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zycie gminy

Jubileusz
stowarzyszenia

Już 15 lat działa Forum Samo-
rządowe „Nasza Gmina” w Mielnie.
25 listopada w Ośrodku Rehabilita-
cjno-Wypoczynkowym „Syrena” 
w Mielnie zorganizowano spotkanie
z Tymi, którzy pomagają nam w na-
szej społecznej pracy na rzecz dru-
giego człowieka. 

(szerzej na str. 4)

R
adom, Zielonka, Ełk,
Tychy, Wrocław, Przesieka,
Olsztyn, Białystok, Do-

brzeń Wielki, Włocławek,
Chrzanów, Zielona Góra, Szczecin,
Skierniewice, Mielno, Kołobrzeg,
Bydgoszcz, Brzeg, Tomaszów Mazo-
wiecki, Śrem, Żnin, Kościerzyna,
Łeba, Rewa, Świnoujście, Stargard
Szczeciński, Piła, Turek, Dąbki, Ja-
starnia, Dąbrowa Górnicza, Gdańsk,

Bolesławiec – to tylko niektóre 
z ponad 100 miejsc, w których morsy
z całej Polski 13 grudnia, w samo po-
łudnie, podjęły próbę bicia Rekordu
Guinnessa w kategorii „Największa
ilość równocześnie kąpiących się
morsów w wielu miejscach”. 

W mieleńskiej kąpieli wzięło
udział 109 morsów i foczek. Najwię-
cej morsów, ponad 300, kąpało się 
w Olsztynie. Z szacunkowych obli-

czeń wynika, że w próbie bicia Re-
kordu wzięło udział ponad 5 tysięcy
polskich morsów i foczek. Teraz do
Centrum Promocji i Informacji 
Turystycznej Gminy Mielno, pomy-
słodawcy i głównego koordynatora
rekordu, spływają niezbędne doku-
menty – zdjęcia, f ilmy i oświadczenia
wymagane przez biuro Guinness
World Records. Po zebraniu doku-

mentacji ze wszystkich miejsc zo-
stanie ona przekazana do weryf ikacji
przez GWR. Ta procedura może po-
trwać 6 – 12 tygodni, ale mamy na-
dzieję, że uda się ogłosić wyniki tej
próby w czasie XIII Międzynarodo-
wego Zlotu Morsów.

(zdjęcia z innych miejsc, gdzie
bito rekord na str. 4)

Wielkie
kolędowanie

12 grudnia odbył się II Regionalny
Przegląd Zespołów Śpiewaczych,
które zaprezentowały repertuar
kolęd i pastorałek. W Przeglądzie
uczestniczyło 10 zespołów (3 z gminy
Mielno i 7 z regionu ). Na scenie 
w sumie wystąpiło łącznie 120 osób,
a gościnnie zaprezentowali swój re-
pertuar chór z Sarbinowa oraz „Ze-
spół Pięć – S” z Polanowa.

(szczegóły i zdjęcia na str. 3) 

Rekord padł 
w stu miejscach

Miłośnicy kąpieli w zimnej wodzie spotkali się
w 13 grudnia 2015 na mieleńskiej plaży, 

by wspólnie wejść do mroźnego Bałtyku. Po-
dobnie było w ponad stu miejscach w Polsce. 
O godz. 12 wszędzie rozpoczęło się wielkie li-

czenie…

Laury 
dla artystów

Wójt Gminy Mielno Olga Roszak-
-Pezała podczas listopadowej sesji
wręczyła nagrody im. Jana Kowal-
czyka za osiągnięcia w dziedzinie
twórczości artystycznej oraz upo-
wszechnienia i ochrony kultury 
w roku 2015. 

(szczegóły na str. 6)

Zapraszamy
na bal

Forum samorządowe „Nasza
Gmina” i „Ekowspólnota” LOT, przy
współudziale Hotelu Medical SPA
UNITRAL, z wielką radościa infor-
mują, że: XVI Karnawałowy Bal
Charytatywny pod patronatem
Wójta Gminy Mielno odbędzie się
23 stycznia 2016 r. w Hotelu UNI-
TRAL.

Imprezę poprowadzi Katarzyna
Skrzynecka.

Zapraszamy Państwa do udziału
w tym wyjątkowym wydarzeniu.

Zapisy przyjmuje oraz wszelkich
informacji udziela recepcja Hotelu
UNITRAL, tel.: 94 31 68 100 lub 200,
kom.: 725 660 330
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/FELIETON WÓJTA/

Droższa woda,
ale śmieci 
bez zmian
Każdy przedsiębiorca na prze-
łomie starego i nowego roku pla-
nuje swój budżet, szuka oszczęd-
ności, analizuje wydatki, przygląda
się kosztom.  Stara się też przewi-
dzieć ryzyko i zminimalizować
straty. Także ja, jako gospodarz
gminy, staram się odpowiednio
wcześniej zareagować i przygo-
tować na zmiany. A takie niesie
nam rzeczywistość w 2016 roku.
Pierwszą znaczącą, z którą mu-
simy się zmierzyć, jest podwyżka
ceny wody od naszego koszaliń-
skiego dostawcy – MWiK. Drugą
są ministerialne zmiany wysokości
podatków od budowli i nierucho-
mości. Te dwie modyf ikacje wy-
musiły nasze kroki. 
Chcąc zapewnić mieszkańcom i tu-
rystom – szczególnie w sezonie
letnim – ciągły dostęp do bieżącej
wody w kranie musieliśmy skory-
gować ceny za wodę i odprowa-
dzanie ścieków na terenie Gminy
Mielno. Taka decyzja nie jest przy-
padkowa, ale podyktowana
względami ekonomicznymi i mery-
torycznymi. ZWK Unieście to spółka
dobrze zarządzana, wyczulona na
potrzeby mieszkańców i zawsze kie-
rująca się ich dobrem. Warto pod-
kreślić, iż bezpłatnie świadczy
szereg usług dla lokalnej społecz-
ności np. nie pobiera opłat abona-
mentowych, nie obciąża kosztami
przyłączenia do sieci, zakupu map
ani też karami za ścieki przekracza-
jące normy. To duży ukłon f inan-
sowy w stronę naszych mieszka-
ńców, często jednak niedoceniany.  
Ponadto kierując się troską o bu-
dżety domowe w nowym roku nie
zaplanowano żadnej zmiany stawek
opłaty „śmieciowej”. Co będzie? 
Na pewno nowy sposób segregacji
odpadów komunalnych, mniej po-
jemników, większa edukacja w tych
zagadnieniach i nowe deklaracje
śmieciowe, a także bezpłatny serwis
oferowany przez naszą Spółkę w za-
kresie gospodarki odpadami.
Myślę, iż nasi mieszkańcy docenią
starania Spółki oraz to, że mają tak
wszechstronną i darmową obsługę.

OLGA ROSZAK-PEZAŁA, 
WÓJT GMINY MIELNO

T
oruńska spółka Geo-
fizyka na zlecenie PGNiG
rozpocznie w regionie ko-

szalińskim poszukiwania ropy naf-
towej i gazu ziemnego w ramach
koncesji wydanej w 2008 roku. 

W obrębie badań znajdzie się też
północno-zachodnia część miejsco-
wości Gąski. 

Takie działania wywołały nie-
pokój lokalnej społeczności i mie-
leńskich radnych, którzy poprosili 
o spotkanie z przedstawicielami to-
ruńskiej Geof izyki. 

– Ludzie są zaniepokojeni takimi
działaniami i szczególnie wyczuleni
na tego typu przedsięwzięcia, które
mogą mięć drugie, atomowe dno 
– wyjaśniał Piotr Laskowski, radny 
z Gąsek. – Przegrana w Naczelnym
Sądzie Administracyjnym, niezreali-
zowane obietnice poszczególnych
polityków budzą obywatelską nieuf-
ność.

Zdaniem speców z toruńskiej
Geof izyki w Gąskach położony zo-
stanie tylko kabel na okres tygodnia,
bez ingerencji w grunt. Odwierty na
głębokość do 80 metrów nie będą na
tym terenie wykonywane. Dane uzy-
skanie z tego typu badań nie mogą
być żadnym źródłem informacji czy
danych dla potrzeb PGE EJ1 tj. inwe-
stora pierwszej elektrowni atomowej
w Polsce. 

– Na moją ziemię nie wejdziecie 
– stwierdził stanowczo Wiesław 
Piątek, działacz antyatomowego
ruchu, podczas spotkania w mieleń-
skim urzędzie. – Inni też was nie
wpuszczą. Jest mocny opór spo-
łeczny, gdyż ludzie czują się oszuki-
wani i zwodzeni obietnicami bez po-
krycia. Dopóki inwestor i rząd
of icjalnie nie wycofa się z lokalizacji
atomu w Gąskach, nasz sprzeciw
będzie trwać.   

Przedstawiciele Geof izyki oznaj-
mili, że będą indywidualnie rozma-
wiać z właścicielami gruntów. Jeśli
ci ich nie wpuszczą na swoje posesje,
Spółka z badań się wycofa. Nie za-
mierza wkraczać na drogę sądową. 

Nie chcemy wierceń
Mieszkańcy zaprotestowali na wieść o tym, że w Gminie Mielno mają ruszyć badania geolo-
giczne i geofizyczne. Wykonawca zapewnia, że nie ma to nic wspólnego z koncepcją budowy

elektrowni atomowej. 

Od stycznia 2016 roku 
stawki tzw. opłaty śmieciowej 

nie ulegną zmianie!

Urząd Gminy w Mielnie przypo-
mina wszystkim właścicielom nie-
ruchomości znajdujących się na 
terenie gminy o konieczności 
złożenia nowej deklaracji na
2016 rok. Właściciele nierucho-
mości zamieszkałych muszą złożyć
nową deklarację w styczniu 2016
roku po otrzymaniu z ZWK infor-
macji o ilości zużytej wody za 2015
rok. 

Właściciele nieruchomości nie-
zamieszkałych mogą składać de-
klarację już od grudnia 2015 roku.
Powodem tego jest zmiana 
w ustawie o utrzymaniu czystości 
i porządku w gminach, która wy-
musiła zmianę wzoru deklaracji. 
W nowych deklaracjach nie ma już
możliwości zaokrąglania wysokości
opłaty za gospodarowanie odpa-
dami komunalnymi. Nowością jest
również zmiana sposobu segrego-
wania odpadów. Dotychczas nale-
żało segregować odpady do czte-
rech pojemników: szkło, plastik,
papier oraz odpady zmieszane po
segregacji. 

Nowy sposób zakłada segre-
gację do trzech pojemników: opa-
kowania ze szkła, opakowania 
z tworzyw sztucznych, metali, pa-
pieru i tektury oraz odpady zmie-
szane po segregacji. Wymiana
oznakowania pojemników już się
rozpoczęła i będzie prowadzona
sukcesywnie. 

Nowy sposób segregacji odpadów
obowiązuje od 1 stycznia 2016 roku.

Zmiany, ale nie w opłatach

PRZYPOMNIJMY: 
METODA BADANIA SEJSMICZNEGO – PODSTAWĘ BADAŃ STANOWIĄ 
POMIARY SEJSMICZNE POLEGAJĄCE NA WZBUDZANIU SZTUCZNEJ FALI
SEJSMICZNEJ. FALA TA PRZENIKA W GŁĄB ZIEMI, ODBIJA SIĘ OD 
KOLEJNYCH WARSTW GEOLOGICZNYCH I POWRACA NA POWIERZCHNIĘ,
GDZIE JEST REJESTROWANA ZA POMOCĄ SPECJALNYCH CZUJNIKÓW
ZWANYCH GEOFONAMI. WYNIK BADANIA DAJE WIEDZĘ O BUDOWIE
GEOLOGICZNEJ BADANEGO REJONU. W BARDZO DUŻYM UPROSZ-
CZENIU PRZYPOMINA TO LEKARSKIE BADANIE USG.

/FAKTY/
Rada Gminy Mielno podczas sesji 
30 listopada 2015 roku podjęła
uchwałę w sprawie wstrzymania
badań geologicznych i geofizycznych.
Jej adresatem jest PGNiG S.A. i dzia-
łające na jego zlecenie przedsiębior-
stwo Geofizyka Toruń S.A. Radni ape-
lują o zaniechanie prac do momentu
oficjalnego wycofania się Rządu RP 
i PGE EJ1 z decyzji dotyczącej poten-
cjalnej lokalizacji elektrowni jądrowej
w Gąskach.

Biały pojemnik/worek:

– opakowania ze szkła

Żółty pojemnik/worek:

– opakowania z tworzyw 
sztucznych

– opakowania wieloma-
teriałowe

– opakowania z metali
– opakowania z papieru
– opakowania z tektury

Czarny pojemnik/worek:

– odpady zmieszane po
segregacji

Pozostałe odpady zebrane selek-
tywnie należy oddawać do PSZOK-
ów w Unieściu lub Kiszkowie.

Od 1 stycznia 2016 roku worki na
odpady zielone będą odpłatne. Koszt
jednego worka wyniesie 2 złote.
Nadal jednak można oddawać od-
pady zielone i odpady wielkogaba-
rytowe bezpłatnie do PSZOK-ów.

Od 1 stycznia 2016 roku Urząd
Gminy w Mielnie rozpocznie kam-
panię informacyjną na temat prawi-
dłowej segregacji odpadów oraz
skutków braku segregacji, które mają
duży wpływ na środowisko.

Warto podkreślić, że Spółka ZWK

Unieście świadczy szereg usług na
rzecz mieszkańców Gminy Mielno.
To bezpłatna wartość dodana w ra-
mach pobieranej opłaty śmieciowej.
Takiego darmowego serwisu dla
swoich klientów nie mają żadne
sąsiednie samorządy.

Są TO: 

* odbiór odpadów zielonych bez-
pośrednio z posesji 

* odbiór wszystkich odpadów re-
montowo-budowlanych z posesji 
i dowóz do PSZOK (Punkt Selek-
tywnej Zbiórki Odpadów Komunal-

nych w Gminie Mielno w Unieściu 
i Kiszkowie)

* odbiór w PSZOK wszystkich do-
starczonych odpadów

* mycie pojemników na odpady
(dwukrotnie w ciągu roku)

* dostarczanie pojemników 
i worków według ilościowych po-
trzeb mieszkańców – bez limitów

* większa częstotliwość odbioru
odpadów – nawet do dwóch razy w
tygodniu (w sąsiednich gminach raz
na tydzień, a nawet raz na miesiąc)

*nie obciążanie mieszkańców ka-
rami f inansowymi za błędne segre-
gowanie tylko ciągłe edukowanie 
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(3 z gminy Mielno i 7 z regionu ). Na
scenie w sumie wystąpiło łącznie 120
osób, a gościnnie zaprezentowali
swój repertuar chór z Sarbinowa oraz
„Zespół Pięć – S” z Polanowa. 

Organizatorzy – Klubu Seniora
BURSZTYN w Mielnie – podkreślali,
że mają ambicje, aby przegląd kolęd
i pastorałek stał się cykliczną imprezą
o charakterze regionalnym i był
gminnym wydarzeniem kulturalnym.
Patrząc na frekwencję i poziom arty-
styczny – cel ten najwyraźniej został
osiągnięty. 

Na widowni obecna była wójt
Gminy Mielno – Olga Roszak-Pezała
oraz Przewodniczący Rady Gminy
Mielno – Tadeusz Jarząbek. Miele-
ński samorząd objął patronatem ar-
tystyczne przedsięwzięcie, a  Gminny
Ośrodek Pomocy Społecznej w Unie-
ściu wsparł organizatorów. 

Seniorzy mieszkający na terenie
gminy Mielno mieli zagwaranto-
wany bezpłatny dojazd. Na widowni
byli również młodsi mieszkańcy
gminy.  

Przegląd oceniało sześcioosobowe
jury, które oceniało zespoły w dwóch
kategoriach: wykonanie tradycyjnej
kolędy oraz kolędy współczesnej. 

W pierwszej kategorii grand prix
otrzymał 16-Południk z Chłopów, 
I miejsce zajął chór Dąbrówka 
z Dębogardu, II – Ławica z Mielna, 
a III zajęły Jarzębiny z Jelenia. Wy-
różniono chóry: Sąsiedzi z za miedzy
z Wyszeborza, Olszyna z Żydowa,
Radość z Tychowa, Stokrotki z Ju-
chowa, Zgoda z Wyszewa. 

W kategorii kolęd współczesnych
wyróżnienia autorów współczesnych
kolęd – Elżbietę Kamińską i Kazi-
mierza Dulata, a za wykonanie
współczesnych kolęd zespoły:
Sąsiedzi zza miedzy, Jarzębiny, 16
Południk, Ławica i Bursztyn. Nagro-
dami specjalnymi uhonorowano Ol-
szyny z Żydowa (nagrody od Wójta
Gminy Mielno i zespołu Stawianki),
Ławica (nagroda Radia Zachód).  

Jury podsumowując stwierdziło,
że wspaniałą inicjatywę Klubu
BURSZTYN w Mielnie należy konty-
nuować dla rozwoju współczesnej
twórczości regionalnej i kultury ma-
sowej całego kraju.

Hej!!! Kolęda,
kolęda…

12 grudnia odbył się II Regionalny Przegląd
Zespołów Śpiewaczych, które zaprezentowały

repertuar kolęd i pastorałek. 

Samorządowcy z województwa
zachodniopomorskiego i pomor-
skiego, ekolodzy, eksperci ds. zie-
lonej energii – podczas spotkania 
w Europejskim Centrum Solidar-
ności w Gdańsku – zadeklarowali
wspólną pracę na rzecz wdrażania
koncepcji demokracji energetycznej.
– Zamierzamy połaczyć siły aby wo-
jewództwo pomorskie i zachodnio-

pomorskie stało się w zagłębiem
energetyki obywatelskiej w kraju 
– postulował Dariusz Szwed, polityk
i ekonomista, a także gospodarz
warsztatów pn. „Demokracja ener-
getyczna”. Uczestnicy debaty wy-
mieni się dobrymi praktykami, pod-
sumowali dotyczasowe zielone
inicjatywy i wytyczyli najbliższe
cele. 

Tworzą
energetykę
obywatelską

/DZIĘKUJEMY/
Klub Seniora Bursztyn 
– jako organizator serdecznie dzię-
kuje wszystkim którzy zaangażowali
się w organizację tego przedsięwzię-
cia, które realizowane było w ramach
projektu finansowanego z budżetu
Gminy Mielno.
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W Zespole Szkół w Mielnie odbyły
się konsultacje z gimnazjalistami z klas
I i II w sprawie koncepcji utworzenia
Młodzieżowej Rady Gminy. Konsu-
latcje miały formę pogadanki i zachęty
zmierzającej do wzrostu zaintereso-

wania młodych ludzi sprawami pu-
blicznymi na poziomie lokalnym. Do
dialogu z władzami gminy, urzędni-
kami i radnymi zachęcała mieleńską
młodzież reprezentantka dorosłej
Rady Gminy – Ewa Włodyka.

Wizja „bycia” młodym radnym
została przyjaźnie odebrana przez
gimnazjalistów, co potwierdził wynik
zebranych ankiet. 

Finał: młodzież jest „za” powoła-
niem swojej rady

Lokalna polityka młodzieżowa

25 listopada w Ośrodku Reha-
bilitacyjno-Wypoczynkowym
„Syrena” w Mielnie spotkali
się ludzie, którzy przez 15 lat

wspierali się wzajemnie 
w społecznej pracy na rzecz

drugiego człowieka. 

Członkowie Stowarzyszenia prze-
żyli wzruszenie, gdy został odczy-
tany list od wicemarszałka woj. za-
chodniopomorskiego Jerzego Rzepy.
Na spotkanie przybyło wielu zapro-
szonych gości, m.in. starosta kosza-
liński Marian Hermanowcz, który
dziękował za niesienie pomocy
mieszkańcom zarówno w sferze so-
cjalnej, społecznej, za wspieranie sty-
pendialne ludzi młodych, edukację
,kształtowanie postaw obywatelskich
i upowszechnianie kultury. Na nasze
spotkanie przybyły również władze
gminy – wójt Olga Roszak-Pezała,

zastępca wójta Dominik Gronet 
i przewodniczący Rady Gminy Ta-
deusz Jarząbek. 

Otrzymaliśmy również serdeczne
podziękowania za of iarność i trud 
w wypełnianiu zadań na rzecz 
drugiego człowieka i naszej małej 
Ojczyzny – gminy Mielno. – Przez
15 lat działań staliście się chlubą lo-
kalnego społeczeństwa – dziękowała
wójt.

Jednym z zadań o charakterze
społecznym jest niesienie pomocy
socjalnej i nagradzanie uczniów
szkół osiągających dobre wyniki 
w nauce i za szczególny udział w pra-
cach na rzecz osób potrzebujących.
Stowarzyszenie zostało docenione
przez szkoły z którymi współpracuje.
Gratulacje napłynęły ze Szkoły Pod-
stawowej Sarbinowo oraz z Zespołu
Szkół w Mielnie. W podziękowa-
niach wyrażona jest wdzięczność ob-

darowanych, która będzie bodźcem
do dalszego działania.

Członkowie stowarzyszenia też
dziękowali tym wszystkim, z którymi
przez lata współpracowali i na
których mogli zawsze liczyć. Za
ogromny wkład oraz wsparcie w na-
szej pracy społecznej złożyli ser-
deczne podziękowania następu-
jącym organizacjom i instytucjom:
Wójt Gminy Mielno za bardzo duże
wsparcie w naszej działalności, dy-
rektorowi MOSiR w Mielnie, dy-
rektor GOPS w Unieściu, Dyrektor
ZWK Unieście, Straży Gminnej 
w Mielnie. 

W działalności Forum duży udział
biorą wolontariusze z gminy, którym
złożono podziękowania. Zwieńcze-
niem uroczystości był występ Ze-
społu Artystycznego „Ławica” oraz
ucznia z Ogniska Muzycznego 
w Unieściu.

15 lat pomocy

Guiness pobity w stu miejscach

Dąbrowa Górnicza

Lubelskie

Radom

Jurajskie morsy

Opole

Kołobrzeg
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BYŁA ZABAWA, POCZĘSTUNEK, PREZENTY OD
MIKOŁAJA, BYŁY UROCZE ŚNIEŻYNKI I PEŁNO
SZCZĘŚCIA W OCZACH DZIECI... TYCH DUŻYCH 
I TYCH MNIEJSZYCH TEŻ. SZALEŃSTWOM 
I KONKURSOM NIE BYŁO KOŃCA...

DZIECI ZE ŚWIETLICY
SOCJOTERAPEU-
TYCZNEJ „PROMYK” 
W GĄSKACH ODWIE-
DZIŁ ŚWIĘTY MIKOŁAJ,
KTÓRY ROZDAŁ
SŁODKIE UPOMINKI.
BYŁY TEŻ ELFY, ZA-
BAWA I CUKIERKOWA
PINATA.

Medal od Mikołaja 
NA MIKOŁAJKOWYCH ZAWODACH PŁY-

WACKICH W USTRONIU MORSKIM NASZA
DZIEWIĘCIOOSOBOWA REPREZENTACJA

ZDOBYŁA PO JEDNYM ZŁOTYM,
SREBRNYM I BRĄZOWYM MEDALU ORAZ

7 DYPLOMÓW Z NAGRODAMI.
W ZAWODACH STARTOWAŁO PONAD 130
DZIEWCZĄT I CHŁOPCÓW Z KOSZALINA,

MIELNA I USTRONIA MORSKIEGO. 

MIKOŁAJ BYŁ TEŻ W MIELNIE NA TRENINGU MŁODYCH PIŁKARZY
Z AKADEMII PIŁKARSKIEJ MIELNO I ...ZAGRAŁ W NOGĘ!

Mikołajkowezabawy
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Dziecięce
grosze 

Samorząd uczniowski Szkoły
Podstawowej podsumował akcję, 
w której uczestniczyli uczniowie klas
I – VI.

W 2015 roku zebrano rzeczywi-
ście górę grosza – 12 tysięcy 76 sztuk
monet na kwotę 361 zł i 82 gr, którą
przekażemy Towarzystwu Nasz
Dom.

Dziękujemy wszystkim darczy-
ńcom!

Cel Góry Grosza pozostaje od lat
niezmienny – pomoc dzieciom, które
z różnych przyczyn nie mogą wy-
chowywać się we własnym domu ro-
dzinnym.

Szkoła Podstawowa w Sarbinowie
odebrała podziękowanie za pre-
zenty dla uczniów i nauczycieli 
z polskiej placówki w Pikieliszkach
na Litwie.

4 grudnia roku do zaprzyjaź-
nionej szkoły w Pikieliszkach traf iły
zebrane w Sarbinowie świąteczne
dary. W zbiórce uczestniczyli
uczniowie szkoły i ich rodzice, na-
uczyciele oraz f irmy i indywidualni
przedsiębiorcy z terenu Gminy
Mielno i Koszalina. Dzięki hojności
darczyńców w paczkach znalazło się
to, co jest potrzebne na co dzień: po-
moce naukowe, przybory szkolne,
podręczniki, żywność, środki czy-
stości, a także to, co zwłaszcza naj-

młodszym, sprawia ogromną radość
– wszelkie słodkości.

Tegoroczne podarunki stanowią
kontynuację trwającej już od 2009
roku świąteczno – szkolnej, można
stanowczo stwierdzić, tradycji. Od
siedmiu lat społeczność polskiej
szkoły w Pikieliszkach na Litwie
cieszy się nie tylko z darów, ale także
z tego, że szkoła w Sarbinowie o Nich
pamięta. Dla dzieci, rodziców i na-
uczycieli w Pikieliszkach ważne jest
również to, że nadchodzące święta
będą jeszcze bardziej polskie, gdyż 
w każdych kolorowych kredkach, 
w każdej książce, każdej darowanej
od serca zabawce jest polska przy-
jaźń, życzliwość i serdeczność.

Dziękują za prezenty

W Gminnym Ośrodku Pomocy
Społecznej w Unieściu zatrud-
nione są 24 osoby. Niedawno

obchodzili swoje święto.  

Z okazji Dnia Pracownika Socjal-
nego władze gminy podziękowały
pracownikom GOPS w Unieściu za
codzienną, wymagającą wielkiego
zaangażowania i wielkiej wytrwa-
łości pracę, za wrażliwość i serce
of iarowane drugiemu człowiekowi.

Wójt gminy, składając w tym dniu
życzenia życzyła, aby nigdy im nie
zabrakło serca w służbie na rzecz po-
trzebujących.

Pracę socjalną na rzecz poprawy
funkcjonowania osób i rodzin w ich
środowisku społecznym świadczy
dwóch starszych pracowników so-

cjalnych, oraz specjalista pracy so-
cjalnej.

Z pomocy społecznej korzystają
134 rodziny. Głównymi zadaniami
GOPS jest przede wszystkim przy-
znawanie i wpłacanie świadczeń
przewidzianych ustawą, praca so-
cjalna oraz realizacja zadań wynika-
jących z rozeznanych potrzeb spo-
łecznych.

Pracownicy mieleńskiego GOPS
zajmują się także m.in. przyznawa-
niem i wypłacaniem pomocy mate-
rialnej o charakterze socjalnym dla
uczniów zamieszkałych na terenie
gminy, świadczeń rodzinnych i ali-
mentacyjnych, wsparciem rodzin 
w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-
-wychowawczych, realizacją ustawy
o Karcie Dużej Rodziny.

Święto
pracowników
socjalnych

N
aGrody ii sTopnia
(1500 zł) otrzymała Kazi-
miera Przepiórka (liderka

i założycielka najstarszego zespołu
folklorystycznego gminy Mielno 
– „Przepórki”) za całokształt działal-
ności, Izabela Wasilewska za zaan-
gażowanie i działalność na rzecz

dziecięcej orkiestry dętej „Morscy
muzycy” z Sarbinowa, zespół śpie-
waczy „16-ty Południk”– za prężne 
i aktywne popularyzowanie muzyki
folklorystycznej oraz kultywowanie
tradycji rybackich i morskich 
w swoim repertuarze

Nagrody III stopnia (500 zł) otrzy-

mali: Wiktor Kazubiński (uczeń
Szkoły Muzycznej w Koszalinie),
mieszkaniec Unieścia za osiągnięcia
w przeglądach i konkursach piani-
stycznych oraz Zygmunt Wybraniec
za działalność pedagogiczną 
w ognisku muzycznym działającym
przy FS „Nasza Gmina”.

Laury dla artystów
Wójt Gminy Mielno Olga Roszak-Pezała podczas listopadowej sesji

wręczyła nagrody Wójta Gminy Mielno im. Jana Kowalczyka 
za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej oraz upowszech-

nienia i ochrony kultury w roku 2015. 

Dziecięca orkiestra dęta „Morscy
muzycy” to dla mnie wielkie wy-
zwanie, radość , satysfakcja i możli-
wość realizowania zainteresowań 
– wspomina Izabela Wasilewska, 
założycielka i dyrygentka zespołu,
uhonorowano tegoroczną nagroda
im. Jana Kowalczyka.  

Podkreśla, że zawsze marzyła 
o grze w orkiestrze, ale nigdy nie
sądziła jednak, że założy własną 
i będzie miała przyjemność pracy 
z młodymi muzykami. 

– Jestem dumna, że zaszczepiłam
dzieciom chęć gry na instrumencie,
i chęć dalszego rozwoju muzycz-
nego, bo czworo podopiecznych
uczęszcza do szkoły muzycznej 
– podkreśla laureatka. 

Morscy muzycy w swej krótkiej

działalności artystycznej, występowali
na wielu koncertach i festiwalach.
Cennym doświadczeniem było dla
niej i dla orkiestry przeprowadzenie
warsztatów dla studentów wydziału
muzycznego w Instytucie Muzyki 
w Słupsku, podczas którego orkiestra
zaprezentowała swoje umiejętności. 

– Prowadząc orkiestrę jednocze-
śnie uczę, planuję, zdobywam
środki, działam społecznie – wylicza. 

W najbliższym czasie ma zamiar
doposażyć zespół w dodatkowe in-
strumenty, co stworzy szansę ko-
lejnym chętnym dzieciom na grę 
w orkiestrze. Obecnie młodzi mu-
zycy ćwiczą repertuar kolędowy. Pra-
cują jednocześnie nad nowym re-
pertuarem koncertowym i nowymi
formami pozyskiwania środków. 

Ta orkiestra to spełnienie marzeń

WIERZYMY, ŻE ORKIESTRA „MORSCY MUZYCY” BĘDZIE SIĘ  ROZWIJAŁA I DAWAŁA LOKALNEJ SPOŁECZ-
NOŚCI I TURYSTOM WIELE PRZYJEMNOŚCI. 
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Przebudowano części ulicy 
Chełmońskiego w Unieściu. Prace
objęły odcinek o długości około 
100 metrów oraz budowę drogi 
wewnętrznej o długości 18 metrów.
W ramach inwestycji wykonano
nową nawierzchnię jezdni na ul.
Chełmońskiego oraz na  drodze we-
wnętrznej, przebudowano zjazd pu-

bliczny od ulicy 6 Marca oraz zjazdy
indywidualne. W obrębie ulicy po-
wstały nowe miejsca postojowe,
przebudowano ciąg dla pieszych, wy-
konano oświetlenie terenu ulicy, od-
wodnienie nawierzchni oraz upo-
rządkowano tereny zielone. 

Całkowity koszt inwestycji za-
mknął się kwotą 656 tys. zł. 

Odnowiona ulica
Chełmońskiego 
w Unieściu

Gmina od przyszłego roku wpro-
wadza dwie strefy opłaty targowej.
Pierwsza – droższa obejmować
będzie Mielno, Unieście i Sarbinowo,
ale tylko w określonych obszarach;
druga – tańsza, dotyczyć będzie po-
zostałych miejsc w gminie. Najdrożej
będzie w stref ie pierwszej w okresie
między 16 czerwca a 31 sierpnia.
Stawki w zależności od zajmowanej
powierzchni handlowej wynosić
będą od 45 zł do 758 złotych.

sTrefy opłaTy TarGoweJ
1. sTrefa i
W mielnie obejmuje obszar ogra-

niczony od zachodniej strony ul. 1-go
Maja, od strony południowej ul. B.
Chrobrego, od strony wschodniej 

ul. Słoneczną oraz od północy linią
brzegu morskiego.

W unieściu obejmuje obszar
ograniczony od zachodniej strony 
ul. Słoneczną, od strony południowej
ul. 6-go Marca, od strony wschodniej
działką 402/14 oraz od północy linią
brzegu morskiego.

W sarbinowie obejmuje obszar
ograniczony od zachodniej strony
działką Nr 171, od strony południowej
ul. Nadmorską, od strony wschod-
niej ul. Leśną oraz od północy linią
brzegu morskiego.

2. sTrefa ii
Obejmuje pozostałe obszary po-

łożone na terenie Gminy Mielno w
miejscach nie określonych w stref ie I.

Nowe opłaty
targowe

 
 

 
 

Lp 

 
 

Powierzchnia 
handlowa 

 II strefa w  
 

(od  do) 
 

(od  do) 
 
16.06- 31.08 
 

01.01 - 15.06 
oraz 

01.09 - 31.12 

 
16.06- 31.08 
 

01.01 - 15.06 
oraz 

01.09 - 31.12 
1 do 2 m2 45 23 30 15 
2 do 4 m2 60 30 40 20 
3 do 6m2 70 35 45 23 
4 do 10 m2 100 50 65 33 
5 2 120 60 80 40 
6 od 20 m2 135 68 90 45 
7 od 30 m2 190 95 125 63 
8 od  40 m2 240 120 160 80 
9 od  50 m2 300 150 200 100 
10 od  60 m2 360 180 235 118 
11 od  70 m2 410 205 270 135 
12 od  80 m2 470 235 310 155 
13 od  90 m2 610 305 400 200 
14 od 100 m2 758 379 500 250 

 
 

/WAŻNE/

Stała opłata
miejscowa

Od 2016 roku wysokość dziennej
opłaty miejscowej wyniesie 1,80 zł,
to o 30 groszy mniej niż obecnie.
Uchwała podjęta przez radnych pod-
czas listopadowej sesji nie zakłada
żadnych zniżek. Każdy kto przyje-
dzie do gminy na dłużej niż dobę i to
w celach turystycznych, wypoczyn-
kowych czy szkoleniowych zapłaci
taką samą stawkę. Radni głosowali
jednomyślnie na „nie” dla opłaty od
posiadania psa.

Więcej
za grunt

Od nowego roku ulegną
zmianie stawki podatku od

nieruchomości.

Wzrośnie o ponad 15%, stawka 
od gruntów pozostałych (0,45 zł od 
1 mkw.); o 4,8% trzeba będzie więcej
zapłacić podatku od budynków
mieszkalnych (0,66 zł od 1 mkw.), 
a o 4% od tych związanych z działal-
nością gospodarczą (22,70 zł od 1
mkw.) oraz od garaży i budynków
gospodarczych (5,60 zł od 1 mkw.). 

Będą też stawki, które zgodnie 
z rekomendacją ministerstwa f i-
nansów, zostaną obniżone. Chodzi
tutaj o cztery stawki, w tym od: bu-
dynków związanych z udzielaniem
świadczeń zdrowotnych czy działal-
nością pożytku publicznego.

W
arTo zaznaczyć, iż
Zakład Wodociągowo-
-Kanalizacyjny nie

zmieniał żadnych taryf przez
ostatnie 3 lata. Decyzja o weryf ikacji
taryf wynika przede wszystkim z ko-
nieczności dostosowania cen do
zmieniających się od nowego roku
realiów rynkowych i prawnych. Te
zaś niezależne są od działalności
Spółki. Główne koszty, które spowo-
dowały konieczność modyf ikacji
taryf to wzrost w skali roku podatku
od budowli i nieruchomości o 568
074,57 zł za rok, cen wody od głów-
nego dostawcy tj. MWiK Koszalin 
o 191 813,72 zł, amortyzacji o 109
718,28 zł, kosztów energii elek-
trycznej o 14 644,47 zł, zakupu usług
pozostałych o 8 168,01zł i wzrost
kosztów zakupu materiałów i wypo-
sażenia o 6 607,46zł/rok.

Jak widać liczby są bezwzględne.
Na wzrost ceny największy wpływ
miały dwa czynniki: wzrost po-
datków od budowli i nieruchomości
(będącego prawnym wymogiem)
oraz wzrost cen wody od dostawy, tj.
koszalińskich wodociągiów. 

Wodę kupujemy od Koszalina
tylko w sezonie letnim, gdyż jej zu-
życie właśnie w wakacje (VII – VIII)
jest największe (aż na poziomie 80
proc. rocznego zapotrzebowania). 

– Sami, bez wsparcia koszaliń-
skich wodociągów, nie jesteśmy 
w stanie zaspokoić potrzeb naszych
gości i mieszkańców. Stąd swoiste
„uzależnienie” od koszalińskich de-
cydentów. Poza wysokim sezonem

wystarcza nam „nasza” woda ze stacji
uzdatniania wody w Łazach – wyja-
śnia Wioletta Dymecka, prezesa
ZWK-Unieście. 

Warto zaznaczyć, iż spółka cały
czas pracuje nad ograniczaniem
kosztów, również poprzez wdrażanie
nowoczesnych, energooszczędnych
technologii i wymianę urządzeń.  

W kolejnych latach w planuje się
m.in. likwidację oczyszczalni
ścieków w Kiszkowie i przełączenie
ścieków do oczyszczalni w Unieściu,
modernizację i rozbudowę oczysz-
czalni w Unieściu, która będzie je-

dyną dla całego terenu gminy, co ob-
niży koszty eksploatacji. 

Prezes ZWK-Unieście tłumaczy,
że nie mogli co roku podnosić
stawek, gdyż nie było przesłanek do
takich zmian. Niestety, 2016 rok,
niesie kolosalne zmiany tzn. wzrost
o 9 proc. ceny zakupu wody z Kosza-
lina oraz wzrost podatku od budowli. 

– Wszystko skumulowało się 
w jednym czasie, co znalazło swoje
odzwierciedlenie w zaproponowa-
nych stawkach. Te zaś uwzględniają
jedynie nasze koszty. Chcę podkre-
ślić, iż nie obciążamy mieszkańców
np. opłatami abonamentowymi,
kosztami przyłączenia do sieci, czy
zakupu map, ani też karami za ścieki
przekraczające normy. Nie pobie-
ramy opłat za ścieki deszczowe. Sta-
ramy się zawsze kierować dobrem
lokalnej społeczności, o czym
świadczy konstrukcja taryfy. Od 
pięciu lat szukamy obniżania
kosztów dla mieszkańców i takim wy-
jściem było np. rozdzielenie ścieków
na bytowe i przemysłowe – podsu-
mowuje prezesa ZWK-Unieście.

Cenna woda
Nowe stawki za wodę i odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Mielno zaczną obowiązywać
od dnia 1 stycznia 2016 roku pomimo, iż podczas listopadowej sesji mieleńscy radni nie pod-
jęli uchwały w tej sprawie. Taryfy zaczną obowiązywać w nowym roku, gdyż tak stanowią prze-

pisy prawa.

/ZMIANA TARYF/

za dostarczenie wody:
� o 1,00 zł (brutto) za m3 dla taryfy W1  (obowiązującej wszystkich odbiorców
poza sezonem letnim) – nowa cena: 5,14 zł (brutto) za m3

� o 1,30 zł (brutto) za m3 dla taryfy W2  (obowiązującej wszystkich odbiorców
w sezonie letnim tj. od 1.07 do 31.08.2016 r.) – nowa cena: 9,58 zł (brutto)
za m3

za odprowadzanie ścieków:
� o 1,06 zł (brutto) za mł dla taryfy S1 – dostawcy ścieków bytowych – nowa
cena : 5,56 zł (brutto) za m3

� o 3,10 zł (brutto) za mł dla taryfy S2 – dostawcy ścieków komunalnych i prze-
mysłowych – nowa cena: 18,49 zł (brutto) za m3 /PRZYKŁADOWE 

WYLICZENIE/

Od nowego roku czteroosobowa 
rodzina zapłaci za wodę i ścieki 
w gminie Mielno więcej średnio o:
14,83 zł/miesiąc
4 osoby x 1,8 m3 (średnie zużycie
/osoba/m-c)
x (2,06 zł brutto/m3 wody + ścieki)
= 14,83 zł (brutto)
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28 listopada w Mielnie 
– w miejscowej Hali 

Sportowej – rywalizowali or-
licy grupy koszalińskiej ziem-

skiej.

Gospodarzami trzeciego turnieju
w ramach rozgrywek Liga Bałtycka
Orlik 2012 – Powiat Ziemski Koszalin
w kategorii Orlik (rocznik 2005 i mł.)

były nasze dwa kluby: UKS Opty
Mielno i Akademia Piłkarska Mielno.
W trzecim turnieju w tej grupie,
wzięły udział następujące zespoły:
Akademia Piłkarska Mielno (trener –
Mariusz Gosławski), Akademia Pi-
łkarska Zryw I Kretomino (Paweł
Ignasiak), Akademia Piłkarska Zryw
II Kretomino (Ryszard Jelonek), LKS
Grom Świelino (Tomasz Lisowski),

MKS Gryf Polanów (Kamil Popo-
wicz), UKS Olimpia I Bobolice
(Henryk Kowalski), UKS Olimpia II
Bobolice (Henryk Kowalski), UKS
Opty Mielno (Artur Czycz), Sia-
nowska Akademia Sportu I (Piotr
Starzecki), Sianowska Akademia
Sportu II (Piotr Starzecki) i SP
Dąbrowa (Sebastian Wroński) – po
raz pierwszy.

Młodzi piłkę kopią

Mistrzami SP Mielno w halowej
piłce nożnej chłopców okazali się
uczniowie klasy VI a. Po wygraniu
trzech spotkań, podczas których
strzelili 27 bramek, a stracili tylko
jedną, zdobyli puchar i I miejsce, 
a statuetkę dla „Najlepszego zawod-
nika turnieju” wywalczył Jakub 
Styrenczak, kapitan zespołu 
i strzelec 12 goli. 

Dyplom za II miejsce zdobyła

klasa V a z Maksymilianem Żytą na
czele, a za III klasa VI b. Uczniowie
VI a mistrzowski puchar zdobywali
w składzie: Jakub Styrenczak, Jakub
Mierzejewski, Bartosz Sarnes, Hu-
bert Bączkowski, Jakub Lasecki,
Dawid Dziechciowski oraz Przemy-
sław Turlejski w bramce. Gratulu-
jemy wszystkim uczestnikom za-
wodów.

TADEUSZ JUREK

Najlepsi 
w podstawówce

Mistrzem Gimnazjum Mielno
w halowej piłce nożnej

chłopców na rok szkolny
2015/2016 została reprezen-

tacja klasy IIa. 

W ośmiu spotkaniach turnieju
uczniowie właśnie tej klasy okazali
się najlepszymi piłkarsko, a przede
wszystkim najrówniej grającym ze-

społem. W pierwszym meczu po-
konali klasę II b 6:0, następnie
ulegli III b 3:4. Dalsze mecze to już
tylko wygrane: z III a 2:0 oraz z III b
1:0 i 3:0. 

Mistrzowski puchar wywalczyli 
w składzie: Kacper Cyzman, Jakub
Gawlik, Adrian Pakulski, Michał
Okupski, Mateusz Kobyliński oraz
Andrzej Słota w bramce. Statuetkę

dla „Najlepszego zawodnika tur-
nieju” zdobył kapitan zespołu Kacper
Cyzman, który grając w obronie
zdołał strzelić 6 goli! 

Drugie miejsce zdobyła klasa III b,
a trzecie klasa III a. Wszystkim gra-
tulujemy waleczności na boisku, 
a klasie II a ładnej, zespołowej gry!

TADEUSZ JUREK

Gimnazjalne mistrzostwa
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Grudnia w szczecinie
rozegrano zawody, w
których wzięło udział 360

zawodników z 25 ośrodków z terenu
całego kraju oraz reprezentanci Nie-
miec i Białorusi. Mieleński Klub
Sztuk i Sportów Walki reprezento-
wała grupa 20 zawodników. Kierow-
nikiem drużyny oraz sędzią podczas
zawodów był sensei Marcin Nowak,
któremu pomagał senpai Filip 
Mierzejewski oraz grupa naszych
dzielnych rodziców. Mielno zapre-
zentowało się z bardzo dobrze – zdo-
byliśmy 12 medali (1 złoty, 2 srebrne,
9 brązowych). Ten wynik pozwolił
naszej ekipie na zdobycie w klasyf i-
kacji drużynowej wysokiego VI
miejsca. 

Mieleński Klub nie może oczywi-
ście zapomnieć i o naszych wspania-
łych rodzicach, którzy pomimo
trudów związanych z podróżą oraz
spędzaniem całego dnia na zawo-
dach wspaniale wypełniali swe obo-
wiązki.

To nie jedyny w ostatnim czasie
sukces naszych zawodników. Filip

Adamów, w rozgrywanych pod ko-
niec października Mistrzostwach

Polski Młodzieżowców, po wygra-
nych dwóch walkach uległ dopiero w

f inale i tym samym zajął II miejsce 
i jest aktualnym wicemistrzem Polski.

Kolejne sukcesy karateków
Mieleńscy karatecy, biorący udział w V Międzynarodowym Turnieju Kyokushin Karate o Puchar Prezydenta miasta

Szczecina, przywieźli dwanaście medali.

Medaliści KYOKUSHIN
CHALLENGE 2015:

� Zuzanna Płoszaj 3 m. Kumite
dziewcząt 9 lat +30 kg,
� Miłosz Lewandowski 3 m. Ku-
mite chłopców 11 lat +40 kg,
� Filip Wójtowicz 3 m. Kumite
chłopców 9 lat -30 kg,
� Sapor Weronika 2 m. Kumite
dziewcząt 11 lat +40 kg,
� Wiktoria Szumska 3 m. Kumite
dziewcząt 12-13 lat -40 kg,
� Pawliszyn Mateusz 1 m. Kumite
chłopców 10 lat +35 kg,
� Mateusz Kaszewski 3 m. Kumite
chłopców 12-13 lat +45 kg,
� Mierzejewski Jakub 3 m. Kumite
chłopców 12-13 lat +45 kg,
� Jakub Koza 2 m. Kumite
chłopców 9 lat -30 kg,
� Julia Ostrowska 2 m. Kumite
dziewcząt 8 lat -30 kg,
� Liwia Chodakowska 3 m. Kumite
dziewcząt 10 lat +35 kg,
� Marysia Lawrenc 3 m. Kumite
dziewcząt 10 lat +35 kg.


