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P
o przeprowadzeniu konsul-
tacji z mieszkańcami Gmi-
ny Mielno, Rada Miejska

Mielna opiniuje negatywnie zmianę
granic pomiędzy Gminą Sianów i Gmi-
ną Mielno polegającej na wyłączeniu 
z Gminy Mielno obrębu ewidencyjnego
Łazy i włączeniu go do Gminy Sianów.

Wykonanie uchwały powierza się
Burmistrzowi Mielna. Uchwała wcho-
dzi w życie z dniem podjęcia.

Zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej
Mielna z dnia 30 grudnia 2021 r. w spra-
wie przeprowadzenia konsultacji spo-
łecznych z mieszkańcami Gminy Miel-
no w tej sprawie, w dniach od 3 stycznia
2022 r. do 17 stycznia 2022 r. przeprowa-
dzone zostały konsultacje społeczne 
z mieszkańcami Gminy Mielno.

Złożono ogółem 908 ankiet, 
w tym 881 ankiet ważnych i 27 ankiet nie-
ważnych. Na pytanie „Czy jest Pani/Pan
za odłączeniem obrębu ewidencyjnego Łazy
od Gminy Mielno i włączeniem go do Gminy
Sianów?” 

„JESTEM ZA” –5 osób,
„JESTEM PRZECIW” – 858 osób,
„WSTRZYMUJĘ SIĘ” – 18 osób.

W całej Gminie Mielno liczba
uprawnionych do wypełnienia ankie-
ty było 3957 osób (69 w Łazach).

Frekwencja wyniosła 22%, a w samym
sołectwie Łazy 78%. Wyniki jedno-
znacznie potwierdzają, że mieszkań-
cy Gminy Mielno są przeciwko odłą-
czeniu Łaz. Aż 97,4% mieszkańców
gminy powiedziało stanowcze „NIE”
pomysłowi zmiany granic administra-
cyjnych. Za przyłączeniem było 0,6%,
a wstrzymało się 2% mieszkańców
gminy. Najistotniejsze jest jednak
zdanie samych zainteresowanych,
czyli mieszkańców Łaz. Na 54 osoby

biorące udział w konsultacjach aż 52
było przeciwko odłączeniu sołectwa
Łazy od Gminy Mielno (co stanowi
96,3%), dwie osoby się wstrzymały
(3,7%). Nie było natomiast nikogo kto
poparłby przyłączenie Łaz do Gminy
Sianów. 

Wyniki są jasne i czytelne. Po-
twierdzają wolę lokalnej społeczno-
ści. Są ich głosem sprzeciwu wobec
nieuprawnionych dążeń Gminy Sia-
nów. Co więcej prawdziwi mieszkań-

cy i przedsiębiorcy z Łaz są na tyle
zdeterminowani, aby Łazy pozostały
w Gminie Mielno, że wystosowali
specjalny list do władz województwa 

i decydentów w rządzie, w którym
sposób zdecydowany przeciwstawiają
się działaniom Gminy Sianów.

Proponowana zmiana granic
Gminy Mielno przede wszystkim nie
uzyskała akceptacji zarówno miesz-
kańców sołectwa Łazy jak i całej Gmi-
ny Mielno oraz spotkała się z ich sta-
nowczym sprzeciwem.

Poza tym spowoduje:
• zablokowanie możliwości natu-

ralnego rozwoju Miasta Mielno na
wschód, w jedynym możliwym kie-
runku: w 2021 r. do władz Gminy
Mielno wpłynął wniosek osiedla
Unieście znajdującego się w Mielnie 
o powiększenie terenu miasta Mielna
o część sołectwa Łazy;

• utratę przez Gminę Mielno nie-
zwykle cennych przyrodniczo tere-
nów, gdyż sołectwo Łazy leży w ob-
szarze chronionego krajobrazu (Ko-
szaliński Pas Nadmorski) i wchodzi
(z wyjątkiem terenu zabudowanego)
w skład obszaru Natura 2000;

• dezintegrację społeczną Gminy
Mielno polegająca na zerwaniu więzi
ukształtowanych historycznie;

• zniszczenie wieloletniej współ-
pracy powstałej w dotychczasowych
strukturach administracyjnych;

• utratę tożsamości administra-
cyjnej sołectwa Łazy poprzez włącze-
nie go do Gminy i Miasta Sianów;

• dodatkowe koszty i utrudnienia
dla mieszkańców Łaz związane z wy-
mianą dokumentów.

Zatem mając na uwadze powy-
ższe uznać należy, iż zaproponowana
zmiana granic Gminy Mielno nie
uzyskała akceptacji mieszkańców.

(szerzej na str. 4-5)

Radni zdecydowanie pRzeciw zmianom administRacyjnym gminy 

„Nie” dla odłączenia Łaz 
25 lutego radni gminy Mielno jednogłośnie przyjęli uchwałę Rady Miejskiej Mielna w sprawie wyrażenia
opinii dotyczącej zmiany granic pomiędzy Gminą Sianów i Gminą Mielno. 

8.576 osób weszło do zimnego Bałtyku podczas
XIX Międzynarodowego Zlotu Morsów w Mielnie. 
Zanurzeni w morzu o temperaturze 2 stopni Celsjusza zaśpiewali hymn
„Batyckie morsy” i pokazali, że łączy ich wspólna zabawa i zimowe hobby
jakim jest morsowanie. Frekwencja potwierdziła, że Mielno jest niekwes-
tionowaną światową stolicą morsów. Gościliśmy ponad 250 klubów z roz-
ległych zakątków globu. (więcj na str. 2-3)

„Przejrzeli na oczy” – wyjątkowo
pięknie. Zagrali z uśmiechem, rado-
ścią, jubileuszowo i… brawurowo, bo
warunki atmosferyczne nie napawały
tego dnia optymizmem. Sztorm, wiatr 
i brak plaży uniemożliwił zrealizowa-
nie pełnego programu imprezy. Nie-

które sztaby odwołały 30 Finał WOŚP
w plenerze. Mielno walczyło. Zmienio-
no lokalizację. Ekspresowo zmodyfiko-
wano plany. I osiągnięto sukces. WOŚP
Sztab Mielno zebrał w tym roku dla
okulistki dziecięcej – 48.209 złotych. 
(więcej na str. 6-7)

Mielno grało w Orkiestrze

Morsy opanowały
Mielno

– Jesteśmy jak jedna, wielka ro-
dzina, która ma swoje problemy 
i bolączki ale stanowimy jeden
organizm i nie chcemy tego
zmieniać – tak na lutowej sesji
mówili zgodnie mieszkańcy Łaz
w swoim wystąpieniu – apelu
przeciwko odłączeniu ich sołect-
wa od gminy Mielno. 
Jednomyślni, solidarni, oburzeni
uderzeniem w ich tożsamość 
administracyjną, więzi społeczne
i lokalną gospodarkę – mieleń-
scy radni jednomyślnie wyrazili
w uchwale swój sprzeciw wobec
zmiany granic pomiędzy Gminą
Sianów a Gminą Mielno, polega-
jącej na oderwaniu Łaz i włącze-
niu ich do Gminy Sianów.
– Nie ma naszej zgody na takie
działanie. To aneksja. Łazy były,
są i będą NASZE – tak mieleńscy
samorządowcy spuentowali po-
stępowanie władz sianowskiego
ratusza.
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8.576 osób weszło do zimnego Bał-
tyku podczas XIX Międzynarodowego
Zlotu Morsów w Mielnie. Zanurzeni 
w morzu o temperaturze 2 stopni 
Celsjusza zaśpiewali hymn „Bałtyckie
morsy” i pokazali, że łączy ich wspólna
zabawa i zimowe hobby jakim jest
morsowanie. Frekwencja potwierdziła,
że Mielno jest niekwestionowaną
światową stolicą morsów. Gościliśmy
ponad 250 klubów z rozległych 
zakątków globu.

N
ajstarsza foczka na Zlocie
to 95-letnia Krystyna Ga-
rala z klubu Morsy Dębo-

wa Kędzierzyn-Koźle, a najstarszym
morsem był 80-letni Zygmunt Nyka,
który przyjechał z klubu „Morsy Szu-
bin”. I miejsce w Turnieju Mrozoodpor-
nych wywalczył klub „Wodne Niebo” 
z Ostrorogu. Natomiast najpiękniej
przebraną ekipą były morsy z Toma-
szowa Mazowieckiego, które skradły
show i otrzymały pierwsze miejsce 
w tematycznym konkursie. Ich pomysł
na wizualizację przewodniego motta
Zlotu „dzieci – kwiaty w Bałtyku” ocza-
rował nie tylko jury i stał się przykła-
dem, iż w Mielnie zimą królowało
prawdziwe Flower Power.

Otwarciu Zlotu towarzyszyło od-
słonięcie rzeźby morsika – plażowi-
cza, autorstwa Romualda Wiśniew-
skiego. Morsik otrzymał imię Hilary
czym upamiętniliśmy zmarłego nie-
dawno Hilarego Kubscha – założycie-
la Zlotów w Mielnie. Mamy taki am-
bitny plan i wierzymy, że rzeźba ta za-
początkuje nową tradycję w naszej
gminie, a na mapie atrakcji turystycz-
nych pojawi się cały szlak tematycz-
nych morsików z humorem.

W piątek kibicowaliśmy ponad
200 uczestnikom biegu po plaży. Zwy-
cięzca 5-kilometrowej trasy pokonał
ją w zaledwie 20 minut! Nagrody jed-
nak czekały na wszystkich biegaczy. 
I tak każdy z nich otrzymał medal 
i śniadanie przygotowane przez Me-
dical SPA Unitral w Mielnie – patrona
konkurencji. 

OswOić zimNO
Jak obcować zimnem i poznać

granice własne ciała pozwoliło spotka-
nie z Valerjanem Romanovskim, kil-
kukrotnym rekordzistą Guinnessa po-
dejmującym ekstremalne wyzwania.
Mistrz poprowadził 2. Mistrzostwa
Polski w Morsowaniu, w których pra-
wie 100 osób dotknęło zagadnienia
związanego z hipotermią. I nie wynik
był w tej konkurencji najważniejszy

MORSY OPANOWAŁY MIELNO 

Olga Roszak-Pezała, burmistrz Mielna:

– Zlot to przede wszystkim ludzie – mega pozytywni, radośni, aktywni i uśmiechnięci.
Takich ludzi pandemia „wyciszyła”. Zatem wszyscy potrzebowali i my też potrzebo-
waliśmy kontaktu z drugim człowiekiem. I tej zabranej nam normalności, właśnie 
teraz docenionej. Klimat jaki towarzyszył tegorocznej podwójnej edycji MZM był 
jedyny, niepowtarzalny, wyjątkowy, o potężnej mocy, i magicznej sile.
Frekwencja przeszła nasze najśmielsze oczekiwania. To cieszy ale też podnosi 
poprzeczkę – ciągłego modyfikowania formuły imprezy. Jednak z takim kreatywnym
organizatorem jestem spokojna o jubileusz.

OPINIE



Ryszard Bazarnik – artysta, performer,
pasjonat stylu etno. Z sukcesem realizuje
warsztaty bębniarskie i niecodzienne
przedstawienia. Multiperkusjonista, autor
spektakularnych i ekstremalnych widowisk
muzycznych: „Koncert Na Ścianie”. Zdarza
mu się grać na przeróżnych przedmiotach
domowego użytku. To do niego i publicz-
ności Woodstocka należy Rekord 
Guinnessa w grze na Największym Bębnie
Świata.

– Czym dla Ciebie było wspólne

granie z morsami w Mielnie? 

– Morsy to bardzo pozytywna społeczność. Temat tegorocznej edycji,
czyli Dzieci Kwiaty idealnie wpasował się w charakter tych ludzi, a my mog-
liśmy dołożyć jeszcze jedną wesołą cegiełkę, która łączy wszystkich, czyli mu-
zykę. Wspólne granie miało ich zintegrować jeszcze bardziej, a jednocześnie
pokazać miłość, która płynie z wspólnego grania. I wiemy, że to nam się uda-
ło!

– Jak na tle muzykowania wypadli uczestniczy warsztatów bębniar-

skich podczas Międzynarodowych Zlotów Morsów w Mielnie? Coś było

innego, wyjątkowego?

– Uczestnicy Zlotu wypadli niesamowicie! Wszyscy ogromnie się angażo-
wali, byli chętni do zabawy oraz integracji. Wspólnota między nimi – a więk-
szość uczestników wcześniej się nie znała – była widoczna od razu. Morsy wy-
padły dobrze również muzycznie. 

– Czym dla ludzi – szczególnie amatorów – jest uczestnictwo w tego

typu wydarzeniach muzycznych?   

– To połączenie nauki, świetnej zabawy oraz – a może przede wszystkim 
– ogromnej dawki kreatywności. W czasach, gdy spędzamy coraz więcej czasu
przed ekranem TV, komputera lub telefonu, taka chwila kreatywności jest po-
trzebna. Dobrze wpływa na nasze samopoczucie, umiejętności społeczne i in-
spiruje do dalszego działania. Kto wie – może po tej muzycznej przygodzie 
w Mielnie, ktoś zdecyduje się zostać bębniarzem na zawsze! 

***

Walerian Romanowski – absolwent
Gimnazjum w Awiżeniach, jako pierwszy
przejechał na rowerze – przez 48 godzin non
stop – blisko pół tysiąca kilometrów zamarz-
niętych terenów Ojmiakon, zdobywając 
„zimowego Guinnessa”. Na jego koncie jest
też inny rekord: „Największe przewyższenie
w jeździe na rowerze przez 12 godzin”. Eks-
perymentuje także w komorach termokli-
matycznych. W jednej z nich spędził 100 go-
dzin w temperaturze –50 stopni. W 2021
roku sportowiec odziany jedynie w kąpie-
lówki był zanurzony po szyję w kostkach
lodu aż 3 godziny i jedną minutę i ustanowił
w tej dziedzinie Rekord Guinnessa. 

– Ponad 100 uczestników wystartowało w 2. Mistrzostwach Polski

w Morsowaniu, które były jednym z ważniejszych projektów w ramach

tegorocznej edycji MZM w Mielnie. Co wyróżniało tych ludzi? Co chcieli

udowodnić? Czy w ogóle coś chcieli? Co poznać podczas tak ekstremal-

nej konkurencji? Kim byli?

– To przede wszystkim osoby, które chciały poznać granice własnego orga-
nizmu. Jestem przekonany, że znacznie lepiej było sprawdzić swoje możliwości
podczas Mistrzostw niż indywidualnie. Nad bezpieczeństwem czuwali wykwa-
lifikowani ratownicy, a zawodnicy mogli w sposób kontrolowany przeanalizo-
wać, jak ich organizm zachowuje się po 10 min.,  30 min. czy nawet po godzi-
nie. Była to niepowtarzalna okazja, by w bezpiecznych warunkach poznać swo-
je możliwości.

– Jaki jest cel takich zawodów? 

– Przede wszystkim edukacyjny. Świadomość na temat obcowania z zim-
nem i zagrożeń w społeczeństwie jest niestety niewystarczająca. Co to jest hi-
potermia? Jak się objawia? W jaki sposób pomóc osobom z hipotermią? Praw-
dopodobnie większość osób nie zna poprawnych odpowiedzi. Podczas Mist-
rzostw można się było tego dowiedzieć. I nie dotyczy to wyłącznie osób, które
startują i doświadczą reakcji własnego ciała. Dotyczy to również kibiców, ob-
serwatorów… Każdy zainteresowany mógł z bliska zobaczyć chociażby, jak
przywrócić właściwą temperaturę ciała. Nauczamy, jak rozpoznawać ewentual-
ne zagrożenia. 

– Co jest najważniejsze w podejmowaniu takich wyzwań? Nad czym

powinni popracować przyszli i jak obecni uczestnicy Mistrzostw?

– Przede wszystkim w sytuacji dyskomfortu, gdy jesteśmy w zimnej wo-
dzie lub lodzie, musimy przestawić swój umysł na myślenie, które nie rozpozna
tego jako zagrożenie. Musi być wyciszony i spokojny. Dopiero wtedy jest współ-
praca między umysłem, a ciałem Gdy się stresujemy, denerwujemy drżeniem
mięśniowym – ten powrót jest nie tylko trudniejszy, ale też znacznie dłużej
trwa. Samo drżenie mięśniowe powinno natomiast być traktowane pozytyw-
nie. Oznacza bowiem przywracanie prawidłowej temperatury ciała. Przeważ-
nie trwa 20-30 min., ale jeśli spędzimy w wodzie 1 godzinę, mniej więcej tyle
będzie trwało przywracanie temperatury. Może się również zdarzyć, że drżenie
nie wystąpi w ogóle (zazwyczaj dzieje się tak u osób, które nie uprawiają spor-
tu) i organizm będzie rekompensował straty innymi metodami.
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ale… ludzki umysł. Podczas tegorocz-
nego wydarzenia rekordzista spędził
w zimnej wodzie 2 godziny 15 minut,
ale tak naprawdę wygrani są wszyscy.
Każdy pokonał własne bariery i co naj-
ważniejsze – zrobił to pod okiem pro-
fesjonalistów – Medyk Rescue Team.

BęBnimy…
W sobotę odbyły się na plaży

warsztaty bębniarskie, które brawu-
rowo poprowadził Ryszard Bazarnik 
– kreator wydarzeń niewiarygodnych
i performer. Połączył on wspólnym
graniem w Mielnie ponad 200 osób, 
a towarzyszył wyzwaniu także Bar-
tosz Gułaj, instrumentalista współ-
pracujący ze światowymi gwiazdami
muzyki afrykańskiej. Finał pracy tego
teamu muzyków można było usłyszeć
podczas niedzielnej parady morsów
ulicami miasta.

Koncertowe

morsowanie

Ponadto w sobotni wieczór na
specjalnie dedykowanej morsom 
i foczkom scenie zaśpiewał zespół
„Piersi” i „Drugi Tydzień”. Dopisała
atmosfera, pogoda i nastroje. To prze-
łożyło się na wysoką ilość zawartych
ślubów w Zimowym Palcu w kształcie
igloo, gdzie mistrzem ceremonii był
sam Mors Lennon. I nie istotne było
dla zakochanych, że śluby zawarte 
w tym miejscu były ważne tylko pod-
czas zlotu i tylko w Mielnie… bo mi-
łość czuć było wszędzie. A między nią

odgłosy hymnu hippisów „All You
Need Is Love”. Te rytmy i ta energia
była przede wszystkim obecna pod-
czas sobotniej i niedzielnej Wielkiej
Kąpieli, bo połączyliśmy w jedną dwie
edycje imprezy. I tak na oczach mnó-
stwa gości i sympatyków morsowania
do zimnego Bałtyku wskoczyły morsy
i foczki z całego świata, w różnym
wieku, z ponad 250 klubów. 

Oni też pokazali światu, że w lu-
tym w Mielnie może być kolorowo,
kwieciście i gorąco od emocji. A te
sięgnęły zenitu. To oni w baliach, sau-
nach i strefach chilloutu przekazali
światu pozytywną energię szczęśli-
wych ludzi.

Oczywiście, oprócz zabawy każ-
dy nasz projekt pełen jest wydarzeń
towarzyszących i eventów wspierają-
cych chorych, potrzebujących, czy
skrzywdzonych. W tym roku wolon-
tariusze z Never give up Muszkietero-
wie szpiku zbierali fundusze na lecze-
nie małych pacjentów z oddziałów
onkologicznych, jak i zestawy puzzli
oraz gier Monopolly. Nie zabrakło
mieleńskiego dołączenia do wspólne-
go tańca – One Billion Rising (Nazy-
wam się Miliard), będącego ogólnoś-
wiatowym protestem przeciwko prze-
mocy wobec dziewcząt i kobiet.

Nad bezpieczeństwem uczestni-
ków Zlotu czuwała w wodzie i na lą-
dzie ekipa około 300 osób, a wśród
nich ratownicy medyczni, nurkowie,
lekarze, pielęgniarki, ochroniarze,
wolontariusze. Widać było ich troskę.

Byli wszędzie – niczym anioły – czuj-
ni i odpowiedzialni. Brawo.

spotKamy się za roK

Organizatorzy – Centrum Kultu-
ry w Mielnie – kolejny jubileuszowy XX
MZM zapowiedzieli na 9–12.02.2023 r.
Już ruszyły przygotowania – motyw
przewodni kolejnego morsowego pro-
jektu zostanie ogłoszony światu pod
koniec tego roku. 

Zagrało z nami i objęło 
ogólnopolski patronat medialny:

– Radio ESKA

Partnerami tegorocznego Zlotu byli:
– LECH FREE  

– Hotel Medical Spa „Unitral” 

w Mielnie

– Arctica 

– VINGBERG 

– ICEWOLF

– Krajowy Ośrodek Wsparcia 

Rolnictwa 

– Centralny Ośrodek Szkolenia LZS

Międzynarodowe Zloty Morsów
w Mielnie organizowane są 
od 2004 r. Jest to największa
tego typu impreza na świecie.
Do tej pory nie został pobity 
Rekord Guinnessa w grupowym
zanurzeniu w zimnej wodzie 
w jednym miejscu, który został
ustanowiony w Mielnie najpierw
w 2010 r. a następnie w 2015 r.

Anna Ledochowicz, dyrektor Centrum Kultury w Mielnie, 
organizator Międzynarodowych Zlotów Morsów w Mielnie:
– W tym roku, chcąc nadrobić ubiegłoroczną edycję straconą przez pandemię, połączyliśmy 18. i 19. Międzynarodowy Zlot Morsów 
w Mielnie w jedno wydarzenie. Czuliśmy, że osiemnastka nie może przepaść i wręcz musi być huczna, bo należy się naszym gościom 
i przyjaciołom. I kiedy wyczerpaliśmy pulę rejestracji on-line (czyli około 6,5 tys. osób) to zbudowało się w nas napięcie. Napięcie będą-
ce mieszanką stanu szczęścia i euforii ale także mega odpowiedzialności. To nie był po porostu duży projekt to była podróż pełna zakrę-
tów niezależnych od nas jak np. pogoda, plaża, wiatr, kondycja uczestników. Jednak widząc wielki finał, czując radość morsów, obcując
z pozytywną energią samego Zlotu wiemy, że nasza praca ma sens, że służy nie tylko propagowaniu zdrowego stylu życia, ale przede
wszystkim buduje i wzmacnia miłość ludzi, i do ludzi. To zasługa sztabu fachowców w swoich dziedzinach, teamu z którym można zdo-
bywać szczyty. Tego jestem pewna.

ROZMOWY
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ZbieG okolicZności…
Przypomnijmy, w połowie grudnia

2021 r. Rada Miejska w Sianowie podjęła
uchwałę rozpoczynającą procedurę włą-
czenia w swoje granice Łaz. Burmistrz
Sianowa ogłosił wtedy, że sytuacja wyni-
ka tylko i wyłącznie z listu, jaki otrzy-
mał w tej sprawie od mieszkańców oraz
przedsiębiorców z tej miejscowości.
Dumnie wybrzmiewało wtedy, że za
taką zmianą administracyjną opowiada
się większość społeczności Łaz, więc
procedura będzie tylko formalnością.
Pojawiały się jednak głosy poddające
pod wątpliwość rzekomą listę poparcia,
a obserwatorzy twierdzili, że to wręcz
niemożliwe, aby po 5 dniach od otrzy-

mania listu przygotować uchwałę wraz
z szerokim uzasadnieniem oraz doku-
mentacją – i jeszcze tę uchwałę zdążyć
w tym czasie przegłosować. 

– Nie wierzyliśmy w to, co mówił
burmistrz Sianowa, ponieważ jesteśmy
w stałym kontakcie z naszymi miesz-
kańcami i wiedzieliśmy, że większość
przedstawicieli społeczności z Łaz na-
wet nie słyszała o takiej inicjatywie,
więc w jaki sposób mieliby ją popierać 
– zastanawia się Dominik Gronet, za-
stępca burmistrza Mielna. Mieszkańcy
najczęściej powtarzają, że wszystko
musiało być przygotowane dużo wcześ-
niej. – Przecież nie ma przypadków, czy
zbiegów okoliczności, a tutaj widać jak
na dłoni, że ktoś po cichu zbierał podpi-

sy w zaufanym gronie, a w tym czasie
powstawała dokumentacja w sianow-
skim urzędzie. Wszystko miało wyglą-
dać jak oddolny ruch mieszkańców, ale
tak naprawdę nikt z Sianowa nawet nie
zapytał nas o zdanie. Dopiero w konsul-
tacjach mogliśmy jasno pokazać, że nie
interesuje nas gmina Sianów – zapew-
nia mieszkaniec Łaz.

GŁoS MieSZkańcóW (nie)
jeSt najWażniejSZy
Władze Gminy Mielno podkreśla-

ją, że to druga już taka próba w ciągu 10.
ostatnich lat. 

– Gmina Sianów próbowała ode-
rwać od nas Łazy w 2012 r., ale już wtedy
wszystkie realne argumenty stały po na-

     
     

   
    

     
    

     
    
   

    
    

     
     
      

     
     

    
    

      
     

     
      

      
      

   
    

    
    

     
     

    
     

     

     
      

      
   

    
      

  
    

       
   

      
  

     
   

     
    

    
    

   
     

     
    

      
     

    
     

   
        

      
     

       
     

     
   
   

MIeszkAńcy gMINy MIelNO PrzecIwkO PróbIe OderwANIA czę  

96 PROcENt PRzEcI
Dobiegły końca konsultacje społeczne w Gminie Mielno, których wyniki są bezdys       
nie chce, aby ich miejscowość miała zostać wyłączona z Gminy Mielno i włączona       
mieszkańcy całej Gminy Mielno, którzy w 97% opowiedzieli się za pozostaniem Łaz        
frekwencji w Łazach – 78% oraz w całej gminie – 22%. Mieszkańcy Łaz podkreślają           
a cała ta sytuacja została sprowokowana działaniami kilku sezonowych przedsiębio

Mieszkańcy - „NIE”
Zakończyliśmy konsultacje w Gminie Mielno dotyczące odłą-
czenia sołectwa Łazy od Gminy Mielno i przyłączenia do Gminy
Sianów. Wyniki jednoznacznie potwierdzają, że mieszkańcy
Gminy Mielno są przeciwko odłączeniu Łaz.
Aż 97,4% mieszkańców gminy  powiedziało stanowcze „NIE” pomy-
słowi zmiany granic administracyjnych.

Najistotniejsze jest jednak zdanie samych zainteresowanych czyli mieszkańców
Łaz, aż 96,3% było przeciwko odłączeniu sołectwa Łazy od Gminy Mielno.

Frekwencja w Łazach wyniosła 79%. 

Nie było żadnego głosu w Łazach za przyłączeniem sołectwa do Gmi-
ny Sianów.

Wyniki są jasne i czytelne. Potwierdzają wolę lokalnej społeczności. Są ich gło-
sem sprzeciwu wobec dążeń Gminy Sianów.

Ponadto mieszkańcy Łaz przekazali na ręce Ministra Pawła Szefernakera list 
z prośbą o zaniechanie i wstrzymanie procesu odłączenia Łaz od Gminy Sianów. 
Pod apelem podpisało się aż 64 mieszkańców wsi Łazy.

Na lutowej sesji radni Rady Miejskiej Mielna radni podjęli stosowną chwałę
uwzględniając wyniki konsultacji i opinie lokalnej wspólnoty. 

Olga Roszak-Pezała, 
burmistrza Mielna:

„Nie ma żadnych argumentów
przemawiających za tym, by prze-
nosić miejscowość z jednej gminy do
drugiej. Praktykowane jest powięk-
szanie miast kosztem sąsiednich
gmin, ale oderwanie jednej wsi 
z gminy i włączanie jej do drugiej
jest absurdem. 

Miejscowość Łazy od pół wieku
jest w Gminie Mielno. I z wsi prze-
kształciła się w miejscowość tury-
styczną cenioną ze względu na ob-
szary chronionej natury, dzikość
plaż, urokliwość małych miejsc nad Bałtykiem. Jeśli irracjonalny pomysł odłączenia
Łaz dojdzie do skutku to właśnie mieszkańcy tej wsi drożej zapłacą w pierwszej kolej-
ności za śmieci, wodę i kanalizację. Ponadto podniosą olbrzymie a niedopowiedziane
dzisiaj koszty tej transformacji.”

OPINIA

Działania polegające na prób    
Sianowa części Gminy Mielno, tj     
tego obszaru w granice Gminy Si   
i z całą mocą potępić. 

Ponieważ władze Sianowa cz       
więc działanie wysoce szkodliwe.

Nie padają w tej sprawie żadn   
ty, które uzasadniają takie posun   

Można przypuszczać, że głów    
jest przejęcie niezwykle atrakcyjn   

Tereny te zostały zagospodar     
dzenia komunalne kosztem mie   
Trwało to wiele lat.

Władze Sianowa z premedyta     
mieszkańców i kosztem Gminy M

ZROT dostrzega aktywną i pr   
Mielno prowadzoną w minionych     
rze zogniskowana była na rozwij   
nego przy uwzględnieniu potrz    
ców. Można w związku z tym ży    
aktywność lokalnego samorządu   
wzięcia i troska o ład społeczny     
życia w sołectwie Łazy. Utrzyma    
ministracyjnych może stanowić   
nia tego stanu rzeczy.
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szej stronie. Co w tym najważniejsze,
nasi mieszkańcy nie chcieli, aby taka
zmiana administracyjna miała miejsce.
Dziś nie mogę zrozumieć postępowania
władz Gminy Sianów, które po ogłosze-
niu wyników konsultacji w gminie
Mielno i w samych Łazach, powinny
honorowo wycofać się z rozpoczętej
procedury. Przecież swoje działania
skupili wokół głównego argumentu, ja-
koby to większość mieszkańców Łaz
pragnęła takiej zmiany. Prawda jest jed-
nak taka, że 96% mieszkańców Łaz
chce pozostać w gminie Mielno. Jak 
widać, dla władz gminy Sianów głos
mieszkańców Łaz jednak nie jest naj-
ważniejszy – kwituje Olga Roszak-Peza-
ła, burmistrz Mielna. Sami mieszkańcy

i przedsiębiorcy z Łaz nie chcą tylko
przyglądać się z boku działaniom władz
Gminy Sianów, bo pragną móc decydo-
wać o swojej przyszłości. Z tego powodu
zebrali 64 podpisy poparcia listu (na 69
osób), który trafi na ręce ministra Pawła
Szefernakera. W dokumencie domagają
się wstrzymania podjętej przez Gminę
Sianów procedury, która jest absolutnie
wbrew woli mieszkańców Łaz. 

jak nie WiaDoMo
o co choDZi...
Więc o co tak naprawdę chodzi?

Złośliwi mogą powiedzieć, że o nad-
szarpniętą dumę i niespełnione ambicje
włodarza Gminy Sianów, który nie po-
godził się z porażką podczas pierwszej

próby oderwania Łaz od Gminy Mielno.
Zupełnie inne światło rzuca na tę spra-
wę kwestia, jaką znaleźć można w me-
diach społecznościowych Gminy Miel-
no, gdzie trwa kampania wykazująca
absurdy tej sytuacji, jak i ukazująca nie-
prawdziwe argumenty wykorzystywane
przez władze Gminy Sianów. Okazuje
się, że dużą rolę w całej sprawie może
pełnić niezabudowana mierzeja pomię-
dzy morzem i jeziorem Jamno. To te
niezurbanizowane, fenomenalnie poło-
żone hektary mogłyby być kąskiem dla
krajowych i zagranicznych dewelope-
rów. Obecnie teren jest ocalony przed
tzw. betonozą m.in. dzięki staraniom
instytucji środowiskowych, jak i samej
Gminy Mielno, która chce zachować
tam charakter przyrodniczej enklawy.
Gmina Sianów tak naprawdę nie ukry-
wa swoich zamiarów, bo w uzasadnie-
niu do uchwały rozpoczynającej proce-
durę zmiany granic wprost mówi się 
o inwestycjach na mierzei. Problem do-
strzegają też mieszkańcy Gminy Miel-
no, którzy w komentarzach na popular-
nym portalu społecznościowym piszą,
że jeśli nie wiadomo o co chodzi, to nie-
stety chodzi o pieniądze, bo który 
samorząd nie chciałby mieć dostępu 
do morza i stać się gminą nadmorską, 
a w dodatku pozyskać ogromne, nieza-
budowane tereny, na których mogą po-
wstać wielkie apartamentowce gwaran-
tujące wpływy do budżetu.

      ęści saMorządu

  iwników
          kusyjne: aż 96% mieszkańców miejscowości Łazy 

             do Gminy Sianów. Praktycznie tak samo zagłosowali
           z w Gminie Mielno. Wszystko to przy bardzo dużej

             ą, że nigdy nie chcieli odłączyć się od Gminy Mielno, 
         orców.

   bie odłączenia przez władze
    . Sołectwa Łazy i włączenia

     anów należy zdecydowanie
     

   zynią to po raz drugi jest to
   .

     ne merytoryczne argumen-
    ięcia i działania.

   wnym powodem tych działań
   nych terenów nadmorskich.

   rowane i uzbrojone w urzą-
   eszkańców Gminy Mielno.
   

   acją działają więc na szkodę
    Mielno.

Rada Turystyki Gminy Mielno sprzeciwia się próbie
zmian administracyjnych, których wynikiem miałoby być
odłączenie od Gminy Mielno obszaru ewidencyjnego Łazy 
i włączenie go do Gminy Sianów. W opinii Rady Turystyki
procedura wszczęta przez Gminę Sianów stwarza zagroże-
nie dla kształtowanej od wielu lat, opartej na turystyce lo-
kalnej ścieżki rozwoju Gminy Mielno. Z punktu widzenia
funkcjonowania i rozwoju turystyki, odłączenie sołectwa
Łazy od gminy Mielno jest nieuzasadnione ze względu na
kilka istotnych aspektów.

    orozwojową politykę gminy
   h latach, która w dużej mie-

    janiu potencjału turystycz-
   eb i oczekiwań mieszkań-
      ywić przekonanie, że dalsza

  u, podejmowane przedsię-
     y wpłyną na wysoką jakość 

    anie istniejących granic ad-
   swoistą gwarancję utrwale-

   

Przeprowadzone wśród mieszkańców Łaz i Gminy Miel-
no konsultacje społeczne potwierdzają jednoznacznie, że
mieszkańcy naszej gminy przeciwni są odłączeniu Łaz. Sta-
nowcze NIE przyłączeniu Łaz do Gminy Sianów wyraziło
97% mieszkańców. Wyniki pokazują jakie jest nastawienie
lokalnej społeczności do zuchwałych poczynań i planów sa-
morządu Sianowa. Włączenie sołectwa Łazy do gminy Sia-
nów jest podyktowane chęcią podniesienia prestiżu gminy
Sianów, wzbogacenia się kosztem innych, zwiększenia wpły-
wów do budżetu Sianowa. Gmina Sianów chce wykorzystać
potencjał turystyczny gminy Mielno, budowany przez lata
przez samorząd mieleński i jego mieszkańców, chce, czego
nie ukrywa w swoich działaniach, zyskać miano gminy nad-
morskiej.
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Magdalena Gos-Kozłowska, 
Szef Sztabu WOŚP w Mielnie:

– Jestem wzruszona i zaszczycona,
że otaczają mnie i współpracują 
ze Sztabem cudowi ludzie w różnym
wieku połączeni bezinteresowną
chęcią niesienia dobra. I robią to
wyjątkowo pięknie od lat. Mimo
pandemii, obostrzeń sanitarnych,
szalejącego sztormu i potężnego 
huraganu wolontariusze, ich opieku-
nowie i rodzice podjęli rękawice. 
Byli aktywni, hojni i mega chętni do
kwestowania jakby „trudności”
wzmagały ich motywację. Bez takiej
ekipy nic nie byłoby możliwe. Ekipa
ta to mnóstwo osób zaangażowanych w granie z Orkiestrą Owsiaka To jest wspólna
zabawa ale także odpowiedzialna praca. Przygotowania do każdego Finału zajmują
kilkanaście tygodni, bo program imprezy budujemy siłami Stowarzyszeń, społeczni-
ków, klubów sportowych, lokalnych przedsiębiorców, artystów, uczniów i absolwen-
tów naszych placówek oświatowych. Zawsze aktywnie wspiera nas Burmistrza Miel-
na, organizacyjnie Urząd Miejski w Mielnie oraz kreatywny team z Centrum Kultury
w Mielnie. Finał to dla nas nie tylko osiągnięcie rekordowej sumy, to przecież a nawet
przede wszystkim znacznie więcej to… lekcja z człowieczeństwa, którą Sztab WOŚP
w Mielnie odrobił celująco.   

Sztab WOŚP w Mielnie – jako
jeden z prawie 1700 Sztabów
Orkiestry – od ubiegłego

roku planował jubileuszowy show na
deptaku w mieście. Z naborem wolon-
tariuszy nie było problemu. Chętna
młodzież czekała tylko na hasło. Jedy-
ną niewiadomą stanowił etap rozwoju
pandemii i odgórne obostrzenia sani-
tarne. Ale nawet z wirusem dzielni 
z Mielna dali radę. Lokalizacyjnie ser-
cem 30. Finału miała być promenada 
i plac wokół pomnika morsa, jak też
same morsy kąpiące się w zimnym Bał-
tyku. Niedzielny poranek ale przede
wszystkim alerty pogodowe wymusiły
nagłą zmianę planów. Organizatorzy
zachowali zimną krew i całą zabawę 
w tym kiermasz słodkości, degustację,
grę loteryjną, muzykę na żywo, pokazy
karateków i aukcje przenieśli do Cen-
trum Promocji Rybactwa w Mielnie. 
I tak z dala od sztormu, wiatru i hura-
ganu gorąco grali… wbrew pogodzie.
Tam też wystąpił Mieleński Klub Kara-
te Kyokushin prezentując swoje sukce-
sy, dokonania oraz sportowe doświad-
czenie. Z Mielnem zagrali – także 
w karty – i to brawurowo uczestnicy
turnieju brydża sportowego dedykowa-
nego Orkiestrze, który odbył się 
w Transgranicznym Centrum Eduka-
cyjnym w Sarbinowie. Gracze zasili
Sztab mega potężną kwotą. Brawo dla
organizatora – Międzyszkolnego Mło-
dzieżowego Klubu Brydżowego „Szle-
mik”. Zaś w mieleńskiej podstawówce
w skupieniu, myśląc strategicznie i tak-
tycznie szachiści ofiarowali Orkiestrze
swoje zamiłowanie do tej królewskiej
gry. W Chłopach dzielnie morsy wal-
czyły z żywiołem i ostrożnie „dotknę-
ły” wzburzonego morza.

Był też przełom. Pogodowy i or-
ganizacyjny. Wolontariusze wyszli na
ulice, gdyż na deptaku zaroiło się od
gości, którzy przyjechali podziwiać
sztorm i potężną siłę Bałtyku.

Okno pogodowe umożliwiło rea-
lizację niektórych punktów na pro-
menadzie. Tam też wylicytowano
wartościowe vouchery, obrazy, pa-

miątki. Sprzedano pyszne słodkości
upieczone przez rodziców wolontariu-
szy. A czas umilała zaczarowana muzy-
ka w wykonaniu utalentowanej skrzy-
paczki – Sandry Cygan. Było też wyjąt-
kowe „Światełko do nieba” ale już 
w zacisznym miejscu. Wystrzeliły kor-
ki od szampanów, kolorowe konfetii
no i oczywiście nie zabrakło jubileu-
szowego torta, bo 30 urodziny WOŚP
zobowiązują do toastów. Padło mnóstwo
ciepłych słów i jeszcze więcej podzię-
kowań, bo wszyscy w ten dzień wyjąt-
kowo dzieli się dobrem. To było niesa-
mowita energia, jedność i radość. 

A gdzieś tam w tle dobiegały koń-
ca aukcje Sztabu na Allegro, pracowały
na pełnych obrotach Sztabowe puszki
stacjonarne, zaś wieczorem z Siedziny
Sztabu dochodził głośny (ale miły dla
ucha) stukot liczarek do bilonu.

DZIĘKUJEMY  
Mocno wsparli nas m.in. giftami,

voucherami, upominkami i podarun-
kami licytowanymi na Allegro, praca-
mi malarskimi, ale też samą obecno-
ścią, aktywnością czy czuwaniem nad
bezpieczeństwem, opieką i dożywa-
niem wolontariuszy podczas 30 Fina-
łu WOŚP w Mielnie:

Rada Rodziców przy SP Mielno 
w tym: Marta Miksza, Anna Mieje-
rzewska, Małgorzata Mackiewicz, Ka-
tarzyna Jagiełło, Agnieszka Pogoda,
Karolina Dziechciowska, Katarzyna
Zielińska, Michał Grzymała-Bittner,
Małgorzata Stromich, Katarzyna 
i Andrzej Ćwirko, Anna Makaroy, Ka-
rolina i Grzegorz Nadolny, Marcin
Kamiński, Mariusz Wingert, Monika 
i Aleksander Ostrowscy.

Rada Rodziców przy SP w Sarbi-
nowie wraz z nauczycielem Ewą Jab-
łońską, Grupa Twórcza – Kolorowe
pędzle w Mielnie, Stowarzyszenie Si-
lesia TAK ART, Andżelika Styrenczak,
Instytut Zdrowia „Sofra” Mielno, OSP
Mielenko, Grupa Ratownictwa PCK
Koszalin, Straż Miejska w Mielnie, Po-
sterunek Policji w Mielnie, Mieleński
Ośrodek Spotu i Rekreacji, Biblioteka

Publiczna Gminy Mielno, Kamil Bara-
nowski, Katarzyna Mróz, Joanna Sos-
nowska, Katarzyna Furgał, Izabella
Wieliczko, Elżbieta Kopczyńska, Ma-
riola Stenzel, Iwona Dobrasiewicz,
Wiesława Sawicka, Piotr Mazurek,
Centrum Integracji Społecznej „Od
Nowa”, Sekcja fotograficzna działająca
przy Centrum Kultury w Mielnie,
Morsy w Chłopach, Posejdon – Klub
Morsów Koszalin, Centrum Promocji
Rybactwa w Mielnie, Transgraniczne
Centrum Edukacji Ekologicznej 
w Sarbinowie, Fundacja ZASTOPUJ
Szymon Grygorczyk i Daniel Harasym. 

I wszyscy ci wolontariusze którzy
ze względu na kwarantannę, chorobę,
jak i inne okoliczności sercem grali 
z WOŚP Sztab w Mielnie.

Mielno grało w Orkiestrze 
„Przejrzeli na oczy” – wyjątkowo pięknie. Zagrali z uśmiechem, radością, jubileuszowo i… brawurowo, bo warunki
atmosferyczne nie napawały tego dnia optymizmem. Sztorm, wiatr i brak plaży uniemożliwił zrealizowanie peł-
nego programu imprezy. Niektóre sztaby odwołały 30 Finał WOŚP w plenerze. Mielno walczyło. Zmieniono loka-
lizację. Ekspresowo zmodyfikowano plany. I osiągnięto sukces. WOŚP Sztab Mielno zebrał w tym roku dla oku-
listki dziecięcej – 48.209 zł. 

Dziękujemy naszym Part-
nerom czyli lokalnym przed-
siębiorcom, którzy w swoich
lokalach, punktach, restaura-
cjach zbierali do naszych
sztabowych puszek stacjo-
narnych:
Gelateria „LOKALNA” w Mielnie
Centrum Integracji Społecznej
„Od Nowa” w Mielnie
Restauracja „Kubryk” w Mielnie
Szkoła Podstawowa im. Straży
Granicznej w Sarbinowie 
Restauracja PLUSK fish & pizza
w Sarbinowie
Centrum Kultury w Mielnie
Restauracja GOŚCINIEC w Miel-
nie – Anna Borkowska Rodzinne
Smaki
Smażalnia Ryb ITAKA Mielno
Restauracja MORS Mielno 
w Mielnie
Restauracja „LENIWE KOTY” 
w Mielnie
Restauracja „EGIPT” w Mielnie
Medical SPA UNITRAL w Mielnie
Instytut Zdrowia SOFRA  
w Mielnie
Restauracja POD WYDMĄ 
w Mielnie
Przystań rybacka w Chłopach
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MIejscA PrzyjAzNe rOwerzystOM 

Nabór rozpoczęty
Prowadzisz obiekt noclegowy, punkt gastronomiczny, sklep lub serwis rowero-

wy, masz firmę przewozu osób, plac parkingowy lub jesteś właścicielem atrakcji od-
wiedzanej przez turystów – Zgłoś swój obiekt do Miejsc Przyjaznych Rowerzystom.
Udział w systemie jest bezpłatny, nabór trwa do kwietnia 2022 r. Rowerzystom
na Pomorzu Zachodnim będzie łatwiej przenocować, przechować bagaż, na-
prawić sprzęt dzięki „MPR” – Miejscom Przyjaznym Rowerzystom.

W każdej chwili można zrezygnować bez żadnych konsekwencji finanso-
wych. Przed przyznaniem certyfikatu zgłoszenie do Systemu zostanie zweryfi-
kowane pod kątem zgodności ze zgłoszeniem i spełnieniem kryteriów. Weryfi-
kacja będzie prowadzona raz na dwa lata.

System Pomorza Zachodniego działa na podobnych zasadach, jak inne
systemy w Polsce (Małopolska, Green Velo) oraz w Europie (Bett+Bike w Nie-
mczech i Austrii, Vitajte Cyklisti na Słowacji czy Cyklisté vítáni w Czechach).

Miejsca Przyjazne Rowerzystom zostaną oznakowane tabliczkami i wyróż-
nione na mapach – elektronicznych i papierowych – wydawanych przez woje-
wództwo zachodniopomorskie. Znaczek „MPR” i logo Pomorza Zachodniego
będą dla podróżnych gwarancją, że w danym miejscu mogą bezpiecznie odpo-
cząć, przenocować, przechować rower i bagaż, wykonać podstawowe naprawy,
zdobyć informacje pożyteczne dla aktywnych turystów. Certyfikat MPR będzie
można wykorzystywać w swoich działaniach marketingowych np. umieszczając
logo MPR na swoim obiekcie, stronie internetowej, social mediach czy ulotce.

Regulamin Systemu Rekomendacji Miejsc Przyjaznych Rowerzystom 
w województwie zachodniopomorskim, określa warunki, jakie musi spełniać
MPR. W kategorii „Obiekty Noclegowe” to przede wszystkim: możliwość sko-
rzystania przez minimum czterech turystów z noclegu na jedną dobę, bez-
pieczne i nieodpłatne przechowanie rowerów wraz z bagażem w trakcie poby-
tu, nieodpłatne udostępnianie narzędzi do podstawowych napraw rowerów. 

MPR-y będą musiały również dysponować aktualnymi informacjami,
gdzie w pobliżu znajdują się np. serwisy i sklepy rowerowe. Ogłoszenie reko-
mendowanych MPR nastąpi przed wakacjami.

Olgierd Geblewicz
marszałek woj. zachodniopomorskiego:

– Od lat budujemy markę regionu przyjaznego rowerzystom, nie tylko budując dzie-

siątki kilometrów dróg rowerowych. Organizujemy wydarzenia dedykowane miłośni-

kom dwóch kółek, przystosowujemy tabor kolejowy do przewozu rowerów, tworzymy

specjalne rowerowe mapy i aplikacje. Teraz na tych mapach będzie nie tylko dokład-

ny przebieg tras i atrakcje turystyczne, ale wskażemy również miejsca, gdzie szczegól-

nie dba się o rowerzystów.

OPINIA

Udział w systemie jest bezpłatny, nabór trwa do kwietnia 2022 r. 
Rekomendacje można zgłaszać na: www.rowery.wzp.pl/mpr

Źródło: www.turystyka.wzp.pl

Kryteria jakie mają spełnić obiekty
poszczególnych kategorii. 

Bezpieczne i nieodpłatne przechowanie rowerów wraz
z bagażem w trakcie pobytu.

Nieodpłatne udostępnianie narzędzi do podstawo-
wych napraw rowerów. W zestawie narzędzi, oprócz
standardowych kluczy płaskich, krzyżakowych i typu
„imbus” oraz śrubokrętów krzyżakowych i płaskich,
obowiązkowo musi znajdować się serwisowa pompka
podłogowa, która umożliwi napompowanie różnych
typów kół, rozkuwacz do łańcucha, łyżki do zdejmo-
wania/zakładania opon i zestaw łatek naprawczych 
z klejem.

Umożliwienie przewozu przyczepki rowerowej oraz
niestandardowego roweru.

Posiadanie w widocznym miejscu aktualnej informacji
o pobliskich punktach serwisowych i sklepach rowe-
rowych lub oferowanie w ramach prowadzonej dzia-
łalności gospodarczej sprzedaży przez obiekt części
zamiennych do rowerów. Informacja powinna być
umieszczona w obiekcie w widocznym miejscu musi
zawierać dokładny adres, nr telefonu oraz godziny
otwarcia wymienionych serwisów/ sklepów rowero-
wych w obiekcie.

Możliwość skorzystania przez minimum 4 turystów 
z noclegu na jedna dobę. Obiekt noclegowy, dyspo-
nujący minimum 4 miejscami noclegowymi, deklaruje
gotowość przyjmowania turystów na jedną dobę ho-
telową.




