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zycie gminy

G
mina mielno wspól-
nie z powiatem ko-
szalińskim postanowiła

zadbać o komfort dojazdu do cen-
trum Mielna i ograniczyć korki dro-
gowe, który w wakacje paraliżują
wjazd do miejscowości. 

Efektem jest popisanie porozu-
mienia, na mocy którego wspólnie 
z koszalińskim powiatem będącym
zarządcą drogi zostanie zrealizo-
wana przebudowa infrastruktury 
w pasie drogowym ul. B. Chrobrego
w Mielnie (na odcinku od ul. 1 Maja
do ul. Wojska Polskiego). Prace za-
kończoną się przed sezonem i upo-
rządkują ruch pieszy i samochodowy
na tym odcinku drogi. 

Gmina Mielno zobowiązała się 
m.in. do wykonania projektu stałej 
organizacji ruchu, wykonania ozna-
kowania pionowego, montażu barier
drogowych, wykonania utwardzonego
dojścia do przejścia dla pieszych i nad-
zoru nad prowadzonymi robotami.

Samorząd powiatowy wziął na
swoje barki likwidację istniejącego
przejścia dla pieszych przy postoju
taksówek i budowę nowego przejścia
dla pieszych na wysokości ul. Wojska
Polskiego.

Odkorkować Mielno
Radni gminy Mielno i powiatu koszalińskiego podjęli decyzje, które zaowocują zmianą organizacji ruchu w centrum 
Mielna. Cel – ograniczyć korki w sezonie letnim. 

W 1050. rocznicę Chrztu
Polski radni dowiedzieli się,
że wojewoda pozytywnie
zaopiniował wniosek 
o nadanie Mielnu praw 
miejskich.

15 kwietnia, podczas sesji, radni 
i władze gminy Mielno uczcili 1050.
rocznicę Chrztu Polski odśpiewa-
niem hymnu narodowego. W posie-
dzeniu pierwszy raz uczestniczył
nowy sekretarz gminy, którym od 
1 kwietnia został Grzegorz Kubiak.

Przewodniczący Rady Gminy od-
czytał pismo od Piotra Jani, woje-
wody zachodniopomorskiego, który
pozytywnie zaopiniował wniosek
mieleńskich radnych w sprawie
nadania miejscowości Mielno sta-

tusu miasta i włączenia do jego
granic miejscowości Unieście. Wo-
jewoda pokreślił kompletność doku-
mentacji i formalną poprawność oraz
zgodność z obowiązującym porząd-
kiem prawnym. 

Ponadto Rada Gminy w Mielnie
pozytywnie zaopiniowała sprawoz-
danie z realizacji ubiegłorocznego:
Gminnego Programu Wspierania
Rodziny, Gminnego Programu Prze-
ciwdziałania Przemocy w Rodzinie 
i Ochrony Of iar Przemocy 
w Rodzinie, Gminnego Programu
Ochrony Zdrowia Psychicznego na
lata 2011-2015 (w ramach działań po-
dejmowanych przez GOPS w 2015
roku) oraz Programu Aktywności
Lokalnej dla Gminy Mielno na lata
2015-2020. 

Prawa miejskie coraz bliżej
/ZIELONE ŚWIATŁO OD WOJEWODY/

/ZMIANY/
� nie będzie można – jadąc od strony Unieścia – skręcić w lewo 
tj. na parking koło „Biedronki” (zostanie postawiony znak zakazu) 
� zostanie „poszerzony” pas ruchu na wysokości wjazdu na parking
koło „Biedronki” co pozwoli na swobodny i niekolizyjny przejazd 
samochodów jadących w kierunku Unieścia i tych co zamierzają
skręcić  na parking
� barierki o wysokości 1,1 m zostaną ustawione po obu stronach
ulicy począwszy od ul. Kościuszki aż do ul. Wojska Polskiego
� zlikwidowane zostanie przejście dla pieszych przy postoju tak-
sówek



Narodowy Fundusz Ochrony śro-
dowiska i Gospodarki Wodnej, 
pełniący rolę Instytucji Organizującej
Konkurs (IOK) poinformował, iż 
w wyniku oceny przeprowadzonej 
w oparciu o kryteria formalne oraz
merytoryczne I stopnia, wniosek 
o dofinansowanie projektu „Racjona-
lizacja ekonomiczno-środowiskowa
systemu oczyszczania ścieków 
w gminie Mielno – etap I – przebudowa

i rozbudowa oczyszczalni ścieków w
Unieście” złożony przez nasz Zakład
Wodociągowo-Kanalizacyjny spełnił
kryteria formalne i został pozytywnie
oceniony według kryteriów meryto-
rycznych. Obecnie wniosek czeka na
umieszczenie na liście rankingowej. 

Oznacza to, że jest szansa na re-
alizacje tego projektu i modernizację
oczyszczalni ścieków i poprawę
stanu środowiska naturalnego.  

Z OSTATNIEJ CHWILI – szansa na modernizację oczyszczalni 
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/FELIETON WÓJTA/

P
rzypomnijmy, że de-
cyzję o wskazaniu lokali-
zacji elektrowni jądrowej 

w Gąskach podjęto 8 lutego 2012
roku, nie czekając nawet na roz-
strzygnięcie gminnego referendum,
w którym mieszkańcy jednoznacznie
wyrazili swój sprzeciw dla atomowej
inwestycji. Ta decyzja dała początek
kilkuletniej batalii sądowej, której f i-
nału ciągle nie widać. 

Od momentu wydania przez 
wojewodę decyzji wskazującej loka-
lizację inwestycji, właściciele sąsied-
nich działek nie mogą nimi swo-
bodnie dysponować. Nic nie mogą
na tych działkach budować. Mają
związane ręce i to na długie lata, bo 
z realizacją programu atomowego
Polska jest mocno spóźniona.

Konsekwencją wcześniejszych
rozstrzygnięć sądowych, niekorzyst-
nych dla skarżących, było złożenie
skargi kasacyjnej do NSA przez
władze mieleńskiej gminy i mieszka-
ńców, których działki zostały zablo-
kowane pod planowaną inwestycję. 

W listopadzie 2015 r. Naczelny
Sąd Administracyjny oddalił skargę
kasacyjną Gminy Mielno. 

– Postanowiliśmy jednak złożyć
skargę konstytucyjną do Trybunału
Konstytucyjnego w Warszawie 
w związku z wyrokiem który zapadł
w NSA – mówi Olga Roszak-Pezała,

wójt Gminy Mielno. – Chcemy
chronić przed Trybunałem Konsty-
tucyjnym przysługujące nam prawo
własności nieruchomości położonych
w Gąskach, które na skutek decyzji
Wojewody zostały zablokowane.
Finał – niemożliwe jest ich swobodne
zagospodarowanie i korzystanie 
z tego prawa w celach inwestycyj-
nych. Nie możemy budować drogi,
na której wszystkim od lat tak zależy.  

Projekt przebudowy drogi Gąski 
– Paprotno, na którą tak czekają nie
tylko okoliczni mieszkańcy, jest już
prawie gotowy. Gminie zależy, aby
jeszcze w tym roku uzyskać pozwo-
lenie na budowę i razem z powiatem
starać się o unijne dof inansowanie.
Wówczas w przyszłym roku można
będzie rozpocząć wartą kilka 
milionów inwestycję drogową. 

Tymczasem przeszkodą jest obo-
wiązująca decyzja o wskazaniu loka-
lizacji elektrowni jądrowej wydana
przez wojewodę zachodniopomor-

skiego. Ta blokada prawa zagospo-
darowania wiąże się z wpisami 
w księgach wieczystych tych działek,
które będą widniały do czasu wyga-
śnięcia decyzji o wskazaniu lokali-
zacji, czyli co najmniej przez 5 lat.

– Tego rodzaju działania w naszej
ocenie naruszają konstytucyjnie
chronione prawo własności – wyja-
śnia gospodarz gminy. – Ponadto
uważamy, że specustawa jądrowa zo-
stała napisana przez ustawodawcę 
w sposób niedbały i wiąże się trud-
nościami w jej interpretacji i różny-

mi, także sprzecznymi ze sobą, roz-
strzygnięciami organów. Taka sytu-
acja jest niedopuszczalna i prowadzi
do naruszenia praw chronionych
konstytucyjnie oraz świadczy o na-
ruszeniu zasad porządnej legislacji.
Pomimo całego zamieszkania wokół
Trybunału Konstytucyjnego zdecy-
dowaliśmy, że dla dobra Gminy mu-
simy walczyć do końca wykorzy-
stując wszelkie możliwości prawne,
aż do czasu kiedy PGE EJ1 sp. z o.o. 
w końcu ogłosi, że rezygnuje z loka-
lizacji elektrowni w naszej gminie.  

GMINA IDZIE DO TRYBUNAŁU KONSTYTUCYJNEGO

Cień elektrowni
Na przebudowie drogi Gąski – Paprotno cieniem kładzie się decyzja  o ewentualnej lokalizacji
elektrowni jądrowej w Gąskach. – Żadnych korzyści, a tylko same straty – irytują się 
mieszkańcy, którzy na remont czekają od lat. Samorząd zaś chce szukać sprawiedliwości 
w Trybunale Konstytucyjnym. 

POD KONIEC KWIETNIA WÓJT WSPÓLNIE Z RADNYM, SOŁTYSEM I RADĄ SOŁECKĄ Z GĄSEK DYSKUTOWALI
NAD DALSZĄ STRATEGIĄ REALIZACJI ZAPLANOWANEJ INWESTYCJI DROGOWEJ GĄSKI. SZUKALI ALTERNA-
TYWNYCH ROZWIĄZAŃ.

/OPINIE/

Piotr Laskowski, 
RADNY I PRZEWODNICZĄCY DORA-
ŹNEJ KOMISJI DS. PRZECIWDZIA-
ŁANIA LOKALIZACJI ELEKTROWNI
JĄDROWEJ W GMINIE MIELNO:
� Najważniejsze jest doprowadzenie
do natychmiastowego uchylenia 
decyzji o wskazaniu lokalizacji elek-
trowni jądrowej w Gąskach, 
poprzez wystąpienie do rządzących
aby pilnie zrealizowali wyborcze obiet-
nice w tym zakresie.
Przypomnę że, Prezydent Andrzej
Duda, Premier Beata Szydło oraz
Prezes PIS Jarosław Kaczyński obie-
cali, że nie będzie atomu w Gąskach.
Teraz priorytetem jest wpłynięcie na
władze PGE EJ1 i oficjalna rezygnacja
inwestora z lokalizacji przedsięw-
ziecia atomowego w Gąskach. Tylko
taka procedura umożliwi realizację
planowanej budowy drogi w Gąskach.

Monika Wieruszewska, 
PREZES STOWARZYSZENIA 
ROZWOJU MIEJSCOWOŚCI GĄSKI:
� Mimo licznych ustnych obietnich 
– samego inwestora – o rezygnacji 
z lokalizacji elektrowni jądrowej 
w naszej miejscowości brakuje 
jasnego i ostatecznego stanowiska.
Budowa drogi to był i jest priorytet
dla całej społeczności, dla rozwoju
turystyki, ale przede wszystkim dla
bezpieczeństwa naszego, naszych
dzieci i gości. Niewyobrażamy sobie
aby zaprzepaszczono przygotowany 
i prawie ukończony projekt przebu-
dowy tej drogi. Będziemy walczyć 
o szybkie wyeliminowanie Gąsek 
z tzw. „krótkiej listy” PGE EJ1.

/FAKTY/
W piśmie otrzymanym w marcu
2016 r. z Zachodniopomorskiego
Urzędu Wojewódzkiego w Szcze-
cinie czytamy: „(…) w czasie 
obowiązywania warunków zawar-
tych w decyzji o wskazaniu lokaliza-
cyjnym nie będzie możliwe przepro-
wadzenie jakiejkolwiek inwestycji
na objętych decyzją nieruchomo-
ściach”.

MAJÓWKA 
z gitarą 
i street artem 
Przed nami przygotowania do se-
zonu letniego. Zanim go w pełni 
zainaugurujemy czeka nas długi
majowy weekend Od kilku lat mo-
żemy zaobserwować, iż majówka
staje się czasem wspólnego wy-
jazdu całych rodzin. Nasza gmina
także zapełni się gośćmi, nawet
jeśli słoneczna pogoda nas nie roz-
pieści, to bezcenny jest spacer
brzegiem Bałtyku, szum fal i smak
morskiej ryby przygotowanej 
w smażalniach na przystaniach. 
Jednak aby osiągnąć pełnię zadowo-
lenia przygotowaliśmy dla naszych
mieszkańców, turystów i gości 
możliwość uczestniczenia w dwóch
niesamowitych wydarzeniach. 
Pierwszy to trzecia już edycja 
Bałtyckiego Festiwalu Gitary Elek-
trycznej w Unieściu. Ogólnopolska
impreza to wielkie święto wyjątko-
wego instrumentu, odbywające się
w niezwykłej scenerii mierzei jam-
neńskiej, integrujące i kształtujące
artystycznie wyłącznie dzieci oraz
młodzież do lat 18. 
W tym roku po raz pierwszy uczest-
nicy BTGE przyłączą się do najwięk-
szej na świecie gitarowej orkiestry
świata ONLINE i wspólnie z organi-
zatorami Thanks Jimi Festival we
Wrocławiu dnia 1 maja, o godz. 16,
spróbują ustanowić Gitarowy Rekord
Świata ONLINE! Przypomnę, że do-
celowo festiwal będzie zmieniał cha-
rakter na międzynarodowy i obejmie
swoim zasięgiem wszystkie kraje
położone w basenie Morza Bałtyc-
kiego (zgodnie z nazwą).
Drugie wydarzenie to trzydniowa
obserwacja mistrza przy tworzeniu
muralu w najbardziej rozpozna-
walnym i znanym – na całym
świecie – miejscu w naszej gminie. 
Koszaliński artysta Cukin trwale
ożywi przestrzeń publiczną na mie-
leńskiej promenadzie. Koniecznie
przyjdźcie zobaczyć, jak wygląda
street art w znakomitym wydaniu. 
Mogę tylko zapewnić, iż w sąsiedz-
twie pomnika morsa powstanie mor-
skie „okno na świat”, które na pewno
zauroczy tłumy. Zapraszam do
spędzenia majówki z nami, i u nas!

OLGA ROSZAK-PEZAŁA, 
WÓJT GMINY MIELNO



MRG
został a
p o w o -
ł a n a

Uchwałą rady Gminy
mielno z dnia 29 GrUdnia
2015 r., w celU wspierania 
i Upowszechniania idei 
samorządowej wśród
młodzieży Gminy mielno.
Zgodnie ze statutem MRG, celem jej
działania jest kreowanie postaw oby-
watelskich wśród młodych ludzi, ko-
ordynowanie ich działalności samo-
rządowej oraz pośredniczenie 
w kontaktach między uczniami 
a władzami Gminy Mielno.

Młodzi radni postawili sobie am-

bitne cele. Zamierzają organizować
spotkania, szkolenia, warsztaty, aby
w ten „nieszkolny” sposób poszerzać
wiedzę młodzieży. Chcą wspierać 
i organizować działania na rzecz mło-
dzieży; zgłaszać wnioski i postulaty
do organów gminy; współpracować 
z władzami różnych szczebli oraz or-
ganizacjami pozarządowymi w za-
kresie spraw dotyczących młodzieży. 

W aktywny sposób zamierzają
włączyć się w nurt pracy dorosłego
samorządu chcąc opiniować projekty
uchwał Rady Gminy Mielno oraz wy-
dawać opinie w sprawach doty-
czących młodzieży;

Rada ze swojego grona wybrała

Przewodniczącego – Kacpra Telengę,
Wiceprzewodniczącego – Marię Gil
oraz Sekretarza – Patrycję Mośko.

Kolejnym etapem edukacji mło-
dych radnych było uczestnictwo 
w szkoleniu które dla młodzieży zor-
ganizował Urząd Gminy w Mielnie, 
a przeprowadził merytoryczny pra-
cownik Sekretariatu ds. Młodzieży
Urzędu Marszałkowskiego w Szcze-
cinie. 

– Poznawaliśmy tajniki pracy ze-
społowej, uczyliśmy się o kompeten-
cjach rad młodzieżowych – opisuje
szkolenie Kacper Telenga, przewod-
niczący MRGM.  

Młodzi radni otrzymali zapro-

szenie do udziału w inicjatywach po-
dejmowanych przez Sekretariat na
rzecz zachodniopomorskich mło-
dzieżowych rad.

Członkowie MRGM będą uczest-
niczyli w sesji absolutoryjnej doro-
słych mieleńskich radnych. Chcą 
w ten sposób uczyć się zasad dzia-
łania rady i korzystać z dobrych
praktyk.

Inicjatorką powołania rady była
Radna Gminy Mielno – Ewa Wło-
dyka, która zostało merytorycznym
opiekunem gimnazjalistów.

Wszystkim wybranym serdecznie
gratulujemy i życzymy owocnej
pracy!

Uczą się demokracji 
1 kwietnia uroczyście zaprzysiężono Młodzieżową Radę Gminy Mielno. W skład rady wchodzi 9 uczniów Gimnazjum 
z Mielna. 
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Pan Walenty Snoch urodził się 
3 kwietnia 1917 roku w miejscowości
Małogoskie koło Kielc. Mieszkańcem
Mielna został w 1948 roku, lecz na
Ziemie Odzyskane przybył rok wcze-
śniej i mieszkał z rodziną w Strzeże-
nicach. 

W Mielnie z żoną Marianną
Snoch prowadzili gospodarstwo
rolne i wychowali siedmioro dzieci. 

Małżonkowie wspólnie przeżyli

65 lat, a żona Jubilata zmarła trzy
lata temu. 

Jubilat to obecnie zasłużony
emeryt i mimo swoich 99 lat cieszy
się dobrym zdrowiem, tryska 
humorem oraz optymizmem. 

Urodziny świętował w otoczeniu
najbliższych – dzieci, wnucząt i pra-
wnucząt. Było wiele ciepłych ży-
czeń, tort i... wspomnienia pokole-
niowe.

Życzymy 
stu lat!

Od 1 kwietnia sekretarzem
Gminy Mielno został Grze-
gorz Kubiak. Taką decyzję
podjęła Komisja Rekruta-
cyjna analizując doświad-
czenie i kwalifikacje kandy-
datów, którzy aplikowali na
to stanowisko. 

Nowy sekretarz posiada meryto-
ryczne przygotowanie i wieloletnie
doświadczenie potrzebne do za-
rządzania Urzędem Gminy Mielno
oraz jednocześnie nadzorowania 

i koordynowania gminnych inwe-
stycji związanych z infrastrukturą
komunalną i ochronną środowiska. 

Grzegorz Kubiak ma 46 lat i jest
absolwentem Politechniki Koszaliń-
skiej (Wydziału Budownictwa i In-
żynierii Środowiska). Pracował 
m. in. na stanowisku Kierownika Re-
feratu Ochrony Środowiska w Wy-
dziale Gospodarki Komunalnej 
i Ochrony Środowiska Urzędu Miej-
skiego w Koszalinie. Piastował też
funkcję Naczelnika Wydziału Spraw
Terenowych w Koszalinie, wcho-

dzącego w skład Regionalnej Dy-
rekcji Ochrony Środowiska w Szcze-
cinie. Z powołania Generalnego 
Dyrektora Ochrony Środowiska 
w Warszawie w 2013 roku został 
Dyrektorem RDOŚ w Szczecinie. Na
stanowisku tym pracował do 2015 r.      

Zdaniem Komisji tak bogate do-
świadczenie wybranego kandydata
gwarantuje jego doskonałą znajo-
mość mechanizmów administracji
samorządowej oraz umiejętność za-
rządzania, a także kreowania poli-
tyki instytucjonalnej.

Nowy sekretarz w gminie
/PERSONALIA/

SKŁAD RADY: KALIKSTA BUCHOLC, MARIA GIL, MIKOŁAJ HOLAK, PATRYCJA MOŚKO, KAROL SMĘTEK,
KACPER TELENGA, NATALIA TRĄBKA, ALEKSANDRA WÓJTOWICZ, MATEUSZ ŻYTA.

WSZYSTKIM WYBRANYM SERDECZNIE GRATULUJEMY I ŻYCZYMY
OWOCNEJ PRACY!



W
okresie od listo-
pada 2015 rokU do
marca 2016 r. na

terenie Gminy mielno zo-
stało przeprowadzonych 23
kontroli pieców, a dokład-
niej teGo, co w tych piecach
jest spalane. Kontrole były prze-
prowadzone wspólnie przez pracow-
ników Urzędu Gminy w Mielnie 
i Straży Gminnej w Mielnie. W wy-
niku tych kontroli zostały wymie-
rzone dwa mandaty karne w wyso-
kości 100 zł i 500 zł. 

Jak wynika z informacji służb
gminnych bardzo często zgłaszane
były sygnały od mieszkańców, gdyż
zauważyli unoszący się z komina
sąsiada ciemny dym. To wywołało
niepokój.

W większości kontrolowanych
przypadków okazało się, iż nie był
to wynik spalania odpadów, a jedynie
efekt gorszej jakość węgla. Warto
podkreślić, iż te same zasady obo-
wiązują również w przypadku spa-
lania odpadów komunalnych w ogni-
skach na terenie posesji np. przy
okazji porządkowania ogródków.

W razie zauważenia spalania 
w przydomowych piecach lub ogni-

skach ww. odpadów komunalnych
prosimy o telefoniczne zgłoszenie
faktu pod nr tel. 94 348 09 11 (Straż
Gminna w Mielnie). Po przyjęciu in-
formacji na miejsce skierowany zo-
stanie patrol i odpowiednie służby
ocenią stan faktyczny.

Niedozwolone palenie odpadami w piecach 

Kara za „zły dym”
Do Straży Gminnej w Mielnie oraz Urzędu Gminy w Mielnie w sezonie
jesienno-zimowym docierały sygnały o paleniu w piecach odpadami.
Dwaj mieszkańcy gminy zostali za to ukarani mandatami.
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W kwietniu co roku tysiące
wolontariuszy bierze 
udział w ogólnopolskiej
akcji Pola Nadziei. 
W projekt włączyło się 
dziewięcioro uczniów z mie-
leńskiego Gimnazjum oraz
wychowankowie świetlicy
socjoterapeutycznej
„Promyk” w Gąskach wraz 
z rodzicami.

Dzieci i młodzież kwestowała na
ulicach Mielna, Unieścia, Sarbinowa
i Gąsek na rzecz Hospicjum im. M.
Kolbego w Koszalinie. Dziękując za
każdy datek, wolontariusze wręczali

mieszkańcom naszej gminy żółtego
żonkila.

Program Pól Nadziei jest realizo-
wany w Polsce od 2003 roku. Jego
kolebką i koordynatorem jest kra-
kowskie Hospicjum im. Św. Łazarza.
W tym roku do akcji włączyło się 
50 hospicjów z 46 miast w Polsce.

Zadaniem kampanii Pola Nadziei
jest nie tylko pozyskiwanie pieniędzy
na rzecz hospicjów, lecz także pro-
pagowanie niesienia bezinteresownej
pomocy, szerzenie idei hospicyjnej,
mówienie o potrzebie i możliwo-
ściach opieki nad chorymi. Celem
kampanii jest także propagowanie
zasad opieki paliatywnej oraz wo-
lontariatu.

Mieleńskie 
pola nadziei 

/500 ZŁ KARY/
Za wypalanie w piecach central-
nego ogrzewania śmieci takich jak:
butelki PET, folie, stare meble, 
produkty z gumy, stolarka okienna,
czy innego rodzaju drewna pokry-
tego np. farbą czy lakierami grozi
do 500 zł kary. Proceder spalania
odpadów w przydomowych piecach
jest wykroczeniem z art. 191
ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. 
o odpadach.

Wójt Gminy Mielno prowadzi 
ewidencję innych obiektów, 
w których świadczone są usługi
hotelarskie. W chwili obecnej
znajduje się w niej ponad 1000
obiektów. 

Przedsiębiorcy (lub rolnicy) świadczący w tych
obiektach usługi na rzecz turystów, zyskują nie
tylko potwierdzenie swojej wiarygodności, ale
także dodatkową promocję. Ewidencja jest jawna,
do wglądu w Biuletynie Infor-
macji Publicznej (BIP) lub
sprawdzenia pod numerem 
telefonu 94 34 59 861.
Warto przypomnieć, że w mi-
nionym sezonie letnim, turyści
z całej Polski zgłaszali się do
komisariatów policji w nadmor-
skich miejscowościach, po-
nieważ zostali oszukani. Osoby
te padły ofiarą oszustów pod-
szywających się pod przed-
siębiorców – kwaterodawców 
i oferowali nocleg w nieistnie-
jących pokojach i apartamen-
tach. Tak było w Sopocie, Kołobrzegu, Ustce, było
i w Mielnie. 
W lokalnych mediach zrobiło się głośno. Opisy-
wano mało wiarygodne ogłoszenia, aby przestrzec
innych i powielano zachętę aby przed dokonaniem
wpłaty zadatku należy sprawdzić kwaterodawcę!
Temu właśnie służy rejestr prowadzony przez sa-
morząd. 
Ustawa o usługach turystycznych rozróżnia dwa
rodzaje obiektów, w których świadczone są usługi
noclegowe. Pierwsze to obiekty zaszeregowane

do konkretnego rodzaju, jak hotel, motel, pen-
sjonat, kemping, dom wycieczkowy czy schro-
nisko. Łatwo je rozpoznać, podlegają bowiem 
kategoryzacji, której służą gwiazdki. Ewidencję 
takich obiektów prowadzi marszałek woje-
wództwa, w którym obiekt jest położony. Nadanie
kategorii miejscu noclegowemu związane jest 
ze spełnianiem konkretnych wymagań określo-
nych w przepisach. 
Oszustwa, o których była wcześniej mowa naj-
częściej dotyczą drugiego rodzaju obiektów, na-
zwanego w ustawie „innymi obiektami (poza ska-
tegoryzowanymi), w których świadczone są usługi

hotelarskie”. W tych spełnione
muszą być „minimalne wyma-
gania dotyczące wyposażenia”,
oczywiście z zachowaniem 
bezpieczeństwa budowlanego,
przeciwpożarowego i sanitar-
nego. Są to tzw. kwatery pry-
watne, których właściciele sto-
sują przeróżne nazwy własne
od pokoi gościnnych, przez
apartamenty, wille, siedliska
itp. 
I chociaż ustawa dopuszcza
sporą swobodę w zakresie
świadczenia usług hotelarskich

(a więc noclegowych) w „innych obiektach”, to
również one podlegają ewidencji prowadzonej
przez wójta (burmistrza lub prezydenta miasta)
właściwego dla ich lokalizacji. 
Utarło się mówić: „Polak mądry po szkodzie”,
ale coraz częstsze telefony i e-maile dotyczące
potwierdzenia istnienia pod wskazanym ad-
resem obiektu noclegowego, sugerują nam men-
talną zmianę. A kwaterodawcy niech sami po-
dejmą decyzję, czy warto dokonać wpisu do
ewidencji.

WYNAJMUJESZ POKOJE 
- zarejestruj się! 

/UWAGA/

Sprawdź wiarygodność
wynajmujących kwatery:

UG w Mielnie 

pokój 302 

tel. 94 345 98 61
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W CENTRUM KULTURY 105 W KOSZALINIE ODBYŁY SIĘ ELIMINACJE
POWIATOWE WOJEWÓDZKIEGO PRZEGLĄDU PIOSENKI. 

NASZĄ GMINĘ REPREZENTOWAŁY DWA DZIECIĘCE ZESPOŁY: 
ABRAKADABRA Z GĄSEK ORAZ ZUZIXMANIA Z UNIEŚCIA, KTÓRE 
MUZYCZNIE KSZTAŁCI ZBIGNIEW KOMOROWSKI. OBA ZESPOŁY 

ZDOBYŁY ZASŁUŻONE WYRÓŻNIENIA. 
GRATULUJEMY MŁODYM MUZYKOM. ZUZIXMANIA WYSTĄPIŁA 

W SKŁADZIE: ZUZIA PŁOSZAJ, JULIA LEGIEĆ, MARYSIA LAWRENC,
ZUZIA STRACH, INKA KOZA, ADRIAN KUŹMICKI 

(PATRONAT – STOWARZYSZENIE POMOST 
W UNIEŚCIU). ABRAKADABRA WYSTĄPIŁA W SKŁADZIE: LIWIA 
CHODAKOWSKA, OLIWIA DURLEJ, PATRYK WIERUSZEWSKI, 

NATALIA LIDAK-HOFSET, KUBA IGNACAK.
(PATRONAT – STOWARZYSZENIE ROZWOJU MIEJSCOWOŚCI GĄSKI).

MIELNO NA LUDOWO
ZESPOŁY BURSZTYN, ŁAWICA,

PRZEPIÓRKI, 16 POŁUDNIK 
I VIVA LA MUSICA ZREALIZOWAŁY

RAZEM Z GMINĄ MIELNO
WSPÓLNY PROJEKT MUZYCZNY.

JEGO OWOCEM JEST PŁYTA 
Z NAGRANIAMI LUDOWYMI POD

TYTUŁEM „MIELNO NA LUDOWO”.
POMYSŁODAWCĄ UTRWALENIA

NA PŁYCIE GMINNEJ
TWÓRCZOŚCI ARTYSTYCZNEJ
BYŁA WÓJT GMINY MIELNO,
DOSTRZEGAJĄCA POTRZEBY

LOKALNEJ, MUZYCZNEJ
SPOŁECZNOŚCI. PROJEKT
ZREALIZOWANY ZOSTAŁ 
W 2015 ROKU, A JEGO
ZAKOŃCZENIEM BYŁO

TEGOROCZNE SPOTKANIE,
PODCZAS KTÓREGO
PRZEDSTAWICIELE

WYKONAWCÓW OTRZYMALI
KOŃCOWE DZIEŁO – PŁYTĘ.

11 marca mUzycy zade-
monstrowali swój
repertUar repre-

zentUjąc Gminę mielno
podczas powiatoweGo
ForUm sołtysów w kosza-
linie. Kolejny występ orkiestry
odbył się w czasie XVII Targów Edu-
kacyjnych. Wiosenne Zespoły Me-
todyczne Centrum Edukacji Na-
uczycieli w Koszalinie zgromadziły
18-19 marca 2016 r. w Zespole Szkół
nr 11 w Koszalinie ponad 1200 na-
uczycieli uczestniczących w konfe-
rencji Erasmus + oraz w wykładach,
pokazach, warsztatach, zajęciach
praktycznych, artystycznych, meto-
dycznych i konsultacjach. W drugi
dzień targów Dziecięca Orkiestra
Dęta Morscy Muzycy miała przy-
jemność zaprezentować swój pro-
gram artystyczny. 

Po występie młodych muzyków
Izabela Wasilewska – kierownik ze-
społu zaprezentowała zaintereso-
wanym nauczycielom wykład 
„Orkiestra dęta w szkole – czy to mo-
żliwe?” – rozbudzanie potrzeby ob-
cowania z muzyką. 

1 kwietnia 2016 r. orkiestra dała
koncert w Szkole Społecznej 
w Słupsku. Podczas koncertu naj-
młodsi uczniowie tamtejszej szkoły
dołączyli się śpiewem do niektórych

utworów granych przez orkiestrę.
Dzieci spontanicznie zaśpiewały
kanon „Panie Janie” oraz „Stary
McDonald”. Po występie orkiestra
otrzymała od dyrektor szkoły wielki
kosz słodyczy. Następnie młodzi 
muzycy zwiedzali okoliczne zabytki
Słupska, m.in. Muzeum Pomorza
Środkowego i Zamek Książąt Po-

morskich. Na koniec dnia uczestni-
czyli w Festiwalu Piosenki Polskiej
organizowanym przez Akademię Po-
morską w Słupsku. Uważnie i w sku-
pieniu podpatrywali starszych ko-
legów „po fachu”,  gdyż cały program
artystyczny wykonywany był na
żywo przez studentów Instytutu 
Muzyki w aranżacjach profesorów

tamtejszej uczelni i niektórych stu-
dentów. 

Warto zaznaczyć, że w ramach
współpracy z Pomorską Akademią
studenci Instytutu Muzyki przygo-
tują aranżacje  utworów muzyki roz-
rywkowej, klasycznej, popularnej 
i ludowej dla orkiestry dętej z Sarbi-
nowa. 

Morscy Muzycy koncertują 
Młodzi muzycy z Sarbinowa w ostatnich tygodniach mieli okazję zaprezentować swoje umiejętności przed różnorodną
publicznością występując nie tylko w naszym powiecie, ale także w Słupsku. 

/W OBIEKTYWIE/ /W OBIEKTYWIE/

/PROJEKT „MORSCY
MUZYCY”/

Koło zainteresowań dla dzieci 
i młodzieży, jako alternatywny
sposób spędzania wolnego czasu
realizowany jest ze środków Gminy
Mielno z Gminnego Programu Profi-
laktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych i Narkotykowych.
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Od marca w mieleńskim
Przedszkolu ruszyły bez-
płatne zajęcia szachowe.
Dzieci bawiąc się poznają
zasady gry szachowej. 
Fachową opieką otoczył je
Dariusz Długopolski, 
instruktor z Pałacu 
Młodzieży w Koszalinie. 

Już po pierwszych zajęciach
widać, że przedszkolaki złapały „bak-
cyla szachowego”. Szachy to gra nie-
zwykle wartościowa, ponieważ sta-
nowi specyficzną kombinację sportu,
naukowego myślenia i elementów
sztuki. Instruktyor zapewnia, że taki
rodzaj intelektualnej aktywności po-
zytywnie wpływa nie tylko na rozwój

umysłowy, ale także osobowościowy.
Dlatego, obecnie nauka gry w szachy
jest wprowadzana dla dzieci już od
najmłodszych lat. 

Szachy stanowią doskonałe na-
rzędzie służące do rozwijania pozy-
tywnych cech i umiejętności dzieci.
Mieleńscy pedagodzy mając świado-
mość, że gra w szachy doskonali 
pamięć i uwagę, rozwija zdolności 
koncentracji, logicznego myślenia
postanowili wprowadzić ich naukę
do zajęć przedszkolnych. 

– Chcemy rozwijać u naszych
podopiecznych pozytywne cechy 
i postawy, takie jak obiektywizm, to-
lerancja, wytrwałość w dążeniu do
celu. A takie możliwości stwarza
nauk gry w szachy – oceniają w mie-
leńskim przedszkolu. 

Przedszkolny szach i mat 

M
imo chłodnej
aUry barwny korowód
– pełen roześmianych

dziecięcych twarzy – przemasze-
rował ulicami Mielna. Uczniowie od-
wiedzili przedszkole, gminną biblio-
tekę i władze w Urzędzie Gminy.
Wszędzie rozdawali wiosenne
kwiaty – własnoręcznie wykonane. 

Oznaki wiosny zrobione z kolo-
rowej bibuły upiększyły także po-
mnik wokół Jelenia i od razu... zro-
biło się kolorowo i ciepło. Po takim
marszu wszyscy z przyjemnością
skupili się przy ognisku, gdzie można
było upiec kiełbaskę i ogrzać nieco
zmarznięte ręce...

Także podopieczni mieleńskiego
przedszkola wyruszyli na spotkanie 
z Panią Wiosną wyposażeni w wio-
senne rekwizyty prezentowali się 
wyjątkowo uroczo na tle jeszcze 
śpiącej i szarej przyrody. 

Pod hasłem „I zabawa może być
nauką” uczniowie klas 4-6 mieleń-
skiej podstawówki i Gimnazjum 
powitali Wiosnę kalendarzową. Nie
było mowy o wagarach, skoro oferta
zajęć była tak różnorodna! Młodsi
uczniowie zostali zaproszeni do
klubów: teatralnego, podróżników,
bystrzaków, wynalazców i olimpij-
skiego, zaś starsi na sportowe zma-
gania.

Uczniowie odnaleźli wiosnę
21 marca przedszkolaki i uczniowie klas 1-3 mieleńskiej podstawówki wyruszyli na poszukiwania wiosny.

PRACA CZEKA
w MOSiR

mieleński ośrodek sportu 
i rekreacji w mielnie 

zatrUdni
kierowców, traktorzystów 

i pracowników 
gospodarczych 

na atrakcyjnych warunkach
finansowych.

Ciekawa praca i stabilizacja to wa-
lory oferty. Po okresie próbnym mo-
żliwość zatrudnienia na stałe.

Wiadomość:
MOSiR Mielno, 
ul. Słoneczna 9,
tel. 94 31 89 720
94 31 89 362
660 564 269
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P
ierwsi wystartowali
Uczniowie szkoły
podstawowej z rocz-

nika 2003 i młodsi. Od początku
w trzynastoosobowej grupie prowa-
dzenie objął i do końca utrzymał
jakub styrenczak (rocz. 2003),
który obronił zdobyty w ubiegłym

roku tytuł mistrza Gminy 
z bardzo dobrym czasem 3,56 min.
Brawo! Na drugim miejscu niespo-
dzianka – Polikarp Kozłowski (rocz.
2005), a na trzecim jeszcze większe
zaskoczenie, Fabian Banaś (rocz.
2006). Wprawdzie pół minuty za
Kubą, ale pokonali o 2, 3 lata star-

szych od siebie kolegów. Gratulacje!
Po nich współzawodnictwo roz-

poczęła również trzynastoosobowa
grupa, tym razem gimnazjalistów
(rocz. 2000 i mł.). Przebieg rywali-
zacji był tu zupełnie inny. Pierwsze
okrążenie jako pierwszy ukończył
Szymon Grunt (rocz. 2000), ale

drugą pętlę jako pierwszy kończył
już jego młodszy kolega, Kacper 
Cyzman i tak było też na mecie. Za
nimi na miejscu trzecim linię mety
przekroczył Mateusz Kobyliński
(rocz. 2001). kacper statuetkę 
mistrza Gminy i złoty medal zdobył
z czasem 3,55 min. Gratulacje!

Serdeczne podziękowania w imie-
niu uczestników zawodów (26 bie-
gaczy i 11 osób obsługi) składam 
sponsorom nagród, czyli Radom Ro-
dziców ZS Mielno. Dziękuję sędziom
pomocniczym za pomoc w sprawnym
przeprowadzeniu Mistrzostw.

TADEUSZ JUREK

Mistrz obronił tytuł 
W czwartek 14 kwietnia, w samo południe rozpoczęły się Mistrzostwa Gminy w biegach przełajowych chłopców na dystansie
1000 metrów. Zawodnicy mieli do pokonania 3 pętle po ok. 330 metrów, a biegali w dwóch kategoriach wiekowych. 

/W OBIEKTYWIE/

RADA SOŁECKA MIELNO NA PODIUM! 
REPREZENTACJA MIELEŃSKIEJ RADY SOŁECKIEJ WYWALCZYŁA 

II MIEJSCE W TURNIEJU PIŁKARSKIM SOŁECTW 
O PUCHAR STAROSTY KOSZALIŃSKIEGO. 

GRATULACJE ZŁOŻYŁY WŁADZE GMINY I MIELEŃSCY RADNI 
PODCZAS MARCOWEJ SESJI! 

BRAWO!

W Koszalinie rozegrany został
pierwszy turniej w ramach Deichmann
Minimistrzostw 2016. Zmagania od-
bywają się w ponad trzydziestu mia-
stach w całym kraju. Gminę Mielno
reprezentują w kategorii U-11 piłkarze
z Akademii Piłkarskiej (jako Holandia)
oraz UKS Opty (jako Brazylia). 

Minimistrzostwa to turniej piłkar-
ski dla dziewcząt i chłopców w wieku
do 13 lat, który rozgrywamy na boiskach
polskich miast już po raz dziewiąty. Są
to największe zawody bez elimino-
wania po każdym pakiecie weekendo-
wych meczy, bez względu na poziom
reprezentowanych umiejętności. Do-
tyczy to wszystkich drużyn, także tych
złożonych z zawodników rozpoczyna-
jących przygodę z piłką. Rozgrywki
mają charakter ogólnopolski; od tego
roku goszczą one w najważniejszych
ośrodkach miejskich na terenie wszyst-
kich województw.

Mielno w barwach Holandii i Brazylii
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/III BAŁTYCKI FESTIWAL GITARY ELEKTRYCZNEJ/

Jedyne tego typu wydarzenie w Polsce,
festiwal adresowany wyłącznie do dzieci 
i młodzieży do lat 18 odbędzie się 
w Mielnie w dniach 1–3 maja. 

Jest to święto wyjątkowego instrumentu, odbywa-
jące się w niezwykłej scenerii Mierzei Jamneńskiej,
integrujące i kształtujące artystycznie młodych gita-
rzystów elektrycznych.

Przedsięwzięcie jest odpowiedzią na postulaty śro-
dowiska pedagogów zajmujących się nauką gry na
gitarze elektrycznej, aby powstała ogólnopolska 
impreza adresowana wyłącznie do dzieci i młodzieży
do lat 18, integrująca i kształtująca artystycznie 
młodych gitarzystów elektrycznych. Pomimo swojej
olbrzymiej popularności, gitara elektryczna do dzisiaj
nie jest ujęta w programach nauczania realizowa-
nych w Państwowych Szkołach Muzycznych (z wyjąt-
kiem Akademii Muzycznych).

Życie gminy 
w telefonie
Szanowny Mieszkańcu 
i Turysto! Dajemy Ci możli-
wość bezpłatnego otrzymy-
wania komunikatów infor-
macyjnych związanych 
z życiem Gminy Mielno.
Jeżeli chcesz bezpłatnie otrzy-
mywać komunikaty:
• ostrzegające przed zagrożeniami
meteorologicznymi i hydrologicz-
nymi oraz powiadomienia o awa-
riach,
• informujące o wydarzeniach kultu-
ralnych i sportowych czy innych or-
ganizowanych przez naszą Gminę,
• informujące o konsultacjach 
społecznych, spotkaniach wiejskich,
• o korkach, awariach i remontach
na drodze
• przypominające o terminach płat-
ności: podatków, opłat oraz powia-
domienia o odbiorze dowodu osobi-
stego.
Trzeba tylko się zarejestrować!  
Rejestracja: 
https://www.alcetel.pl/mielno/

W
idzieliście jeGo
prace? Zapewne, ale
nie wiedzieliście, że to

Jego dzieło. Przy drodze przed Strze-
żenicami obserwuje Was głaz. Te na-
malowane oczy, to właśnie jego
dzieło. Są też prawdziwe dzieła sztuki
malowane na murach, kamieniach,
budkach energetycznych! 

Mówi, że jest „maszynką do ma-
lowania”. Uwielbia graf iki malowane
na ścianach, meblach, przedmiotach
codziennego użytku. 

Zapraszamy do Mielna – główne
wejście na plażę, koło pomnika
morsa – aby w pierwszych dniach
maja przeżyć prawdziwe zauro-
czenie...nie tylko widokiem Bałtyku!    

Atrakcją na pewno będzie możli-
wość spróbowania – pod okiem mi-
strza – jak to jest malować sprayem.

Cukin Art w Mielnie
Podczas tegorocznej Majówki (1-3.05) w Mielnie gościć będzie koszaliński artysta Cukin, który
zaprezentuje swój twórczy geniusz.

Przyłączmy się do największej na świecie gitarowej orkiestry świata 
ONLINE i wspólnie z organizatorami Thanks Jimi Festival we Wrocławiu
(znanymi z corocznego bicia rekordu Guinnessa) podczas III Bałtyckiego
Festiwalu Gitary Elektrycznej w Unieściu ustanówmy wspólnie Gitarowy
Rekord Świata ONLINE! – mówi Czesław Zdrojewski, organizator BFGE.
O godz. 15.45 odbędzie się generalna próba wspólnego wykonania
utworu z repertuaru Jimmi’ego Hendrixa, „Hey Joe”.
Punktualnie o godz. 16.00 odbędzie się OFICJALNA PRÓBA ustano-
wienia Gitarowego Rekordu Świata ONLINE!
Do ustanowienia rekordu liczą się wszystkie rodzaje gitar, zapra-
szamy również inne instrumenty strunowe: ukulele, mandoliny,
banjo, bałałajki.


