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zycie gminy

PRZYPOMINAMY!
Nowe deklaracje
Każdy właściciel nieruchomości znajdującej
się na terenie Gminy Mielno jest zobowią-
zany do złożenia w Urzędzie Miejskim 
w Mielnie nowej deklaracji o wysokości
opłaty za gospodarowanie odpadami ko-
munalnymi na 2017 rok. do deklaracji na-
leży dołączyć zużycie wody za 2016 rok.
Od 1 stycznia 2017 roku właściciele nieru-
chomości niezamieszkałych świadczących
usługi turystyczne takie jak: ośrodki wcza-
sowe, hotele, pensjonaty, domki po wy-
najem, pola kampingowe, itp. będą składać
nową deklarację śmieciową na podstawie
ilości zużytej wody za rok 2016.
Od 1 stycznia 2017 roku zostanie zmieniona
stawka opłaty za zbieranie odpadów w sposób
nieselektywny, która będzie wynosić 6,60 zł.
Stawka opłaty za odpady zbierane w sposób
selektywny pozostaje bez zmian, czyli 3,30 zł.
Wszelkie informacje dotyczące gospodarki
odpadami można znaleźć na stronie inter-
netowej www.ekomielno.pl

I
mPreza
rozPoczęła
się o Godz. 22.

Na scenie pojawiły się
dwa zespoły MIG oraz
Soleo, które rozgrzewały
atmosferę w oczekiwa-
niu na północ, kiedy 
to oficjalnie Mielno
uzyskało prawa miej-
skie. 

Podczas zabawy tłum
bawiących się na depta-
ku przy ul. Kościuszki
miał okazję zobaczyć
pokaz laserów, 
a o północy wspólnie
powitano Nowy Rok,
historyczny dla mieleń-
skiej gminy. Na scenie
włodarzegminy lampką
szampana uczcili nowy
status Mielna. 

HistORyCzny dzień 
Od 1 stycznia mielno połączone z unieściem jest miastem. To historyczne wydarzenie 
w noc sylwestrową świętowały na mieleńskim deptaku tłumy mieszkańców. Towarzyszyła 
im wyjątkowa oprawa pokazu laserowego, fajerwerków i rytmów disco polo.

HISTORYCZNA DATA
Szanowni mieszkańcy, goście, 
turyści, data 1 stycznia 2017
roku przejdzie do historii 
gminy.
To dla Mielna i Unieścia szcze-
gólnie doniosła chwila, gdyż oto
spełniły się nasze marzenia 
i Mielno oficjalnie uzyskało prawa
miejskie.
Gratuluję mieszkańcom, przedsię-
biorcom, radnym i wszystkim przyja-
ciołom i sympatykom Mielna, którzy
nas wspierali w tych dążeniach.
Niech ten Nowy Rok, który zaczął
się wyjątkowo, będzie dla wszyst-
kich Państwa rokiem pełnym opty-
mizmu, radości i słońca.

Olga ROszak-Pezała
BuRmistRz mielna

Sensei Cezary Bana-
siak, szkoleniowiec
Mieleńskiego Klubu
Sztuk i Sportów Walki,
zdobył drugie miejsce
w plebiscycie na 
„Najpopularniejszego
Trenera Roku 2016”,
organizowanym przez
„Głos Koszaliński”.
Nagrody rozdano
podczas tegorocznej
Gali Sportu.

W 2016 roku mieleńscy karatecy
uczestniczy w wielu zawodach rangi
regionalnej,  wojewódzkiej, ogólno-
polskiej oraz międzynarodowej.
Łącznie zdobyli 63 medale w tym: 
21 złotych, 12 srebrnych oraz 30
brązowych.

Sensei Cezary Banasiak zajęcia 
w mieleńskim Klubie prowadzi od
1999 roku. Celem jego pracy trener-
skiej jest „jak największa populary-
zacja karate jako sposobu na życie,
idei, sztuki, filozofii…”.

Trener podkreśla, że u swoich
zawodników najbardziej ceni: „syste-
matyczność oraz pamięć o klubie, bo
smutno kiedy zapominają, jak już
idą swoją drogą”.

(więcej o trenerze i klubie 
w lutowym wydaniu ŻG)

Gratulujemy! Trener Roku z Mielna

Pobiegli, 
aby 

ratować
życie

550 km
polskiego
wybrzeża prze-
mierzyła piątka
ultramaratończy-
ków dla ratowa-
nia życia.

Biegacze – uczestnicy akcji
charytatywnej Ultrakrew – Każdy
ma swój Krwiobieg dotarli do nas
w drugim dniu szczytnej wypra-
wy.  Powitała ich na plaży
młodzież z Gimnazjum wraz 
z nauczycielem wychowania
fizycznego Tadeuszem Jurkiem.
Wspólnie przebiegli spory odci-
nek plaży, a potem ugościli ich
jak przystało na gospodarzy.

– Jesteśmy pod wrażeniem samej
akcji, ale przede wszystkim jej
uczestników. Trzeba mieć w sobie
dużo siły i to nie tylko w nogach, bo
najbardziej liczy się siła charakteru 
– przyznali uczniowie mieleńskiej
szkoły.

Akcja miała na celu zbiórkę pienię-
dzy na zakup specjalistycznego
sprzętu niezbędnego do ratowania
życia w zakrzepowej plamicy mało-
płytkowej. Pięcioosobowa grupa
ultra maratończyków wyruszyła 
2 stycznia ze Świnoujścia, by bieg
zakończyć 8 stycznia w Piaskach.
Pokonali odległość około 550 km.
Bieg miał formułę otwartą, a to ozna-
czało, że w wybranych miejscach
dołączali do biegaczy inni sympaty-
cy przedsięwzięcia.
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Wydatki majątkowe Gminy Mielno są planowane w hory-
zoncie wieloletnim i ujmowane w Wieloletniej Prognozie Finan-
sowej (WPF). Planując wydatki majątkowe należało zapewnić
w pierwszej kolejności środki na realizację inwestycji konty-
nuowanych oraz współfinansowanie projektów realizowanych
z wykorzystaniem środków pozyskanych z innych źródeł.

drogi publiczne powiatowe 
3.349.100 zł
� Budowa chodnika wzdłuż dróg powiatowych w miejscowości
Niegoszcz wraz z odwodnieniem 400.000 zł 
� Budowa sygnalizacji świetlnej przy drodze powiatowej przy
przejściu dla pieszych ul. B. Chrobrego i ul. Kościuszki w Miel-
nie 100.000 zł 
� Przebudowa drogi powiatowej w miejscowości Gąski do
Paprotna (skrzyżowanie z drogą gminną) do granicy obrębu
ewidencyjnego Gąski oraz drogi  od skrzyżowania do granicy
gminy Mielno – zadanie realizowane w porozumieniu z Powia-
tem koszalińskim 2.825.000 zł
� Przebudowy i remonty dróg powiatowych – dotacja 24.100,00

drogi publiczne gminne 
4.711.233 zł
� Przebudowa ul. Spokojnej i Spacerowej w Sarbinowie 40.000 zł 
� Przebudowa ul. Spokojnej w Mielnie 390.000 zł 
� Budowa chodnika przy ul. Morskiej w chłopach (etap I)
10.000 zł
� Przebudowa ulic na osiedlu w Mielnie – ul. Kwiatowa 600.000
zł 

� Rewitalizacja grodziska w Mielnie 460.000 zł 
� Przebudowa ul. Brzozowej w Mielenku wraz z zejściem na
plażę 1.300.000 zł 
� Budowa dojścia na plażę w miejscowości Chłopy 395.000 zł 
� Budowa przejścia na plażę przy WDW w Unieściu 620.000 zł
� Budowa odwodnienia ul. Nadmorskiej w Sarbinowie 50.000 zł
� Przebudowa ul. Prądno w Unieściu 700.000 zł 
� Budowa dróg rowerowych w Gminie Mielno 146.233 zł 

transport, w tym m.in.:
� Budowa i zakup wiat przystankowych 60.000 zł
� Budowa centrum przesiadkowego w Mielnie 75.000 zł 

gospodarka mieszkaniowa
� Przebudowa i adaptacja budynku byłego DPS w Gąskach na
mieszkania 875.000 zł

gospodarka gruntami 
i nieruchomościami, m.in.

� Termomodernizacja budynków komunalnych i budynków
użyteczności publicznej na terenie Gminy Mielno 2.350.000,00

straż miejska 93.600 zł
� Zakup samochodu osobowego 73.000 zł
� Rozbudowa monitoringu miejskiego o kamery i nagłośnienie
20.600 zł

Ochrona zdrowia
� Adaptacja pomieszczeń szkolnych na ośrodek zdrowia 
w Sarbinowie 1.680.000,00

Oczyszczanie miast i wsi
� Budowa toalety w Chłopach  400.000 zł 
� Budowa toalety przy ul. Orła Białego w Mielnie 447.000 zł 

Oświetlenie ulic, placów i dróg
� Modernizacja oświetlenia ulicznego na energooszczędne
250.000,00

Ochrona brzegów morskich
� Zabezpieczenie brzegu morskiego na wysokości miejscowo-
ści Mielno – Unieście 100.000 zł

gospodarka komunalna, w tym m.in.
� Budowa fontanny miejskiej 255.000 zł 
� Rozbudowa placu zabaw przy ul. Żeromskiego w Mielnie
60.000 zł 
� Budowa placu zabaw w Mielenku wraz z toaletą 180.000 zł 
� Budowa placu rekreacyjnego w Łazach 100.000 zł
� Zakup urządzeń rekreacyjno-sportowych dla m. Unieście
50.000 zł 
� Przebudowa głównego dojścia do plaży i tarasu widokowego
w Łazach 600.000 zł 
� Zagospodarowanie terenu wokół bunkrów w Mielnie 25.000
zł 

Centra kultury i sztuki
� Budowa Gminnego Centrum Kultury 1.500.000 zł 

ZADANIA INWESTYCYJNE NA 2017 ROK

P
odczas GrUdnioWeJ
sesJi mieleńscy radni
– osTaTni raz JaKo

radni Gminni – PrzyJęli
UchWałę BUdżeToWą na 2017
roK. dochody Gminy Wynio-
są Ponad 48 mln zł, zaś
WydaTKi 54 mln zł.

Deficyt w wysokości ponad 6 mln
pokryją w całości przychody pocho-
dzące z wolnych środków. 

17 mln złotych pochłoną inwesty-
cje. W sumie, tych nowych i konty-
nuowanych większych oraz mniej-
szych, będzie około 44.

Największe z nich to przebudowa
drogi powiatowej w Gąskach i termo-
modernizacja budynków komunal-
nych i użyteczności publicznej na
terenie gminy Mielno.

Pierwszy budżet z miastem
Budżet Gminy Mielno na 2017 rok jest kompromisowy, ambitny, pełen inwestycji, a także rekordowy pod względem
dochodów i wydatków. 

Olga Roszak-Pezała, 
burmistrz Mielna:

Zadania inwesty-
cyjne to dla nas prio-
rytet. Część z nich
sfinansujemy sami,
ale są też takie za-
dania które staną się
realne tylko dzięki
pozyskanym środkom
zewnętrznym. Będziemy 
aktywnie po nie sięgać. Ważne
jest, iż nie pogłębiamy zadłu-
żenia i korzystamy z bezzwrot-
nego wsparcia unijnego.  Po raz
pierwszy „wejdziemy” w partner-
stwo publiczno – prywatne. 
Stawiamy na inwestycje dro-
gowe, ale także na kulturę, bu-
dowę ścieżek rowerowych i cen-
trum przesiadkowego, kontynu-
ację rewitalizacji słowiańskiego
grodziska, a nawet budowę fon-
tanny miejskiej.     

wydatki majątkowe 17.195.795,00
wydatki bieżące 37.266.905,00
w tym m.in.:

Gospodarka komunalna i ochrona
środowiska 10,6 mln zł

Oświata i wychowanie 7 mln zł

Gospodarka odpadami 3,7 mln zł 

Oczyszczanie miast i wsi 3,4 mln zł 

Gospodarka mieszkaniowa 3,8 mln zł 

Oświetlenie ulic, placów 
i dróg 855 tys. zł

54 mln zł wyniosą wydatki Gminy Mielno w 2017 r.:
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W
Koszalinie dla
WośP zaGrała 
i zaśPieWała zosia

KarBoWiaK Wraz z zesPo-
łem, a BUrmisTrz olGa
roszaK-Pezała PrzeKazała
na licyTacJę oKoliczno-
ścioWy medal UPamięTnia-
Jący nadanie PraW mieJ-
sKich mielnU.

Prawdziwą odwagą i wielkim
sercem wykazała się nasza miesz-
kanka osiedla Unieście – Liwia
Chodakowska. Postanowiła zlicyto-
wać swoje długie włosy, które WOŚP
przekaże Fundacji Rak'n'Roll. Kosza-
liński przedsiębiorca za ten gest Liwii
wylicytował kwotę 1.400 zł. 

Nasi wolontariusze kwestowali na
ulicach całej gminy, a o godz. 20
przed koszalińskim ratuszem sam
Jurek Owsiak dziękował także Miel-
nu za wsparcie.

Dziękujemy Wam za okazane
serce!

Graliśmy razem z wOŚP 

UCZNIOWIE GIMNAZJUM W MIElNIE DOTRZYMAlI
SłOWA I PO RAZ 18! ZAGRAlI Z WOśP.

W TEGOROCZNYM 25 FINAlE WZIęłO UDZIAł 14
WOlONTARIUSZY Z NASZEJ SZKOłY, KTóRZY KWE-

STOWAlI W MIElNIE, UNIEśCIU I SARBINOWIE.
WIElKą SATYSFAKCJę SPRAWIA NAM FAKT, żE MOżE-
MY W TEN SPOSóB DOłąCZYć DO OGROMNEJ RZE-

SZY OSóB, KTóRE CZYNIą COś DOBREGO DlA 
INNYCh. NASZ ENTUZJAZM PODZIElAłO BARDZO

DUżO MIESZKAńCóW, KTóRYM Z RADOśCIą
WRęCZAlIśMY CZERWONE SERDUSZKA. W TYM ROKU
DO PUSZEK WOlONTARIUSZY TRAFIłO 5290 Zł I JEST
TO NAJWYżSZA KWOTA, JAKA DO TEJ PORY ZEBRAlI-
śMY. DZIęKUJEMY Z CAłEGO SERCA I żEGNAMY SIę

TRADYCYJNIE „DO ZOBACZENIA ZA ROK”

wOlOntaRiusze wRaz z OPiekunem 
lidią wiŚniewską   

gimnazjum z Jurkiem 

15 stycznia razem z Owsiakiem za-
grało Sarbinowo, a w zasadzie
uczniowie Szkoły Podstawowej. Par-
tycja Pietrzyk, Szymon Machaj, Oskar
Skrzypiński i Wiktoria Tomana dzielnie
przemierzali kilometry naszej miejsco-
wości w celu poszukiwania chętnych

do zasilenia puszek Wielkiej Orkiestry
świątecznej Pomocy. Już od ponad 
10 lat wspieramy akcje pomagania 
i zawsze udaje się nam pozyskać fun-
dusze, które zasilają konto Orkiestry.
Wolontariuszom udało się zebrać
łącznie 1451,76 zł. Dziękujemy

chętnym i do zobaczenia za rok.                                                                                                          
Także Morscy Muzycy – orkiestra dęta
z Sarbinowa – wystąpili podczas
otwartej imprezy środowiskowej zor-
ganizowanej w Zespole Szkół 
im. ludzi Morza w Mścicach w ramach
25. Finału WOśP. 

sarbinowo też grało

Papierowe, kolorowe
serduszka, które wy-
konuje Natalia Lidak-
Hofset z klasy Vb, są
znane nie tylko 
w naszej gminie ale 
w całej Polsce. Nata-
lia robi ich tysiące, 
a potem sprzedaje 
między innymi w skle-
pach, na aukcjach 
i uzyskane z tego pie-
niądze przekazuje na
konto Wielkiej Orkie-
stry Świątecznej Po-
mocy.
Jest dobrze znana 
organizatorom akcji
Jurka Owsiaka, którzy
swoją wdzięczność 
i uznanie wiele razy jej
okazywali, zaprasza-
jąc do Warszawy, 
regularnie z nią kore-
spondując i nagradza-
jąc.

serduszka natalii 

– OD ZAWSZE lUBIłAM POMAGAć.
ChCIAłAM ZROBIć COś NA WIElKą
ORKIESTRę śWIąTECZNEJ POMOCY.
ROZMAWIAłAM Z KOlEżANKą CO MOGę
ZROBIć NA WOśP,  A ONA MI
POWIEDZIAłA, żE MOGę OBCIąć WłOSY.
MYślAłAM, żE MAMA ZETNIE MI WłOSY
I ODDAM JE NA WOśP. JEDNAK PANI Z
FUNDACJI ZAPROPONOWAłA MI
lICYTACJę WłOSóW NA SCENIE. BAłAM
SIę, żE NIKT NIE ZAlICYTUJE, AlE I TAK
BYM OBCIęłA WłOSY BO WIEM, żE
Są DZIECI ChORE
NA RAKA,
KTóRE NIE
MAJą
WłOSóW PO
ChEMIOTERPII,
A JA MAM 
I MOGę DAć. JAK
ODROSNą MI
WłOSY NA
PEWNO ZNóW
JE ZETNę 
I ODDAM
PONOWNIE
NA WOśP. TERAZ
NAMAWIAM MAMę, żEBY TEż
śCIęłA WłOSY.

Ścięła włosy, aby pomagać 
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POWSTAŁ ZARZĄD OSIEDLA UNIEŚCIE

Pierwsze wybory na Osiedlu Unieście w mieście Mielno
za nami.
Spotkanie prowadziła była sołtys Unieścia Iwona Pie-
trzak, której funkcja po przyłączeniu Unieścia do Mielna
automatycznie zmieniła się na Przewodniczącą 
Zarządu Osiedla Unieście.
Wybory polegały na przegłosowaniu liczby członków 
Zarządu Osiedla Unieście. Przed przyłączeniem do
Mielna byli to członkowie Rady Sołeckiej. Mieszkańcy za-
decydowali, że w zarządzie ma ich być pięciu – z Prze-
wodniczącą.

Najważniejszym punktem obrad było wybranie składu 
Zarządu. Zgłoszono siedmiu kandydatów: Mariolę 
Matusewicz, Eugeniusza Kraszewskiego, Leszka 
Hormańskiego, Edwarda Wituszyńskiego, Filipa Mierze-
jewskiego, Dawida Wojnickiego i Piotra Wilczoka.
W głosowaniu wzięło udział 77 mieszkańców, którzy 
zdecydowali, że Osiedle Unieście będą reprezentowali
byli członkowie Rady Sołeckiej: Mariola Matusewicz
(48 głosów), Leszek Hormański (44 głosów), Edward
Wituszyński (42 głosów) i nowo wybrany Filip 
Mierzejewski.

Historia się dokonała – Mielno jest miastem
Opinia
Olga Roszak-Pezała, 
burmistrz mielna 
1 stycznia 2017 roku roku zapisze się w historii Mielna jako data
uzyskania praw miejskich. Zmiana statusu gminy wiejskiej na miejsko-
-wiejską to wynik starań mieszkańców, radnych i władz. Nasze wspólne
dążenia zaowocowały wpisaniem Mielna na listę miast polskich. 
To powód do dumy i zadowolenia. To wzrost prestiżu marki miejsca. 
To przede wszystkim szansa dla turystyki funkcjonującej w tym miejscu, 
i dla ludzi żyjących z turystyki. Jednak podstawowym celem – oprócz
oczywistej nobilitacji Mielna –  jest możliwość ubiegania się o środki
zewnętrzne. Jako gmina wiejska posiadaliśmy 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. Jest więc zielone światło dla
innowacyjnego rozwoju całej gminy, a nawet regionu. Liczymy, iż zmiany
przełożą się na podniesienie standardu i poziomu życia mieszkańców.
Wierzymy, iż miasto zachęci także inwestorów do związania się z naszą
strategią, do stworzenia ciekawych całorocznych produktów
turystycznych.  

Historia
powstania
miasta

P
odczas wrześniowej sesji 
w 2015 r. Radni Gminy Miel-
no zadecydowali o przepro-

wadzeniu konsultacji społecznych
dotyczących nadania miejscowości
Mielno statusu miasta oraz włącze-
nia do jego granic Unieścia. Uchwa-
ła była konsekwencją założeń wska-
zanych w szeroko omawianej 
i analizowanej Strategii Rozwoju
Gminy Mielno na lata 2014-202, 
w której mowa o wzmocnieniu funk-
cji miejskich. Po zakończeniu ogól-
nogminnych konsultacji społecznych
(tj. po 15 października 2015 r.) swoje
stanowisko wyraziła także Rada
Gminy Mielno na sesji w marcu 2016
r. pozytywnie opiniując wniosek.
Komplety wniosek pozytywnie
zaopiniował w kwietniu 2016 r. Piotr
Jania, wojewoda zachodniopomor-
skiego i przekazał – zgodnie z proce-
durą – do resortowego ministerstwa,
w tym przypadku do Ministerstwa

Spraw Wewnętrznych i Administra-
cji. Finał – 19 lipca 2016 r. rozpo-
rządzeniem Prezesa Rady ministrów
Mielno uzyskało prawa miejskie 
z dniem 1.01.2017.  

Co zdecydowało?!
Na pozytywne rozpatrzeniem

wniosku wpływ miał m.in. miejski
charakter funkcjonalno-przestrzen-
ny Mielna – fakt, iż wraz z Unieściem
posiada sieć wodociągową, kanaliza-
cyjną, gazową i oczyszczalnię ście-
ków. Poza tym z informacji przeka-
zanych przez koszaliński oddział
Zachodniopomorskiego Ośrodka
Doradztwa Rolniczego wynika, że 
w Mielnie i Unieściu nie ma gospo-
darstw rolnych prowadzących dzia-
łalność produkcyjną. 

Co zyskamy jako
miasto?!

Mielno, jako miasto, będzie
miało szerszy dostęp do funduszy
unijnych niż obecnie. Już 
w poprzednim okresie pojawiały się
działania dostępne tylko dla miast

np. lokalne plany rewitalizacji 
lub inicjatywa JESSICA. W nowej
perspektywie na lata 2014-2020
trend do wzmacniania ośrodków
miejskich jest jeszcze bardziej 
wyraźny. Dzięki uzyskaniu statusu
miasta dla Mielna i Unieścia otwo-
rzą się nowe perspektywy – zwłasz-
cza w ramach Regionalnego Progra-
mu Operacyjnego na lata 2014-2020.
W ramach działań związanych 
z gospodarką niskoemisyjną można
rozwijać w szczególności projekty
nastawione na usprawnienie komu-
nikacji i transportu, m.in. tworzyć
centra przesiadkowe, budować ście-
żki rowerowe, odnawiać przystanki
autobusowe lub budować parkingi.
Możliwe będą także projekty pole-
gające na przebudowie dróg, o ile
będzie to służyć poprawie jakości
funkcjonowania i dostępności
transportu publicznego. Inne
możliwości to modernizacja oświe-
tlenia miejskiego w kierunku jego
energooszczędności, czy moderni-
zacja kanalizacji deszczowej.

Ponadto w ramach Programu
Operacyjnego Infrastruktura 
i Środowisko będzie można finanso-

wać poprawy stanu parków miej-
skich, lasów miejskich, a także zanie-
czyszczonych lub zdegradowanych
akwenów wodnych. I tutaj przede
wszystkim liczymy na możliwość
rekultywacji jeziora Jamno. To dla
nas priorytet Nawet jeśli nie zdążymy
wykorzystać tych wszystkich szans
w perspektywie finansowej 2014-
2020, to jest to dla nas jasny drogo-
wskaz, w jakim kierunku powinni-
śmy podążać.

Co niezwykle istotne miasto
będzie mogło nadal ubiegać się 
o środki z Programu Rozwoju Obsza-
rów Wiejskich. Do działania Podsta-
wowe usługi i odnowa wsi na obsza-
rach wiejskich kwalifikują się także
miasta liczące do 5 tys. mieszkańców,
a w przypadku działań realizowa-
nych za pośrednictwem Lokalnych
Grup Działania kwalifikują się nawet
miasta do 20 tys. mieszkańców.
Gmina będzie się mogła także ubie-
gać się o dofinansowanie projektów
ze środków pozyskanych przez
Mieleńską Lokalną Grupę Rybacką.
Tak więc z punktu widzenia dostępu
do środków UE, powołanie miasta to
po prostu większy wachlarz możli-
wości.

MIELNO 
POSIADA OKOŁO 3 TYSIĘCY
MIESZKAŃCÓW 
I ZAJMUJE OBSZAR 3.344,86 HA
(W TYM JEZIORO JAMNO).

MIASTO
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z początkiem stycznia na
administracyjnej mapie Polski
pojawiły się cztery nowe miasta.
morawica (woj. świętokrzyskie),
opatówek (woj. wielkopolskie),
rejowiec (woj. lubelskie) i mielno
(woj. zachodniopomorskie)
uzyskały prawa miejskie dzięki
decyzji rady ministrów. 

Z okazji uzyskania praw miejskich
Mariusz Błaszczak, minister spraw
wewnętrznych i administracji, wziął
udział w nadzwyczajnej sesji Rady
Miasta i Gminy Morawica, podczas
której wręczył pamiątkowe księgi
burmistrzom wszystkich czterech
miast.

– Chciałbym serdecznie pogratu-
lować samorządom tych czterech
gmin, które nabyły prawa miejskie.
Dwie z tych miejscowości już kiedyś
były miastami, ale te prawa odebrano
im po powstaniu styczniowym, nato-
miast dwie kolejne miejscowości
„debiutują” w tej roli. Jestem prze-
konany, że to będzie udany debiut 
i nabycie praw miejskich stworzy
realne szanse rozwoju – podkreślał
szef MSWiA podczas sesji Rady.

Nadzwyczajna sesja Rady Miasta 
i Gminy Morawica była symbolicz-
nym potwierdzeniem uzyskania
statusu miasta przez cztery miejsco-
wości. Jego posiadanie wiąże się ze
wzrostem prestiżu danego obszaru 
i zmianami wizerunkowymi, ale
może także przynieść wymierne
korzyści związane na przykład ze
wzrostem atrakcyjności inwestycyj-
nej w oczach przedsiębiorców. 
W nadzwyczajnej sesji, oprócz szefa
MSWiA oraz burmistrza Morawicy
Mariana Burasa, wzięli także udział
Agata Wojtyszek, wojewoda święto-
krzyska, Tadeusz Górski, burmistrz
Rejowca, Sebastian Wardęcki,
burmistrz Opatówka oraz Olga
Roszak-Pezała, burmistrz Mielna.

Jesteśmy w gminie, która rozwija
się, choć do tej pory była gminą wiej-
ską. Niewątpliwie wszystkie gminy
różnią się od siebie, ale łączy je to, że
stały się nowymi miastami w Polsce.
To wszystko stało się oczywiście 
po konsultacjach z mieszkańcami.
Życzę burmistrzom, aby ich miasta
rozwijały się intensywnie, a miesz-
kańcy mieli satysfakcję z tego, że
mieszkają tam, a nie gdzie indziej.
Mam nadzieję, że mieszkańców
będzie przybywać, podobnie jak
miejsc pracy i inwestorów – zaznaczł
minister Mariusz Błaszczak.

Z księgą i gratulacjami 
od ministraHistoria się dokonała – Mielno jest miastem

Przypominamy:
� zmiana nazwy organu wydające-

go dowód osobisty nie powodu-
je konieczności wymiany
dotychczasowego dowodu
osobistego, wszelkie zmiany
adresowe nie stanowią podstawy
do wymiany dowodu osobistego. 

� mieszkańcy Unieścia prowadzący
działalność gospodarczą powinni
pamiętać o konieczności zmiany
danych znajdujących się 
w Centralnej Ewidencji i Infor-
macji o Działalności Gospodar-
czej (CEIDG) dotyczących adresu
tj. miejsca zamieszkania przedsi-
ębiorcy, miejsc wykonywania
działalności gospodarczej oraz
adresu do doręczeń. Zmiany
danych dokonuje się na drukach
CEIDG-1 w dowolnym urzędzie
gminy/miasta na terenie całej
Polski. Informacje o dokonanych
zmianach są przekazywane on-
line do wskazanego Urzędu Skar-
bowego, ZUS/KRUS, GUS.

� przedsiębiorcy powinni również
zwrócić uwagę na dane figuru-
jące na pieczątkach firmowych,
którymi posługują się przy wysta-
wianiu faktur.

� koszalińskie starostwo wyma-
ga aby, właściciel pojazdu właści-
ciel w terminie nieprzekracza-
jącym 30 dni wymienił dowód
rejestracyjny pojazdu i prawo
jazdy ze względu na zmianę adre-

su zameldowania (ta zmian doty-
czy tylko  mieszkańców Unie-
ścia).

zmiany nazw 
od 1 stycznia 2017 r.

Gmina wiejska 
l gmina miejsko-wiejska

Wójt Gminy Mielno
l Burmistrz Mielna

Urząd Gminy Mielno
l Urząd Miejski w Mielnie

Rada Gminy Mielno
l Rada Miejska Mielna

Sołectwo Mielno
l Osiedle Centrum

Sołectwo Unieście
l Osiedle Unieście

Sołtys sołectwa Mielno
l Przewodniczący Zarządu

Osiedla Centrum

Sołtys sołectwa Unieście
l Przewodniczący Zarządu

Osiedla Unieście

Gminy Ośrodek Pomocy Społecznej
w Unieściu
l Miejski Ośrodek Pomocy

Społecznej w Mielnie

Straż gminna
l Straż miejska
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D
ZIęKI hOJNOŚCI GOŚCI
UZBIERANO Z LICyTA-
CJI ORAZ  LOTERII

FANTOWEJ SUMę 19.650 ZŁ. Naj-
większą kwotę, bo aż 6 tys. zł uzyska-
no z aukcji medalu wydanego na
okoliczność uzyskania przez Mielno
praw miejskich. Zebrane pieniądze
wspomogą chore i potrzebujące
pomocy dzieci z naszej gminy oraz
zasilą stypendia zdolnych uczniów 
i młodzieży.

Pragniemy serdecznie podzięko-
wać darczyńcom: Krzysztofowi
Urbanowiczowi, Katarzynie Chudo-
bińskiej, Pawłowi Legu, Aleksandrze

Mikuła, Zakładowi Kuśnierz – Bafi 
z Krakowa, Firmie FIRMUS Group
oraz Ekoprzedsiębiorstwu Sp. z o.o. 
z Mielna (dawniej ZWK Unieście 
– dop. red) za ufundowanie laptopa,
będącego główną nagrodą w loterii
fantowej. 

Zabawa trwała do białego rana!
Grała wspaniała orkiestra pod dyrek-

cją Ewy Osada-Sobczyńskiej. Nisko
kłaniamy się sponsorom XVII edycji
Balu – firmie Coca-Cola i Piekarni
„BAJGIEL”.

Jednak w szczególny sposób
Stowarzyszenie Forum pragnie
podziękować uczestnikom karnawa-
łowej zabawy. 

To dzięki Wam uzyskaliśmy tak
wysoką kwotę!

Misję zawartą w słowach Jana
Pawła II „Człowiek jest tyle wart, ile
może dać drugiemu człowiekowi”
wypełniliście Państwo wzorowo.

JOlanta matusewiCz

XVii Bal Charytatywny za nami 
W hotelu Unitral w Mielnie odbył się XVII Bal Charytatywny organizowany przez Stowarzyszenie Forum 
Samorządowe „NASZA GMINA”. Patronat nad przedsięwzięciem objęła Olga Roszak-Pełzała, Burmistrz  Mielna. 

Gminny Ośrodek Pomocy
Społecznej w Mielnie-Unieściu
poszukuje wychowawcy w placówce
wsparcia dziennego. 

Wymagane jest wykształcenie
wyższe na kierunku pedagogika lub
wykształcenie średnie i co najmniej

3-letni staż pracy z dziećmi lub
rodziną.

Oferujemy:
� Zatrudnienie w ramach umowy

zlecenia (okresowe zastępstwo
pracownika);

� Praca w godzinach popołudnio-
wych (od godz. 13 do 17).

Osoby zainteresowane prosimy 
o kontakt: 
nr tel. 94 31 66 258
w godzinach od 8 do 14.

GOPS zatrudni pracownika UWAGA
Przypominamy o obowiązku wnoszenia opłat 
za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów
alkoholowych w 2017 roku.
Urząd Miejski w Mielnie informuje, że 31 stycznia 2017 r. upływa termin złożenia
pisemnego oświadczenia o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów
alkoholowych w punkcie sprzedaży w roku poprzednim, a także wnoszenia opłat
za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, zgodnie z wy-
mogami ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i prze-
ciwdziałaniu alkoholizmowi.

19 650  
ZEBRANO PODCZAS XVII BALU
CHARYTATYWNEGO

ZŁOTYCH

CzłOwiek Jest 
tyle waRt, 

ile mOże dać 
dRugiemu 

CzłOwiekOwi

Jan Paweł II

„

„
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T
e G o r o c z n y
P r o G r a m
zloTU zosTał

Urozmaicony dWie-
ma aTraKcJami,
WiKinGoWą WiosKą
morsoWą oraz
sPoTKaniem z KaPiTa-
nem żeGlUGi JachTo-
WeJ, KTóry PrzePły-
nął aTlanTyK na
Jachcie  s/y „WoJeWo-
da KoszalińsKi”.

Wikingowa Wioska
Morsowa to propozycja
spotkania z tradycjami
wywodzącymi się z kultury
wikingów. Na deptaku przy
ul. Kościuszki stanie jurta 
z klasyczną banią, będzie
można sprawdzić się 
w strzelaniu z łuku czy 
w klasycznym rzemiośle
rycerskim. Wieczorem przy
ogniu będzie można wysłu-
chać opowieści o męstwie
wikingów, którym kąpiele
w lodowatej wodzie nie
były obce.

W sobotę 11 lutego
planowany jest Turniej
Rzutu Toporem, Turniej
Łuczniczy oraz Konkurs
Rzutu Polanem.

Również w sobotę w sali
konferencyjnej hotelu
Meduza odbędzie się
spotkanie z kapitanem
żeglugi jachtowej, który
m.in. opowie o swoim
rejsie przez Atlantyk, jach-
tem „Wojewoda Koszaliń-
ski” z okazji 200-lecia
Stanów Zjednoczonych Ameryki
Północnej. 

W Morsowym Pałacu Ślubów, na
czerwonym dywanie obsypanym
płatkami róż będą mogli stanąć
morsowi nowożeńcy, których na czas
Zlotu połączy przysięga małżeńska.
Zaślubiny uwiecznić będzie można 
w specjalnie przystrojonej foto budce.

Przez trzy dni uczestnicy Zlotu

będą mogli korzystać z saun i balii 
z gorąca wodą ustawionych obok
pomnika Morsa. W tym samym
miejscu w sobotę będzie można za-
tańczyć przeciwko przemocy w One
Billion Rising.

W piątek i sobotę na deptaku przy
ul. Kościuszki będą prowadzone
różnego rodzaju aktywności sporto-
we: mega piłkarze, przeciągany byk

rodeo, potrójne spodnie, narty wielo-
osobowe i zumba.

Tradycją Zlotów są bale tema-
tyczne. Tegoroczny bal odbywa się
pod hasłem „Wielkie Morsowe Wese-
le”. W podobnej konwencji, czyli
Parady Weselnej, odbędzie się
niedzielny przemarsz ulicami miasta
zakończony w samo południe wspól-
ną kąpielą w Bałtyku.

XIV Międzynarodowy
Zlot Morsów 
Od 10 do 12 lutego Mielno będzie gościć uczestników XIV Między-
narodowego Zlotu Morsów. Do tej pory swój udział w Zlocie potwier-
dziło około 1700 osób. liczba uczestników na pewno wzrośnie, a kul-
minację osiągnie przed niedzielną wspólną kąpielą. 

CZWARTEK 9 LUTEGO
15:00 – 20:00 Kąpiel w baliach 

i sauna dla Morsów (przy pomni-
ku Morsa)

15:00 – 18:00 Wioska Morsowa
(deptak przy Kościuszki)

PIĄTEK 10.02.2017

14:00 – 17:00 Pałac Ślubów (ul.
Chrobrego 3)

10:00 – 18:00 Kąpiel w baliach 
i sauna dla Morsów (przy pomni-
ku Morsa)

10:00 – 18:00 Wikingowa Wioska
Morsowa (deptak przy Kościusz-
ki)

11:00 – 16:00 Aktywności sportowe
(deptak przy Kościuszki)

15:00 – 18:00 Rozbiegane Morsy 

z biegnijmy.pl (start i rejestracja
przy pomniku Morsa)

20:00 Disco Plaza dla Morsów (ul.
Wojska Polskiego)

SOBOTA 11.02.2017

14:00 – 17:00 Pałac Ślubów (ul.
Chrobrego 3)

13:00 – 15:00 Spotkanie z kapita-
nem żeglugi jachtowej w hotelu
Meduza

10:00 – 16:00 Kąpiel w baliach dla
Morsów (przy pomniku Morsa)

10:00 – 16:00 Wikingowa Wioska
Morsowa (deptak przy Kościusz-
ki)

11:00 – 17:00 Aktywności sporto-
we(deptak przy Kościuszki)

12:00 – 13:00 One Billion Rising 
– taniec przeciwko przemocy
(przy pomniku Morsa)

18:00 – 23:30 Bal Morsów w hali
Sportowej pn. Wielkie Morsowe
Wesele

19:00 – 24:00 Bal Morsów w Ośrod-
ku Krokus w Unieściu

19:00 – 24:00 Bal Morsów w Ośrod-
ku Albatros w Mielnie

21:00 – Afterparty w Disco Mors 
z B-QLL (ul. Wojska Polskiego)

NIEDZIELA 12.02.2017

10:00 – 11:30 Weselna Parada
Morsów (wymarsz spod hali
Sportowej)

11:55 – 12:00 Wspólna rozgrzewka
i kąpiel

13:00 Ogłoszenie wyników konkur-
sów i wręczanie nagród 

13:30 Zakończenie Międzynarodo-
wego Zlotu Morsów i poczęstu-
nek

Program XiV mzm

Harmonogram
odbioru odpadów komunalnych – nieruchomości 

zamieszkałe (budownictwo jednorodzinne). 
Rejon: mielno-Centrum, mielenko

w okresie: od 1.01.2017 r. do 31.06.2017 r.

Harmonogram
odbioru odpadów komunalnych – nieruchomości 

zamieszkałe (budownictwo jednorodzinne) 
Rejon: mielno-unieście, łazy, niegoszcz, Pękalin,

komorniki, Radzichowo, sarbinowo-Osiedle
w okresie: od 1.01.2017 r. do 31.06.2017 r.

Harmonogram
odbioru odpadów komunalnych – nieruchomości 

zamieszkałe (budownictwo jednorodzinne). 
Rejon: sarbinowo, gąski, Chłopy, Paprotno 

w okresie: od 1.01.2017 r. do 31.06.2017 r.

Uwaga:
a) w okresie czerwiec-wrzesień pojemniki/worki w dniu wywozu należy 
wystawić przed posesję (oklejoną stroną w kierunku drogi dojazdowej) do
godz. 7.00 w pozostałym okresie do godz. 8.00,

b) czas odbioru odpadów w dniu wywozu może być różny dla poszczegól-
nych ulic i uzależniony jest od ilości wystawianych odpadów,

c) nieodebranie pojemnika lub worka z odpadami, które zostały wystawione
po przejeździe samochodu odbierającego odpady nie stanowi podstaw do
reklamacji.
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szkoła Podstawowa w sarbinowie
� 23 lutego – „Naukowa noc”od godziny 18 do 23 uczniowie młodsi (klasy II i III) 

od godziny 20 do rana uczniowie starsi

zespół szkół w mielnie
� od 13 do 17 lutego oraz od 20 do 24 lutego, w godz.12.30-14 zajęcia sportowo-

-rekreacyjne dla uczniów szkoły podstawowej i gimnazjum (hala sportowa);

� od 20 do 24 lutego, od godz. 9 do 12, zajęcia integracyjno-zabawowe w świetlicy
szkolnej, 

� od 13 do 17, od godz. 9 do 123, kawiarenka Internetowa

miejski Ośrodek Pomocy społecznej 
w mielnie
śWIETlICA ,,RYBKA” W ChłOPACh  

� 13 lutego, godz. 10-14
TłUSTY CZWARTEK. DZIEń INTEGRACJI MIęDZYPOKOlENIOWEJ. KUlINARNE 
ZMAGANIA RODZINNE.

� 20 lutego, godz. 10-14
WYJAZD DO KRęGIElNI „KOSMOS” W KOSZAlINIE (GRA W KRęGlE, MINI BUFET) 

śWIETlICA ,,SłONECZKO” W MIElENKU  
� 15 lutego, godz.  10-14

TłUSTY CZWARTEK. DZIEń INTEGRACJI MIęDZYPOKOlENIOWEJ. KUlINARNE
ZMAGANIA RODZINNE.

� 22 lutego, godz. 9-15
WYJAZD DO KOMPlEKSU BASENOWO-
-REKREACYJNEGO W BIAłOGARDZIE 

PROMYK” W GąSKACh 
ZAJęCIA ODBYWAJą SIę w gOdz. 10.30-14.30

13 lutego – Dzień na sportowo (pogadanka z policjantem o zasadach bezpieczeństwa
w czasie ferii, zabawy ruchowe przy muzyce,  marszobieg w stronę morza. 

14 lutego Dzień plastyczno-manualny (praca plastyczna techniką dowolną, konkurs
plastyczny ,, Walentynka dla Ciebie”, zabawy literackie – kalambury. 

15 lutego Wycieczka do Koszalina (Park trampolin, Multikino). 

16 lutego Warsztaty kulinarne „Placki, placuszki na różne sposoby” 

17 lutego „Razem weselej” (krzyżówki, rebusy, łamigłówki, konkurs ,,Kocham Cię
Polsko”, mistrz gier planszowych, zabawy ruchowe na świeżym powietrzu. 

20 lutego  Dzień na sportowo (rozgrywki w ping-ponga, zabawy ruchowe na świeżym
powietrzu) 

21 lutego Wycieczka do Koszalina (kręgle, lodowisko). 

22 lutego Dzień plastyczno-manualny (Moje ferie – praca plastyczna techniką do-
wolną, własnoręczne wykonywanie masek karnawałowych, zabawy przy muzyce. 

23 lutego Warsztaty kulinarne ,,Tradycje tłustego czwartku”  

24 lutego Podsumowanie ferii: (wręczenie dyplomów za udział w zajęciach sporto-
wych, plastycznych i grach planszowych, posumowanie i wyłonienie mistrza kon-
kursu ,,ćwicz umysł” – wręczenie dyplomu, gry i zabawy ruchowe.

śWIETlICA „RYBACóWKA” W MIElNIE 
I FIlIA ,,AKWARIUM” 
13 lutego, godz. 10-14
� „BEZPIECZEńSTWO PODCZAS FERII ZIMOWYCh” – SPOTKANIE Z FUNKCJONARIU-

SZEM POSTERUNKU POlICJI W MIElNIE.
� „BEZPIECZNA DROGA DO śWIETlICY” – NAUKA PODSTAWOWYCh ZNAKóW 

I SYGNAłóW DROGOWYCh, POGADANKA, KONKURS WIEDZY, ZABAWY TEMA-
TYCZNE.

� OGłOSZENIE KONKURSU ,,ZIMOWY WOlONTARIUSZ NA RZECZ ZWIERZąT”

14 lutego, godz. 10-14
� ORGANIZOWANIE POMOCY DlA ZWIERZąT ZE SChRONISKA ,,lEśNY ZAKąTEK” 

W KOSZAlINIE – ZBIóRKA żYWNOśCI ORAZ PRZYDATNYCh RZECZY. 
� ZABAWY GRUPOWE, GRY SPORTOWE ZESPOłOWE.

15 lutego, gody. 10-14
� POMOC DlA ZWIERZąT ZE SChRONISKA ,,lEśNY ZAKąTEK” W KOSZAlINIE 

– ZBIóRKA żYWNOśCI ORAZ PRZYDATNYCh RZECZY.
� PIERWSZA POMOC W NAGłYCh WYPADKACh – POKAZ GRUPY RATOWNICTWA

PCK KOSZAlIN.

16 lutego, godz. 10-14
� DZIEń SPORTóW ZIMOWYCh , ZAJęCIA SPORTOWE NA SAlI GIMNASTYCZNEJ lUB

BOISKU.

17 lutego, godz. 10-14
� WYJAZD DO SChRONISKA DlA BEZDOMNYCh ZWIERZąT ,,lEśNY ZAKąTEK” ORAZ

DO MUZEUM W KOSZAlINIE NA WYSTAWę ,,SZOPKI KRAKOWSKIE”.

20 lutego, godz. 10-14
� WYJAZD DO KRęGIElNI „KOSMOS” W KOSZAlINIE (GRA W KRęGlE, MINI BUFET) 

21 lutego, godz. 11-14
� DZIEń SPORTóW ZIMOWYCh (SANECZKI, lODOWISKO, śNIEżNE WYśCIGI) 

/ ZAJęCIA SPORTOWE NA SAlI GIMNASTYCZNEJ lUB BOISKU.

22 lutego, godz. 9-15
� WYJAZD DO KOMPlEKSU BASENOWO-REKREACYJNEGO W BIAłOGARDZIE 

23 lutego, gody. 10-14
� TłUSTY CZWARTEK. DZIEń INTEGRACJI MIęDZYPOKOlENIOWEJ.
� KUlINARNE ZMAGANIA RODZINNE.

24 lutego, godz. 10-14
� ZAKOńCZENIE FERII ZIMOWYCh – KONKURSY, DYSKOTEKA KARNAWAłOWA, ZA-

BAWA W GRUPACh ORAZ SłODKI POCZęSTUNEK.
� ROZSTRZYGNIęCIE KONKURSU ,,ZIMOWY WOlONTARIUSZ NA RZECZ ZWIERZąT”

– ROZDANIE NAGRóD I PAMIąTKOWYCh DYPlOMóW.


