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Olga Roszak-Pezała, burmistrz
gminy Mielno, przekaże każdej
chętnej rodzinie flagę biało-
-czerwoną. To początek gmin-
nych akcji i obchodów 
100-lecia odzyskania przez
Polskę niepodległości. 

Prezydent RP w orędziu wygło-
szonym przed połączonymi izbami
polskiego parlamentu (5 grudnia
2017 roku) oficjalnie zainaugurował
jubileusz stulecia tego wiekopom-
nego wydarzenia.

– W naszej małej Ojczyźnie 

także zaplanowaliśmy wyjątkowe
uczczenie narodowego święta – wy-
jaśnia Olga Roszak-Pezała, bur-
mistrz Mielna. – To wyjątkowy czas
dla wszystkich Polaków – bez
względu na wiek. Pragniemy za-
chęcić także naszych mieszkańców
do aktywnego i radosnego świętowa-
nia rocznicy wydarzeń z 1918 roku. 

W tym celu w gminie powoła-
no zespół, który ma koordynować
wszelkie przedsięwzięcia. Rozpo-
częliśmy od akcji biało-czerwona
gmina Mielno, która trwała nie-
malże do końca kwietnia. 

– Pierwszym gestem naszego
zaangażowania w uroczystości
niech będzie wywieszenie flagi. Aby
móc symbolicznie rozpocząć gmin-
ne obchody pragnę chętnym rodzi-
nom przekazać osobiście biało-
czerwoną flagę. Wierzę, że chętnie
przyjmiecie Państwo moje zapro-
szenie do wspólnego świętowania 
– podsumowuje Olga Roszak-Pezała. 

Do rozdania było 300 f lag.
Wszystkie znalazły chętnych, a oka-
zją do ich wywieszenie będzie już 
2 maja – oficjalne Święto Flagi. 

(więcej na str. 2)

Flagi na maszt 
– patriotyczny gest

C
hoć to pierwszy rok stu-
diów, to wiele skroni po-
krytych było siwizną. Nie

przeszkadzało to wcale, żeby już na
początku pokazać ile radości i wi-
goru mają nasi seniorzy.

Wykład inauguracyjny wygłosił
dr Patrycjusz Zarębski z Polskiej
Akademii Nauk. Przedstawił idee
uniwersytetów trzeciego wieku oraz
to jak ważnym dla współczesnych
społeczeństw jest dbanie o aktywi-
zację i rozwój osób w wieku popro-
dukcyjnym. Jak ważnym jest wyko-
rzystywanie potencjału, wiedzy 
i umiejętności tej grupy osób dla
wspólnego dobra. Właśnie w tym
wieku seniorzy mają najwięcej 
czasu na rozwijanie swoich pasji, 
na poszerzanie swojej wiedzy, 
na wspólne spędzanie czasu. Wielu
z nich nie wyobraża sobie bezczyn-
nego siedzenia w domu, ruszają za-
tem w świat po nowe doznania 
i nowe umiejętności.

Każdy student otrzymał indeks
z rąk burmistrza Mielna Olgi Ro-
szak-Pezały, a następnie wszyscy
złożyli uroczyste ślubowanie zobo-
wiązując się do dbania o dobry 
wizerunek uczelni i studiujących 
w niej osób, a także do pilnej nauki 
i uczęszczania na zajęcia.

Wykładowcy mieleńskiej Alma

Mater są bardzo zacni. Niektórzy 
z nich wystąpili podczas inaugura-
cji opowiadając o tym czego będą
uczyli i jak zbawienny wpływ
będzie to miało na studiujących. 
Jeden z wykładowców pokusił się
nawet o przeprowadzenie pierwszej
lekcji zapraszając kilka pań na par-
kiet do pierwszego treningu tańców
latynoamerykańskich. Panie pora-
dziły sobie świetnie i usłyszały, że
mogą startować w „Tańcu z gwiaz-
dami”.

Inauguracja Uniwersytetu
Trzeciego Wieku w Mielnie zakoń-
czyła się koncertem „Morskich 
Muzyków” młodzieżowej orkiestry
dętej ze szkoły Podstawowej w Sar-
binowie pod dyrekcją Izy Wasilew-
skiej.

Dobra energia i pozytywna
aura całego spotkania niechaj towa-
rzyszą studentom jak najdłużej.

Zajęcia i wykładowcy
Zajęcia wokalne prowadzi Lena

Charkiewicz znany pedagog, 
z sukcesami w kształceniu w zakre-
sie śpiewu i gry na instrumentach.
Zajęcia nordic walking poprowadzi
Tadeusz Jurek, trener i nauczyciel
w-f w Szkole Podstawowej w Miel-
nie. Zajęcia komputerowe będą od-
bywały się pod opieką Adama Czy-

cza – informatyka z Miejskiego
Ośrodka Pomocy Społecznej. 
Zajęcia taneczne prowadzi Jacek
Stróż, wszechstronny i utytułowany
tancerz ze Studia Tańca Pasja z Ko-

szalina. Nauka gry w brydża będzie
prowadzona przez grupę trenerów
pod wodzą Piotra Wilczoka z Miel-
na, wiceprezesa Stowarzyszenia 
Międzyszkolny Młodzieżowy Klub
Brydżowy Szlemik. Natomiast
warsztaty artystyczne poprowadzą:
Anetta Kolanek – florystka, dekora-
torka i projektantka wraz z Krysty-
ną Niewinowską, utalentowaną 
i animatorką czasu wolnego. 

Na spotkania Klubu dyskusyj-
nego zapraszani będą specjaliści 
z różnych dziedzin w zależności od
propozycji sugerowanych przez stu-
dentów. Na pierwszym spotkaniu
wystąpi radca prawny Marcin Sy-
chowski.

Mielno ma swój uniwersytet
16 kwietnia zainaugurowana została działalność Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Mielnie. Jak nakazuje tradycja był
wykład inauguracyjny, studenci otrzymali indeksy i złożyli przysięgę. Na spotkanie przybyło około 80 osób z ponad
100, które zapisały się na zajęcia. 

� Wszelkich informacji na temat
działalności Uniwersytetu III Wieku
w Mielnie udzielają pracownicy 
Centrum Kultury w Mielnie pod nr
tel. 94 315 60 71

Nauka jest jak niezmierne
morze. Im więcej jej pijesz,

tym bardziej jesteś 
spragniony.

Stefan ŻeromSki

„
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Urząd Miejski w Mielnie 
otrzymał wyróżnienie 
w II edycji konkursu 
„Organizacja odpowiedzialna
społecznie”. 
Konkurs przeznaczony był dla pracodawców z terenu powiatu koszaliń-
skiego, którzy na co dzień dbają o zdrowie swoich pracowników 
m. in.: zapewniają ergonomiczne miejsca pracy, gwarantują świadczenia 
medyczne (szczepienia, profilaktykę), zachęcają do aktywnego wypoczynku
oraz dbania o zdrowie poprzez właściwe odżywianie się.

W
jego skład weszli 
m. in. dyrektorzy
gminny jednostek,

nauczyciele, lokalni przedsiębiorcy,
przedstawiciele urzędu odpowie-
dzialni za promocję. Na pierwszym
spotkaniu zespół nakreślił ramy
obchodów i wskazał możliwości
skorzystania z dotacji na realizację
projektów związanych z obchoda-
mi rocznicowymi w lokalnych spo-
łecznościach. Pierwszym projek-
tem, z którym zmierzył się miele-
ński zespół, było aplikowanie po
pieniądze na realizację przedsięw-
zięć z programu „NIEPODLEGŁA
2018”. 

– Głównym założeniem jest
włączenie się w obchody jak naj-
większej liczby mieszkańców gminy

Mielno, i to w różnym wieku 
– informuje Olga Roszak-Pezała,
burmistrz Mielna, pomysłodawca
utworzenia gminnego zespołu. 
– Poprzez różnorodne działania
chcemy rozbudzić i utrwalić poczu-
cie tożsamości narodowej oraz sza-
cunek dla narodowych symboli.

W planie obchodów znalazł się
cykl warsztatów muzycznych i pla-
stycznych, spotkań oraz koncertów
pieśni patriotycznych, które roz-
poczną się już maju, a zakończą 
w listopadzie uroczystą kąpielą
morsów 11 listopada. 

Zespół zamierza zorganizować
także m. in. grę terenową „Poszuki-
wanie orzełka”, pokaz flag podczas
regat żeglarskich oraz lekcje tema-
tyczną dla mieszkańców gminy. 

skład zespołu roboczego 
do przygotowania w gminie
Mielno oficjalnych obchodów
stulecia odzyskania przez
polskę niepodległości:

– Anna Ledochowicz – dyrek-
tor Centrum Kultury w Mielnie

– Danuta Maciejewska – dy-
rektor Biblioteki Publicznej Gminy
Mielno

– Marcin Sychowski – radca
prawny

– Maciej Adamowicz – na-
uczyciel historii w Szkole Podsta-
wowej w Mielnie

– Izabela Wasilewska – na-
uczyciel w Szkole Podstawowej 
w Sarbinowie

– Mirosława Diwyk-Koza

– rzecznik prasowy Urzędu Miej-
skiego w Mielnie

– Katarzyna Snoch – inspek-
tor ds. promocji i rozwoju lokalne-
go Urzędu Miejskiego w Mielnie

– Wioletta Dymecka – Prezes
Spółki „Ekoprzedsiębiorstwo” 

w Mielnie
– Maciej Goza – dyrektor Mie-

leńskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji
– Radosław Sobko – przedsię-

biorca
– Dominik Gronet – zastępca

burmistrza Mielna.

Mieleński jubileusz 100. rocznicy Niepodległości Polski 

Uroczyście, 
twórczo, 
patriotycznie
Olga Roszak-Pezała, burmistrz Mielna, powołała zespół roboczy do
przygotowania w naszej gminie oficjalnych obchodów stulecia odzy-
skania przez Polskę niepodległości.

Inwestycje i przygotowania 
do sezonu zdominowały
kwietniowe posiedzenie Rady
Gospodarczej.

Rada Gospodarcza, będąca
ciałem doradczym burmistrza
Mielna, na kwietniowym posiedze-
niu zapoznała się m. im. z pracami
nad bieżącymi inwestycjami gmin-
nymi (drogi, promenada, całorocz-
ne produkty turystyczne), przygo-

towaniami do sezonu (m.in. pod
kątem bezpieczeństwa), koncep-
cjami rewitalizacji przestrzeni 
publicznej w centrum miasta. 
Rozmawiano także o projekcie
uchwały w sprawie zezwoleń na
sprzedaż napojów alkoholowych
na terenie naszej gminy w konte-
kście nowelizacji ustawy o wycho-
waniu w trzeźwości i przeciwdzia-
łaniu alkoholizmowi. 

Rada pozytywnie zaopiniowa-

ła przedłożony projekt uchwały,
wnosząc jednak kilka sugestii. Jed-
ną z nich – zdaniem przewodni-
czącego RG Zdzisława Baranow-
skiego – jest konieczność przygo-
towanie kampanii skierowanej do
właścicieli detalicznych punktów
sprzedaży napojów alkoholowych
informującej klientów o godzinach
ograniczonej sprzedaży napojów
alkoholowych (w godz. 23.00 
– 06.00).

W OBIEKTYWIE

W OBIEKTYWIE

rada przedsiębiorców 
dla burmistrza

oskar i jego nuty na fali 
Vi Konkurs fotograficzny „wokół
nas – ludzie, miejsca, sytuacje” 
w ramach projektu „pomorze Za-
chodnie – To My!” rozstrzygnięty...
Laureatem konkursu w kategorii
szkół podstawowych został Oskar 
Serocki-Przybysz z SP w Sarbinowie 
– uczeń klasy V. Wysłane zdjęcie 
zatytułowane „Nuty na fali” zostało
wybrane spośród 151 innych fotek.
Członkowie komisji punktując mieli
wątpliwości, że było jedyne w swoim
rodzaju i zasłużyło na pierwsze miej-
sce. Brawo!
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– Zmieniamy wizerunek we wszystkich miejscowości.
Powstają tarasy widokowe, nowe drogi, rewitalizujemy
przestrzeń publiczną, odbudowujemy promenadę, tworzy-
my całoroczne produkty turystyczne – wylicza Olga Ro-

szak-Pezała, burmistrz Mielna. 
Samorząd doceniając potencjał gminy jako ośrodka tury-

stycznego stawia na bezpieczeństwo, jakość, turystykę i ak-
tywny wypoczynek. Zależy mu na tym, aby Mielno było miej-

scem przyjaznym dla turysty, ale także azylem do życia i pracy
mieszkańców. Dlatego w ciągu ostatnich lat zrealizowano sze-
reg inwestycji na łączną kwotę ponad kilkudziesięciu milio-
nów złotych. 

Gmina pełna zmian 
W gminie Mielno trwają liczne inwestycje od lat oczekiwane przez mieszkańców i turystów. Każdego dnia samorząd
stara się, aby gmina się rozwijała, a mieszkańcy mogli to odczuć na co dzień. W ciągu ostatnich lat zrealizowaliśmy
szereg inwestycji za łączną kwotę ponad kilkudziesięciu milionów złotych.

łazy
Budowa tarasu widokowego nad samym morzem przy

głównym wejściu na plażę w Łazach.
Taras z drewnianych elementów uzupełni ledowe

oświetlenie oraz symbol powrotu do portu – kotwica.

Mielno
Rozbudowa Promenady Przyjaźni w Mielnie, czyli po-

łączenie dwóch istniejących odcinków promenady w jedną
całość, oświetloną i uzupełnią w „galerię” graficznych atrak-
cji gminy Mielno, które wykona dla nas koszaliński artysta
Cukin.

Mielenko 
Budowa ulicy Brzozowej.

Unieście 
Przebudowa ulicy Prądno, łącznie z wykonaniem kana-

lizacji deszczowej, ciągiem pieszym i oświetleniem.

Chłopy 

Skarbnica Wioski Rybackiej będzie nowoczesnym,
multimedialnym obiektem łączącym funkcje muzealne 
i edukacyjne. W budynku gromadzone będą lokalne pamiąt-
ki, związane głównie z tradycjami rybackimi, ale także znaj-
dą się nowoczesne ekspozycje poświęcone Morzu Bałtyckie-
mu, ekologii, czy środowisku morskiemu. 

Mielno 
Leśna Pętla Przygód i Tajemnic – w mieleńskim lesie

powstanie ścieżka rekreacyjno-edukacyjna, pełna pomo-
stów na palach, tarasów widokowych, miejsc do biegania,
wspinania, leżenia oraz drewnianych artystycznych instala-
cji (rzeźb).

niegoszcz
W Niegoszczy powstanie ogród botaniczny. Na ponad

2-hektarowej działce koło Mielna posadzonych zostanie kil-
kaset różnych gatunków drzew, kwiatów i krzewów. Wszyst-
ko wzbogacą trawniki i rabaty ozdobne. Przestrzeń ma słu-
żyć pasjonatom ogrodnictwa, kolekcjonerom roślin,
szkółkarzom, naukowcom, ale także mieszkańcom regionu
np. dzieciom i młodzieży, bowiem to idealne miejsce reali-
zację lekcji biologii na żywo.

Przedsięwzięcie prowadzi powstała w 2016 roku Funda-
cja Regnum Vegetable z Mielna.

Koszt inwestycji wyniesie prawie 2,5 mln zł. Unijne do-
finansowanie, które przyznał Urząd Marszałkowski Woje-
wództwa Zachodniopomorskiego wyniosło ponad 2 mln zł.
Infrastruktura na rzecz środowiska naturalnego powstanie
w gminie Mielno do końca października 2018 roku.

� Zapraszamy do obejrzenia – cały czas 
uzupełnianej – Mapy Inwestycji zrealizowanych
przez nasz Urząd w ostatnich latach!

http://www.inwestycje.mielno.pl
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Z
espół badawczy z Poli-
techniki Koszalińskiej 
– podczas marcowej sesji

Rady Miejskiej Mielna – zaprezento-
wał wyniki badań nad stanem jezio-
ra Jamno. Finałem prac naukowców
jest obszerny raport, który wskazuje
stan i aktualne zagrożenia dla jako-
ści wody w akwenie oraz wyznacza
kierunki przyszłych zabiegów celem
rewitalizacji zbiornika.

Przypomnijmy: kwestia ko-
nieczności rekultywacji jeziora Jam-
no wybrzmiała publicznie wielo-
krotnie, szczególnie w 2015 roku,
podczas konferencji zorganizowanej
na Politechnice Koszalińskiej wspól-
nie z gospodarzem gminy Mielno.

Nikt wówczas z ekologów, przed-
siębiorców, mieszkańców, włodarzy
nie miał wątpliwości, że jezioro Jam-
no może i wręcz powinno odegrać
kluczową rolę dla gospodarki i tury-
styki całego regionu. Aby tak się jed-
nak stało, konieczne jest przywróce-
nie go do odpowiedniego stanu.

Kolejnym etapem było powie-
rzenie badań nad owym stanem na-
ukowcom z PK, którzy przez dwa
lata precyzyjnie monitorowali „ży-
cie” akwenu. 

Finał: zespół badawczy  wykazał
przede wszystkim zły ekologiczny
stan jeziora, co istotne pogarszający
się  nadal. Odpowiada za to m. in.
stały dopływ biogenów z wodami
dopływów, z opadami oraz spływem
powierzchniowym ze zlewni (woda 
z dróg, parkingów, chodników  
z okolicznych miast), duża ilość 
związków biogennych zgromadzona
w osadach dennych, zanieczyszcze-
nie osadów metalami ciężkimi, nie-
korzystny układ piramidy troficznej
– (tj. duże ilości sinic, niewielkie ilo-
ści zooplanktonu) oraz cechy hydro-
morfologiczne samego jeziora.  

– Mielno zrobiło duży krok 
w kierunku oczyszczania zbiornika
gdyż modernizuje i rozbudowuje
oczyszczalnię ścieków i dzięki temu
kwestia gospodarki ściekowej w ca-
łej gminie  będzie w pełni uporząd-
kowana – oceniał prof. Tomasz 
Heese z Politechniki Koszalińskiej,
kierownik projektu. 

Najważniejsze zdaniem na-
ukowców działania powinny rozpo-
cząć się od „ratowania” całego obsza-
ru zlewni Jamna m. in. w zakresie
uporządkowania gospodarki ścieko-
wej, racjonalnego gospodarowania
wodami opadowymi, ograniczenia
zabudowy wielkogabarytowej na ob-

szarze mierzei i na terenach o płytko
zalegających wodach gruntowych.
Istotne jest także zachowania stref
buforowych – obszarów podmo-
kłych i roślinności – w najbliższym
sąsiedztwie linii brzegowej. 

W ekspertyzie każdy samorząd
graniczący z jeziorem ma przypo-
rządkowane propozycje działań
ochronnych. Jednak  – co wielokrot-
nie wybrzmiało z ust naukowców 
– wspólne działania wszystkich
gmin w pierwszej kolejności powin-
ny się skupić na poprawie jakości
dopływów (rzek Dzierżęcinki,
Unieść i Strzeżenicy).

– Królową brudu jest Dzierżę-
cinka – referowała dr Katarzyna Piku-
ła z PK. – Od czasu gdy do koszaliń-
skiej oczyszczalni ścieków trafiają za-
nieczyszczenia z Sianowa, rzeka do-
starcza do Jamna duże ilości m. in.
siarczanów i fosforanów. Prawdopo-
dobnie oczyszczalnia nie daje już
rady tego wszystkiego „przerobić”. 

Dla gminy Mielno raport wska-
zuje, iż istotnym elementem jest od-
powiednie zaplanowanie wykonania
rewitalizacji strefy przybrzeżnej
„małego Jamna” – na pewnym od-
cinku w granicach miasta Mielno 
– celem zrealizowania projektu o ro-
boczej nazwie „Zabudowa rekre-
acyjna strefy przybrzeżnej jeziora
Jamno”. Ideą tego przedsięwzięcia
ma być wykonanie plaży z bezpiecz-
nym zejściem do wody. Inwestycja
ma służyć uprawianiu sportów 
wodnych takich jak windsurfing,
umożliwić bezpieczne korzystanie 
ze sprzętu pływającego jak łodzie
wiosłowe, kajaki i rowery wodne.
Propagowanie tych form sportu jest
zasadne z uwagi na niewielką głębo-
kość tej części jeziora Jamna. 

W projekcie rewitalizacji frag-
mentu Jamna rozważane jest zasto-
sowanie technologii w tak zwanych
georurach. Jak działa georura?  

– Jak „durszlak”. Najprościej
tłumacząc to duży worek mający
malutkie dziurki, do którego pom-
pujemy osady z jeziora. Napełniona
georura „odcieka” – bo grawitacyj-
nie woda odcieka i pozostaje sucha
masa osadu. Osad  stanowi najwię-
kszy problem w samej rekultywacji
jeziora. – Poważniejszym wyzwa-
niem jest zagospodarowanie wydo-
bytych osadów. Tutaj można rozwa-
żyć lokalizację na depozyt w ra-
mach działki jeziora w okolicach
półwyspu podamirowskiego – wyja-
śniają w raporcie naukowcy z PK.

Jamno pod lupą naukowców
Stan ekologiczny jeziora jest zły i się pogarsza – alarmują naukowcy z Politechniki Koszalińskiej. Doceniają równocześnie wysiłki mieleńskiego samorządu,
aby temu zaradzić. Potrzebne są jednak działania wszystkich samorządów położonych wokół jeziora – apelują

� JEZIORO JAMNO 
~ 9. jezioro w Polsce pod względem wielkości – 2.239 ha
~ 3. jezioro w województwie zachodniopomorskim pod względem 
powierzchni, zajmuje 1/3 powierzchni gminy Mielno
~ średnia głębokość zbiornika 1,4 m; maksymalna 3,9 m
~ długość linii brzegowej 28 300 m
~ misa jeziorna ma pojemność 31 528 tys. m3

~ całkowita zlewnia jeziora stanowi obszar o powierzchni 483,55 km
~ główne rzeki: Unieść – 26 km, Dzierżęcinka – 29,3 km, Strzeżenica 
– 14,8 km.

Raport został dofinansowany ze środków Wojewódzkiego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie. Opracowanie
dostępne jest na: www.ekomielno.pl
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Jamno pod lupą naukowców
Stan ekologiczny jeziora jest zły i się pogarsza – alarmują naukowcy z Politechniki Koszalińskiej. Doceniają równocześnie wysiłki mieleńskiego samorządu,
aby temu zaradzić. Potrzebne są jednak działania wszystkich samorządów położonych wokół jeziora – apelują

– Czym właściwie jest spółka
wodna. nazwa przywołuje 
komercyjne skojarzenia? 

– To fakt. Nazwa „spółka” po-
woduje błąd skojarzeniowy z typo-
wym komercyjnym podmiotem go-
spodarczym prawa handlowego jak
np. spółka z ograniczoną odpowie-
dzialnością, czy spółka akcyjna, 
a tak nie jest. Spółka wodna jest
podmiotem typowo niekomercyj-
nym (tzw. non-profit – czyli nie
działającym dla zysku) tworzonym
na podstawie ustawy Prawo wodne,
a nie na podstawie przepisów prawa
handlowego. Słowo „spółka” w tym
przypadku należy rozumieć bar-
dziej jako wspólne działanie osób
zaangażowanych w dane przedsię-
wzięcie, a nie typ podmiotu. Zgodnie
z prawem wodnym spółki wodne
nie powinny osiągać zysków, a gdy
takowe się pojawią muszą być w ca-
łości przeznaczone na realizację 
celów dla których spółka została 
powołana. Spółkę tworzą osoby dla
których nadrzędnym celem jest
utrzymania w należytej kulturze
gospodarki wodami gruntowymi na
swoim terenie czyli inaczej mówiąc
właściciele nieruchomości grunto-
wych (działek – bez względu na ich
rodzaj, przeznaczenie i sposób ko-
rzystania). Pozwala to znacznie
zoptymalizować wydajność po-
szczególnych działań, a przede
wszystkim wymiernie obniżyć ich
koszty. Ponadto istotne są właśnie
wspólne i mocno skoordynowane
działania lokalnych społeczności 
w tym zakresie. Trzeba mieć tego
świadomość. 

– Jak wyglądały początki spółki?
– Nasza spółka wodna formalnie

powstała w 1977 roku. Była to inna
rzeczywistość prawna. Wszyscy
właściciele gruntów płacili obligato-
ryjne składki na jej funkcjonowanie.
Później prawo się zmieniło przez co
od lat 90. ubiegłego wieku składki 
i przynależność do spółek wodnych
stały się dobrowolne, co w praktyce
spowodowało, że większość właści-
cieli gruntów przestała płacić, a to 
z kolei doprowadziło do tego, że
spółka wodna przestała realizować
swoje zadania z braku środków na
ich finansowanie. 

– Co konkretnie realizuje spółka
wodna w naszej gminie?

– Działania, o których mówię,
polegają przede wszystkim na za-
pewnieniu odpowiedniej melioracji
terenu głównie poprzez utrzymanie
tzw. rowów melioracyjnych w odpo-
wiednim stanie technicznym, 
dzięki czemu unikamy m.in. zalań
czy podtopień. 

– Czy nie powinien się tym 
zajmować bezpośrednio Urząd
Miejski w Mielnie?

– Mimo, że w naszej gminie 
dostrzegamy problem częstych
podtopień, szczególnie w okresie
roztopów czy wzmożonych opadów,
jednak Prawo wodne nakłada
wprost ten obowiązek na właścicieli
gruntów, co w praktyce oznacza, że
gmina nie może tego robić ze środ-
ków publicznych. Gminie nie wolno
finansować przedsięwzięć takich
jak budowa czy naprawa rowu me-
lioracyjnego na gruntach prywat-
nych. Stąd właśnie nasze mocne
wsparcie działań spółki wodnej.

– na czym polega wspomniane
wsparcie?

– Podejmujemy wiele działań
mających na celu pomoc mieszkań-
com Mielna w rozwiązaniu proble-
mów w tym zakresie, oczywiście 
w ramach obowiązującego prawa.
Jako Urząd Miejski podjęliśmy się
merytorycznego wsparcia i facho-
wego doradztwa względem spółki
wodnej.

Z gminnego budżetu udzielili-
śmy w tym roku dotacji w wysoko-
ści 117.000 złotych na realizację za-
dań związanych z utrzymaniem 
rowów melioracyjnych. Tą dotacją
w praktyce finansujemy 99 proc.
prac wykonanych na terenie naszej
gminy przez Spółkę. Merytorycznie
wesprzemy ją także w ubieganiu się
np. o dodatkowe środki z Unii Eu-
ropejskiej na realizacje statutowych
zadań. Tyle w ramach obowiązu-
jącego prawa możemy zrobić. Resz-
ta zależy i należy do lokalnej spo-
łeczności. Stąd mocno apelujemy 
i zachęcamy do zostania członkiem
mieleńskiej Spółki Wodnej. Każdy
właściciel gruntu który przystąpi do
Spółki i opłaci składkę członkowską
– w kwocie 100 złotych rocznie 
– będzie miał realny wpływ na jej
funkcjonowanie, a w tym przede
wszystkim na wskazywanie kolej-
ności prac melioracyjnych, jak też
miejsca ich wykonania. Niezrzesze-
ni w spółce właściciele gruntów
będą musieli wykonywać prace me-
lioracyjne we własnym zakresie i na
swój koszt. Stąd włączenie się w jej
struktury po prostu staje się opła-
calne.

– opłacalne?
– Tak. Jeśli podejdziemy do

tego realnie, to stuzłotowa składka
roczna jest wręcz symboliczna. I nie
chodzi już nawet o koszt osuszania
mokrej działki czy utraconych zy-
sków z powodu odwołanych rezer-
wacji turystów w zalanym obiekcie.
Wartość rocznej składki to odpo-
wiednik niespełna godzinnej pracy
wynajętej koparki do wykopania
czy naprawy rowu melioracyjnego.
Ta składka jest naprawdę symbo-
liczna. 

– powiedziała pani, że gmina 
dotuje 99 proc. wartości prac
wykonywanych przez spółkę
wodną. Dlaczego nie 100 pro-

cent? Czy ten jeden procent 
w budżecie gminy, to taki pro-
blem?

– Nie chodzi tutaj o jeden pro-
cent. Osobiście chciałabym sfinan-
sować te prace z budżetu gminy 
w stu procentach i rozwiązać pro-
blem. Niestety nie mogę. Zdaję so-
bie sprawę, że dla wielu osób ten
problem jest niezrozumiały, ale,
niestety, gmina ma prawnie „zwią-
zane ręce”. Proszę mi wierzyć, że
naprawdę sporo wysiłku włożyliśmy
w znalezienie sposobu na sfinanso-
wanie rozwiązania problemu me-
lioracji i związanych z nią podto-
pień na naszym terenie. Wiem jak
są one uciążliwe dla mieszkańców,
jednak ustawa jednoznacznie wska-
zuje, że obowiązki w zakresie me-
lioracji obciążają właścicieli grun-
tów i gmina tych obowiązków prze-
jąć na siebie nie może. Nie może
także sfinansować prac melioracyj-
nych na gruntach należących do
prywatnych właścicieli. Natomiast
wspomniani właściciele mogą

utworzyć spółkę wodną, której
działalność w zakresie melioracji
będzie finansowana z ich składek
jako członków (formalny wymóg
prawny). I dopiero takiej właśnie
spółce wodnej organ samorządu te-
rytorialnego może udzielić dotacji 
z budżetu w formie pomocy na re-
alizację jej celu statutowego, czyli
utrzymania rowów melioracyjnych. 

– Czy dobrze rozumiem, że aby
całkowicie rozwiązać problem
zaniedbanej melioracji 
i podtopień w gminie, wystarczy
zrzeszyć wszystkich właścicieli
gruntów w spółce wodnej? 

– Tak w uproszczeniu można
to ująć. Aby skutecznie rozwiązać

problem podtopień nie można tego
czynić na pojedynczych działkach,
ale trzeba na dużych obszarach, na
których niekiedy zlokalizowanych
jest kilka, kilkanaście lub nawet kil-
kadziesiąt działek należących do
różnych właścicieli, przez które
przebiega jeden rów odprowadza-
jący. Spółka wodna nie może rekul-
tywować takiego rowu na odcinku
przebiegającym przez działkę osoby
nie będącej członkiem spółki wod-
nej. Udrożnienie rowu na jednym
odcinku, z pozostawieniem niedroż-
nym na drugim, nie ma sensu. Stąd
tak ważne jest zaangażowanie
wszystkich właścicieli gruntów 
w kompleksowe rozwiązanie pro-
blemu. Gmina z całą pewnością do-
pomoże organizacyjnie i finansowo,
ale bez choćby minimalnego zaan-
gażowania właścicieli gruntów nie-
wiele wskóramy. Dlatego też dobrze
nie tylko samemu zostać członkiem
spółki wodnej, ale i przekonać do
tego sąsiada. Tylko tak wspólnie
rozwiążemy problem zalań i podto-
pień w naszej gminie.

– Czy spółka wodna nie stanie
się kolejnym gminnym quasi-
urzędem, na utrzymanie którego
wszyscy będziemy łożyć?

– Nie ma takiej możliwości.
Nasza spółka wodna jest podmio-
tem bez etatów – cały zarząd pracu-
je społecznie. Jako burmistrz nie
mam żadnego wpływu na jej funk-
cjonowanie. Nie mam także wpły-
wu na to kto jest w jej zarządzie. To
członkowie wybierają zarząd. Nie
mam też narzędzi uprawniających
do jakiejkolwiek ingerencji w jej
działalność. Nasi urzędnicy mogą
jedynie udzielać fachowego wspar-
cia merytorycznego – nic więcej.
Nie mam też uprawnień do kontroli
spółki wodnej. To podmiot całkowi-
cie niezależny od administracji
gminnej. Cała władza w Spółce jest
w rękach członków. Obecnie jest
ich około 105, ale ta liczba ciągle ro-
śnie. Jako burmistrz mogę jedynie
zachęcać właścicieli gruntów do
przystąpienia do spółki. To nasz
wspólny interes – zadbajmy o niego.

– Czy przystąpienie do spółki
wodnej wiąże się z jakimś ryzy-
kiem dla osoby przystępującej?

– Zdecydowanie nie. Spółka
wodna posiada wyodrębnioną oso-
bowość prawną. Gdyby się nawet
tak zdarzyło, że popadnie w długi
czy zbankrutuje, to osoby które do
niej przystąpiły (członkowie) nie
ponoszą absolutnie żadnych konse-
kwencji z tym związanych. Chcę to
wyraźnie podkreślić. Taka jest kon-
strukcja prawna tego podmiotu. 

– Jak zostać członkiem spółki
wodnej?

– Należy zgłosić się do Referatu
Ochrony Środowiska i Gospodarki
Komunalnej Urzędu Miejskiego 
w Mielnie i wypełnić wniosek. Do-
datkowo pracownicy udzielą wszel-
kich niezbędnych informacji. War-
to podkreślić, że od marca spółka
ma nowego prezesa, którym został
Artur Kotowski. Dotychczasowy
szef Spółki Jerzy Okupski, po
dwóch kadencjach, przekazał ster
młodszym społecznikom. Dziękuję
mu za pełne zaangażowanie i odda-
ną pracę na rzecz lokalnej społecz-
ności. Wierzę, że spółka pod no-
wym dowództwem rozwinie skrzy-
dła… jeszcze bardziej.

podtopienia w gminie?! Tylko
spółka wodna może temu zaradzić!
Rozmowa z olgą roszak-pezałą, burmistrzem Mielna 

arTUr KoTowsKi, NOWOWy-
BRaNy PRezeS MIeLeńSKIeJ
SPółKI WODNeJ

JerZy orylsKi, Były PRezeS
SPółKI WODNeJ W MIeLNIe

� JEZIORO JAMNO 
~ 9. jezioro w Polsce pod względem wielkości – 2.239 ha
~ 3. jezioro w województwie zachodniopomorskim pod względem 
powierzchni, zajmuje 1/3 powierzchni gminy Mielno
~ średnia głębokość zbiornika 1,4 m; maksymalna 3,9 m
~ długość linii brzegowej 28 300 m
~ misa jeziorna ma pojemność 31 528 tys. m3

~ całkowita zlewnia jeziora stanowi obszar o powierzchni 483,55 km
~ główne rzeki: Unieść – 26 km, Dzierżęcinka – 29,3 km, Strzeżenica 
– 14,8 km.
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W kwietniu uczniowie Szkoły
Podstawowej im. Straży 
Granicznej w Sarbinowie wraz
z opiekunkami odwiedzili
Warszawę. W trzydniowej wy-
cieczce uczestniczyło 51 osób:
45 dzieci z klas III-VII, nauczy-
ciele i dwoje rodziców.

Wcześnie rano, o godz. 4.50,
uczniowie zebrali się przed szkołą 
i wyruszyli w kilkugodzinną podróż
autokarem do stolicy. Zwiedzanie
rozpoczęli od Starówki. Przy ko-
lumnie Zygmunta III Wazy czekał
na grupę przewodnik, z którym po-
wędrowali na Stary Rynek oraz na
tzw. „Górę Gnojną”, Barbakan i po-
mnik Małego Powstańca. Pierwszy
dzień wycieczki zakończyła wizyta
w Pałacu Kultury i Nauki, gdzie 
z trzydziestego piętra uczniowie 
z Sarbinowa oglądali panoramę
Warszawy. 

Kolejny dzień rozpoczęli od wi-
zyty w Muzeum Powstania War-
szawskiego, które zrobiło na mło-
dzieży olbrzymie wrażenie. Kolej-
nym punktem wycieczki był
Wojskowy Cmentarz – Powązki,
gdzie odwiedzili groby sławnych
sportowców, polityków, poległych
żołnierzy, a także pomnik ofiar 
katastrofy smoleńskiej. Kolejnym

punktem był niezwykle ważny dla
uczestników wycieczki obiekt – Sta-
dion Narodowy. Wśród uczniów
jest wielu kibiców piłki nożnej i wi-
zyta na stadionie była spełnieniem
ich marzeń. Po wejściu na trybuny,
z samego ich szczytu podziwiali
ogrom obiektu. 

Na ostatni dzień wycieczki 
zaplanowano zwiedzanie Zamku
Królewskiego, którego komnaty 
i zbiory zachwyciły przepychem.
Dzień ten był słoneczny i ciepły 
– spacer po Łazienkach Królew-
skich, w których „przywitał” nas
Fryderyk Chopin, był wyjątkowo
udany. Ostatnim, i długo wyczeki-
wanym, punktem wycieczki było

Centrum Nauki Kopernik. Wszy-
scy mogli poznawać prawa nauki
poprzez samodzielne przeprowa-
dzanie doświadczeń na interak-
tywnych wystawach. Uczniowie
mieli okazję własnoręcznie doko-
nywać wielu doświadczeń nauko-
wych, zobaczyć na własne oczy
mechanizmy funkcjonowania
ludzkiego organizmu, wszech-
świata i wielu innych aspektów
otaczającego nas świata.

Dziękujemy wszystkim uczest-
nikom za miłą atmosferę, prawidło-
wą postawę i wysoką kulturę osobi-
stą. 

UCZniowie i naUCZyCiele 
sp sarBinowo

przygoda w warszawie

Szczypiornistki z SP Mielno 
zajęły III miejsce w Finale Woje-
wódzkich Igrzysk Dzieci w których
uczestniczyło 100 drużyn  z zachod-
niopomorskiego. W decydującym

spotkaniu, po bardzo dobrej i emo-
cjonującej grze, uległy zespołowi 
z SP 51 ze Szczecina 6 : 8. 

Gratulujemy drużynie i trener-
ce – p. Elżbiecie Koperze.

Dziewczyny 
lubią brąz 

C
elem projektu edukacyj-
nego – autorstwa Ireny
Dzierzgowskiej i Mireli

Nawrot – jest rozwijanie w dziecku
optymizmu, poczucia własnej war-
tości oraz nauczenie, jak radzić 
sobie w różnych sytuacjach.

– Optymizm to jedna z najbar-
dziej pożądanych cech u każdego
człowieka. Trudno by szukać rodzi-
ców, którzy nie chcieliby, aby ich
dziecko było optymistą. Na szczęście
nie jesteśmy w tym względzie bez-
radni. Optymizmu dzieci uczą się od
najmłodszych lat, dlatego warto jak
najwcześniej zwrócić uwagę na ich
zachowanie i pomóc im w rozwija-
niu zaradności i pewności siebie 
– mówiła podczas inauguracji Kon-
gresu w Mielnie, pomysłodawczyni
projektu – Mirela Nawrot.

Podczas uroczystej gali wręczo-
no Certyfikaty Optymistycznych
Przedszkoli, Herby Optymizmu, od-
znaki Innowacje 2017 oraz prestiżo-
we nagrody „Perła Optymizmu”.

W tym roku jedną z „Pereł Opty-
mizmu” przyznano Joannie Daniuk-
-Walach, dyrektorowi mieleńskiej
placówki. W środowisku nauczyciel-
skim ten laur jest szczególnie cenny,
gdyż potwierdza liczne osiągnięcia 
m. in. w zakresie promowania idei
projektu, wdrażania innowacyjnych
przedsięwzięć, aktywnej pracy na
rzecz wychowania przedszkolaka. 

Trzydniowy Kongres wypełniły
rozmowy, wykłady, warsztaty, spot-
kania z psychologami i trenerami.
Uczestniczki odwiedziły koszaliń-
skie przedszkola (nr 3, 7, 9, 21, 23, 35)
oraz placówkę gospodarzy Kongre-
su. – Były to konkretne działania 
dające odpowiedź na pytania m. in. 
o sposoby rozwijania postawy opty-

mistycznej wśród dzieci, rodziców
ale także i wychowawców – puentuje
M. Nawrot. – Zastanawiałyśmy się
jakie zabawy dobierać aby rozwijać
inteligencję małego dziecka lub też
nad tym dlaczego warto mieć „kry-
tycznego przyjaciela” w przedszkolu. 

Ostatni dzień kongresu podsu-
mował trzydniowe działania oraz
wyjazdy studyjne i skłonił się ku
stwierdzeniu… „by chciało się
chcieć”. Następne regaty optymi-
zmu czyli ogólnopolski Kongres za
rok w stolicy.

regaty optymizmu w Mielnie 
W Mielnie odbył się XVII Kongres Optymistycznych Przedszkoli, w którym uczestniczyli nauczyciele i dyrektorzy 
z 66 miast z całej Polski, należący do sieci optymistycznych placówek. Gośćmi specjalnymi byli też samorządowcy 
m. in. burmistrz Mielna – Olga Roszak-Pezała oraz wójt gminy Będzino – Henryk Broda. 

olGa 
rosZaK-
-peZała 
– burmistrz
Mielna:

Czuję się dumna, iż mogłam gościć
tylu nauczycieli, dyrektorów, peda-
gogów, praktyków i teoretyków,
którym sprawy edukacji są znane,
bliskie i co istotne nieobojętne.
Mieleńska placówka w 2010 r. otrzy-
mała tytuł „Optymistycznego

Przedszkola”. Osobiście mogę po-
twierdzić, że nasze optymistyczne
przedszkolaki są uprzejme, pogod-
ne i zaradne, zaś nauczyciele
otwarci i potraf iący zdiagnozować
zdolności kilkuletniego dziecka.
Projekt wychowawczy dostrzega 
i wzmacnia sukces każdego wycho-
wanka i jestem pewna, że dzięki
jego wdrożeniu rzeczywistość ma-
lucha jest przyjazna, przyjemna 
i kolorowa. Dziękuję szczególnie
autorkom programu Irenie Dzierz-
gowskiej, Mireli Nawrot oraz dy-
rekcji i zespołowi gminnej placówki
za sprostanie idei projektu.
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2640 – dokładnie tyle osób zo-
stało bohaterami rejestrując się do
bazy potencjalnych dawców szpiku
kostnego podczas akcji „Pomóż
Basi, Izie i innym”. Wśród nich byli
także mieszkańcy Gmina Mielno.

W Polsce co godzinę jedna oso-
ba dowiaduje się, że choruje na bia-
łaczkę, a dla części z nich jedyną
szansą na życie jest przeszczep
szpiku kostnego. W bazie DKMS
jest już 1,3 mln osób, jednak nie
wszystkim udało się znaleźć swoje-
go genetycznego bliźniaka.

Właśnie dlatego w dniach od 15
do 25 marca 2018 r. wolontariusze
fundacji DKMS rejestrowali poten-
cjalnych dawców w zakładach pracy,
szkołach i przedszkolach, sklepach
i innych miejscach użyteczności
publicznej na terenie całego powia-
tu koszalińskiego. 

Liczba chętnych, by pomóc,
przerosła nasze oczekiwania. 2640

osób zarejestrowanych w czasie jed-
nej akcji to ogromny sukces – oka-
zało się, że był to jeden z naj-
wyższych wyników Dni Dawców
DKMS w Polsce, a przecież każda
nowa osoba w bazie jest niezwykle
ważna. Może to właśnie Tobie uda
się komuś pomóc! 

Bardzo dziękujemy wszystkim
zaangażowanym: wolontariuszom,
właścicielom firm i dyrektorom in-
stytucji, w których rejestrowaliśmy
oraz nowym potencjalnym daw-
com. Wasza pomoc oraz zaangażo-
wanie są nieocenione. 

Jeśli natomiast nie udało Ci się
zarejestrować w czasie naszej akcji,
dalej masz szansę, aby dołączyć do
bazy bohaterów. Wejdź na stronę
www.dkms.pl i zamów bezpłatny
formularz rejestracyjny, który do-
trze do Ciebie w ciągu kilku dni
pocztą. Pomożesz? Bo możesz.
Masz to w genach!

Pospieszyli 
z pomocą chorym
na białaczkę

W
czasie pobytu w na-
szej gminie powstaną
też nowe prace, a naj-

lepsze z nich zostaną nagrodzone 
w konkursie pt. „Impresje Mieleń-
skie”. Oficjalne zakończenie wraz 
z prezentacją zwycięzców odbędzie
się 4 maja o godz. 11:00 w Ośrodku
„Krokus”. Również w Krokusie 
w tym samym dniu o godz. 15:30 od-
będzie się spektakl teatru kukiełko-
wego „Samolubny gigant” na pod-
stawie baśni Oskara Wilde’a o tym

samym tytule, opowiadającej o po-
trzebie życzliwości i serdeczności 
w kontaktach człowieka z innymi
ludźmi. Przedstawienie nie tylko
dla najmłodszych – zapraszamy
również dorosłych widzów. 

Miło nam poinformować, że
stowarzyszenie postanowiło zaan-
gażować się w Uniwersytet Trzecie-
go Wieku (więcej o inauguracji na
stronie www.ckm.mielno.pl). Pani
Gabriela, która przyjdzie do nas 
z Wołomina, poprowadzi warsztaty

wycinanek artystycznych w ramach
zajęć twórczych Uniwersytetu. 

Zwieńczeniem pleneru będzie
wernisaż w Centrum Kultury 
w Mielnie (8 maja o godz. 14:00), 
w czasie którego stowarzyszenie
wspólnie z Burmistrz Mielna pod-
sumuje artystyczny tydzień w Miel-
nie. Zapraszamy!

zapraszamy na artystyczną majówkę
Stowarzyszenie Silesia Tak art ponownie wybrało Mielno na swój twórczy przystanek! Kilkudniowy plener artystyczny
rozpocznie się 2 maja prezentacją prac członków stowarzyszenia. Podziwiać je będzie można przy fontannie na dep-
taku przy ul. Kościuszki w Mielnie w godz. 12:00-18:00. 



8
aktywnie www.facebook.com/GminaMielno www.mielno.pl | Kwiecień 2018 | nr 4 (40) |

Najmłodszy zawodnik 
Mistrzostwa Gminy Mielno 
w biegach przełajowych
chłopców okazał się najlepszy.
Statuetkę wywalczył adrian 
Piskorski (rocznik 2008).

Zawody przeprowadzone zo-
stały tradycyjnie w lesie, tuż za gro-
dziskiem od ul. Kościelnej na 
dystansie 1000 metrów 13 kwietnia,
w piątek. 

Zawodnikom sprzyjała słonecz-
na pogoda, a w gronie 16 biegaczy
ze szkół podstawowych Mielna 
(12 osób) i Sarbinowa (4 osoby) 
z rocznika 2005 i młodsi, najlep-
szym przełajowcem okazał się – po

raz pierwszy w historii zawodów 
– najmłodszy zawodnik na trasie. 

Statuetkę Mistrza Gminy na
rok szkolny 2017/2018 i złoty me-
dal wybiegał uczeń klasy IV a SP
Mielno – Adrian Piskorski! Na II
miejscu finiszował Fabian Banaś
(rocz. 2006, kl. VI a), a brąz wywal-
czył Jakub Koza (rocz. 2006, kl. V
b) – obaj z SP Mielno. Niespodzian-
ką można nazwać dopiero IV miej-
sce ucznia z rocznika 2005, a był
nim Wiktor Szymczak z kl. VI a.
Wszystkich zachęcamy do biegania!

Wszystkim zawodnikom gratu-
lujemy waleczności i osiągniętych
wyników. 

TaDeUsZ JUreK

Najmłodszy mistrz gminy

Młodzi piłkarze z Mielna 
zdobyli V. miejsce w finale
Województwa zachodniopo-
morskiego Turnieju 
„z podwórka na stadion 
o Puchar Tymbarku”. 
Mecze zgromadziły blisko 500
zawodników w kategorii U12. 

11 kwietnia na szczecineckim
stadionie miejskim, jednocześnie
na ośmiu trawiastych boiskach, od-
były się finałowe, wojewódzkie roz-
grywki, których efektem miał być
finał na Stadionie Narodowym 

w Warszawie. W szczecineckim
etapie uczestniczyło 38 drużyn pił-
karskich: 17 zespołów dziewczęcych
i 21 chłopięcych. 

Uczniowie Szkoły Podstawo-
wej w Mielnie, będący mistrzami
powiatu koszalińskiego, doszli do
ćwierćfinału. Na swojej drodze
pokonali 3:1 SP nr 3 ze Stargardu
oraz wywalczyli remis 3:3 z SP nr 3
w Gryficach. W zaciętym ćwierćfi-
nale nasi piłkarze ulegli KS Bałtyk
reprezentującym SP nr 7 w Kosza-
linie – jak się okazało później
zwycięzcy całego turnieju w za-

chodniopomorskim w kategorii
U12. 

Gratulujemy zespołowi zdoby-
tego miejsca, a opiekunowi – Tade-
uszowi Jurkowi – tak walecznych
zawodników.

Szkołę w Mielnie dzielnie re-
prezentowali: Maksymilian Juch-
niewicz (kapitan zespołu i strzelec
4 goli), Jakub Koza (bramkarz),
Piotr Swaryczewski (1 gol), Gracjan
Prajs (1 gol), Patryk Wieruszewski,
Franciszek Lawrenc, Jakub Szul-
czewski, Fabian Banaś, Jan Mierze-
jewski i Maksymilian Sobko. 

Puchar Tymbarku

D
o udziału zachęcamy
nie tylko zawodowców,
ale i amatorów – dla

startujących przewidziane są atrak-
cyjne nagrody, a dodatkowo może-
my zagwarantować, że sama satys-
fakcja z uczestnictwa będzie warta
tego wysiłku!

KTo MoŻe wZiąĆ
UDZiał?

Odpowiedź jest prosta – każdy!
Wystarczą kije, wygodne buty i po-
zytywna energia. Dzięki różnym
kategoriom wiekowym i trzem dy-
stansom (5 km, 10 km oraz 21,1 km)
nie musisz być ekspertem, aby do-
łączyć do zawodów.

MoC KiJKÓw
Nordic Walking to sposób na

utrzymanie dobrej kondycji, który
powstał specjalnie dla narciarzy
biegowych. Łatwość wykonywania
treningu oraz ogromna ilość ko-

rzyści zdrowotnych sprawiły jed-
nak, że forma rekreacji stała się 
hitem wśród amatorów zdrowego
stylu życia na całym świecie! Mar-
sze z kijkami angażują do pracy
mnóstwo partii mięśniowych (na-
wet do 90% mięśni całego ciała!),
jednocześnie stymulując je znacz-
nie intensywniej niż przy zwyczaj-
nym spacerowaniu lub bieganiu.
Nie można jednak zapomnieć 
o poprawnej technice, która jest
kluczowa w tym sporcie. Należy
odpowiednio odepchnąć się kijka-
mi od podłoża – tak, aby odciążyć
stawy dolnych części ciała, a zaan-
gażować mięśnie górnej. Jeśli nie
wiesz, jak poprawnie chodzić, 
a chciałbyś rozpocząć swoją przy-
godę z tą aktywnością, tym bar-
dziej odwiedź nas w czasie PPNW.
Przed zawodami wyspecjalizowani
instruktorzy udzielą krótkiego
szkolenia, które sprawi, że poczu-
jesz się pewniej!

nie TylKo 
sporTowo

Przyświeca nam zasada „coś
dla ducha, coś dla ciała”, dlatego
tego samego dnia na scenie przy
deptaku wystąpi dla Was FAJTERS,
a animatorzy przygotują zabawy dla
najmłodszych. 

niespoDZianKa 
Dla MiesZKaŃCÓw

Zarejestruj się już teraz i nie
płać za udział w inauguracji. 100
pierwszych osób z gminy Mielno,
które dokonają zapisu na stronie
www.pucharpolskinw.pl, nie mu-
szą dokonywać opłaty. 5 dni przed
startem zapisy te zostaną oznaczo-
ne przez nas w systemie jako opła-
cone. 

Wszelkich informacji o zawo-
dach oraz pomocy w rejestracji
udziela Centrum Kultury w Miel-
nie.

Mieleńskie wędrowanie
Po raz drugi w Mielnie rozpocznie się ogólnopolski cykl Pucharu
Polski Nordic Walking. Inauguracja tych prestiżowych zawodów 
odbędzie się już 5 maja. Jest nagroda dla aktywnych mieszkańców
gminy – 100 darmowych „wpisówek”!


