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Mielno chce być miastem
Samorząd pyta mieszkańców
OdcZas WRZeśNiOWej
sesji radni Gminy Mielno
zadecydowali o przeprowadzeniu konsultacji społecznych
dotyczących nadania miejscowości
Mielno statusu miasta oraz
włączenia do jego granic Unieścia.
Odbyły się już pierwsze spotkania.
Uchwała jest konsekwencją założeń wskazanych w Strategii Rozwoju
Gminy Mielno na lata 2014-2022,
w której mowa o wzmocnieniu
funkcji miejskich.
Jednak podstawowym celem
– oprócz oczywistej nobilitacji
Mielna – jest możliwość ubiegania
się o fundusze unijne. Jako gmina
wiejska posiadamy dostęp do funduszy ściśle sprecyzowanych
(głównie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich), zaś jako gmina
miejsko-wiejska będziemy mogli
ubiegać się o wsparcie dla małych
miast tzn. do 5 tys. mieszkańców.
– To szansa na inwestycje i prężny
rozwój turystyczny Mielna – przekonuje Olga Roszak-Pezała, wójt gminy
Mielno.
Obecnie trwają ogólnogminne
konsultacje społeczne podczas
których mieszkańcy mogę się wypowiedzieć się w kwestii zmian. Po zakończeniu konsultacji (po 15 października 2015 roku) swoje stano-

Chcemy
rozwoju

P

OLGA ROSZAK-PEZAŁĄ,
WÓJT GMINY MIELNO:

wisko podejmie także Rada Gminy
Mielno. To nie koniec. Potem komplety wniosek, po zaopiniowaniu

przez wojewodę zachodniopomorskiego, traf ia do Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji. Ostateczną de-

/KRYTERIA/

Zarządzenie Nr 45/145//2015
Wójta Gminy Mielno

Pięć kryteriów, które są brane pod uwagę przez ministra spraw wewnętrznych i administracji, przy zmianie statusu gminy wiejskiej na gminę
miejsko-wiejską:

z dnia 15 września 2015 r.
w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących nadania
miejscowości Mielno statusu miasta oraz włączenia do jego granic
miejscowości Unieście.
Na podstawie art. 4a ust. 1, art. 5a ust. 2 ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2013 r., poz. 549 z póź. zm.) w związku
z § 2 załącznika do Uchwały Nr XXIV/277/12 Rady
Gminy Mielno z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie
określenia zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami gminy Mielno (Dz.
Urz. Woj. Zach. Z 2012 r., poz. 1946, poz. 147 ze zmianami) oraz Uchwały nr XII/149/2015 z dnia 07 września 2015 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji
społecznych dotyczących nadania miejscowości
Mielno statusu miasta oraz włączenia do jego granic
miejscowości Unieście

postanawiam, co następuje:
§1
Zarządzam przeprowadzenie konsultacji społecznych, których przedmiotem jest nadanie miejscowości
Mielno statusu miasta oraz włączenie do jego granic
miejscowości Unieście.
§2
Celem konsultacji będzie wyrażenie opinii w
sprawie nadania miejscowości Mielno statusu miasta
oraz włączenia do jego granic miejscowości Unieście.
§3
Termin rozpoczęcia konsultacji ustalam na dzień
16 września 2015 r., a zakończenia na dzień 15 października 2015 r.

cyzję podejmuje Rada Ministrów.
Termin złożenia wszystkich dokumentów upływa 31 marca 2016 roku.

– Oprócz wzrostu prestiżu przy
zmianie statusu gminy
dodatkowym atutem jest
możliwość zawarcia partnerstwa
z miastami zagranicznymi
(np. miasta bliźniacze,
czy miasta partnerskie), co
dodatkowo może podnieść
widoczność tej gminy nie tylko
w Polsce, ale także na arenie
międzynarodowej. Wszystko to
daje dodatkowe szanse na
zwiększenie aktywności
gospodarczej, co jest niezwykle
ważne w takim miejscu, gdzie
życie mieszkańców opiera się na
turystyce. To kolejny krok
w rozwoju. To konsekwentnie
realizowana strategia rozwoju
marki miejsca.

§4
Konsultacje mają zasięg ogólnogminny i przeprowadza się je na terenie Gminy Mielno.
§5
1. Konsultacje społeczne przeprowadza się w formie
ankiet skierowanych do mieszkańców Gminy Mielno.
Wzór formularza ankiety stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.
2. Formularz ankiety:
a) zostanie opublikowany na stronie internetowej
Gminy Mielno;
b) zostanie opublikowany w Biuletynie Informacji
Publicznej;
c) zostanie umieszczony na tablicy ogłoszeń Urzędu
Gminy w Mielnie;
d) zostanie udostępniony w sekretariacie i punkcie
obsługi interesanta Urzędu Gminy w Mielnie;
e) zostanie udostępniony w trakcie zebrań wiejskich odbywających się na terenie Gminy Mielno.
§6
Osobą odpowiedzialną za przeprowadzenie konsultacji społecznych jest Wójt Gminy Mielno.
§7
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Mielno
Olga Roszak-Pezała

1. Liczba mieszkańców nie mniejsza niż 2 tys.
2. Ewentualne posiadanie praw miejskich w przeszłości.
3. Przynajmniej 60 proc. mieszkańców musi utrzymywać się z działalności pozarolniczej
4. Brak zabudowy zagrodowej w części miejskiej, posiadanie wyodrębnionego centrum.
5. Posiadanie niezbędnej infrastruktury technicznej – wodociągów,
kanalizacji.

KONSULTACJE SPOŁECZNE

!

WZÓR ANKIETY ZNAJDUJE SIĘ NA STR. 8.
PROSIMY O WYCIĘCIE, WYPEŁNIENIE I DOSTARCZENIE
DO URZĘDU GMINY.
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Finał prac na składowisku
Gmina Mielno zakończyła prace rekultywacyjne na wysypisku odpadów przy ul. Ogrodowej
w Mielnie. Samorząd uzyskał na ten cel dofinansowanie na rekultywację składowisk odpadów
komunalnych na terenie Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty.

W trosce
o wspólne
dobro…
oddaj głos!
Konsultacje społeczne to forma
dialogu, którą prowadzi urząd
z mieszkańcami, po to, by zasięgnąć
ich opinii na temat różnych istotnych
kwestii. Mówiąc prościej,
to rozmowa, której celem jest nie
tylko poinformowanie mieszkańców
o jakichś sprawach, ale także
dowiedzenie się, co myślą na ich
temat. Konsultacje społeczne mogą
dotyczyć w zasadzie wszystkiego…
My teraz właśnie zapytaliśmy lokalną
społeczność o kwestię zmiany
statusu naszej gminy z wiejskiej
na miejsko-wiejską.
I właśnie ważna jest dla nas wymiana
zdań i możliwość usłyszenia
Waszych propozycji.
Podkreślam, iż nie prowadzimy
badań społecznych lecz żywy dialog
z mieszkańcami. Dialog w trakcie
którego uczestnicy, słuchając innych
i rozumiejąc ich potrzeby, czasem
mogą i zmieniają swoje opinie.
Cel: wypracowanie konsensusu
na poruszony temat. Proszę
o aktywność, czekam na nią, gdyż
podczas tych ogólnogminnych
konsultacji ważna jest możliwość
usłyszenia rozmaitych propozycji.
Lokalne społeczeństwo wielokrotnie
pokazało swoją troskę o dobro naszej
Małej Ojczyzny – konsultowaliśmy
Strategię, sprawę podziału sołectwa
Gąski, jak też głośną medianie
kwestię „oddania” miejscowości
Łazy!
Teraz wspólnie zadecydujmy o życiu
w Mieście Mielnie. Oddajcie głos,
napiszcie swoje propozycje,
podsunięcie rozwiązania, wskażcie
swój program dla Miasta Mielna.
Do 15 października macie taką
możliwość, a nawet prawo!!!

OLGA ROSZAK-PEZAŁA,
WÓJT GMINY MIELNO
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www.mielno.pl
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nadesłanych materiałów, redagowania
i opatrywania własnymi tytułami.

a składOWisku OdPadóW, które czynne
było do 1997 r., zdeponowano ponad 100 tysięcy metrów sześciennych odpadów komunalnych.
Przez długie lata nikt nie podejrzewał, że to „wyklęte” miejsce odstraszające widokiem i zapachem
– mimo, iż usytuowane około 300
metrów od brzegu jeziora Jamno
– mogłoby zyskać miano atrakcji turystycznej.
A jednak… dziś zachwyca! I niebawem będzie jeszcze bardziej efektowne…
Przeprowadzone prace rekultywacyjne nadały odpowiednie ukształtowanie terenu, utworzyły trwałą
warstwę roślinną, dzięki czemu byłe
składowisko nabrało charakteru terenu zielonego.
Odzyskane w ten sposób miejsce
stało się atrakcyjne edukacyjnie – stanęły tam liczne tablice informacyjne
zawierające ciekawe informacje dotyczące składowania i rozkładu odpadów o różnym charakterze. Zyskało także walor przyrodniczy – na
terenie od strony zachodniej mieści
się niewielki las, w którym rosną pomniki przyrody, a także krajobrazowy – rozpościera się stamtąd wspaniała panorama na jezioro Jamno.

N

Już w październiku rusza kolejny
etap tj. nasadzenie ponad 200 drzew
– takich oryginalnych gatunków jak:
brzoza brodawkowata (60 sztuk),

wierzba biała (77 sztuk) czy klon
czerwony (67 sztuk). Wszystkie
z zamontowanym zabezpieczeniem
przed zwierzyną i wichurą. Do tego

na każdym będzie widniało oznakowanie tj. tabliczka znamionowa
/dwujęzyczna nazwa, data posadzenia drzewa/.

Nowa droga w Sarbinowie
Prawie 5 milionów złotych wyda
samorząd na modernizację ulicy
Południowej w Sarbinowie. Inwestycja
ma być zakończona w przyszłym miesiącu. Zakres prac obejmuje m.in. wykonanie nowej nawierzchni jezdni
i wykonanie wzmocnienia nawierzchni jezdni poszczególnych odcinków, korektę łuków na skrzyżowaniu z ul. Nadmorską, budowę
skrzyżowań z ulicami podporządkowanymi w postaci ciągów pieszo-jezdnych w obrębie pasa drogowego ulicy
Południowej, budowę i przebudowę
zjazdów indywidualnych, budowę
zatok postojowych dla samochodów
osobowych i autobusów, budowę
chodników dla pieszych. Pomyślano

/W OBIEKTYWIE/
AZALIOWA
W REMONCIE
TRWA PRZEBUDOWA ULICY AZALIOWEJ W MIELNIE.
PRACE REMONTOWE PRZEWIDUJĄ
BUDOWĘ 220 METRÓW KANALIZACJI
DESZCZOWEJ
I BUDOWĘ DROGI,
CHODNIKÓW ORAZ
PARKINGÓW
O ŁĄCZNEJ
POWIERZCHNI
2250 METRÓW
KWADRATOWYCH.
KOSZT INWESTYCJI
TO 500 TYS. ZŁ,
A TERMIN REALIZACJI ZAPLANOWANO NA PRZEŁOM
WRZEŚNIA
I PAŹDZIERNIKA
TEGO ROKU.

również o rowerzystach budując dwukierunkową ścieżkę rowerową, a także
uporządkowano tereny zielone.
Prace nie ograniczają się jedynie
do typowo drogowych, bo zaplanowano także rozbudowę istniejącej
sieci kanalizacji deszczowej z podczyszczeniami ścieków deszczowych,
rozbudowę istniejącej kanalizacji
sanitarnej w zakresie pasa drogowego ul. Południowej – przejścia poprzeczne, wykonanie przyłącza do
szafki oświetlenia ulicznego, wykonanie linii zasilających słupy oświetleniowe, montaż słupów oraz opraw
oświetlenia ulicznego.
Całkowity koszt inwestycji wyniósł 4 870 365,58 zł.

Decyzje
o drogach
Mieleńscy włodarze podczas
ostatniej sesji 7 września podjęli
uchwałę w sprawie zawarcia porozumień z Gminą i Miastem Sianów
(dotyczy ścieżki rowerowej od Łaz
do Osiek) oraz Urzędem Morskim
w Słupsku o współpracy w zakresie
ochrony brzegów morskiego na wysokości Mielna i Unieścia. Natomiast
głosowanie nad uchwałą dotyczącą
przebudowy infrastruktury drogowej
w pasie drogowym na odcinku od
ul. Kościuszki do ul. Wojska Polskiego zdjęto z porządku obrad.
Radni – jak zgodnie stwierdzili – potrzebują więcej czasu na wypracowanie optymalnego wariantu
usprawnienia ruchu drogowego na
tym odcinku (okolice Sklepu Biedronka) i tym samym ograniczenia
korków samochodowych szczególnie
w sezonie letnim.
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Opanować żywioł
Urząd Morski w Słupsku inwestuje w ochronę brzegów morskich w Gminie Mielno.
Zobaczyliśmy z bliska jak wyglądają poszczególne projekty.

Przystań rybacka w Chłopach

MODERNIZACJA PRZYSTANI POLEGA NA WYBUDOWANIU 90-METROWEGO, DWUPOZIOMOWEGO MOLA Z DOLNYM POKŁADEM WYŁADOWCZYM DLA RYBAKÓW,
KTÓRE BĘDZIE SIĘ ŁĄCZYĆ Z PRZYSTANIĄ. ZAMONTOWANE MAJĄ BYĆ NOWE URZĄDZENIA WYCIĄGOWE. INWESTYCJA MA NIE TYLKO POLEPSZYĆ WARUNKI
PRACY RYBAKÓW, ALE STANOWIĆ TAKŻE ATRAKCJĘ TURYSTYCZNĄ. GÓRNY POZIOM MOLA BĘDZIE UDOSTĘPNIONY TURYSTOM. KOSZT OK. 5 MLN ZŁOTYCH.
ZAKOŃCZENIE PRAC – 2015R.

Przystań rybacka w Unieściu

TRWA REALIZACJA ZADANIA PN. „REMONT NAWIERZCHNI NA PRZYSTANI RYBACKIEJ W UNIEŚCIU”. W RAMACH PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA ZAKŁADA
SIĘ PRZEPROWADZENIE REMONTU NAWIERZCHNI WRAZ Z ODWODNIENIEM. WYKONANE ZOSTANĄ CIĄGI PIESZO-JEZDNE O ŁĄCZNEJ DŁUGOŚCI 200 M.
KOLEJNYM ELEMENTEM BĘDZIE BUDOWA PRZYŁĄCZA KANALIZACJI DESZCZOWEJ WPIĘTEGO DO ISTNIEJĄCEGO ODBIORNIKA W DRODZE GMINNEJ.
CAŁKOWITY KOSZT INWESTYCJI WYNOSI 290.361,35 ZŁ.

Falochron na kanale jamneńskim

NA KANALE FINALIZUJE SIĘ BUDOWA AŻUROWEGO FALOCHRONU ORAZ PÓŁKILOMETROWEJ OPASKI BRZEGOWEJ. CAŁA KONSTRUKCJA FALOCHRONU MA
5 METRÓW WYSOKOŚCI, Z CZEGO TYLKO JEDEN METR ZNAJDUJE SIĘ POD WODĄ. OBIEKT MA 200 METRÓW DŁUGOŚCI I JEST TO ZUPEŁNIE UNIKALNA
INWESTYCJA. JEGO UNIKALNOŚĆ POLEGA NA TYM, ŻE JEST TO FALOCHRON AŻUROWY, A WIĘC STOJĄCY JEDYNIE NA SWOISTYCH, STALOWYCH NOGACH,
POMIĘDZY KTÓRYMI BĘDZIE MOGŁA PRZEPŁYWAĆ WODA.
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W deszczu, ale z uśmiechem
i e l e N kO
GóRą
POdcZas dOżyNek
GMiNNych W saRbiNOWie – wygrało turniej sołectw
i wywalczyło pierwsze miejsce
w konkursie na najpiękniejszy wieniec dożynkowy. Tegoroczne święto
plonów zainaugurowała Msza Święta
w sarbinowskim kościele, po której
barwny korowód przeszedł – w strugach deszczu – na plac dożynkowy.
Jednak kapryśna aura nie popsuła
humorów gościom, ani gospodarzom. Podczas dożynek nie zabrakło
prezentacji gminnej twórczości
artystycznej oraz zabawy tanecznej
przy piosenkach – na żywo – wykonanych przez Zosię Karbowiak.

M

/ZWYCIĘZCY/
WIENIEC DOŻYNKOWY:
1 miejsce – Mielenko
2 miejsce – Chłopy
3 miejsce – Mielno
wyróżnienie ORW Adhara – Sarbinowo
TURNIEJ SOŁECTW:
1 miejsce – Mielenko
2 miejsce – Chłopy
3 miejsce Sarbinowo
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Dożynki powiatowe
w Koszalinie....
W barwnym korowodzie władze
gminy niosły zwycięski wieniec
z Mielenka, na scenie zaprezentowała
swoje umiejętności Orkiestra Morscy
Muzycy z Sarbinowa, zaś na mieleńskim stoisku zagościły potrawy serwo-

wane przez Ekowspólnotę LOT i Towarzystwo Żywej Archeologii, które
także snuło opowieści... o średniowiecznym grodzisku w Mielnie.
Nagrodę dla Kobiety Aktywnej
Powiatu Koszalińskiego odebrała

Agnieszka Józefowska, nad całością
dożynek czuwał ich starosta z Artur
Machaj z Sarbinowa. Podczas święta
plonów nie mogło zabraknąć prezentacji ciągników także tych zabytkowych
„nadzorowanych” przez sołtysa Łaz.
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Zabrzmiał pierwszy dzwonek!
„Prawdziwie wielki jest ten człowiek, który chce się czegoś nauczyć” – tymi słowami Papieża – Polaka zainaugurowano rok szkolny 20015/2016 w Zespole Szkół w Mielnie.
Ok sZkOlNy W ZesPOle sZkół W MielNie
powitało 300 uczniów
– 212 w szkole podstawowej i 88
w gimnazjum. Dużą grupę stanowią
sześciolatki – 21. Dla nich i pozostałych pierwszoklasistów przygotowaliśmy dwie ładne przestronne sale
lekcyjne.
Każdy rozpoczynający się rok
szkolny to jak „nowe otwarcie”,
jeszcze nie zapisany rozdział i dlatego mamy możliwość zacząć
wszystko od początku. A ten rok jest
szczególny – duże zmiany w prawie
oświatowym oraz obecność wszystkich sześciolatków w szkolnych ławkach. Obserwując najmłodszych
uczniów w szkole mamy wrażenie,
że dobrze czują się wśród nas. Musimy tylko zadbać o to, by tego zapału nie zaprzepaścić!
Rozpoczęty rok jest kolejnym,
w którym obowiązuje tzw. ustawa
podręcznikowa. Oznacza to, że następne roczniki uczniów zostały
wyposażone w bezpłatne podręczniki i ćwiczenia. W naszej szkole ten
proces też się już zakończył.
Zmieniły się nieco zasady oceniania uczniów na zajęciach z w-f,
teraz najważniejszy jest oprócz wysiłku f izycznego i indywidualnych
wyników ucznia, systematyczny
udział w zajęciach oraz aktywność
w szkolnych działaniach na rzecz
kultury f izycznej. Kolejna nowość to
wyrzucenie ze szkół tzw. „jedzenia
śmieciowego”. My przystosowaliśmy
swoją stołówkę do wymagań nowego

R

rozporządzenia już na wiosnę. Zainwestowaliśmy kilkanaście tysięcy
złotych w nowy sprzęt m.in. w piec
konwekcyjny, który umożliwia

zdrowe przygotowanie potraw.
W szkolnych automatach też można
znaleźć tylko produkty spełniające
określone wymagania – napoje

Wszystkim uczniom życzymy samych szóstek,
dyrekcji samych sukcesów, nauczycielom
wytrwałości, a rodzicom cierpliwości.
Szczególnie zaś powodzenia i radości z bycia
uczniem życzymy najmłodszym, dziś 6-letnim,
pierwszoklasistom, dla których wrześniowy
apel był ważnym i podniosłym wydarzeniem.”

i przekąski pozbawione nadmiaru
cukru i chemicznych konserwantów.
Ministerstwo Edukacji Narodowej
ogłosiło ten rok szkolny „Rokiem
Otwartej Szkoły”, czyli takiej, która
nie zamyka się przed kulturą, sztuką,
sportem i środowiskiem lokalnym.
Chcemy być taką szkołą. Rozwiniemy współpracę z biblioteką
gminną, bo z ministerialnego programu „Książki naszych marzeń”
dostaliśmy duże dof inansowanie na
książki wybrane przez uczniów. Upowszechnianie czytelnictwa wśród
dzieci i młodzieży jest jednym z priorytetów ministerstwa. Planujemy
wiele ciekawych przedsięwzięć
o różnym charakterze z udziałem
środowiska lokalnego.

/SP SARBINOWO/
W tym roku szkolnym 54 uczniów
rozpoczęło naukę w klasach I-V
i 10 (obecnie 11) w oddziale przedszkolnym.

Przed nami dziesięć miesięcy
trudnej pracy i nauki. Czas wracać
do szkolnych ławek i podążać
tajemniczymi ścieżkami wiedzy.
Uczniom niech towarzyszą słowa
Walta Disneya „Jeśli potraf isz
o czymś marzyć, potraf isz także tego
dokonać”.
EWA JABŁOŃSKA
DYREKTOR ZS W MIELNIE

Jedzą drugie śniadanie
14 września to Ogólnopolski
Dzień Drugiego Śniadania.
Tego dnia uczniowie SP
w Sarbinowie dołączyli do
ogólnopolskiej akcji pn. „Jem
drugie śniadanie”.
Dzień ten klasy I – VI Szkoły Podstawowej świętowały organizując
piknik. Dobra pogoda pozwoliła
uczniom i nauczycielom wyjść z budynku szkoły i przez godzinę spożywać zdrowy posiłek na trawie.
Królowało ciemne pieczywo, nabiał
oraz warzywa i owoce. Składniki
szkolnej biesiady nie zostały pozostawione przypadkowi.
Nauczyciel Dariusz Boratyński na
zajęciach przyrody szczegółowo
omówił z uczniami „piramidę żywieniową”. Akcję wsparła nauczycielka katechezy Ewa Kaczmarek odwołując się do biblijnych nauk

/FAKTY/
Celem kampanii

„Jem Drugie Śniadanie”
jest wyrobienie w Polakach,
a zwłaszcza w dzieciach
i młodzieży, dobrego nawyku
jedzenia drugiego śniadania.
Regularne jego spożywanie,
a także zwracanie uwagi na to, co
konkretnie wchodzi w jego skład,
sprzyja dobrej kondycji psychicznej
i fizycznej, zapobiega otyłości, a co
za tym idzie – wszelkim chorobom
metabolicznym, układu
krwionośnego oraz zaburzeniom
gospodarki hormonalnej.

o szacunku dla chleba (tu: również
dla pożywienia jako takiego).
Na zajęciach wychowania f izycz-

nego Tadeusz Jurek przekonywał, że
o zdrowiu i dobrej kondycji nie decyduje jedynie odpowiednie ży-

wienie, ale także aktywność f izyczna
– najlepiej na świeżym powietrzu.
Kampania „Jem Drugie Śnia-

danie” promuje również ideę noszenia ze sobą pojemników z drugim
śniadaniem.
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Aktywna rehabilitacja w Łazach
Od 9 do 11 września w Łazach odbywały się XIII Ogólnopolskie Integracyjne Warsztaty
Artystyczne zorganizowane przez Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem
Umysłowym Koło w Koszalinie.
teGOROcZNej iMPReZie wzięło udział
około 350 osób niepełnosprawnych z Warsztatów Terapii
Zajęciowej, Domów Pomocy Społecznej, Środowiskowych Domów
Samopomocy oraz Ośrodków Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczych którzy przyjechali do Łaz
z różnych regionów naszego kraju.
Myślą przewodnią tegorocznego
pleneru było hasło ,,Tylko skrzydła
mi dajcie rozwinąć…”.
Warsztaty obf itowały w różnorodne zdarzenia integrujące w twórczym dziele profesjonalnych i nieprofesjonalnych artystów. Były także
okazją do prezentacji osiągnięć
i dokonań artystycznych oraz do
wspólnej pracy warsztatowej, której
pokaz efektów stanowi kulminację
tego wydarzenia.
Jak ocenili uczestnicy warsztatów
program tegorocznej imprezy był
bardzo bogaty i urozmaicony.
Oprócz pleneru malarskiego i fotograf icznego zaproszeni goście mieli

W

okazję brać czynny udział w warsztatach tanecznych, teatralnych, muzycznych, rękodzielniczych, kolażu.
Dla zainteresowanych przygotowano pokazy dotyczące alternatywnych form artystycznych. Uczest-

nicy pleneru zdobyli również umiejętności związane z tworzeniem
form przestrzennych z wikliny ogrodowej.
Dużym powodzeniem cieszyły się
zajęcia odkrywające tajniki wyko-

rzystania materiałów przeznaczonych do recyklingu podczas warsztatów „Drugie życie papieru”, tworzenia biżuterii z guzików oraz
scrapbookingu.
EWA CYNGIEL

/W OBIEKTYWIE/

/ZAPROSZENIE/

ZMIANY NA STADIONIE
TRWA MODERNIZACJA MIELEŃSKIEGO STADIONU. OBECNIE REALIZOWANY JEST PIERWSZY ETAP
INWESTYCJI TJ. BUDOWA BUDYNKU
ZAPLECZA WRAZ
Z OŚWIETLENIEM, UTWARDZENIEM
ORAZ BUDOWA MIEJSC PARKINGOWYCH. PRACE O WARTOŚCI 2.285
TYS. ZŁ ROZPOCZĘTO W MAJU,
A ZAKOŃCZONE MAJĄ ZOSTAĆ
W MAJU 2016 ROKU.
PROJEKTOWANY OBIEKT MIEŚCI
W SOBIE SALĘ KONFERENCYJNĄ,
ZAPLECZE SZATNIOWO-SANITARNE,
DWA POKOJE GOŚCINNE
ORAZ POMIESZCZENIA POMOCNICZE.

Ksiądz prałat Tadeusz Piasecki wraz
z komitetem organizacyjnym zaprasza na uroczyste koncerty organowe w kościele parafialnym p.w.
Przemienienia Pańskiego w Mielnie,
które odbędą się z okazji zainstalowania organów piszczałkowych.
Pierwszy koncert odbędzie się
25 września, w piątek, o godz.
18.15. Na organach zagra Jerzy
Kukla, a słowo o muzyce wygłosi
Andrzej Zborowski.
Drugi koncert odbędzie się 26
września, w sobotę, o godz. 18.15.
Wystąpią: Roman Gryń – trąbki,
Bogdan Narloch i Leszek Kosiński
– organy.

Koncerty w kościele
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Nagrody
dla artystów
Do 15 października w Urzędzie
Gminy w Mielnie można składać
wnioski w sprawie przyznania
Nagrody Wójta Gminy Mielno
im. jana kowalczyka za osiągnięcia
w dziedzinie artystycznej, upowszechnienia i ochrony kultury.
Nagrody przyznawane są twórcom,
artystom, organizatorom i promotorom działalności kulturalnej zamieszkującym gminę Mielno lub
osobom prawnym i innym podmiotom
mającym siedzibę na terenie gminy za
szczególne osiągnięcia w dziedzinie
kultury. Z wnioskami może wystąpić:
– 10 pełnoletnich mieszkańców gminy,
placówki oświatowe dla których organizatorem jest gmina Mielno, instytucja kultury działająca na terenie
gminy, stowarzyszenia i związki
twórcze i inne podmioty statutowo
prowadzące działalność zakresie kultury i sztuki. Treść warunków przyznania nagrody oraz formularz
wniosku dostępny jest na stronie:
http://www.mielno.bip.net.pl/?c=1038
Informacje można uzyskać pod nr tel.
94 345 98 61 (Lidia Sztyma – inspektor
ds. organizacji pozarządowych) lub
osobiście w siedzibie Urzędu Gminy
w Mielnie, ul. B. Chrobrego 10, pok.
302.
Uchwałę w sprawie nagród ustanowiono w 2011 r. Do tej pory przyznano nagrodę Zof ii Karbowiak za
osiągnięcia w dziedzinie twórczości
artystycznej (współpraca z Robertem
Lammem, wydanie albumu solowego), jak również w zakresie upowszechnienia kultury – współpraca
charytatywna w 2011 r. z dziećmi
i seniorami Klubu Seniora Bursztyn
w zakresie edukacji muzycznej, oraz
Bogdanowi Wingertowi za działalność w zakresie upowszechnienia
kultury.(inicjator i kierownik artystyczny zespołu Ławica).Nagrody
mają charakter f inansowy.
Od 2013 r. decyzją Rady Gminy
Mielno, nagrody za osiągnięcia
w dziedzinie kultury zyskały nazwę
nagród im. Jana Kowalczyka – zmarłego w 2012 r. lokalnego twórcy, artysty
i działacza na rzecz kultury.

Globtroterzy
odwiedzili Mielno
Podczas czterotygodniowej,
wrześniowej podróży po Pomorzu Zachodnim dwaj podróżnicy odwiedzili Mielno.
To jeden z przystanków na ich
długiej trasie.
Dwóch globtroterów – Marcin
Mossakowski, Polak wybrany w procesie rekrutacyjnym oraz Matt Scott
– wybrany w międzynarodowej rekrutacji podróżnik z Anglii mieli
za zadanie... przeżywać przygody korzystając z atrakcji takich jak sporty
wodne, podziwianie Pomorza Zachodniego z lotu ptaka, offroad
i wiele więcej.

W zamian za darmową podróż,
globtroterzy dzielili się swoimi przeżyciami w formie wideo, tekstu
i zdjęć na stronie azpomorze.pl oraz
w mediach społecznościowych.
W tym roku relacja z podróży
w dużej części skupi się na treściach
wideo, które w pełniejszy sposób
przedstawią atrakcje w regionie i turystyczne walory Pomorza Zachodniego.
Projekt AżPoMorze powstał
w 2014 r. z myślą o stworzeniu nowej
def inicji Pomorza Zachodniego.
Organizatorzy – Zachodniopomorska Agencja Rozwoju Turystyki
– chce pokazać, że zachodniopomorskie to nie tylko wypoczynek na
plaży w wakacje, ale również region
charakteryzujący się setkami miejsc
aktywnego wypoczynku, połączonych z wyjątkowo malowniczą przyrodą, również po sezonie. W projekcie AżPoMorze podróżnicy
– blogerzy pomagają odkryć uroki
Pomorza Zachodniego tym, którzy
o nich nie wiedzą. Byli w naszej
gminie.
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Pozbądź się wielkich
gabarytów!
Zakład Wodociągowo-Kanalizacyjny Sp. z o.o. w Unieściu informuje, że w miesiącu
październik 2015 r. na terenie Gminy Mielno odbędzie się zbiórka odpadów wielkogabarytowych, elektrycznych, elektronicznych i złomu według następującego harmonogramu:
Odbiór odpadów elektrycznych, elektronicznych i złomu:
19.10.2015 r. – odbiór na terenie całej gminy zużytego sprzętu elektrycznego, elektronicznego i złomu po telefonicznym zgłoszeniu (tel. 94 311 58 91 lub 94 318 97 50) do dnia
18.10.2015 r.
Rodzaje odpadów elektrycznych, elektronicznych i złomu odbieranych podczas
zbiórek:
• Zużyty sprzęt RTV – telewizory, radia, magnetofony, odtwarzacze CD i DVD, wzmacniacze, kolumny, kamery, instrumenty muzyczne, itp.
• Zużyty sprzęt AGD – lodówki, zamrażalki, pralki, zmywarki, kuchenki gazowe i elektryczne, mikrofalówki, piece elektryczne i inne.
• Złom żelazny i nieżelazny, akumulatory.
uWaGa!!! Zużyty sPRZĘt elektRycZNy i elektRONicZNy Musi byĆ
OddaNy W całOści, beZ WyMONtOWaNej elektRONiki!
Za całość sprzętu odpowiada właściciel posesji. Sprzęt rozmontowany nie będzie odbierany.
Odbiór odpadów wielkogabarytowych:
20.10.2015 r. – miejscowości: Sarbinowo, Chłopy, Niegoszcz, Radzichowo, Komorniki,
Gąski, Pękalin, Paprotno.
21.10.2015 r. – miejscowości: Mielno, Mielenko.
23.10.2015 r. – miejscowości: Unieście, Łazy.
Rodzaje odpadów wielkogabarytowych odbieranych podczas zbiórek:
• Meble i elementy stolarki – szafy, półki, stoły krzesła, itp.
• Dywany i wykładziny nieklejone.
• Odzież, tekstylia.
• Zużyte opony.
W czasie zbiórki odpadów wielkogabarytowych nie będą odbierane odpady elektryczne i elektroniczne.
Zbiórka odbędzie się w formie „wystawki”, tzn. odpady należy wystawić przed posesję. Odpady będą odbierane nieodpłatnie przez pracowników f irmy ZWK Unieście Sp. z o.o.
Odpady w wyznaczonym terminie zgodnie z powyższym harmonogramem należy wystawić przed posesję po godzinie 7.00, w dniu wystawki w miejscu dostępnym, umożliwiającym załadunek.
Zbiórka dotyczy tylko mieszkańców, którzy złożyli deklarację w Urzędzie Gminy Mielno.
Przy tym informujemy, że przez cały czas ww. odpady można przywozić indywidualnie
do PSZOK– ów w Unieściu i Kiszkowie.
Ponadto przypominamy Mieszkańcom, że odpady budowlane, remontowe
i rozbiórkowe nie podlegają odbiorowi w ramach „wystawki”.
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Dopłaty do przydomowych
oczyszczalni
Wójt Gminy Mielno informuje,
iż w Urzędzie Gminy w Mielnie w Sekcji Spraw Komunalnych i Ochrony Środowiska
w pok. nr 314, w dalszym ciągu prowadzony jest I etap naboru wniosków osób zainteresowanych dof inansowaniem przydomowych oczyszczalni ścieków, szamb oraz podłączeń
budynków do zbiorczego systemu kanalizacyjnego w roku 2015/2016 na terenie gminy
Mielno.
Wysokość dofinansowania łącznie wynosi do 100% kosztów kwalifikowanych – dotacja wynosi do 40% kosztów kwalifikowanych a pozostałe 60% kosztów
kwalifikowanych stanowi pożyczka lub wkład własny osoby zainteresowanej.
Aby skorzystać z dof inansowania Urząd Gminy w Mielnie musi zebrać wnioski na
kwotę łączną minimum 15.000,00 zł. Wnioski wraz z prawomocną decyzją o ustalenie warunków zabudowy mogą być składane przez osoby f izyczne, osoby prawne, jednostki samorządu terytorialnego, jednostki sektora f inansów publicznych, fundacje, kościoły i związki wyznaniowe oraz wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe.
Aby wziąć udział w programie należy posiadać prawomocną decyzję o ustalenie
warunków zabudowy. Pomocą nie są objęte niezabudowane działki oraz budynki, które
nie są użytkowane. Wnioski o dofinansowanie przyjmowane będą w systemie ciągłym, aż do dnia 16 listopada 2015 r. włącznie (decyduje data wpływu do urzędu
Gminy w Mielnie). Druk wniosku dostępny jest na stronie internetowej Urzędu
Gminy w Mielnie (www.mielno.bip.net.pl ) w zakładce Sprawy Komunalne i Ochrony Środowiska (wnioski). Nabór wniosków jest prowadzony w II etapach. W I etapie przyjmowane są wnioski o dof inansowanie a w etapie II dokonywana jest weryf ikacja złożonych
wniosków pod względem formalno-prawnym.
Dof inansowanie jest realizowane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Szczecinie, który prowadzi wśród zainteresowanych jednostek samorządu terytorialnego z województwa zachodniopomorskiego nabór wniosków na dof inansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków, szamb oraz podłączeń budynków do
zbiorczego systemu kanalizacyjnego. Więcej informacji na stronie internetowej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie
(https://www.wfos.szczecin.pl/konkursy.html) oraz pod numerem telefonu 94 345 98 38
(Urząd Gminy w Mielnie).
WÓJT GMINY MIELNO
OLGA ROSZAK-PEZAŁA

✁

KO M U N I K AT

Dofinansowanie do usuwania
azbestu przedłużono
Wójt Gminy Mielno informuje,
iż w Urzędzie Gminy w Mielnie w Sekcji Spraw Komunalnych i Ochrony Środowiska w pok. nr 314, przedłużono nabór wniosków osób zainteresowanych na
dof inansowanie zadań z zakresu usuwania azbestu z terenu gminy Mielno. Aby
skorzystać z dof inansowania Urząd Gminy w Mielnie musi zebrać wnioski na
kwotę łączną minimum 20.000,00 zł. Wnioski wraz z formularzem oceny stanu
użytkowania wyrobów zawierających azbest mogą być składane jedynie przez
osoby f izyczne, jednostki samorządu terytorialnego, jednostki sektora f inansów
publicznych, fundacje, kościoły i związki wyznaniowe oraz wspólnoty
i spółdzielnie mieszkaniowe.
Aby wziąć udział w programie należy posiadać stosowne ważne przez
cały 2015 r. pozwolenie na budowę lub zgłoszenie robót budowlanych z decyzją właściwego organu o braku sprzeciwu dotyczące zamiaru wykonania robót budowlanych dotyczących usuwania azbestu. Wnioski o dofinansowanie przyjmowane będą w systemie ciągłym, aż do dnia 7 grudnia
2015 r. włącznie (decyduje data wpływu do urzędu Gminy w Mielnie). druk
wniosku dostępny na stronie internetowej urzędu Gminy w Mielnie
(www.mielno.bip.net.pl ) w zakładce sprawy komunalne i Ochrony środowiska (wnioski).
Więcej informacji na stronie internetowej Wojewódzkiego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie oraz pod numerem telefonu 94 345 98 38 (Urząd Gminy w Mielnie).
WÓJT GMINY MIELNO
OLGA ROSZAK-PEZAŁA

