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„Razem dla środowiska – okno na ekologię”
AkTuALNoścI

Urząd Miejski w Międzyzdrojach 
nieczynny 

w Wigilię - 24.12.2021 r. 
oraz w dniu 05.01.2022 r.

Uprzejmie informujemy, że w dniach 24.12.2021 r.  
(Wigilia) i 05.01.2022r. (środa) Urząd Miejski w Międzyzdro-
jach będzie nieczynny. 

 Są to dni wyznaczone przez pracodawcę jako wolne od 
pracy do odbioru za przypadające w soboty święta, czyli 
odpowiednio za 25.12.2021 r. i za 01.01.2022 r.  
      

Za  niedogodności przepraszamy
Adam Szczodry
Sekretarz Gminy

To tytuł wystawy plenerowej przy ul. Kole-
jowej 33 i informacji turystycznej, jako finał 
działań realizowanych w ramach operacji 
pn. „Centrum wsparcia multimedialnego 
dla organizacji pozarządowych”. Jest to 
wystawa fotografii Jana Magdy - leśniczego 

obrębu Wapnica i Wicko, pracownika WPN, 
prezentująca bogactwo środowiska przyrod-
niczego - obszaru Wyspy Wolin, które należy 
zachować dla środowiska i ludzkości. 

To działania edukacyjne zwiększające 
świadomość ekologiczną mieszkańców  

i turystów odwiedzających nasz obszar,  
z myślą przewodnią wg słów Jana Pawła II: 
„Piękno tej ziemi skłania do wołania o jej 
zachowanie dla przyszłych pokoleń. Jeśli 
kochacie tę ojczystą ziemię, niech to wołanie 
nie pozostanie bez odpowiedzi”. 

Centrum Wsparcia Multimedialnego 
będzie prowadzone całorocznie przez 
Referat Promocji, Kultury i Turystyki, który  
w ramach zakresu swoich działań współ-
pracuje z organizacjami pozarządowymi 
na terenie Gminy Międzyzdroje. Projekt jest 

dofinansowany w ramach poddziałania 19.2 
„Wsparcie na wdrożenie operacji w ramach 
strategii rozwoju lokalnego kierowanego 
przez społeczność”, objętego PROW na lata 
2014 – 2020.

Zapraszamy NGO-sy do współpracy. 
Razem możemy więcej.

Jadwiga Bober
Referat Promocji, Kultury i Turystyki

O G Ł O S Z E N I E 
Uprzejmie przypominamy o obowiązku złożenia deklaracji  
o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunal-
nymi na rok 2022 w terminie do dnia 10 lutego 2022 roku. 
W związku z powyższym od dnia 3 stycznia 2022 roku zapra-
szamy Państwa do Referatu Ochrony Środowiska i Gospo-
darki Komunalnej, który mieści się w Międzyzdrojach przy 
ulicy Kolejowej 33, I piętro, pok. nr 4B.   

Wioletta Sosińska 
Referat Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej 
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wIEścI Z RATuSZA

W 2021 r. udział gminy w podatkach stano-
wiących dochód  budżetu państwa: wpływy 
podatku dochodowego od osób fizycznych 
kształtują się na poziomie 8 412 442,00 zł, 
co stanowi 11,40 % w ogólnych dochodach  
w budżecie gminy (dane -projekt budżetu gmi-
ny na 2022 r.). Im większe wpływy z podatku 
PIT uzyskuje gmina, tym zasobniejszym dys-
ponuje budżetem – i tym więcej jest w stanie 
zrobić dla swoich mieszkańców. Zarówno 
jeśli chodzi o rozwój, jak i o utrzymanie usług 
miejskich na wysokim – jakościowo i ilościo-
wo – poziomie. To m.in. z udziału w podatku 
PIT finansowane są działania w obszarach 
mających wpływ na nasze codzienne życie, 
takich jak: edukacja, infrastruktura drogowa, 
piesza i rowerowa, tereny zielone i obiekty 
służące rekreacji, wydarzenia kulturalne, 
budżet obywatelski, programy społeczne, 
czy pomoc społeczna. 

- Nasz indywidualny wkład do budżetu 
gminy Międzyzdroje nigdy nie jest sam – 

zwielokrotniony przez podatników zmienia 
otoczenie wokół nas na lepsze. Podatnik, który 
zdecyduje się rozliczać podatek dochodowy 
ze wskazaniem miejsca zamieszkania obszar 
Gminy Międzyzdroje i złoży PIT w Urzędzie 
Skarbowym w Kamieniu Pomorskim, może 
mieć osobistą satysfakcję, że ma swój wkład  
w rozwój miasta, w miejscu, w którym żyje  
i z którym wiąże zawodową i prywatną przy-
szłość, oraz pewność, że pozostawione tu pie-
niądze wrócą do niego w postaci konkretnych 
usług i udogodnień -  podkreśla Mateusz 
Bobek, burmistrz Międzyzdrojów. 

Każdy płacący PIT zyskuje prawo do 
korzystania z Międzyzdrojskiej Karty Miesz-
kańca – czyli miejskiego programu urucho-
mionego w 2021 roku, z myślą o osobach, 
które mieszkają na terenie gminy i  rozli-
czają tu swój PIT. Posiadacze Karty mogą 
korzystać ze zniżek, preferencji i ulg np. w 
opłatach za pobyt dziecka w żłobku, uzyskać 
stypendium sportowe, otrzymać świad-

Rozlicz PIT – tam gdzie mieszkasz. 
Zostaw podatek w Gminie Międzyzdroje!
„Nasze podatki – nasze sprawy ” to hasło tegorocznej kampanii. chcemy zachęcić mieszkańców,  
by wypełniając roczne zeznania podatkowe PIT wpisywali miejsce swojego faktycznego zamieszkania 
na terenie naszej gminy, a nie miejsce zameldowania, które często się różni od miejsca zamieszkania.  
A zatem pieniądze te zostaną wydane w naszej gminie, gdzie dany podatnik faktycznie mieszka.  

W głosowaniu udział wzięło 1 381 osób, co 
stanowi 22,64 % ogółu mieszkańców naszej 
gminy. Gratulujemy pomysłodawcom pro-
jektów i dziękujemy mieszkańcom za udział  
w głosowaniu - dzięki nim już od stycznia 
będą mogły być realizowane wybrane zada-
nia. Kolejny raz potwierdza 
się fakt, że jeżeli masz do-
bry pomysł, jesteś zdeter-
minowany, zaangażujesz się 
i przekonasz mieszkańców 
do swojego pomysłu, Twój 
projekt uzyska poparcie.  

A oto wyniki głosowania. 
• Zadania inwestycyjne  
– 3 projekty do realizacji 

1. Doposażenie jednostki 
OSP Międzyzdroje w sprzęt 
ratowniczo-gaśniczy (337 
głosów) 

2. Rozbudowa i moderni-
zacja placu zabaw w Przed-
szkolu Miejskim nr 1 „Mor-
skie Skarby” ul. Myśliwska 13  
w Międzyzdrojach (287 głosów)

3. Zakup sprzętu stołowo-kuchennego dla 
kuchni i stołówki w Szkole Podstawowej nr 2 
w Wapnicy (270 głosów)

• Zadania społeczne – 10 projektów do 
realizacji 

1. Uratuj Życie – Pierwsza pomoc z OSP 
Międzyzdroje (491 głosów) 

2. Ebooki i audiobooki w Bibliotece - kon-
tynuacja (441 głosów) 

3. Biblioteka dla osób z dysfunkcjami 
wzroku, słuchu i seniorów – wypożyczalnia 
czytaków, czytników i książek z dużą czcionką 
(369 głosów)

4. Święto Pieczonego Ziemniaka w Wap-
nicy (348 głosów)

5. Doposażenie Przedszkola w pawilony 
ogrodowe, niezbędne przy organizacji 
imprez dla dzieci ze szczególnym uwzględ-
nieniem „Pikniku Rodzinnego” (283 głosy)

6. Zuchowe ekologiczne 
Międzyzdroje: Pszczeli zakątek  
w owadzim ogródku (261 gło-
sów)

7. „Międzyzdrojskie Czwartki 
Lekkoatletyczne” (254 głosy)

8. Modernizacja sieci interne-
towej Wi-Fi w Szkole Podstawo-
wej nr 2 im. Władysława Szafera 
w Wapnicy (254 głosy)

9. Komiksy do szkolnej bi-
blioteki (169 głosów) 

10. „Z Falą na rowery” wy-
cieczki rowerowe z Klubem 
Sportowym „Fala” Międzyzdroje 
(166 głosów)

Największą ilość głosów 
uzyskała: koncepcja zagospo-
darowania Placu Miejskiego  

w Międzyzdrojach nr 3 – opracowana 
przez Ako ARcHITEkcI (534 głosy).

Jadwiga Bober
Referat Promocji, Kultury i Turystyki

Mieszkańcy zdecydowali
Przedstawiamy Państwu wyniki głosowania na zadania inwestycyjne i społeczne,  które będą realizowane w ramach Międzyzdrojskie-
go Budżetu obywatelskiego w 2022 r., oraz jak będzie wyglądało zagospodarowanie  przestrzeni miejskiej przed nowym ratuszem. 

czenie „Bon Seniora” czy „Międzyzdrojskie 
becikowe”, skorzystać z oferty kulturalnej 
lub rabatów do wybranych towarów i usług 
oferowanych przez Partnerów programu, 
także tych komercyjnych.

O Międzyzdrojską Kartę Mieszkańca na 
podstawie rocznego zeznania podatko-
wego wystąpiło do tej pory 1 563 osób. 
Ze świadczenia z tytułu programu „Bon 
Seniora” skorzystało 615 osób, a „Międzyz-
drojskie becikowe” otrzymało 14 rodzin. Do 
programu przystąpiło 38 Partnerów, którzy 
zaoferowali zniżki od 10 nawet do 50 % na 
swoje towary lub usługi. Bliższych informa-
cji można uzyskać na stronie https://karta.
miedzyzdroje.pl lub www.miedzyzdroje.pl, 
Strefa Mieszkańca - zakładka Międzyzdroj-
ska Karta Mieszkańca. 

Zapraszamy do współpracy. 
Jadwiga Bober

Referat Promocji, Kultury i Turystyki
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Transport na Życzenie w Międzyzdrojach
Życie w naszej gminie, w otulinie Wolińskiego 
Parku Narodowego i w bliskości z morzem, 
to z pewnością powód do zazdrości - szcze-
gólnie dla tych, którzy muszą borykać się  
z codziennym funkcjonowaniem w dużych, 
zatłoczonych i głośnych miastach. Nie zmie-
nia to jednak faktu, że i międzyzdrojanie bez 
problemu są w stanie zdefiniować czego za-
zdrościć większym aglomeracjom. Idealnym 
przykładem jest komunikacja miejska, która  
w sezonie może i spełnia większość oczeki-
wań, ale już w innych miesiącach jest znaczą-
co ograniczona.

Bardzo często mieszkańcy, nie tylko Ci 
starsi, mają problem by dojechać do lekarza, 
urzędu czy do pracy. To zjawisko określane 
jest jako wykluczenie komunikacyjne, które 

stanowi poważny problem społeczny nega-
tywnie wpływając na gospodarkę, edukację, 
bezpieczeństwo zdrowotne i dostęp do 
kultury. 

Projekt  ,,Transport na Życzenie”, to pilo-
tażowe działanie, które rozpoczyna budowę 
systemu transportu publicznego na obsza-
rach wykluczonych komunikacyjnie. Wszyst-
ko miało swój początek w 2019 roku, kiedy 
zachodniopomorscy samorządowcy – w tym 
burmistrz Mateusz Bobek - podczas spotka-
nia z Marszałkiem Olgierdem Geblewiczem 
szukali rozwiązania problemu. Głównymi 
założeniami projektu ma być wyłonienie 
operatora i pokrycie kosztu usługi transpor-
tu, a także utworzenie i prowadzenie przez  
rok dyspozytorni. Usługę transportową 

realizuje Gmina poprzez wybór właściwego 
operatora,  natomiast dyspozytornię, we 
współpracy z innymi gminami, tworzy Sta-
rostwo, przy czym koszty proporcjonalnie 
ponoszą gminy.

- Gmina Międzyzdroje wspólnie z Partnerem 
Powiatem Kamieńskim będą realizowały pro-
gram finansowany przez Wojewódzki Urząd 
Pracy w Szczecinie ze środków Unii Europej-
skiej. Wiodącym celem projektu jest integracja 
osób wykluczonych transportowo z miastem,  
z innym transportem np. kolejowym, autobuso-
wym do lekarza, do szkoły, do urzędu czy pracy 
w Szczecinie, Świnoujściu, Wolinie, Kamieniu 
Pomorskim. Usługa będzie świadczona wzdłuż 
określonej trasy: tj. Międzyzdroje – Lubin (przez 
miejscowości Wicko i Wapnica). Każdy zaintere-
sowany usługą będzie mógł telefonicznie lub za 
pomocą specjalnej, bezpłatnej aplikacji, zamó-
wić transport na określonym odcinku - mówi 
zastępca burmistrza Beata Kiryluk.

- Realizacja projektu planowana była  
w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2022 r. 
Już dzisiaj widać, że niestety będzie pewne 
przesunięcie - obecnie czekamy na weryfikację 
wniosku o dofinansowanie złożonego jeszcze  
w czerwcu tego roku. Szacowany koszt  
zadania wyniesie ok. 100 tys. euro zł i będzie 
sfinansowany w 95% ze środków Unii Europej-
skiej, a pozostała część kosztów (5% ) zostanie 
pokryta przez gminę z wpływów z biletów  
- dodaje burmistrz Mateusz Bobek.

O ostatecznym terminie od kiedy zostanie 
uruchomiona usługa  „Transport na życzenie” 
poinformujemy Państwa niezwłocznie.

Biuro Burmistrza Międzyzdrojów

Każdy z tych obszarów rozpatruje zagadnie-
nia związane z transformacją energetyczną. 
Pierwszy cykl spotkań w okresie letnim 
organizowała strona polska. Za jesienne dys-
kusje, które są kontynuacją wcześniejszych 
tematów, odpowiada strona niemiecka. 
Celem drugich warsztatów jest omówienie 
wybranych tematów związanych z transfor-
macją energetyczną, w tym głównie z wy-
korzystaniem odnawialnych źródeł energii, 
oraz określenie możliwych form współpracy 
pomiędzy zainteresowanymi stronami  
w przyszłości.

Warsztaty oscylowały wokół zagadnień 
związanych z marką terytorium wyspiarskie-
go: możliwościami i korzyściami wynikają-
cymi z budowania i promowania wspólnej 

Modelowy Region Energii Odnawialnych Wysp Uznam i Wolin
w listopadzie 2021 r. rozpoczęła się druga tura polsko-niemieckich warsztatów w ramach projektu pn.: „Region Energii odna-
wialnych wysp uznam i wolin” poświęconych zagadnieniom związanym z turystyką, mobilnością oraz usługami i gospodarką 
komunalną na wyspach uznam i wolin. 

Jesienna tura warsztatów w ramach projektu INT 190 MoRE

marki oraz współpracy i promocji na rzecz 
budowy modelowego regionu dla energii 
odnawialnych.

W drugim terminie omówiono działanie 
integratorów energii - spółdzielnie i klastry 
energetyczne oraz wirtualne elektrownie, 
szanse w obszarze wytwarzania energii przez 
prosumentów oraz rozwiązań technicznych 
w zakresie termomodernizacji i zaopatrzenia 
w ciepło istniejących budynków. 

Natomiast ostatnie spotkanie poświęco-
ne było elektromobilności oraz systemowi 
indywidualnego jak i zbiorowego transpor-
tu. W ramach tego warsztatu przedstawiono 
założenia parkingu buforowego w Mię-
dzyzdrojach, który ma powstać na terenach 
wzdłuż drogi wojewódzkiej, przekazanych 

na ten cel przez Marszałka Województwa. 
Planuje się, że parking ten będzie wypo-
sażony w urządzenia OZE, w tym miedzy 
innymi stację do ładowania akumulatorów 
samochodowych połączoną z fotowolta-
iczną wiatą. Parking ma być  połączony ze 
stacją przesiadkową dla rowerów i małych 
samochodów elektrycznych, które będą 
dowozić turystów w rejon dzielnicy nad-
morskiej i sołectw.

Wizja modelowego regionu energii 
odnawialnych związana jest z głęboką prze-
mianą zarówno w sferze edukacji, świado-
mości, w strategiach jak i w sferze realizacji. 

Paulina ścisłowska
Referat Ochrony Środowiska 

i Gospodarki Komunalnej
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Betlejemskie Światło Pokoju zorganizo-
wano po raz pierwszy w 1986 roku w Linz,  
w Austrii, jako część bożonarodzeniowych 
działań charytatywnych. Akcja nosiła na-
zwę „Światło w ciemności” i była propago-
wana przez Austriackie Radio i Telewizję 
(ORF). Rok później patronat nad akcją 
objęli skauci austriaccy. Każdego roku 
przez dziewczynkę lub chłopca Światło 
odbierane jest z Groty Narodzenia Pań-
skiego w Betlejem. Następnie transporto-
wane jest do Wiednia za pośrednictwem 
Austrian Airlines. W Wiedniu ma miejsce 
ekumeniczna urocz ystość,  podczas 
której Płomień jest przekazywany miesz-
kańcom i przedstawicielom organizacji 
skautowych z wielu krajów europejskich. 
Związek Harcerstwa Polskiego przekazuje 
Betlejemskie Światło Pokoju od 1991 
roku. Tradycją jest, iż ZHP otrzymuje Świa-
tło od słowackich skautów. Polska jest 

jednym z ogniw betlejemskiej sztafety. 
Harcerki i harcerze przekazują Światło 

dalej na wschód: do Rosji, Litwy, Ukrainy 
i Białorusi, na zachód do Niemiec, a także 
na północ – do Danii i Szwecji.

W tym roku akcji towarzyszy hasło „Świa-
tło Nadziei”. Zachęcamy, aby w świątecznym 
czasie zastanowić się, jak można stać się 
lepszym człowiekiem, który będzie w stanie 
tworzyć lepsze jutro, bez nienawiści, kłótni 
i gniewu. 

W kościołach oraz kaplicach Gminy 
Międzyzdroje przekazanie Betlejemskiego 
Światła Pokoju rozpocznie się 19 grudnia 
2021r. podczas mszy św. o różnych wyzna-
czonych godzinach, gdzie mieszkańcy będą 
mogli zabrać Płomień do swoich domów. 
Zachęcamy do wzięcia własnych lampionów. 
Niechaj ten Ogień dotrze do Waszych rodzin, 
sąsiadów, znajomych, osób starszych, cho-
rych i samotnych. 

Czuwaj!

Zuchy i harcerze X Szczepu „Gniazdo” ZHP
w Międzyzdrojach

Betlejemskie Światło Pokoju 2021 w Gminie Międzyzdroje

07 grudnia br., w sali Międzynarodowego 
Domu Kultury Mateusz Bobek, burmistrz 
Międzyzdrojów, przy udziale radnych Rady 
Miejskiej, pracowników merytorycznych 

Urzędu Miejskiego, spółek komunalnych 
oraz różnych środowisk  w naszej Gminie,  
wziął udział w warsztacie, prowadzonym 
przez przedstawicieli zespołu doradztwa 
strategicznego  CS FRDL Szczecin - Roberta 
Żarkowskiego oraz dr Arkadiusza Malkow-
skiego. Po przedstawieniu najważniejszych 
elementów diagnozy sytuacji m.in. ekono-
micznej, gospodarczej, mieszkaniowej oraz 
demograficznej naszej gminy, przeprowa-
dzono warsztat SWOT. Wśród zgromadzo-

nych rozgorzała dyskusja na temat słabych 
i mocnych stron naszej gminy oraz zagrożeń 
i szans rozwojowych, których z pewnością  
w Międzyzdrojach nie brakuje.

-  Ustawiczny roz wój, 
stałe analizowanie i wy-
c i ą g a n i e  w n i o s k ó w  n a 
pr z yszłość,  strategiczne 
planowanie to fundamen-
talne element y sukcesu  
w walce z barierami i trud-
nościami z jakimi przychodzi 
nam się mierzyć. To rów-
nież szansa na kompleksowe 
wykorzystanie potencjału 

naszej gminy. Jestem przekonany, że nasza 
współpraca z Fundacją przyniesie nam 
wszystkim ogromne korzyści, a wypracowa-
na w uzgodnieniu z mieszkańcami strategia 
rozwoju Międzyzdrojów przyczyni się do 
rozwiązywania najważniejszych problemów  
w gminie i zapobieganiu im w przyszłości 
– mówi burmistrz Mateusz Bobek.

Pierwszy dokument FRDL z wnikliwą 
analizą sytuacji naszej Gminy, trafi na ręce 
burmistrza pod koniec grudnia bieżącego 
roku. Diagnoza zostanie wykorzystana do 
przygotowania strategii rozwoju, którą 
zamierzamy opracować na lata 2022-2030. 
Zachęcamy do śledzenia informacji dot. 
postępu prac, które będziemy zamieszczać 
na stronie www.miedzyzdroje.pl

Biuro Burmistrza Międzyzdrojów

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej im. Jerzego 
Regulskiego we współpracy z Międzyzdrojami
w ramach współpracy z Fundacją Rozwoju Demokracji Lokalnej centrum Szkoleniowym w Szczecinie prowadzone są od kilku mie-
sięcy prace nad Strategią Rozwoju Gminy Miedzyzdroje na lata 2022 – 2030 z wykorzystaniem partycypacyjnego, czyli z udziałem 
przedstawicieli ważnych podmiotów i mieszkańców Gminy,  modelu planowania strategicznego.
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kuLTuRA

25 października 2021 roku w Miejskiej 
Bibliotece Publicznej w Międzyzdrojach 
rozpoczęły się zajęcia dla dzieci i młodzieży 
w ramach Projektu “Liga eSzkoła” w Gmin-
nych Samorządowych Instytucjach Kultury. 
Młodzież biorąca udział w bezpłatnych 
warsztatach, po wcześniejszym zapisaniu się, 

rozpoczęła przygodę z robotyką oraz LEGO 
Education. Projekt jest współfinansowany ze 
środków Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego w ramach Programu Opera-
cyjnego Polska Cyfrowa, który ma na celu 
m.in. podniesienie kwalifikacji cyfrowych 
pracowników GSIK. Międzyzdrojska bibliote-
ka została wyposażona w dwa roboty LEGO 
SpikePrime, dwa laptopy Lenovo, dwa table-
ty, specjalną matę przejazdową oraz klocki 
do budowy modeli i przeszkód stawianych 
na macie. Kluczowym elementem projektu 
jest rozwój kompetencji informatycznych 
dzieci i młodzieży w wieku 10-18 lat. Uczest-
nicy zdobywają umiejętności w dobie nowej 
ery informatycznej, uczestnicząc w atrakcyj-
nych spotkaniach pozalekcyjnych. Zajęcia 
składają się z 30 godzin programowania 
LEGO Spike oraz 30 godzin ECDL e-Citizen. W 
trakcie warsztatów pełnych wrażeń poznają 
m.in. jak należy otwierać strony internetowe 

i bezpiecznie poruszać się między nimi.
Najwięcej emocji dostarcza jednak część 
praktyczna, gdzie uczestnicy podzieleni na 2 
zespoły budują z klocków obozy treningowe, 
udoskonalają je i programują. Tworzą także 
sportowe elementy, jak ława trenerska, kosz 
do koszykówki czy robota Breakdance. Na 
kolejnych zajęciach będą budować m.in. 
model skoczka z wieloma udoskonaleniami 
wykonującego odpowiednie polecenia. 
Uruchamianie poszczególnych elementów 
robota jest jak zawsze ekscytujące. Po skoń-
czonej pracy uczestnicy dzielą się efektami  
w postaci zbudowanych mobilnych robotów. 
Udział w spotkaniach w ramach zajęć z robo-
tyki przygotowuje dzieci do wystartowania 
w konkursie FIRST LEGO League, który może 
się odbyć na terenie naszej gminy. Uczestni-

cy mogą też uzyskać Europejski Certyfikat 
Umiejętności Komputerowych ECDL. Za-
świadcza on, że jego posiadacz potrafi przy 
pomocy komputera prawidłowo realizować 
podstawowe zadania, takie jak edytowanie 
tekstów, wykorzystanie uniwersalnych kom-
petencji internetu czy też praca w„globalnej 
wiosce”, bo tak nazywana jest obecnie sieć 
internetowa. W międzyzdrojskiej bibliotece 
zajęcia prowadzi bibliotekarz Szymon Głod, 
zaś fachowym wsparciem ze strony Ligi 
eSzkoła służy Adam Ambroziak. Po zakoń-
czeniu projektu przekazany sprzęt przejdzie 
na własność naszej placówki. Umożliwi 
to dalsze kontynuowanie zajęć dla dzieci  
i rozszerzenie oferty edukacyjnej o zajęcia  
z programowania i robotyki.

Bibliotekarze

Liga eSzkoła -  rozwijanie kompetencji cyfrowych i zajęcia 
z robotyki w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Międzyzdrojach

Miejska Biblioteka Publiczna im. Jana Ko-
chanowskiego w Międzyzdrojach zajęła 21. 
Miejsce na 837 miejsc w ogólnopolskim Ran-
kingu Bibliotek 2021przygotowanym przez 
Instytut Książki i Dziennik „Rzeczpospolita”. 
W województwie zachodniopomorskim 
międzyzdrojska biblioteka zajęła 3. miejsce. 

W tym roku odbyła się jedenasta edycja 
Rankingu Bibliotek. Jego celem jest (jak piszą 
organizatorzy) „nagrodzenie najlepszych 
bibliotek w Polsce, doceniając w ten sposób 
zaangażowanie samorządów, które uznały, 
że dobrze działająca biblioteka publiczna 
jest najlepszym sposobem zapewnienia 
wszystkim mieszkańcom bezpłatnego do-
stępu do kultury, literatury, wiedzy i nowych 
mediów”.

Przyjęta metoda oceny bibliotek premiu-
je działania na rzecz jakości i komfortu obsłu-

gi czytelników, poziom czytelnictwa, liczbę 
kupowanych nowości i wydatki samorządu 
na utrzymanie placówki. 

Przypominamy, że nasza biblioteka  
w ubiegłym roku zajęła 32. miejsce, a 2 lata 
temu 51. miejsce w ogólnopolskim rankingu. 
Jest to dla nas duży awans i sukces, na którego 
wpływ zdecydowanie miały takie elementy 
jak: obecność w mediach społecznościo-
wych (Facebook i Instagram), posiadanie 
własnej strony internetowej, liczba nowych 
woluminów, umożliwienie alternatywnej 
formy wypożyczania zbiorów tj. bezpłatne 
kody do platformy Legimi z ebookami  
i audiobookami oraz punkt biblioteczny  
w Wapnicy, wypożyczalnia gier planszowych, 
katalog online, innowacyjne aktywności pod-
czas pandemii - kultura online, uchwalona 
strategia rozwoju gminy, która zawiera stra-

tegię rozwoju biblioteki, liczba uzyskanych 
dotacji na organizację różnego typu wyda-
rzeń kulturalnych, działalność Dyskusyjnego 
Klubu Książki i Koła nr 19 Stowarzyszenia 
Bibliotekarzy Polskich oraz współpraca z 36 
partnerami (NGO, instytucjami publicznymi, 
placówkami oświatowymi, firmami). Niestety 
dyskwalifikuje nas niedostosowanie budynku 
dla osób niepełnosprawnych oraz brak filii 
bibliotecznych. 

W rankingu zwyciężyła Biblioteka Pu-
bliczna i Centrum Kultury w Trzciance, która 
w zeszłym roku zajęła szóste miejsce. Na 
miejscu drugim znalazła się Biblioteka Pu-
bliczna Miasta i Gminy Barcin, która awanso-
wała z 3. miejsca. Na miejscu trzecim znalazła 
się Biblioteka Publiczna  Gminy Biesiekierz, 
która w zeszłym roku zeszłym roku zajęła 9. 
miejsce w rankingu.

Bibliotekarze
Pełny ranking na stronie:
h t t p s : / / i n s t y t u t k s i a z k i . p l / a k t -

ualnosci,2,ranking-bibliotek-2021-w-
dzisiejszej-rzeczpospolitej,7047.html

Ranking Bibliotek 2021
MBP w Międzyzdrojach zajęła 3. miejsce w województwie zachodniopo-
morskim i 21. w Polsce
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Szkoła Podstawowa przy ulicy Leśnej zyska 
nowy, piękny teren dedykowany dzieciom. 
To doskonała wiadomość, biorąc pod uwa-

gę stan otoczenia budynku - ten wkrótce 
doczeka się wyczekiwanej zmiany. Ruszył 
przetarg na ,,Zagospodarowanie terenu przy 
Szkole Podstawowej w Międzyzdrojach przy 
ul. Leśnej”.

Oprócz wyrównania i utwardzenia te-
renu pojawią się tu gry terenowe z prefa-

brykowanej masy termoplastycznej, które 
niewątpliwie przysporzą wiele radości i tym 
najmłodszym i tym starszym.

Dzieci będą mogły korzystać z gry 
liczbowej 1-100 , grać w klasy, w kółko  
i krzyżyk oraz pokonywać tor przeszkód. Za-
montowane zostaną tablice manipulacyjne, 
powstanie ścianka edukacyjna ,,Labirynt” 
i  ,,Liczydło”.

Na terenie objętym opracowaniem zlo-
kalizowane są elementy małej architektury, 
między innymi  drewniana, rekreacyjna wia-
ta, siedziska w formie amfiteatralnej wbudo-
wane w skarpę, duża ławka w kształcie łuku 
i drewniane skrzynie na uprawy. 

- Wszystkie atrakcje, które zawarte są  
w projekcie, to nie tylko zabawki, ale przede 
wszystkim narzędzia o edukacyjnym charak-
terze. Mam nadzieję, że to połączenie spełni 

oczekiwania zarówno dzieci , jak i nauczycieli 
- mówi burmistrz Mateusz Bobek.

Termin składania ofert mija 24 grudnia 
br. o godzinie  10:00. Składać możecie je 
Państwo  za pośrednictwem Platformy  
E-PROPUBLICO.PL 

Biuro Burmistrza Międzyzdrojów

Teren przy Szkole Podstawowej w Międzyzdrojach 
przy ul. Leśnej – szykuje się piękna zmiana!

Co możemy zaoferować?:
Zdrowy wypoczynek w otoczeniu przy-

rody, rodzinne trasy spacerowe, zwiedzanie 
atrakcji turystycznych, ścieżki rowerowe  
i spacerowe, siłownie plenerowe, place 
zabaw, bogatą ofertę imprez kulturalnych  
i wydarzeń rekreacyjno-sportowych. 

Urząd Miejski i Międzynarodowy Dom 
Kultury, przy udziale Partnerów, już dzisiaj 
zapraszają do spędzenia czasu aktywnie  
i zdrowo. Każdy znajdzie coś dla siebie,  
a oto kilka propozycji:
•	 28.12.2021 r. - Koncert Zespołu La Tua 

Via –Sala Teatralna Międzynarodowego 
Domu Kultury, w repertuarze najpięk-
niejsze kolędy tradycyjne oraz M. Ma-
tuszewskiego, A. Adamsa, F. Nowowiej-
skiego, G. F. Haendla czy S. Niewiadom-
skiego.

•	 01.01.2022 r. - Rodzinny turniej nowo-
roczny - z Falą na sportowo - Stadion 
Miejski.

•	 07.01.2022 r. - Koncert karnawałowy 
- Sala Teatralna Międzynarodowego 
Domu Kultury, w repertuarze utwo-
ry S. Moniuszki, F. Lehara, L. Webbera,  
I.  Kalmana.

•	 07-08.01.2022 r. - Impreza plenero-
wa „W Krainie uśmiechu - moc kolorów  

i dźwięku”– Plac 
Gwiazd i Aleja 
Gwiazd, w tym: 
animacje dla dzie-
ci, pracownia el-
fów, przedstawie-
nia interaktywne, 
Abc aktora, war- 
sztaty plastyczne, 
konkursy, zabawa, 
koncerty na żywo, 
moc kolorów  
i dźwięku.

•	 09.01.2022 r. - No-
woroczny turniej  
w siatkówkę – Hala 
Sportowa w Mię-
dzyzdrojach.

•	 15. 01. 2022 r. 
22. 01. 2022 r.  
i 29. 01. 2022 r.  
- Aktywne soboty – zajęcia wspomagają-
ce kondycję: gorąca zumba, zumba kids, 
tai chi – Międzynarodowy Dom Kultury.

•	 15.01 i 22.01.2022 r. - Aktywnie  
z Falą na sportowo - Plac Gwiazd i Aleja 
Gwiazd, - impreza plenerowa; rodzinne 
turnieje w piłkę nożna, gry sprawnościo-
we, zabawa i konkursy i z nagrodami.

Bliższych informacji można będzie uzy-
skać na stronie internetowej www.mie-
dzyzdroje.pl lub www.mdkmiedzyzdroje.
com. Będziemy Państwa na bieżąco infor-
mować o wydarzeniach, na które już dziś 
zapraszamy. 

Jadwiga Bober
Referat Promocji, Kultury i Turystyki

Międzyzdroje dla Rodziny, atrakcyjne nie tylko latem!
Zaplanuj pobyt w okresie świąteczno – noworocznym nad mo-
rzem i chłodnej plaży zamiast na stoku w górach. Zima nad mo-
rzem to sposób na to, by na chwilę zatrzymać czas w miejscu i 
naprawdę odpocząć. Naszym mieszkańcom i gościom oferujemy 
prawdziwy relaks, którego próżno szukać latem: ciszę i spokój, 
dużo mniej turystów, dużo więcej zdrowego jodu oraz bogatą 
ofertę kulturalno-sportowo-rekreacyjną. 

AkTuALNoścI
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Z PRAc  RADY  MIEJSkIEJ

Uchwały Rady Miejskiej
Podczas  XLII Sesji w dniu 30.11.2021 r. podjęto następujące uchwały:

ucHwAŁA NR XLII/475/21
w sprawie zmiany budżetu i zmian 

w budżecie na rok 2021
W niniejszej uchwale proponuje 

się zwiększenie dochodów o kwotę  
1 985 142,01 zł i zwiększenie wydatków 
na kwotę 1 985 142,01 zł. Dochody zwięk-
sza się o kwotę 2 064 054,52 i zmniejsza 
się o kwotę 78 912,51 zł (dochody 
bieżące). Wydatki zwiększa się o kwotę 
2 037 386,04 zł i zmniejsza się o kwotę  
52 244,03 zł.

ucHwAŁA NR XLII/476/21 
w sprawie zmiany uchwały Nr 

XXIX/340/20 Rady Miejskiej w Mię-
dzyzdrojach z dnia 17 grudnia 2020 r. 
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy 
Międzyzdroje na 2021 rok

Zmiana treści zał. nr 10,14,17,19.

ucHwAŁA NR XLII/477/21
w sprawie zmiany uchwały Nr 

XXIX/357/20 Rady Miejskiej w Mię-
dzyzdrojach z dnia 17 grudnia 2020 r.  
w sprawie wieloletniej prognozy  
finansowej Gminy Międzyzdroje na 
lata 2021-2036.

Zmieniają się 3 załączniki: wieloletnia 
prognoza finansowa, przedsięwzięcia 
WPF oraz objaśnienia wartości przyjętych 
w wieloletniej prognozie finansowej 
Gminy Międzyzdroje na lata 2021-2036.

ucHwAŁA NR XLII/478/21
w sprawie opłaty miejscowej
Opłata miejscowa wynosi 2,50 zł za 

każdą rozpoczętą dobę pobytu. Opłata 
miejscowa pobrana przez inkasentów 
płatna jest do dnia 10 każdego miesiąca 
następującego po miesiącu, w którym zo-
stała pobrana w kasie Urzędu Miejskiego 
lub na rachunek bankowy.

ucHwAŁA NR XLII/479/21
w sprawie określenia wysokości 

stawek podatku od nieruchomości
Stawki podatku zostały określone 

dla poszczególnych grup przedmiotów 
opodatkowania, tj. gruntów, budynków 
i budowli. Proponowane zmiany stawek 
podatku od nieruchomości tj. zastoso-
wanie stawek maksymalnych, dotyczą 
wszystkich przedmiotów opodatkowania 
za wyjątkiem budynków lub ich części 
związanych z prowadzeniem działalności 
gospodarczej i budynków mieszkalnych 
lub ich części zajętych na prowadzenie 
działalności gospodarczej położonych na 
terenach wiejskich, stawka proponowana 
to 23,50 zł od 1 m² powierzchni użytko-
wej. Zmiana określenia wysokości stawek 
na 2022 r. wiąże się ze zwiększeniem 
wpływów do budżetu gminy Między- 
zdroje w 2022 r. W wyniku podwyższenia 
stawek, planuje się zwiększenie wpływów 
do budżetu gminy o 297 518,05 zł.

ucHwAŁA NR XLII/480/21
w sprawie opłaty targowej
Stawki opłaty zostały określone  

w granicach nieprzekraczających pułapu 
wysokości, ustalonego zgodnie z art. 20 
ustawy o podatkach i opłatach lokalnych 
tj. z uwzględnieniem obwieszczenia 
Ministra Finansów, Funduszy i Polityki 
Regionalnej z dnia 22 lipca 2021 r. w spra-
wie górnych granic stawek kwotowych 
podatków i opłat lokalnych na rok 2022.

ucHwAŁA NR XLII/481/21
w sprawie udzielenia z budżetu 

Gminy Międzyzdroje na rzecz Powia-
tu kamieńskiego pomocy finansowej  
w postaci dotacji celowej z przezna-
czeniem na realizację projektu pn. 
„Transport na życzenie”

Powiat Kamieński – Partner Projektu 
podjął się uruchomienia i prowadzenia, 
przez cały okres trwania projektu, dys-
pozytorni będącej na terenie powiatu 
kamieńskiego. Koszt uruchomienia  

i prowadzenia działalności dyspozytorni 
został określony we wniosku na kwotę 
135.750,00 zł (słownie: sto trzydzieści 
pięć tysięcy siedemset pięćdziesiąt zło-
tych) finansowanych z tej samej, otrzy-
manej w ramach umowy puli pieniędzy. 

ucHwAŁA NR XLII/482/21
w sprawie wyboru metody ustalenia 

opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi

Z dniem 29 września 2021r. Rada Miej-
ska w Międzyzdrojach podjęła uchwałę 
Nr XLI/471/21 w sprawie postanowienia 
o odbieraniu odpadów komunalnych 
od właścicieli nieruchomości, na których 
nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają 
odpady komunalne. Projekt przedmioto-
wej uchwały dostosowuje wybór metody 
ustalania opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi. 

ucHwAŁA NR XLII/483/21
w sprawie ustalenia wysokości 

stawek opłat za gospodarowanie od-
padami komunalnymi

Na zwiększenie stawki opłaty z 7,75 zł 
do 9,25 zł, tj. o 19,35% , m.in. istotnie 
wpłynęły:

1) podwyżka kosztów odbioru i trans-
portu odpadów od 1 stycznia 2022 r.,  
z 418,50 zł/Mg do 569,16 zł/Mg, tj. o 36%,

2) brak możliwości wskazania niese-
lektywnego sposobu zbierania odpadów 
komunalnych, 

3) zwolnienie w części z opłaty za go-
spodarowanie odpadami komunalnymi 
właścicieli nieruchomości zabudowanych 
budynkami mieszkalnymi jednoro-
dzinnymi kompostujących bioodpady 
stanowiące odpady komunalne w kom-
postowniku przydomowym, 

4) uwzględnienie w kalkulacji stawki 
opłaty kosztów budowy Punktu selek-
tywnego zbierania odpadów komunal-
nych w wysokości 947 223 tys. zł.

c.d. na str. 9
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informator ośrodka pomocy społecznej

ośrodek pomocy społecznej w międzyzdrojach
ul. Książąt Pomorskich 8

zatrudni  opiekUna środoWiskoWeGo 
w ramach zadaniowego systemu czasu pracy  /praca również w godzinach popołudniowych i wieczornych/

szczegółowe informacje pod nr tel. 913280311 lub 913281053 – w godz. 7.30 – 15.30 – od poniedziałku do piątku.

Podziękowanie 
dla osób, 

które przyczyniły się 
do utworzenia 
Jadłodzielni 

w Gminie Międzyzdroje 
Jadłodzielni nie byłoby gdyby nie wielkie, 
wrażliwe na potrzeby innych serca naszych 
mieszkańców.

Z pomocą p. Jarka Mazura właściciele 
Restauracji CORAL przy ul. Polnej w Mię-
dzyzdrojach podarowali na ten szczytny cel 
lodówkę wraz z szafką na suchy prowiant 
oraz wykonali szyld z nazwą.

Właściciele restauracji oraz p. Jarek 
poświęcili swój czas, przywieźli lodówkę 
oraz zamontowali całość przed budynkiem 
Ośrodka Pomocy Społecznej w Międzyz-
drojach. 

Panie Jarku, Grzegorzu i Tomaszu DZIĘ-
KUJEMY!!! Wielkie dzięki dla każdego kto za-
angażował się w to działanie. Tylko z Waszą 
pomocą nasz pomysł został zrealizowany!!!

Wykonanie JADŁODZIELNI przeszło na-
sze najśmielsze oczekiwania. DZIĘKUJEMY!!!  
Jesteśmy po stokroć wdzięczni.

kadra ośrodka pomocy społecznej 
w międzyzdrojach

Drodzy Państwo!
Z okazji nadchodzących Świąt 

Bożego Narodzenia życzymy Pań-
stwu przede wszystkim zdrowia.  
Ale również zadowolenia i satysfakcji 
z podejmowanych wyzwań. Niech 
magiczna moc wigilijnego wieczoru 
przyniesie Państwu spokój, wytchnienie 
i radość. Każda chwila świąt Bożego 
Narodzenia niech żyje własnym pięk-
nem, a Nowy Rok obdaruje Państwa 
zdrowiem, pomyślnością i szczęściem.

Kierownik i pracownicy 
Ośrodka Pomocy Społecznej 

w Międzyzdrojach

Zwracamy się ze szczególną prośbą do osób 
dobrej woli, osób prywatnych, jak i prowa-
dzących działalność na terenie Gminy Mię-
dzyzdroje, sklepów, restauracji - o dzielenie 
się jedzeniem. Niech żadne 
produkty żywnościowe się nie 
zmarnują!!!

Jadłodzielnia w naszej 
gminie może funkcjonować 
jedynie dzięki Państwa po-
mocy i chęci wspierania osób 
w potrzebie.  Z produktów 
pozostawionych w jadłodziel-
ni mogą korzystać wszystkie 
osoby potrzebujące o każdej 
porze.  

Do Jadłodzielni można 
właściwie przekazać każdy 
rodzaj jedzenia, oprócz: suro-
wych jajek, surowego mięsa, 
surowych ryb i niepastery-
zowanego mleka. Nie wolno 
też przynosić alkoholu. Pro-
dukty muszą nadawać się do 
spożycia. 

Na opakowaniu należy zamieścić infor-
mację o terminie przydatności do spożycia 
lub dacie wyprodukowania (w przypadku 
przetworów i dań domowych, ze sklepów 

lub z restauracji). 
Oczywiście należy 

kierować się zdrowym 
rozsądkiem.

Pamiętaj!
Zostaw porządek  

w Jadłodzielni. To też 
Twoje miejsce. 

Korzystasz z produk-
tów na własną odpo-
wiedzialność.

Przed spoż yciem 
oceń produkt za po-
mocą węchu, smaku 
oraz informacji na opa-
kowaniu. 

Jadłodzielnią będą 
opiekować się pracow-
nicy Ośrodka Pomocy 
Społecznej. 

Jadłodzielnia – podziel się jedzeniem!
Wzorem innych miejscowości na terenie naszego kraju, przy ośrodku pomocy spo-
łecznej w międzyzdrojach została utworzona pierwsza jadłodzieLnia na terenie 
naszej Gminy. punkt mieści się na zewnątrz, przy budynku ośrodku pomocy społecznej  
w międzyzdrojach ul. książąt pomorskich 8 i jest do państwa dyspozycji o każdej porze. 

Wymagania:
- dyplom w zawodzie lub zaświadczenie o ukończeniu kwali-

fikacyjnego kursu zawodowego w zawodzie.
Oferty (list motywacyjny, kwestionariusz osobowy dla osoby 

ubiegającej się o zatrudnienie, CV z zawartą klauzulą „Wyrażam 
zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu re-
krutacji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.  
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem 
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich 
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządze-
nie o ochronie danych)” należy składać w siedzibie OPS (skrzynka 
pocztowa umieszczona obok drzwi wyjściowych lub drogą elek-
troniczną na adres: ops@ops.miedzyzdroje.pl).
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Podsumowanie kampanii
Kampania 19 dni przeciwko przemocy 

i krzywdzeniu dzieci i młodzieży dobiegła 
końca.

Nie oznacza to jednak zakończenia na-
szych działań w obszarze przeciwdziałania 
przemocy na terenie naszej gminy. Konty-
nuujemy je całorocznie. 

Kampania była symbolem i jedynie pre-
tekstem do wzmożonej aktywności na tym 
polu. 

Wszyscy partnerzy, którzy włączyli się  
w realizację tej kampanii, ciężko pracowali 
na to by dołożyć swoją cegiełkę do budo-
wania świata wolnego od przemocy.

Dzięki Państwa zaangażowaniu wie-
rzymy, że kampania przyniosła zakładane 
rezultaty. Z tego miejsca z całego serca 
wszystkim dziękujemy!

Poniżej przedstawiamy Państwu opis 
zrealizowanych działań zarówno przez 
Partnerów jak  i Ośrodek Pomocy Społecz-
nej, które być może staną się inspiracją dla 
wielu z nas  do tworzenia nowych działań 
przeciwdziałających przemocy.

świetlica środowiskowa iskierka  
w międzyzdrojach przygotowała:

•	 Akcję informacyjno - promocyjną 
na terenie placówki (plakaty, wy-
konanie gazetki okolicznościowej 
w sali, wykonanie zakładek do ksią-
żek, obrazków z hasłami i przesła-

niem kampanii, wykonanie emble-
matów- wstążeczek - przypinek),

•	 Akcję informacyjno - promocyjną 
wokół placówki, na zewnątrz oraz 
w mieście (baner na ogrodzeniu, 
oplakatowanie wokół boiska, na 
przystanku autobusowym, akcenty 

z balonów, przesłanie do rodziców 
-  „Apel Twojego Dziecka”, informo-
wanie i włączanie do akcji miesz-
kańców i turystów, rozdawanie 
ulotek, wstążeczek, balonów, itp.  
w parkach, podczas spacerów  
z dziećmi),

•	 zakładki do książek dla czytelników 
we współpracy z Biblioteką Miejską

•	 akcję informacyjno - edukacyjną 
dla rodziców, poprzez przygoto-

wanie informacji o celu kampanii, 
wsparcie wychowawcze, przeka-
zanie pakietów ulotek, informacje  
o możliwości pomocy na terenie 
gminy,

•	 program wspierający rozwój dzie-
ci pt. „Uważność i spokój żabki”,  
a także informacje dla rodziców  
o metodzie, która skutecznie wspie-
ra naukę uważności.

szkoła podstawowa nr 2 w Wapnicy, 
wraz z oddziałem przedszkolnym, przy-
gotowała:

•	 Akcję informacyjno - edukacyjną 

poprzez rozpowszechnianie na te-
renie całej placówki informacji na 
temat kampanii, w tym informacji  
o przeciwdziałaniu przemocy,

•	 Pomarańczowy dzień, w trakcie 
którego każdy uczeń i pracownicy 
szkoły wplatali w swoje ubrania po-
marańczowy element,

•	 Zajęcia wychowawcze poświęco-
ne rodzajom przemocy i prawom 
dziecka poprzez utworzenie kolo-
rowego pociągu z wagonikami, na 
których widniały prawa dziecka,

•	 Wiersz o stosowaniu magicznych 
słów (proszę, przepraszam, dzięku-
je),

•	 Zajęcia wychowawcze nt. norm  
i zasad, relacji i sposobów rozwiązy-
wania konfliktów,

•	 Transparenty z hasłami dotyczą-
cymi przeciwdziałania przemocy 
przeznaczone do przemarszu ulica-
mi Wapnicy,

•	 Prace techniczne w postaci poma-
rańczowych wstążek, plakatów, 
ulotek, rysunków, tablicy protesta-
cyjnej,

•	 Zajęcia socjoterapeutyczne, bajko 
terapię,

•	 Gry i zabawy oraz zajęcia sportowe.

rada rodziców szkoły podstawowej nr 1 
w międzyzdrojach przygotowała:

•	 Stoisko w ramach działań infor-
macyjno-edukacyjnych, które za-
opatrzone było w ulotki, plakaty, 
balony, cukierki, długopisy, butony, 
wstążeczki. 

publiczna Biblioteka miejska w międzyz-
drojach przygotowała:

•	 Pomarańczowe, rodzinne warsz-
taty plastyczne, w trakcie których 
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osoby korzystające mogły wykonać 
pomarańczową broszkę i kwiatki 
jako symbol ostrzegawczy podczas 
kampanii,

•	 Plakaty informacyjno-edukacyjne  
o realizacji kampanii, a także nt. zor-
ganizowanego marszu.

klub senior + międzyzdroje przygoto-
wał:

•	 Akcję informacyjno-edukacyjną 
poprzez promowanie informacji nt. 
kampanii oraz działaniom służącym 
przeciwdziałaniu przemocy, 

•	 W ramach działalności Teatru MY 
spektakl „Drewniana Miska” ukazu-
jący problem przemocy psychicz-
nej wobec osób starszych.

międzynarodowy dom kultury w mię-
dzyzdrojach:

•	 udostępnił bezpłatnie salę z prze-
znaczeniem na przedstawienie 
spektaklu Teatru MY.

przychodnia zdrowia partnermed:
•	 upowszechniała materiały eduka-

cyjno-informacyjne oraz promowa-
ła działania w ramach kampanii.

zespół interdyscyplinarny ds. przeciw-
działania przemocy w rodzinie:

•	 zorganizował spotkanie wszystkich 
instytucji wchodzących w skład  
Zespołu oraz wielu gości mogących 

przysłużyć się w trakcie realizacji 
kampanii,

•	 upowszechniał materiały eduka-
cyjno-informacyjne oraz promował 
działania w ramach kampanii.

komisariat policji i straż miejska z mię-
dzyzdrojów:

•	 zapewnili bezpieczeństwo podczas 
przemarszu zorganizowanego na 
zakończenie kampanii.

Władze Gminy międzyzdroje:
•	 zaakceptowały udział naszej gminy 

w kampanii, promowały działania 
kampanii na terenie urzędu gminy 
oraz brały udział w zorganizowa-
nym przemarszu.

ośrodek pomocy społecznej w międzyz-
drojach:

•	 zainicjował włączenie naszej gminy 
do ogólnoświatowej kampanii, 

•	 zaprosił do wspólnego udziału  
w kampanii lokalne instytucje,

•	 zorganizował akcję informacyjno-
-edukacyjną poprzez: 
 zamieszczanie ważnych treści 

edukacyjnych na portalu spo-
łecznościowym FB,

 wydanie wkładki do biuletynu 
samorządowego Gminy Mię-
dzyzdroje, 

 utworzenie plakatów, ulotek, 
broszur oraz ich rozpowszech-
nianie,

•	 zorganizował telefon zaufania i dy-
żury specjalistów,

•	 zakupił baner informacyjno-edu-
kacyjny, balony, parasolki, butony, 
długopisy, koszulki w kolorze po-
marańczowym z hasłem kampanii,

•	 sfinansował zakup niezbędnych 
materiałów do realizacji działań  
w ramach kampanii dla chętnych 
instytucji, 

•	 przeprowadził warsztaty edukacyj-
ne dla jednej z klas w Szkole Pod-
stawowej nr 1,

•	 zorganizował przemarsz ulicami 
miasta zwieńczający działania.

Dziękujemy wszystkim razem i każdemu 
z osobna. Dziękujemy mieszkańcom naszej 
gminy oraz gościom, którzy włączyli się do 
marszu. Do następnego roku!

małgorzata musialska
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SOS – DOBRE WSPARCIE
jeśli chcesz zwiększyć bezpieczeństwo swoich najbliższych np. osób mieszkających samotnie, osób, których stan zdrowia nie 

pozwala na pełną samodzielność, zgłoś się po odbiór opaski lub zainstaluj aplikację.
Więcej informacji o innowacyjnym projekcie znajdziecie państwo poniżej. 
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ucHwAŁA NR XLII/484/21
w sprawie określenia wzoru de-

klaracji o wysokości opłaty za gospo-
darowanie odpadami komunalnymi 
składanej przez właścicieli nierucho-
mości, obowiązującej na terenie Gmi-
ny Międzyzdroje

Projekt przedmiotowej uchwały ma 
na celu wprowadzenie nowych wzorów 
deklaracji o wysokości opłaty za gospo-
darowanie odpadami komunalnymi. 

ucHwAŁA NR XLII/485/21
w sprawie uchwalenia zmiany stu-

dium uwarunkowań i kierunków zago-
spodarowania przestrzennego gminy 
Międzyzdroje

Przedmiotem zmiany studium są 
działki 80, 81, 257/1, 257/2 i 299, obręb 
nr 20 Międzyzdroje, tj. obszar o łącznej 
powierzchni ok. 1,66 ha oraz wprowadze-
nie na przedmiotowych działkach strefy 
zabudowy śródmiejskiej.

ucHwAŁA NR XLII/486/21
w sprawie miejscowego planu za-

gospodarowania przestrzennego przy 
„kawczej Górze” obejmującego działki 
oznaczone numerami: 439 i 160/5 ob-
rębu 20 jednostki ewidencyjnej gminy 
Międzyzdroje

Granice planu obejmują obszar o łącz-
nej powierzchni około 2,293 ha, położony 
we wschodniej części miasta, pomiędzy 
ulicą Campingową, a ulicą Zwycięstwa.

ucHwAŁA NR XLII/487/21
w sprawie przystąpienia do spo-

rządzenia zmiany miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego 
miasta Międzyzdroje na terenie ogra-
niczonym ulicami: Gryfa Pomorskiego, 
Polną, Adama wodziczki

Stwierdzono potrzebę dokonania 
zmian ustaleń dot. m.in. kształtowania 
zabudowy i wskaźników zagospodaro-
wania terenu w ramach terenów objętych 
opracowaniem zmiany planu.

ucHwAŁA NR XLII/488/21
w sprawie wyrażenia zgody na za-

mianę nieruchomości
Celem dokonania zamiany jest: 
- nabycie przez Gminę Międzyzdroje 

części nieruchomości będącej własno-
ścią Skarbu Państwa, w celu polepszenia 
warunków zagospodarowania nieru-
chomości przyległej, stanowiącej działki 
nr 164/2, nr 165/2 oraz nr 166/2, zabu-
dowanej budynkiem sali gimnastycznej 
byłego Gimnazjum przy ul. Kolejowej 29 
w Międzyzdrojach, 

- nabycie przez Skarb Państwa części 
nieruchomości będącej własnością Gmi-
ny Międzyzdroje, stanowiącej teren przy 
budynku byłego Gimnazjum, na potrzeby 
Komendy Powiatowej Państwowej Straży 
Pożarnej w Kamieniu Pomorskim, w celu 
zapewnienia bezkolizyjnego wjazdu  
i wyjazdu z posterunku PSP w Międzyz-
drojach przy ul. Kolejowej 25.

ucHwAŁA NR XLII/489/21
w sprawie wyrażenia zgody na na-

bycie nieruchomości
W związku z koniecznością nabycia 

od właścicieli części nieruchomości, sta-
nowiącej działkę nr 142/2 o powierzchni 
384 m2, położonej w obrębie 25 - Wicko, 
która stanowi teren oznaczony w planie 
miejscowym zagospodarowania prze-
strzennego symbolem 07.KDW, 11.KDW 
oraz 22.KDW, przeznaczenie: tereny 
dróg wewnętrznych w celu zapewnienia 
dojazdu do działek położonych w Wicku 
przy ul. Widokowej od nr 7 do nr 10, oraz 
wobec woli właścicieli działki nr 142/2 
zbycia jej na rzecz Gminy Międzyzdroje, 
proponuje się podjęcie przedmiotowej 
uchwały.

ucHwAŁA NR XLII/490/21
w sprawie wyrażenia zgody na od-

danie nieruchomości w użytkowanie 
oraz na odstąpienie od obowiązku 
przetargowego trybu zawarcia umowy 
użytkowania

W związku z wnioskiem Spółki 
Nowe Centrum Sp. z o.o. o przekazanie  
w użytkowanie na czas określony do dnia 

30 kwietnia 2060 r. części działki nr 77, 
stanowiących tereny usytuowane przy 
bramie wejściowej do Amfiteatru, o łącz-
nej powierzchni 135 m2, użytkowanych 
obecnie przez najemców przyległych 
lokali usługowych, usytuowanych na 
gruncie przekazanym w użytkowanie dla 
spółki Nowe Centrum Sp. z o.o. na okres 
do 30 kwietnia 2060r., w celu ujednoli-
cenia tytułów prawnych do części nieru-
chomości stanowiącej działkę nr 77, na 
których najemcy prowadzą działalność 
gospodarczą, proponuje się podjęcie 
przedmiotowej uchwały.

ucHwAŁA NR XLII/491/21
w sprawie wyrażenia zgody na 

wydzierżawienie nieruchomości oraz 
na odstąpienie od obowiązku prze-
targowego trybu zawarcia umowy 
dzierżawy

W związku z wnioskiem Zakładu 
Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.  
o zawarcie umowy dzierżawy na kolejny 
okres nieruchomości przeznaczonych na 
działalność związaną z zaopatrzeniem 
w wodę, kanalizacją oraz usuwaniem  
i oczyszczaniem ścieków komunalnych, 
proponuje się przeznaczyć przedmioto-
we nieruchomości do wydzierżawienia 
w trybie bezprzetargowym na okres do 
10 lat.

ucHwAŁA NR XLII/492/21
w sprawie wyrażenia zgody na 

wydzierżawienie nieruchomości oraz 
na odstąpienie od obowiązku prze-
targowego trybu zawarcia umowy 
dzierżawy

W dniu 24 kwietnia 2008r. Gmina 
Międzyzdroje zawarła umowę dzierżawy 
na okres do 30 czerwca 2037r., której 
przedmiotem jest teren o powierzchni 
3.139 m2, przyległy do posesji przy ul. 
Gryfa Pomorskiego 74, z przeznaczeniem 
na realizację na przedmiocie dzierżawy 
parkingu oraz miejsca rekreacyjnego 
dla SPA Bagiński & Chabinka. W wyniku 
podziału powstały działki przeznaczone  
w planie pod drogę publiczną, które ob-
jęte są ww. umową dzierżawy. W związku 

c.d. ze str. 8
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29.12.21r. - Dorota KLUCHA

05.01.22 r. - Jarosław MAZUR

12.01.22 r. - Krystian MAZUR

19.01.22 r. - Katarzyna NATKAŃSKA

26.01.22 r. - Alina POSKART

PLAN DYŻuRÓw 
RADNYcH RADY MIEJSkIEJ 

w MIĘDZYZDRoJAcH
DYŻuRY oDBYwAJĄ SIĘ w kAŻDĄ 
śRoDĘ oD GoDZ. 15.30 Do 16.30 w 
uRZĘDZIE MIEJSkIM,   ul. kSIĄŻĄT 
PoMoRSkIcH 5 – PokÓJ NR 14

 W celu usprawnienia  dyżurów,  uprzejmie 
prosimy o wcześniejsze umawianie się na 
spotkania  z radnymi  za pośrednictwem 
biura RM, kontakt   tel. 91 3275647,   
e-mail: rada_miejska@miedzyzdroje.pl

1. PRZEwoDNIcZĄcY RADY MIEJSkIEJ 
– Jan wĘGLoRZ
przyjmuje w czwartki w godz. 13.00 - 
15.00 oraz w pozostałe dni po uprzednim 
umówieniu na spotkanie, pok. nr 14 Urząd 
Miejski, 
stały kontakt: tel. 609 847 375; 
e-mail: jan_weglorz@miedzyzdroje.pl

2. wIcEPRZEwoDNIcZĄcY RM 
– Józef Bogusław SuTYŁA  
przyjmuje we wtorki w godz. 14.00 - 15.30, 
pok. nr 14 Urząd Miejski
e-mail: jozef_sutyla@miedzyzdroje.pl

3. wIcEPRZEwoDNIcZĄcY RM 
– Mariusz SAMoŁYk
dyżuruje w Wiklinie w  Wapnicy, w każdą 
środę w godz. 17.00 - 18.00
e-mail mariusz_samolyk@miedzyzdroje.pl, 
nr kontaktowy: tel. 795 862 643.

z powyższym dotychczasowy dzierżawca 
zwrócił się z wnioskiem o dokonanie 
zmiany przedmiotu dzierżawy na teren 
o powierzchni 2.669 m2

ucHwAŁA NR XLII/493/21
w sprawie wyrażenia zgody na 

wydzierżawienie nieruchomości oraz 
na odstąpienie od obowiązku prze-
targowego trybu zawarcia umowy 
dzierżawy

Zarządy Wspólnot Mieszkaniowych 
przy ul. Plac Neptuna 3, 4, 5, ul. Krótkiej 
4E i 4D oraz ul. Plac Neptuna 6, 7, 8 zło-
żyły wniosek o wydzierżawienie części 
terenu gminnego stanowiącego działkę 
nr 230/31, usytuowanego przy parkingu 
przy ul. Krótkiej w celu posadowienia 
estetycznej, trwałej i solidnej wiaty prze-
znaczonej na usytuowanie pojemników 
na segregowane gromadzenie odpadów 
komunalnych.

ucHwAŁA NR XLII/494/21
w sprawie wyrażenia zgody na wy-

dzierżawienie nieruchomości
W związku z wnioskiem dotychczaso-

wego dzierżawcy terenu stanowiącego 
część działki nr 61 obręb 20 miasta Mię-
dzyzdroje, przy ul. Bohaterów Warszawy 
/ ul. Cicha, przy zejściu „G” na plażę, 
zainteresowanego zawarciem kolejnej 
umowy dzierżawy przedmiotowego te-
renu na okres 3 lat, z przeznaczeniem na 
działalność handlową - sprzedaż lodów, 
proponuje się podjęcie przedmiotowej 
uchwały.

ucHwAŁA NR XLII/495/21
w sprawie przyjęcia „Międzyzdroj-

skiego programu edukacji czynszo-
wej dłużników komunalnych lokali 
mieszkalnych i socjalnych w latach 
2022-2026”

Program ma na celu mobilizowanie  
i zachęcanie dłużników do terminowego 
wnoszenia opłat za użytkowane lokale 
mieszkalne i socjalne, udzielenia pomocy 
dłużnikom w utrzymaniu użytkowanych 
lokali mieszkalnych i socjalnych, uniknię-
cia eksmisji dłużników z lokali, zwiększe-
nia wpływów do budżetu miasta z tytułu 

zaległych opłat za korzystanie z lokali 
mieszkalnych i socjalnych.

ucHwAŁA NR XLII/496/21
w sprawie uzgodnienia przepro-

wadzenia zabiegów pielęgnacyjnych 
pomników przyrody

Prace pielęgnacyjno-urządzeniowe 
mają na celu zwiększenie bezpieczeń-
stwa statyki drzewa, zmniejszenie zagro-
żenia bezpieczeństwa życia lub zdrowia 
ludzi oraz ich mienia, korzystających  
z obszaru zabudowanej posesji przy  
ul. Gryfa Pomorskiego 70 oraz obszaru 
posesji przyległych od strony wschodniej.

ucHwAŁA NR XLII/497/21
w sprawie przyjęcia „Programu 

współpracy Gminy Międzyzdroje  
z organizacjami pozarządowymi oraz 
innymi podmiotami prowadzącymi 
działalność pożytku publicznego na 
2022 r.”

Przyjmuje się „Program współpracy 
Gminy Międzyzdroje z organizacjami 
pozarządowymi oraz innymi podmiota-
mi prowadzącymi działalność pożytku 
publicznego na 2022 rok”, stanowiący 
załącznik do niniejszej uchwały.

ucHwAŁA NR XLII/498/21
w sprawie zamiaru likwidacji Punk-

tu Przedszkolnego działającego przy 
Szkole Podstawowej nr 2 im. prof. dra 
władysława Szafera w wapnicy, od 
dnia 1 września 2022 roku

Z dniem 1 września 2022 roku dotych-
czasowy Punkt Przedszkolny przy Szkole 
Podstawowej nr 2 im. prof. dra Włady-
sława Szafera w Wapnicy z siedzibą przy  
ul. Jodłowej 3, będzie zlikwidowany,  
a jego wychowankom zapewni się moż-
liwość opieki i korzystania z wychowania 
przedszkolnego w oddziałach przed-
szkolnych w Szkole Podstawowej nr 2 im. 
prof. dra Władysława Szafera w Wapnicy, 
przy ul. Jodłowej 3, 72-500 Międzyzdroje.

ucHwAŁA NR XLII/499/21
w sprawie statutu sołectwa Lubin
Zmiana Statutu Sołectwa Lubin stała 

się konieczna w związku z potrzebą 

usprawnienia procedury wyboru Sołtysa, 
a dokładniej uaktualnienia i sprecyzowa-
nia zapisów Statutowych dot. wyboru 
nowego Sołtysa w związku z upływem 
kadencji.

ucHwAŁA NR XII/500/21
w sprawie skargi z dnia 14 wrze-

śnia 2021 r. na działalność Burmistrza 
Międzyzdrojów w zakresie sposobu 
karania kierowców w strefie płatnego 
parkowania

Rada Miejska uznała skargę z dnia 14 
września 2021 r. na działalność Burmi-
strza Międzyzdrojów w zakresie sposobu 
karania kierowców w strefie płatnego 
parkowania za bezzasadną. 

Jan węglorz
Przewodniczący Rady Miejskiej
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Wszyscy wierzyliśmy, że to co najgorsze 
mamy już za sobą. Pandemia. Lockdown. 
Upadające przedsiębiorstwa, brak pracy, 
utrata płynności finansowej. I choć na-
braliśmy nadziei, że uda się nam wybrnąć  
z problemów, są wśród Nas  Ci, którzy 
nie poradzili sobie finansowo i do tej 
pory borykają się z problemami. W dal-
szym ciągu przybywa osób, które nie 
płacą czynszu za mieszkania komunalne  
i socjalne. Problem ten dotyka również 

Międzyzdrojów. Chcąc pomóc dłużnikom 
w utrzymaniu zajmowanych lokali przygo-
towano ,,Międzyzdrojski Program Edukacji 
Czynszowej Dłużników Komunalnych 
Lokali Mieszkalnych i Socjalnych”, który 
ma być realizowany w latach 2021-2025. 

Program ruszył w zeszłym roku. Na 
ostatniej sesji Rada Miejska podjęła decyzję 
o jego kontynuowaniu w latach 2022-2026.

Założeniem programu jest częścio-
wa spłata oraz umorzenie pozostałe-

go zadłużenia czynszowego poprzez 
odpracowanie go na rzecz miasta. 
Osoby przystępujące do Programu 
będą  wykonywać prace porządkowe, 
usługowe lub remontowo-budowlane 
na rzecz miasta, które zaliczone zostaną 
jako spłata zadłużenia czynszowego.  
O szczegółach kolejnej edycji programu 
mieszkańcy informowani będą tuż po 
Nowym Roku.

Biuro Burmistrza Międzyzdrojów

,,Międzyzdrojski Program Edukacji Czynszowej Dłużników 
Komunalnych Lokali Mieszkalnych i Socjalnych” po raz drugi

Z dniem 1 stycznia 2022 r. systemem go-
spodarowania odpadami komunalnymi 
zostaną objęte wszystkie nieruchomości 
na terenie Gminy Międzyzdroje – nieru-
chomości zamieszkałe, mieszane oraz 
nieruchomości niezamieszkałe, na których 
powstają odpady komunalne. Zgodnie  
z ustawą o utrzymaniu czystości i porząd-
ku w gminach, właściciele nieruchomości 
zobowiązani są do zbierania  obligato-
ryjnie w sposób selektywny odpadów 
komunalnych zgodnie z Regulaminem 
utrzymania czystości i porządku na tere-
nie Gminy Międzyzdroje. Obowiązek ten 
dotyczy wszystkich właścicieli.

Podczas sesji Rady Miejskiej z dnia  
30 listopada 2021 r. została podjęta uchwa-
ła w sprawie określenia stawek opłat za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi.

I tak dla nieruchomości:
- zamieszkałych, mieszanych stawka 

opłaty wynosi 9,25 zł za 1 m3 zużytej 
wody,

Zmiany w systemie gospodarowania odpadami 
komunalnymi od 1 stycznia 2022 r.

-  na któr ych prowa-
dzone są usługi hotelar-
skie stawka opłaty wynosi  
11,50 zł za 1 m3 zużytej 
wody,

- niezamieszkałych koszt 
wywozu jednego pojem-
nika o pojemności: 60 l  
– 12,47 zł, 120 l – 24,94 zł,  
240 l – 49,88 zł, 1 100 l  
– 228,61 zł,

- na których znajduje się 
domek letniskowy lub inne 
nieruchomości wykorzystywane na cele 
rekreacyjno – wypoczynkowe - 191,90 zł.

Dla nieruchomości, które nie będą 
wypełniały obowiązku selektywnego 
zbierania odpadów komunalnych stawka 
opłaty będzie podwyższona dwukrotnie. 
Dwukrotnie wyższa opłata za niesegre-
gowanie odpadów winna zmotywować 
właścicieli nieruchomości do prawidło-
wego selektywnego zbierania odpadów, 

co będzie miało bezpośredni wpływ na 
zwiększenie udziału masy selektywnie 
zbieranych odpadów, w całkowitej masie 
odpadów zbieranych w ramach systemu 
gospodarowania odpadami komunal-
nymi.

Na wzrost stawek opłaty istotnie 
wpłynęła podwyżka kosztów za transport 
i odbiór odpadów, z 418,50 zł/Mg do 
569,16 zł/Mg, tj. o 36%. Pomimo podwyż-
szenia stawek opłat Gmina Międzyzdroje 
na tle gmin sąsiadujących utrzymuje staw-
ki na najniższym poziomie. I tak np. miasto  
Kołobrzeg 10 zł / 1 m3, Widuchowa  12 zł / 
1m3, Boleszkowice 10,90 zł / 1m3, Gryfino 
12,30 zł / 1 m3.

- To bardzo trudny czas dla nas wszyst-
kich, jednak aby można było sprostać 
wymogom nałożonym przez Unię Europej-
ską i uniknąć wysokich kar finansowych, 
zaangażowany musi być każdy mieszkaniec 
– podkreśla burmistrz Mateusz Bobek. 

Magdalena 
Żołędziewska

Referat Ochrony Środowiska  
i Gospodarki Komunalnej

Informujemy, że prace w międzyzdrojskiej 
świetlicy środowiskowej  Iskierka dobiega-
ją końca! Roboty związane z wyburzeniem  
i montażem nowych ścian w budynku 
Centrum Integracji Społecznej  przy  
ul. Kolejowej 33 zostały już zakończone, 
wykonane zostały wszystkie instalacje. 
Finału dobiegają prace wykończeniowe 
i te związane z wyposażeniem placówki.

Podejmowane są również działania 
w celu  wyłonienia wykonawcy budowy 

Remont międzyzdrojskiej Iskierki 
dobiega końca!

windy (z dofinansowaniem PEFRON-u), 
niestety po dwukrotnych próbach prze-
prowadzenia przetargu, nie udało się 
skutecznie tego dokonać. Nie ustajemy w 
wysiłkach, aby wyłonić wykonawcę tych 
prac, ponieważ winda jest konieczna dla 
osób, które potrzebują z niej korzystać 
- zarówno w ramach działalności Śro-
dowiskowego Domu Samopomocy, jak 
i organizacji naszych międzyzdrojskich 
Seniorów. 

Biuro Burmistrza Międzyzdrojów



12 Informator  mIędzyzdrojskI  nr 12/2021

kuLTuRA, ośwIATA, SPoRT

UWAGA PODRÓŻNI
Uprzejmie informujemy, że dnia 24.12.2021nie będą wyko-

nywane następujące kursy:
18:25 Międzyzdroje – Wapnica – Lubin 
18:45 Lubin – Wapnica – Międzyzdroje  
Za utrudnienia przepraszamy.

Żaki przy stole
05.12.2021 r. w mieście 
Bierzwnik odbył się II  wo-
jewódzki turniej kwalifika-
cyjny w tenisie stołowym 
żaków 8-10 lat.  w turnieju 
klub ukS cHRoBRY MIĘ-
DZYZDRoJE reprezentowa-
ło pięcioro najmłodszych 
zawodników i zawodniczek.  

Dagmara Tutak zajęła zna-
komite 2. miejsce natomiast 
Martyna Makowczyńska rów-
nież bardzo dobrą 4. lokatę.  
Jagna Jarczak zajęła 5. miejsce 
i Liwia Romanowska 7. miej-
sce. W kategorii chłopców 
Wojtek Celoch zajął 11. pozy-
cję w zawodach. 

Nasi najmłodsi zawod-
nicy godnie reprezento-
wal i  nasz  k lub i  miasto 
Międzyzdroje. Gratuluje-
my walki i zaangażowania  
w turnieju. 

Serdeczne podziękowania 
dla rodziców za pomoc w or-
ganizacji wyjazdu na zawody 
oraz dla starszej koleżanki 
Magdy Idzik, która zawsze 
wspiera młodszych adeptów 
będąc równocześnie ich przy-
kładem do naśladowana. 

Zarząd ukS chrobry
 Międzyzdroje

Weryfikacją wniosków zajmuje 
się Narodowa Agencja Progra-
mów Erasmus+, Fundacja Roz-
woju Systemu Edukacji. Insty-
tucja ta tylko w ubiegłym roku 
wsparła blisko cztery tysiące 
szkół, przedszkoli oraz ośrodków 
doskonalenia zawodowego dla 
młodzieży i dorosłych. Wsparcie 
to dokonuje się dzięki fundu-
szom unijnymi przeznaczonym 
na szkolenie kadry nauczyciel-
skiej w szkolnictwie polskim.

Rozpoczęty w czerwcu 2019 
roku projekt miał trwać dwa 
lata – ze względu na pandemię 
został wydłużony o rok. Prace 
zbliżają się ku końcowi, a projekt 
wart jest kilku słów podsumo-
wania.

W ciągu trzech lat jego trwa-
nia zrealizowano szesnaście tzw. 
mobilności, czyli wyjazdów – ty-
godniowych lub dwutygodnio-

wych – na zagraniczne kursy 
językowe i metodyczne. Nasza 
szkoła współpracowała ze szko-
łą językową ETI na Malcie. ETI 
(Executive Training Institute) to 
wysoce profesjonalna placówka 
specjalizująca się w stymulo-
waniu rozwoju zawodowego 
nauczycieli z całej Europy. Szkoła 
zatrudnia międzynarodową ka-
drę trenerską. Zajęcia prowadzo-
ne są metodami aktywizującymi 
w małych grupach. Każdy kurs 
kończy się ewaluacją opartą  
o indywidualne prezentacje 
materiałów wypracowanych 
podczas wielu godzin nauki.

Zarówno kursy, jak i sam wy-
jazd oraz pobyt na anglojęzycz-
nej Malcie wpłynęły znacząco na 
podniesienie kompetencji języ-
kowych wszystkich uczestników. 
Nasi nauczyciele mieli okazję 
obserwowania przykładu dobrej 

praktyki zajęć edukacyjnych za 
granicą. Wielu z wjeżdżających 
pedagogów znacząco zwięk-
szyło zakres swoich umiejęt-
ności stosowania technologii 
informacyjno-komunikacyjnych  
w nauczaniu.

Długofalowe korzyści, które 
projekt przynosi szkole, są nie 
do przecenienia. Nauczyciele 
wyjeżdżający rozpowszechniają 
teraz swoją wiedzę i umiejętno-

ści, dzieląc się z kolegami swoimi 
materiałami i doświadczeniem. 
Dzięki temu rokowania dla szko-
ły na przyszłość są bardzo dobre.

Projekt nie mógłby być re-
alizowany bez pomocy organu 
prowadzącego. Za to wsparcie 
szkoła w tym miejscu dziękuje.

Milena karpowicz
Szkoła Podstawowa nr 1 

w Międzyzdrojach

Kształcenie przyszłości
,,kształcenie przyszłości” to projekt autorstwa grupy nauczycieli ze Szkoły Podstawowej nr 1 im. Bolesława chrobrego w Międzyz-
drojach. Inicjatorką przedsięwzięcia i liderką projektu była nauczycielka angielskiego Iwona ośka. Projekt odniósł sukces, zyskując 
aprobatę po rundzie selekcyjnej, która trwała aż trzy miesiące.

Miejska Biblioteka Publiczna  
w Międzyzdrojach, dzięki współ-
pracy ze Stowarzyszeniem „La-
rix”,  będzie udostępniała od-
twarzacz audiobooków (Czytak 
4) osobom z dysfunkcją wzroku 

oraz osobom z niepełnospraw-
nościami uniemożliwiającymi 
zapoznawanie się z książkami 
w formie papierowej. W ofercie 
można znaleźć nowości wy-
dawnicze, jak również książki 
wydane drukiem przed wielu 
laty. Są to zarówno propozycje 
czytelników, jak też nagradza-
ne i rekomendowane dzieła 
literatury polskiej i światowej. 
Projekt został dofinansowany ze 
środków Ministra Kultury, Dzie-
dzictwa Narodowego i Sportu, 
pochodzących z Funduszu Pro-
mocji Kultury.

Głównym celem projektu 
jest zapewnienie osobom z dys-
funkcją wzroku stałego dostępu 
do książek, jako jednej z form 
integracji społecznej i zawodo-
wej. Projekt wspiera te osoby 
w równym dostępie do kultury 
poprzez nagrywanie i regularne 
udostępnianie literatury polskiej 
i światowej, różnorodnej tema-
tycznie i gatunkowo – w for-
mie cyfrowej książki mówionej.  
W ramach niniejszego projektu 
nagranych zostało 260 książek.

Czytak 4 to model urzą-
dzenia ceniony za możliwość 
szybkiego opanowania obsługi  
i bezawaryjność urządzenia. 
Jego zaletą jest prosta obsługa, 
jak również duży głośnik, dający 
dobre brzmienie oraz klawiatura  
z dużymi, dobrze oznakowany-
mi przyciskami, co doceniają 
zwłaszcza starsi czytelnicy, dla 
których odtwarzacz jest dedy-
kowany.

Aby wypożyczyć Czytaka  
należy posiadać kartę czytelni-
ka, podpisać pisemne potwier-
dzenie wypożyczenia przez 

Czytelnika lub jego prawnego 
opiekuna, a także okazać za-
świadczenie lekarskie o sta-
łej lub okresowej dysfunkcji 
wzroku. Warunkiem jest także 
podanie nr telefonu, który jest 
konieczny do utrzymywania 
kontaktu pomiędzy Biblioteką 
a Czytelnikiem. Urządzenie wraz 
z wybranymi przez czytelnika  
i wgranymi audiobookami wy-
pożyczane jest na okres 1 mie-
siąca z możliwością przedłu-
żenia terminu pod warunkiem 
aktywnego korzystania ze zbio-
rów cyfrowej książki mówionej.

Wspierając i odpowiadając 
na potrzeby osób z dysfunk-
cjami wzroku i seniorów, po 
Nowym Roku zakupimy kolejne 
czytaki, a także czytniki eboo-  
ków i książki z dużą czcionką 
w ramach Międzyzdrojskiego 
Budżetu Obywatelskiego 2022.

Regulamin wypożyczenia 
czytaka dostępny na stronie: 
http://www.biblioteka.miedzyz-
droje.pl

Bibliotekarze

„Wypożyczalnia odtwarzaczy cyfrowej książki mówionej 
dla osób niewidomych i słabowidzących – Edycja 2021”  
w międzyzdrojskiej bibliotece
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Marcel 
wicemistrzem Polski!

28 listopada w Gdań-
sku odbyły się Mi-
strzostwa Polski Pol-
skiej Federacji Karate 
Kenbukai. Na tak waż-
nych zawodach nie 
zabrakło także Mię-
dzyzdrojskiego Klubu 
Sportowego Bushido. 

Zawodnik naszego Klubu Marcel PALUCH 
zajął II miejsce oraz tytuł wicemistrza Polski      
w kumite w kategorii U-18 + 75 kg. 

Zawodnikowi gratulujemy osiągniętego 
wyniku. Mamy nadzieję, że w przyszłym roku 
miejsce na podium będzie jeszcze wyższe.

Zarząd MkS Bushido

Na otwarcie turnieju odbył się pokaz 
treningowy zaawansowanych tenisistów 
stołowych , którzy przyjechali na specjalne 
zaproszenie z Zielonej Góry i Szczecina. 

W turnieju uczestniczyły dwie drużyny: 
dzieci kontra rodzice.

Na początku odbyły się konkursy zręcz-
nościowe wymagające celności, cierpliwo-
ści oraz koncentracji. Po tych konkursach 
wszedł system turniejowy grania na punkty.
Każde dziecko podchodziło do stolika 
sędziowskiego i za pomocą losowania po-

numerowanych piłeczek wybierało dany 
numer , który był przypisany osobie dorosłej.

Pomimo dużej ilości dzieci przebywa-
jących na kwarantannie turniej odbył się  
w licznym gronie zawodników z rodzicami. 
Łącznie na sali znajdowało się około 50 osób.  
Zawody nie mogły się zakończyć inaczej, jak 
wygraną dzieci.

Zabawa, śmiech i super atmosfera była 
najlepszym dowodem na to, że tenis stołowy 
i sport łączą pokolenia. Na zakończenie każ-
dy uczestnik otrzymał pamiątkowy medal,  
a członkowie klubu otrzymali puchary, 

koszulki i wiele ga-
dżetów oraz zabawek.

Zarząd Klubu UKS 
CHROBRY MIĘDZY- 
ZDROJE serdecznie 
dziękuje Burmistrzowi 
Miasta Międzyzdro-
je za ufundowanie 
nagród dla najmłod-
szych.

Dziękujemy rów-
nież wszystkim za-
wodnikom i rodzicom 
za udział w turnieju.

Zarząd ukS 
cHRoBRY 

Międzyzdroje

Tenis łączy pokolenia
28.11.2021r. w hali sportowej w Międzyzdrojach odbył się turniej tenisa stołowego pt. 
MAMA TATA I JA . Turniej ten był podsumowaniem całej pracy z dziećmi w roku 2021. 
Miał również na celu integrację pokoleń i pokazanie rodzicom przez dzieci, że tenis 
stołowy nie jest łatwą dyscypliną sportową. 

W okresie listopada i grudnia zawodnicy 
Akademii Lekkoatletycznej Międzyzdroje 
przygotowują się na międzyzdrojskich 
obiektach sportowych do sezonu halo-
wego 2022. W tym okresie stawiamy duży 
nacisk na przygotowanie ogólne naszych 
zawodników. Czwórka naszych czoło-
wych reprezentantów, którzy znajdują się  
w Kadrze Wojewódzkiej Młodzików oraz 
Zapleczu Kadry Narodowej, wyjechała  
w dniach 29.11-08.12.2021 r. na zgrupo-
wanie sportowe do Szklarskiej Poręby, 

gdzie pod okiem trenerów kadrowych 
budowali formę. 

Ponadto 28 listopada br. trójka naszych 
młodzików Szymon Kozłowski, Hania 
Owczaruk oraz Zuzanna Ziomko wzięła 
udział w badaniach diagnostycznych Zaple-
cza Kadry Narodowej. Badania składały się z 
analizy składu ciała, oceny szybkości i skocz-
ności,  obiektywnej oceny biomechanicznej, 
oceny siły mięśni kulszowo-goleniowych 
oraz oceny siły mięśni bioder.

Zarząd AL Międzyzdroje

Okres przygotowań AL Międzyzdroje

W zawodach wystartowali najlepsi reprezen-
tanci miast z całej Polski, którzy rywalizowali 

Halowe Mistrzostwa Czwartków LA w Spale
czwórka zawodników Akademii Lekkoatletycznej Międzyzdroje wystartowała 6 grud-
nia br. w Halowych Mistrzostwach czwartków Lekkoatletycznych, które odbyły się  
w centralnym ośrodku Sportu w Spale. 

w hali lekkoatletycznej na dystansach 60 m, 
300 m, 600 m, wzwyż i skoku w dal. Bardzo 
dobrze zaprezentowała się Maja Czajkowska 
U13 w biegu sprinterskim na 60 m awansu-
jąc pewnie do finału i zajmując ostatecznie 
5. miejsce z wynikiem 8,74 PB. Nasz drugi 
reprezentant na dystansie 60 m Mateusz 
Bochna U13 w finałowym biegu zajął 7. miej-
sce z wynikiem 8,83 PB. Pozostałe dwie nasze 
zawodniczki startujące w skoku dal zajęły 10. 
miejsce Faustyna Kmera U12 3,86 PB oraz 11. 
miejsce Zosia Stefańska U13 4,05 PB. 

Wyjazd na zawody został dofinansowany 
z budżetu Gminy Międzyzdroje.

AL Międzyzdroje
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Dzień tygodnia 

poniedziałek
 

piątek 

Lokalizacja odbioru

Aleja Róż, Armii Krajowej, Cicha, Dąbrówki, Garażowa, Wodziczki, Książąt Pomorskich, Plażowa, Poprzeczna, Spokojna,  
Sportowa, Usługowa, Wczasowa, Wesoła, Gryfa Pomorskiego, Kopernika, Kościuszki, Krasickiego, Krótka, Ludowa,  
Mickiewicza, Morska, Polna, Plac Neptuna, Orla, Pomorska, Promenada Gwiazd, Rybacka, Światowida, Traugutta, 1000-lecia 
P.P, Zdrojowa, Bałtycka, Bohaterów Warszawy, Bosmańska, Bursztynowa, Campingowa, Komunalna, Mieszka I, Myśliwska, 
Nowomyśliwska, Turystyczna, Zwycięstwa

Bukowa,  Dąbrowskiej,  Gintera,  Góra  Filaretów,  Kolejowa,  Konopnickiej,  Leśna, Lipowa, Niepodległości, Norwida,  Orzesz-
kowej, Piaskowa, Piastowska, Plater, Przy Wodociągach, Skłodowskiej, Słowiańska, Stroma, Ustronie Leśne, Wiejska, Woliń-
skaUsługowa, Ustronie Leśne, Wiejska, Wolińska

HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH Z TERENÓW MIEJSKICH I WIEJSKICH 
GMINY MIĘDZYZDROJE obowiązujący w okresie od 03.01.2022 r. do 01.07.2022 r.

odpady komunalne segregowane (metale i tworzywa sztuczne)
(metale, tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe) 

odpady komunalne niesegregowane (zmieszane)
(odpady komunalne stanowiące pozostałości po uprzednim wysegregowaniu frakcji odpadów)

Dzień tygodnia 

wtorek

wtorek

Lokalizacja odbioru 

Aleja Róż, Armii Krajowej, Cicha, Dąbrówki, Garażowa, Wodziczki, Książąt Pomorskich, Plażowa, Poprzeczna, Spokojna,  
Sportowa, Usługowa, Wczasowa, Wesoła, Gryfa Pomorskiego, Kopernika, Kościuszki, Krasickiego, Krótka, Ludowa,  
Mickiewicza, Morska, Polna, Plac Neptuna, Orla Pomorska, Promenada Gwiazd, Rybacka, Światowida, Traugutta, 1000-lecia 
P.P, Zdrojowa, Bałtycka, Bohaterów Warszawy, Bosmańska, Bursztynowa, Campingowa, Komunalna, Mieszka I, Myśliwska, 
Nowomyśliwska, Turystyczna, Zwycięstwa

Bukowa, Dąbrowskiej, Gintera, Góra Filaretów, Kolejowa, Konopnickiej, Leśna, Lipowa, Niepodległości, Norwida,  Orzeszko-
wej, Piaskowa, Piastowska, Plater, Przy Wodociągach, Skłodowskiej, Słowiańska, Stroma, Ustronie Leśne, Wiejska, Wolińska

T E R E N Y  M I E J S k I E

odpady komunalne ulegające biodegradacji
(odpady kuchenne ulegające biodegradacji z gospodarstw domowych, odpady zielone) 

Dzień tygodnia 

poniedziałek

czwartek

Lokalizacja odbioru 

Aleja Róż, Armii Krajowej, Cicha, Dąbrówki, Garażowa, Wodziczki, Książąt Pomorskich, Plażowa, Poprzeczna, Spokojna,  
Sportowa, Usługowa, Wczasowa, Wesoła, Gryfa Pomorskiego, Kopernika, Kościuszki, Krasickiego, Krótka, Ludowa,  
Mickiewicza, Morska, Polna, Plac Neptuna, Orla, Pomorska, Promenada Gwiazd, Rybacka, Światowida, Traugutta, 1000-lecia 
P.P, Zdrojowa, Bałtycka, Bohaterów Warszawy, Bosmańska, Bursztynowa, Campingowa, Komunalna, Mieszka I, Myśliwska, 
Nowomyśliwska, Turystyczna, Zwycięstwa

Bukowa, Dąbrowskiej, Gintera, Góra Filaretów, Kolejowa, Konopnickiej, Leśna, Lipowa, Niepodległości, Norwida, Orzeszko-
wej, Piaskowa, Piastowska, Plater, Przy Wodociągach, Skłodowskiej, Słowiańska, Stroma, Ustronie Leśne, Wiejska, Wolińska

PAPIER
(odpady komunalne z papieru, w tym tektury, odpady opakowaniowe z papieru i odpady opakowaniowe z tektury) 

Dzień tygodnia 

czwartek

środa

Lokalizacja odbioru 

Aleja Róż, Armii Krajowej, Cicha, Dąbrówki, Garażowa, Wodziczki, Książąt Pomorskich, Plażowa, , Poprzeczna, Spokojna, Spor-
towa, Usługowa, Wczasowa, Wesoła, Gryfa Pomorskiego, Kopernika, Kościuszki, Krasickiego, Krótka, Ludowa, Mickiewicza, 
Morska, Polna, Plac Neptuna, Orla Pomorska, Promenada Gwiazd, Rybacka, Światowida, Traugutta, 1000-lecia P.P, Zdrojowa, 
Bałtycka, Bohaterów Warszawy, Bosmańska, Bursztynowa, Campingowa, Komunalna, Mieszka I, Myśliwska,
Nowomyśliwska, Turystyczna,. Zwycięstwa

Bukowa, Dąbrowskiej, Gintera, Góra Filaretów, Kolejowa, Konopnickiej, Leśna, Lipowa, Niepodległości, Norwida, , Orzeszko-
wej, Piaskowa, Piastowska Plater, Przy Wodociągach, Skłodowskiej, Słowiańska, Stroma, Ustronie Leśne, Wiejska, Wolińska,

W związku z przypadającymi dniami wolnymi w roku 2022, podajemy planowane daty odbioru odpadów za przypadające w dni wolne:

06.01.2022r. czwartek
18.04.2022r. poniedziałek
03.05.2022r. wtorek
16.06.2022r. czwartek

Zaleca się aby właściciel lub zarządca nieruchomości, co najmniej na dwa dni przed ustalonym terminem objazdowej zbiórki odpa-
dów, poinformował pracownika Urzędu Miejskiego – Referatu Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej, tel. 91 32 75 657,  
o wystawieniu odpadów. Odpady powinny być wystawione nie wcześniej niż 24 godziny przed wyznaczonym terminem ich odbioru.

Święto Trzech Króli
Święta Wielkanocne
Trzeciego Maja
Boże Ciało

BEZ ZMIAN - 06.01.2022r.
cały tydzień przesunięty o jeden dzień kończy się na sobocie 23.04.2022r.
BEZ ZMIAN - 03.05.2022r.
sobota 18.06.2022r.
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SZkŁo (odpady opakowaniowe ze szkła, w tym butelki i słoiki po napojach i żywności, 
butelki po napojach alkoholowych, szklane opakowania po kosmetykach) 

Dzień tygodnia 

piątek
1x na 2 tygodnie

piątek
1x na 2 tygodnie

Lokalizacja odbioru 

Aleja Róż, Armii Krajowej, Cicha, Dąbrówki, Garażowa, Wodziczki, Książąt Pomorskich, Plażowa, Poprzeczna, Spokojna, Spor-
towa, Usługowa, Wczasowa, Wesoła, Gryfa Pomorskiego, Kopernika, Kościuszki, Krasickiego, Krótka, Ludowa, Mickiewicza, 
Morska, Polna, Plac Neptuna, Orla, Pomorska, Promenada Gwiazd, Rybacka, Światowida, Traugutta, 1000-lecia P.P, Zdrojowa, 
Bałtycka, Bohaterów Warszawy, Bosmańska, Bursztynowa, Campingowa, Komunalna, Mieszka I, Myśliwska, Nowomyśliwska, 
Turystyczna, Zwycięstwa

 

Bukowa, Dąbrowskiej, Gintera, Góra Filaretów, Kolejowa, Konopnickiej, Leśna, Lipowa, Niepodległości, Norwida, Orzeszko-
wej, Piaskowa, Piastowska, Plater, Przy Wodociągach, Skłodowskiej, Słowiańska, Stroma, Ustronie Leśne, Wiejska, Wolińska

14.01.2022r.       28.01.2022r.       11.02.2022r.       25.02.2022r.       11.03.2022r.       25.03.2022r.       
08.04.2022r.      22.04.2022r.       06.05.2022r.       20.05.2022r.       03.06.2022r.       17.06.2022r.       01.07.2022r.

07.01.2022r.       21.01.2022r.       04.02.2022r.       18.02.2022r.       04.03.2022r.       18.03.2022r.      
 01.04.2022r.      15.04.2022r.       29.04.2022r.       13.05.2022r.       27.05.2022r.       10.06.2022r.       24.06.2022r.

T E R E N Y   w I E J S k I E 
odpady komunalne niesegregowane (zmieszane)

(odpady komunalne stanowiące pozostałości po uprzednim wysegregowaniu frakcji odpadów)  

1 x w tygodniu – środa Biała Góra, Grodno I, IC, II, III, Lubin, Wapnica, Wicko, Zalesie.

odpady komunalne segregowane (metale i tworzywa sztuczne)
 (metale, tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe) 

1 x w tygodniu – wtorek Biała Góra, Grodno I, IC, II, III , Lubin, Wapnica, Wicko, Zalesie.

odpady komunalne ulegające biodegradacji
(odpady kuchenne ulegające biodegradacji z gospodarstw domowych, odpady zielone) 

od 07.04.2022r. do 30.06.2022r. – co tydzień czwartek

06.01.2022r.    20.01.2022r.    03.02.2022r.    17.02.2022r.    03.03.2022r.    17.03.2022r.    31.03.2022r.

1 x w tygodniu – czwartek

1 x na 2 tygodnie – czwartek

PAPIER (odpady komunalne z papieru, w tym tektury, odpady opakowaniowe z papieru i odpady opakowaniowe z tektury) 

12.01.2022r.    26.01.2022r.    09.02.2022r.    23.02.2022r.    09.03.2022r.   23.03.2022r.    06.04.2022r.    20.04.2022r. 
04.05.2022r.    18.05.2022r.    01.06.2022r.    15.06.2022r.    29.06.2022r.

1 x na 2 tygodnie – środa

SZkŁo (odpady opakowaniowe ze szkła, w tym butelki i słoiki po napojach i żywności, 
butelki  po napojach alkoholowych, szklane opakowania po kosmetykach) 

28.01.2022r.    25.02.2022r.    25.03.2022r.    22.04.2022r.    20.05.2022r.    17.06.2022r. 1 x na 4 tygodnie – piątek

Terminy objazdowej zbiórki odpadów wielkogabarytowych i zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego

Część Zachodnia miasta:
07.03.2022 r.
04.05.2022 r.
06.06.2022 r.

Część Wschodnia miasta:
08.03.2022 r. 05.05.2022 r.
07.06.2022 r.

Gmina: 09.03.2022 r.
06.05.2022 r. 08.06.2022 r.

Aleja Róż, Armii Krajowej, Bałtycka, Bohaterów Warszawy, Bosmańska, Campingowa, Cicha, 
Dąbrówki, Gryfa Pomorskiego, Garażowa, Wodziczki, Komunalna, Kopernika, Kościuszki,  
Krasickiego, Krótka, Książąt Pomorskich, Ludowa, Mickiewicza, Mieszka I, Morska, Myśliwska, 
Niepodległości, Nowomyśliwska, Orla, Plac Neptuna,  Plażowa, Polna, Pomorska, Poprzecz-
na, Promenada Gwiazd, Rybacka, Spokojna, Sportowa, Światowida, Traugutta, Turystyczna, 
1000-lecia P.P., Usługowa, Wczasowa, Wesoła, Zdrojowa 

Bukowa, Dąbrowskiej, Gintera, Góra Filaretów, Kolejowa, Konopnickiej, Leśna, Lipowa, Norwi-
da, Orzeszkowej, Piaskowa, Piastowska, Plater, Przy Wodociągach, Skłodowskiej, Słowiańska, 
Stroma, Ustronie Leśne, Wiejska, Wolińska, Zwycięstwa

Biała Góra, Grodno I, IC, II, III, Zalesie, Wicko, Wapnica, Lubin

Teren Rodzinnych ogrodów Działkowych „Bursztyn” w Międzyzdrojach
odbiór odpadów komunalnych wszystkich frakcji z działek ogrodowych odbywać się będzie

1 x w tygodniu w każdy wtorek z wyjątkiem w dni wolnych ujętych w oddzielnej tabeli

Wioletta Sosińska
Referat Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej
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śwIĘTA

Zabawa mikołajkowa dla dzieci to jedno z wielu 
wydarzeń, które organizowane jest w naszej 
gminie. I jedno z tych, które znakomicie wpisuje 
się w radosną atmosferę,  która panuje wokół 
wszystkich działań związanych z aktywizowa-
niem mieszkańców Międzyzdrojów. 

Mikołaj przyjechał swoim bajecznym pocią-
giem pełnym prezentów. Był to bardzo praco-
wity dzień dla niego i jego pomocników. Przed 
południem świąteczny pociąg Mikołaja wyruszył 
w podróż po Gminie Międzyzdroje zaczynając 
na parkingu przy Wzgórzu Zielonka w Lubinie, 
parkingu przy Jeziorku Turkusowym w Wapnicy, 
placu przy OSP w Międzyzdrojach, a ostatnim 

przystankiem była Aleja Gwiazd. Na każdym 
przystanku animator Elf Rafał zachęcał wszystkich 
licznie zgromadzonych, starszych i młodszych do 
aktywnego spędzenia czasu. 

W zabawie z Mikołajem uczestniczyło dużo 
dzieci, od najmłodszych aż po uczniów starszych 
klas szkoły podstawowej. Najważniejszym mo-
mentem dnia było przybycie Świętego Mikołaja 
pociągiem pełnym prezentów! Pomimo tego, że 
jest on ostatnio bardzo zapracowany, rozdał po-
nad 500 paczek! Wszystkie dzieci były bardzo za-
dowolone i uśmiechnięte. Impreza mikołajkowa 
została zorganizowana przez Międzynarodowy 
Dom Kultury.

Dziękujemy wszystkim, którzy pomogli nam 
w organizacji imprezy mikołajkowej, tj.: Stowa-
rzyszeniu „Rodzina”,  Robertowi Ligenzie - wła-
ścicielowi Holiday Express Międzyzdroje (pociąg, 

Mikołajki w Gminie Międzyzdroje
5 grudnia br. w niedzielne popołudnie w Gminie Międzyzdroje zostało zorganizowane dla dzieci spotkanie ze świętym Mikołajem. Grudniowa 
niedziela była pełna pozytywnych wrażeń i na pewno zapisze się na długi czas w pamięci naszych dzieci, rodziców oraz dziadków i babć, którzy 
przybyli na spotkanie ze świętym Mikołajem! 

który woził Św. Mikołaja) oraz Pizzerii 7 Avenue, 
Dariuszowi Kalembie - kierowcy naszego miko-
łajkowego pociągu, Jagodzie i Markowi Stęp-
niom - Oceanarium Międzyzdroje, Wojciechowi 
Ryfczyńskiemu i Krzysztofowi Andrearczykowi  
z Bałtyckiego Parku Miniatur, Firmie KukuCorn,  

Mateuszowi Flotyńskiemu - prezesowi Spółki 
Nowe Centrum, Ochotniczej Straży Pożarnej  
w Międzyzdrojach, Grzegorzowi Komorowiczo-
wi - Fun Park Międzyzdroje, Firmie Netto oraz 
Brajanowi Jędrzejewskiemu.

Impreza mikołajkowa rozpoczyna czas ocze-
kiwania na najpiękniejsze święta w roku, czas 
świątecznej atmosfery, śniegu, choinki, prezen-
tów, kolędy…  Więc wszyscy czekamy już teraz na 
Święta Bożego Narodzenia. Do zobaczenia za rok!

MDk Międzyzdroje


