoim
mieszkaniu wraz z to-
warzyszącą Jej córką.

Do Sarbinowa przyjechała 
z rodzicami i rodzeństwem 
w październiku 1946 roku. Całe
swoje życie poświęciła pracy na
gospodarstwie rolnym. Jest osobą
w pełni samodzielną. Sama prowa-
dzi gospodarstwo domowe. Poma-
gają jej córki. W mieszkaniu miesz-
ka sama ale obok mieszka syn. 

Wychowała 5 dzieci: 4 córki 
i 1 syna. Doczekała 5 wnucząt 
i 2 prawnucząt.

Irena Zochniak,
mieszkanka Chłopów,
jubileuszowe życzenia
usłyszała w swoim
mieszkaniu wraz z to-
warzyszącą Jej córką.

Do Chłopów przyjechała razem 
z rodzicami z Bełchatowa w 1946
roku. Tutaj poznała późniejszego
męża. Pracowała w ośrodkach wypo-
czynkowych w kuchni, a do osiągni-
ęcia wieku emerytalnego pracowała 
w Ośrodku Zdrowia w Sarbinowie.

Pani Irena sama prowadzi
gospodarstwo domowe. Jedyna
córka mieszka i pracuje za granicą,
ale często przyjeżdża do mamy.

Doczekała 2 wnuczek i 2 pra-
wnuków.

Genowefa Kraszewska, mieszkanka Mielna, jubi-
leuszowe życzenia usłyszała w swoim mieszkaniu
wraz z towarzyszącą Jej córką, synową i wnuczką.

Mieszkanką Mielna jest od 1979 roku. Pochodzi z Grudziądza. Pracowa-
ła w rolnictwie i w 1964 r. przekazała gospodarkę za rentę. Mieszka z synem
i synową. Nadal jest samodzielna.

Jubilatka wychowała troje dzieci:  córkę i 2 synów. Doczekała 3 wnucząt.

Justyna Telenga, mieszkanka Sarbinowa, jubile-
uszowe życzenia usłyszała w swoim mieszkaniu wraz
z towarzyszącą Jej córką i wnukiem. 

Na ziemię mieleńską przyjechała z centralnej Polski w 1952 r. Prowadzi-
ła gospodarstwo rolne, z tego tytułu otrzymała odznaczenie państwowe.
Posiada świetną pamięć do dat i nazwisk.

Jubilatka wychowała dwoje dzieci: córkę i syna. Doczekała 2 wnucząt 
i 3 prawnucząt.

Wszystkim Jubilatkom życzymy dalszych długich lat w dobrym zdrowiu i szczęściu rodzinnym,w poczuciu zadowolenia z owoców pracowitego życia
oraz serdecznej opieki osób najbliższych.
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Zlot
Morsów
przed
nami

po raz czternasty amatorzy
zimowych kąpieli zanurzą się 
w lodowatych wodach bałtyku. 
i miejmy nadzieję, że odbędzie
się to w zimowej scenerii.
zachęcamy tych niezdecydowa-
nych – naprawdę warto!

Milowymi krokami zbliża się
kolejny Międzynarodowy Zlot
Morsów. Po raz czternasty już przy-
jadą do Mielna miłośnicy zimowych
morskich kąpieli z kraju i zagranicy.
Spodziewamy się gościć ponad dwa
tysiące foczek i morsów.

W programie trzydniowej impre-
zy, która rozpocznie się 10 lutego 
2017 r., przewidziana sporo atrakcji.
Będzie zatem kąpiel w baliach
połączona z saunowaniem, aktyw-
ności sportowe i bale – tym razem
pod hasłem „Morsowe wesele”. Będą
także dwie nowości.

Pierwszą będzie wioska wikin-
gów, a drugą możliwość spotkania 
z kapitanem jachtowym, który płynął
jachtem „Wojewoda Koszaliński” 
w rejs przez Atlantyk z okazji 200-
lecia Stanów Zjednoczonych.

Tradycyjnie w niedzielę, 12 lutego,
przez centrum miasta przemaszeru-
je wielobarwna parada morsowa, po
której w samo południe odbędzie się
wspólna kąpiel w zimnych wodach
Bałtyku.

Program XIV. MZM jest zróżni-
cowany i przygotowany z dbałością 
o to, by każdy z Morsów znalazł 
w nim coś atrakcyjnego dla siebie.

Szczegóły na stronie 
www.zlotmorsow.mielno.pl

Zapraszamy w lutym do Mielna 
– Miasta Morsów.

zapraszamy do udziału w iV
mieleńskim Festiwalu młodych
Talentów. chcemy promować
młodych, utalentowanych woka-
listów, muzyków i tancerzy, inte-
grować środowiska artystyczne,
przygotować uczestników do
dalszych publicznych występów
oraz promować gminę mielno. 

– Mamy nadzieję, że dzięki temu
spopularyzujemy śpiewanie, grę na
instrumentach muzycznych oraz
taniec. Chcemy promować dziecięcą
i młodzieżową twórczość, a także
wyszukiwać i wspierać młode talen-
ty. Zależy nam również na doskona-
leniu warsztatu muzycznego uczest-
ników festiwalu – tłumaczy Agniesz-
ka Józefowska, jedna z organizato-
rek festiwalu. 

W festiwalu mogą wziąć udział
soliści i grupy (maksymalnie 
5-osobowe) w kategoriach: wykona-

nie wokalne, gra na instrumencie,
taniec, zespół instrumentalno-
wokalny. Uczestnicy zostaną podzie-
leni na dwie grupy wiekowe: od 6 do
11 lat i od 12 do 16 lat. 

Występy konkursowe odbędą się

w 28 grudnia w sali koncertowej
Ośrodka Krokus w Unieściu, przy 
ul. 6-go Marca 13. Przesłuchania
odbędą się jednorazowo i publicz-
nie. W programie należy wykonać
jeden utwór  lub taniec (dowolny). 

Wszyscy uczestnicy festiwalu
otrzymają dyplomy pamiątkowe.
Zwycięzcom zostaną przyznane 
w poszczególnych kategoriach 
i grupach wiekowych nagrody
rzeczowe i wyróżnienia.

Młode talenty – na estradę!

//
Tegoroczny Festiwal został zorgani-
zowany przez Stowarzyszenie 
POMOST w Unieściu w ramach 
zadania publicznego „Mieleńska
Muza III”, dofinansowanego 
ze środków Gminy Mielno.

2grudnia, podczas sesji
rady gminy, odbyło się
losowanie nagród za to,

że zgodnie z obowiązującym
prawem właściciele obiektów tury-
stycznych pobierali opłatę miejsco-
wą od osób, które u nich wypoczy-
wały. 

Nazwiska zwycięzców losował
chłopiec z Przedszkola w Mielnie,
któremu po zakończeniu losowania

została wręczona nagroda w postaci
klocków Lego i puzzli.

W wyniku losowania wyłoniono
nazwiska ośmiu osób, do których
trafią nagrody – kosiarki spalinowe
Husqvarna i kina domowe. 

Na zwycięzców którzy zbierali
opłatę poza sezonem letnim czekały
właśnie kosiarki Husqvarna LC 247S,
które w kategorii pokoje gościnne,
kwatery prywatne trafiły do Ireny

Pudzik z Mielna (ul. Nadbrzeżna 12),
zaś w przypadku ośrodków wczaso-
wych do Grzegorza Maciejewskiego
(HOTEL MEDICAL SPA, Mielno, 
ul. Piastów 6).

Wśród poborców opłat z sezonu
letniego rozlosowano zestawy kina
domowego LG LHB 755. W kategorii
kwatery prywatne wygrała Renata
Dukat (Gąski, ul. Sterników 7), Piotr
Kapral (Sarbinowo, ul. Bałtycka 30) 

i Renata Najdecka (Chłopy, ul. Tury-
styczna). W kategorii pola namioto-
we i campingowe szczęście uśmiech-
nęło się do Moniki Wieruszewskiej
(Gąski, ul. Nadbrzeżna 26A), wśród
właścicieli pensjonatów szczęście
miał Daniel Kończak (Niegoszcz 30),
a wśród ośrodków wczasowych ORW
FLORYN Fundacja Środowisko
Wybrzeża (Unieście, ul. Gen. St.
Maczka 26). 

Nagrody za podatki
rozlosowane
Znamy nazwiska szczęśliwców, którzy zostali nagrodzeni za tegoroczne pobieranie opłat
miejscowych w sezonie letnim i poza nim. 



Przez trzy dni można było uczyć
się w świetlicy środowiskowej 
w mielenku wykonywania ozdób
choinkowych oraz różnych innych
dekoracji świątecznych pod facho-
wym okiem animatorek. 

Warsztaty były zwieńczeniem
konkursu na najfajniejszy projekt
kulturalny, wybrany przez mieszkań-
ców Gminy Mielno do realizacji 
w programie grantowym „Działaj
Lokalnie IX” 2016, które wygrał
projekt „Świąteczne szaleństwa 

– czyli własnoręcznie szyjemy, deko-
rujemy, ozdabiamy i piękny dom
mamy”. 

Wszystko zaczęło się od zdobycia
grantu przez Stowarzyszenie Promo-
cji i Rozwoju Osady Nadmorskiej
Chłopy „16-ty Południk” wraz 
z Mieleńską Grupą Kulturotwórców
(działającą przy Centrum Kultury 
w Mielnie), na zorganizowanie konkur-
su pod nazwą „Przystań Kultura”. 

Do konkursu zgłoszono trzy pro-
pozycje. Pierwszą był „Festiwal Ryby”

wymyślony przez grupę pań z Chło-
pów. Mieszkańcy mieli zgłaszać swoje
autorskie przepisy na dania z ryb 
na zimno. Profesjonalne jury wybra-
łoby i nagrodziło najsmaczniejsze. 
A wszystkie zgłoszone przepisy zosta-
łyby opublikowane w specjalnie wyda-
nej z tej okazji książeczce kucharskiej
pod roboczą nazwą „Mieleńskie dania
z ryb na zimno”.

Drugi pomysł został zapropono-
wany przez Międzyszkolny Uczniow-
ski Klub Żeglarski „Bałtyk” Mielno.
Pomysłodawcy chcieli przypomnieć
tradycje żeglarstwa regatowego 
i turystycznego oraz kultury maryni-
stycznej z nim związanej. Między
innymi organizując spotkanie z kapi-
tanem żeglugi jachtowej o wyprawie
żaglowcem „Wojewoda Koszaliński”
przez ocean do Ameryki Północnej
na 200-lecie powstania Stanów Zjed-
noczonych.

Trzeci projekt zaproponowały
panie ze Stowarzyszenia Na Rzecz
Rozwoju Wsi i Mieszkańców Mielen-
ka „Słoneczne Mielenko”. Nadały 
mu nazwę „Świąteczne szaleństwa 
– czyli własnoręcznie szyjemy, deko-
rujemy, ozdabiamy i piękny dom
mamy!”. Zgodnie z założeniami, dwie
animatorki miały uczyć i pomagać 
w wykonaniu różnego rodzaju ozdób
świątecznych na stoły, na choinki czy

do przyozdobienia świątecznych
prezentów. Wszystko przy dźwię-
kach tradycyjnych kolęd i pastorałek. 

Przez trzy deszczowe i wietrzne
popołudnia listopadowe w hali spor-
towej w Mielnie można było zapo-
znać się z projektami i ocenić każdy
z nich. 

Mieszkańcy gminy najwyżej
ocenili projekt „Świąteczne szaleń-
stwa” przyznając mu 644 punkty.
„Tradycje żeglarskie” uzyskały 481
punktów, a „Festiwal Rybny” 411
punktów.

Zwycięski pomysł został z sukce-
sem zrealizowany. Małgosia Mackie-
wicz i Swietłana Piskorska z odda-
niem i cierpliwością tłumaczyły
tajniki szycia poduszek, wykonywa-
nia ozdób choinkowych, bałwanków
ze skarpety i ryżu czy świątecznych
świeczników ze słoików. Aż trudno
uwierzyć, że z tak zwyczajnych
rzeczy można wykonać tak niezwy-
kłe ozdoby. Kilkadziesiąt pań i jeden
pan z uwagą słuchali wskazówek
Małgosi i Swiety, które dumne były 
z tego, że mają tak pojętnych i zdol-
nych uczniów. Wszystkie wykonane
podczas warsztatów ozdoby ich
twórcy zabrali ze sobą do domów.
Będą cieszyć oczy podczas świąt 
i przypominać o tak miło i pożytecz-
nie spędzonym czasie.

Świąteczne szaleństwo w Mielenku 
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P
ierniki bogato zdobio-
ne, stroiki, rozmaite
kształtami i kolorami

bombki, mikołaje duże 
i małe niczym prawdziwe, ręcznie
wykonane ozdoby świąteczne, zapach
słodkości unoszący się w kawiarence
usytuowanej w pokoju nauczyciel-
skim, radość panująca na korytarzach
szkoły, które zaludniły się uśmiechni-

ętymi i podekscytowanymi uczniami,
nauczycielami i rodzicami – tak
wyglądał przedświąteczny kiermasz
w mieleńskie szkole.

Atmosferę pełną serdeczności
wzbogacił śpiew kolęd w wykonaniu
rodziców, dzieci, a nawet grona peda-
gogicznego, które niczym „Czerwone
gitary” rewelacyjnie odśpiewało „Jest
taki dzień”. 

Punktem kulminacyjnym były
jasełka przygotowane przez uczniów
klas II SP. Mali wykonawcy zachwy-
cili ubiorami, śpiewem, pozami 
i odtwarzaniem swoich ról. To co
zaprezentowali było niczym „Betle-
jem polskie” Lucjana Rydla. Wielkie
podziękowania dla drugoklasistów
oraz ich wychowawców: Agnieszki
Kuś i Lucyny Balcer.

Jest taki dzień...
Środa, 14 grudnia, przyniosła zapowiedź zbliżających się świąt. 
Postarali się o to nauczyciele, uczniowie i rodzice. I wszyscy z efektu
wspólnej pracy byli zadowoleni.
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/W OBIEKTYWIE/

Mikołajkowy turniej karate 
Walka o medale, sportoWe emocje i łzy radości, taniec sensei ze śWiętym 

mikołajem, słodkie niespodzianki i mnóstWo dobrej zabaWy, 
a Wszystko W śWiątecznym nastroju.

były też szczególne gratulacje i oWacje dla zaWodnikóW – medalistóW 
mistrzostW europy 2016 W Holandii.

braWo dla organizatoróW – gospodarzy turnieju 
– mieleńskiego klubu sztuk i sportóW Walki.
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C
elem kolejnej, dziewię-
ciodniowej pielgrzym-
ko-wycieczki z mielna

była Fatima. W drodze do celu
zwiedzaliśmy Portugalię i Hiszpanię.
Do Lizbony dolecieliśmy samolotem
z Berlina. Mimo, że był listopad, 
to stolica Portugalii powitała nas
ciepłem i słońcem. Natychmiast
ustąpiło wszelkie zmęczenie i ruszy-
liśmy na zwiedzanie. Ciekawym
miejscem zwiedzanym przez nas 
w Portugalii był także Przylądek
Świętego Wincentego – najbardziej
na południowy zachód wysunięty
punkt Europy. Te malownicze choć
niebezpieczne, skaliste i klifowe
brzegi są miejscem popularnym
wśród turystów z całego świata, 
a jednocześnie inspiracją dla foto-
grafów i artystów.

Naszym turystycznym celem 
w Hiszpanii była Andaluzja. Urocze
miasteczka i miasta z uliczkami 
i kramami przywołują wspomnienie
letniego słońca, f lamenco, sjesty 
i hiszpańskiego temperamentu.
Doskonałym przykładem jest Kordo-
ba. Równie piękna, a przez wielu
uważana za najpiękniejsze miasto 
w całej Hiszpanii, jest Sewilla.

Na naszej hiszpańskiej trasie był
też Kadyks, najstarsze miasto w tej
części Europy i wyczekiwany przez
wszystkich Gibraltar. Bez problemów
przekracza się granicę hiszpańską 

i przechodzi na teren Zjednoczone-
go Królestwa. Zwykle pogoda na
Gibraltarze nie rozpieszcza, jest
mgliście i wietrznie. My mieliśmy
szczęście dotrzeć tam słonecznego
dnia, stąd mogliśmy zachwycać się
pięknymi widokami ze Wzgórza
Gibraltarskiego, zobaczyć pomnik
gen. Sikorskiego na Europa Point,
mieć widok na odległą Afrykę. 

Z ciekawością podążaliśmy 

w stronę Fatimy. Część uczestników
naszej pielgrzymko-wycieczki jecha-
ła tam po raz kolejny, ale dla więk-
szości z nas było to nowe doświad-
czenie. Jak zwykle uderzył nas
wyjątkowy nastrój tego miejsca nieco
opustoszałego już o tej porze roku.
Program dwudniowego pobytu był
dość napięty. 

W Kaplicy Objawień uczestni-
czyliśmy w nabożeństwach, stąd też

późnym wieczorem wyruszaliśmy 
w procesji ze świecami, słyszane były
pieśni śpiewane w różnych językach.
Wśród księży celebrujących wieczor-
ne nabożeństwo był ksiądz Andrzej
Zaniewski, duchowy przewodnik
naszej pielgrzymki, a Jola Matuse-
wicz mogła przed całym światem
obwieścić nasze intencje: za miesz-
kańców Gminy Mielno, za zdrowie
dla ks. Proboszcza Tadeusza Piasec-

kiego, za wygraną walkę przeciwko
budowie elektrowni atomowej 
w Gminie Mielno i za zgodę w naszej
gminie. To niezwykłe miejsce
skupienia i modlitwy na długo pozo-
stanie w naszych sercach. 

Nie sposób w jednym artykule
opisać to wszystko co jeszcze obej-
rzeliśmy podczas naszej podróży 
i co przeżywaliśmy każdego dnia
podczas mszy świętych. 

Każdy, kto w kolejnej pielgrzym-
ko-wycieczce dołącza do naszej grupy
jest pod dużym wrażeniem panującej
w grupie atmosferze. Był przecież
moment na kąpiel w Atlantyku 
i zabawa połączona z tańcami
podczas recitalu portugalskiego
piosenkarza w hotelu. Mieliśmy czas
na kawę, na przyjacielskie rozmowy,
na chwile w samotności i potrafiliśmy
cieszyć się każdym kolejnym dniem.
Duża w tym zasługa naszej przewod-
niczki Marii Karbowskiej, która już
po raz trzeci pielgrzymowała z nami 
i zawsze imponuje nam swoją nie-
skończoną wiedzą i poczuciem
humoru. Świetnym duchowym prze-
wodnikiem okazał się ksiądz Andrzej
Zaniewski. Całości dopełniły eleganc-
kie hotele i doskonałe jedzenie. 

Po takich wspomnieniach nie
sposób nie myśleć o kolejnych
podróżach.

Ewa Jabłońska, 
rEdaktor piElgrzyMki

Mieleńska pielgrzymka do Fatimy 
Hiszpania i Portugalia stała się celem dziewiątej już pielgrzymki mieszkańców gminy Mielno. Głównym celem 
pielgrzymów było poznanie miejsca objawienia w Fatimie. 
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W listopadzie odbyła się ostat-
nia część cyklu szkoleniowego
realizowanego przez Centrum
Kultury w Mielnie we współpracy
z Narodowym Centrum Kultury
w ramach programu „Zaproś nas
do siebie”. 

Centrum Kultury w Mielnie
znalazło się wśród 9 instytucji, 
w których odbywały się szkolenia
sprofilowane specjalnie do potrzeb
lokalnych. Listopadowe szkolenie,

w którym uczestniczyli pracownicy
Centrum Kultury w Mielnie, przed-
stawiciele Stowarzyszenia Promo-
cji i Rozwoju Osady Nadmorskiej
Chłopy „16-ty Południk” i Fundacji
GESTA dotyczyło projektowania
działań kulturalnych. 

Uczestnicy szkolenia mieli szansę
spojrzeć inaczej na to, co robią do tej
pory i poznać nowe metody plano-
wania wydarzeń. Zajęcia prowadziła
Anna Miodyńska z Małopolskiego

Instytutu Kultury, zajmująca się
między innymi badaniem tradycji
festynów lokalnych. Szkolenie obser-
wowała Paulina Kobza-Prot z działu
szkoleń Narodowego Centrum
Kultury. 

Fragmenty mieleńskiego szko-
lenia znajdą się w przygotowywa-
nym przez Narodowe Centrum
Kultury filmie podsumowującym
tegoroczną edycję „Zaproś nas do
siebie”. 

Zaproś nas do siebie

W kadrze Narodowej Kiterace
znalazło się aż dwóch zawodni-
ków Młodzieżowego Klubu Rega-
towego TRAMP Maksymilian
Żakowski oraz Jakub Wegner.

2 grudnia odbyła się w Warsza-
wie w siedzibie Polskiego Komitetu
Olimpijskiego coroczna Gala Polskie-
go Związku Żeglarskiego. W czasie
uroczystej gali zostały wręczone
powołania do kadry Narodowej PZŻ.

Powołania to efekt ciężkiej pracy
zawodników oraz osiąganych wy-
ników sportowych. Maksymilian
Żakowski od wielu lat pływa 
w czołówce światowej uzyskując
wysokie miejsca. Nowością jest
powołanie Jakuba Wegnera który po
udanym sezonie, jako junior będzie
również reprezentował nasz region.
Do kadry Narodowej Kiterace powo-
łano osiem osób w tym dwóch 

z mieleńskiego klubu. Przed zawod-
nikami czas zgrupowań i treningów
w oczekiwaniu na przyszłoroczny
sezon. W 2018 roku odbędzie się
Młodzieżowa Olimpiada Młodzieży
na której mamy nadzieję jako junior
wystąpi Jakub Wegner.

MKR TRAMP jako jeden z pierw-
szych klubów w Polsce rozpoczął
szkolenie dzieci oraz młodzieży 
w dyscyplinie Kiterace.

Tramp w kadrze
Zakończyły się Mistrzostwa SP

Mielno w halowej piłce nożnej
chłopców na rok szkolny 2016/2017. 

W tym roku szkolnym ze zdoby-
cia Pucharu za I miejsce w Szkole,
cieszą się reprezentanci klasy VI a:
Maksymilian Żyta (kapitan), Kacper
Snoch (bramkarz), Igor Ożga,
Konrad Lewandowski, Polikarp
Kozłowski, Jakub Snoch, Konrad
Kozłowski i Szymon Szulczewski. 

Drugie miejsce dla klasy V a, 
w której brylowali Antoni Twarowski
i Fabian Banaś, a która dopiero 

w ostatnim decydującym meczu
musiała uznać wyższość starszych 
o rok kolegów z VI a. W meczu fina-
łowym, do zwycięstwa, zespół swój
poprowadził strzelając 4 gole kapitan
drużyny Maksymilian Żyta. 

Dobrą zespołową grę zademon-
strowali uczniowie z klasy IV b
zdobywając III miejsce. Szczegól-
nie piłkarsko wyróżniali się: kapitan
drużyny Maksymilian Juchniewicz
oraz Jakub Koza zdobywca 10 bramek
w 5 meczach i tytułu „Króla Strzel-
ców”. Brawo! 

Mistrzowie szkoły

We wtorek, 6. grudnia, na VI
Mikołajkowych Międzyszkolnych
Zawodach Pływackich „Helios
2016” w Ustroniu Morskim, repre-
zentacja szkoły podstawowej ZS
Mielno zdobyła 2 złote medale, 
1 srebrny i kilka nagradzanych
miejsc.

Z sześcioosobowej ekipy najlepiej
spisał się Ernest Żubryj z klasy VI b,
który w roczniku 2004, dwa razy
popłynął po złoto: na dystansie 50
metrów stylem grzbietowym oraz 50
metrów stylem dowolnym. W ślady
swojego starszego brata poszła Klau-
dia Żubryj, która w kategorii dziew-

cząt (rocz. 2009 i mł.) zdobyła
srebro. 

Miejsca nagradzane dyplomami 
i nagrodami rzeczowymi zdobyli
również: IV m – Hubert Serewis 
na 50 m stylem dowolnym rocz.
2004, V m – Jakub Koza i VI – Maksy-
milian Juchniewicz (obaj na 50 m
stylem grzbietowym w rocz. 2005-6
oraz dyplom za VII m – Marii Józe-
fowicz na dystansie 25 m stylem
dowolnym rocz. 2007-8. 

Wszystkim startującym gratulu-
jemy osiągniętych wyników i życzy-
my dalszych sukcesów pływackich. 

Tadeusz Jurek

Dwa złota i srebro

Jakub Mierzejewski został
mistrzem Europy karate kyokushin 
– kumite + 60 kg (12 -13 lat); Mate-
usz Szcześniak jest wicemistrzem
Europy karate kyokushin – kumite
do 70 kg (16 – 17 lat); Aleksandra
Oryszewska zdobyła brązowy
medal Mistrzostw Europy Karate
Kyokushin kumite + 60 kg (16 – 17

lat); Wojciech Formela też wywal-
czył brąz Mistrzostw Europy Karate
Kyokushin kumite do 40 kg (12 – 13
lat).

Wśród 423 uczestników z 26
krajów byli nie tylko Europejczycy,
ale także zaproszone z okazji jubile-
uszu reprezentacje Australii, Japonii
oraz USA. 

Polska wysłała 28-osobową
kadrę. Biało-czerwoni wywalczyli
43 medale (8 złotych, 11 srebrnych 
i 24 brązowe), zajmując pierwsze
miejsce w klasyfikacji punkto-
wej. 

Gospodarzem ME był Narodowy
Ośrodek Olimpijski Papendal
(Holandia).

Spisali się na medal...
Złoto, srebro i dwa brązy przywieźli mieleńscy karatecy z 30. Mistrzostw
Europy zorganizowanych w Holandii. Gratulujemy zawodnikom oraz
ich sensei Cezaremu Banasiakowi!
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1 stycznia 2017 r. miejscowości
mielno nadany zostanie status
miasta. w skład miasta wchodzić
będzie obecna miejscowość miel-
no i unieście. zmiana admini-
stracyjna nazwy miejscowości
unieście (na mielno) powoduje
wymóg wydania nowego prawa
jazdy oraz dowodu rejestracyj-
nego pojazdu, a w ślad za tym
koszty f inansowe, które ponio-
są indywidualnie mieszkańcy.
dokumenty wydaje koszalińskie
starostwo.

Chcąc wspomóc społeczność
Unieścia Wójt Gminy Mielno zwróci-
ła się z prośbą do starosty o przeana-
lizowanie i ewentualne przedstawie-
nie Radzie Powiatu Koszalińskiego
propozycji podjęcia uchwały w spra-
wie zwolnienia od opłat za wymianę
praw jazdy i dowodów rejestracyj-
nych pojazdu.  

Swoją prośbę gospodarz gminy
argumentowała m.in. możliwościami
prawnymi tj. art. 79b ustawy z dnia
20 czerwca 1997 r. prawo o ruchu
drogowym i art. 18a ustawy z dnia 

5 stycznia 2011 r. o kierujących pojaz-
dami, które to przewidują opcję
zmniejszenia lub nawet zwolnienia 
z opłat mieszkańców w drodze
uchwały rady powiatu.

Zarządu Powiatu w Koszalinie
odrzucił prośbę. 

Wójt ponownie podjęła negocja-
cje ze starostwem aby mieszkańcy
Unieścia w jak najmniejszym stopniu
finansowym odczuli zmiany admi-
nistracyjne.

W apelu skierowanym do Maria-
na Hermanowicza czytamy: (…) Jesz-

cze raz zwracam się z prośbą 
o zmniejszenie opłaty za wymianę
prawa jazdy i dowodu rejestracyjnego
do wysokości kosztów, jakie powiat
ponosi w dniu wydania tych doku-
mentów, w związku z zakupem druku
w Polskiej Wytwórni Papierów
Wartościowych. Myślę, że będzie to
dobre i kompromisowe rozwiązanie,
ponieważ Starosta jako organ wyda-
jący dokumenty wytworzy je po tzw.
„kosztach”, a mieszkańcy zostaną
objęci zniżką uregulowaną przepisa-
mi prawa”.

Odpowiedzi brak. Jednak w ra-
mach współpracy międzyinstytucjo-
nalnej gospodarz Mielna nadal
wierzy w gest starostwa okazany
mieszkańcom Unieścia, którzy nota-
bene jednocześnie są mieszkańcami
całego powiatu koszalińskiego.

W chwili gdy zamykaliśmy
grudniowe wydanie „ŻG” do wójta
wpłynęła negatywna odpowiedź
starosty. Nie będzie zwolnień ani
zmniejszenia opłat za wymianę
prawa jazdy i dowodu rejestracyjne-
go dla mieszkańców Unieścia.

Starostwo chce zarobić na zmianach w Mielnie 

Zmiany dla
przedsiębiorców

W związku z nadaniem praw miejskich Miel-
nu (połączonemu z Unieściem) mieszkańcy
Unieścia prowadzący działalność gospodarczą
powinni pamiętać o konieczności zmiany danych
znajdujących się w Centralnej Ewidencji i Infor-
macji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) doty-
czących adresu tj. miejsca zamieszkania przed-
siębiorcy, miejsc wykonywania działalności
gospodarczej oraz adresu do doręczeń w terminie
7 dni, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 2 lipca
2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej 
(Dz. U. z 2016r. poz. 1829)

Zmiany danych dokonuje się na drukach
CEIDG-1 w dowolnym urzędzie gminy/miasta na
terenie całej Polski. Informacje o dokonanych
zmianach są przekazywane on-line do wskaza-
nego Urzędu Skarbowego, ZUS/KRUS, GUS.

Przedsiębiorcy powinni również zwrócić
uwagę na dane figurujące na pieczątkach firmo-
wych, którymi posługują się przy wystawianiu
faktur.

Dowody 
bez zmian

Stosownie do przepisów ustawy z dnia 
6 sierpnia 2010r. o dowodach osobistych (Dz. U.
z 2016 r. poz. 391 ze zm.) dowody osobiste
zachowują ważność do upływu terminów w nich
określonych, adres miejsca zameldowania
zamieszczony w dowodzie osobistym nie
potwierdza już adresu zameldowania, a jego
zmiana nie stanowi podstawy do wymiany
dowodu osobistego. 

Podstawy do unieważnienia czy wymiany
dowodu osobistego nie stanowi również zmiana
organu wydającego.

Medal okolicznościowy będzie
upamiętniał datę 1 stycznia
2017 r. czyli nadanie praw
miejskich miejscowości Mielno. 

M
ennica wybije dla nas 100 sztuk
medalu patynowanego brązo-
wionego o średnicy 70 mm. jest

to dzieło artysty rzeźbiarza sławomi-
ra micka z kielc.  

Na medalu „uchwycono” herb oraz pomnik
morsa na tle głównego wejścia na plażę w Mielnie,
jako miejsca charakterystycznego dla miejscowo-
ści.

Medal będzie przede wszystkim wręczany wyjąt-
kowym osobowościom, społecznikom, dobroczyń-
com lub darczyńcom. 

Burmistrz przekazywała go będzie także na cele
charytatywne np. aukcje, licytacje.

Miasto na medal

Po 1 stycznia 2017 roku zmienią
się nazwy urzędów i instytucji.
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