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AkTuALNoścI

W dniu finału odbył się bieg rekreacyjny, 
a na plaży przy międzyzdrojskim molo od-
był się pokaz zumby przygotowany przez 
Alicję Taratajcio z AliFitness oraz kąpiel 
morsów z klubu „Kurka Wodna” z Mię-
dzyzdrojów. Na placu przed molo można 
było obejrzeć sprzęt ratowniczy Ochot-
niczej Straży Pożarnej z Lubina. Przy Mię-
dzynarodowym Domu Kultury znajdował 
się przystanek kolejki turystycznej, którą 
można było przejechać się po Między- 
zdrojach. W samo południe w Foyer MDK 
ruszył „Jarmark Gorących Serc”, były to 
stoiska m.in. z loterią fantową przygo-
towane przez naszych mieszkańców.  
W sali teatralnej MDK odbyły się wy-
stępy oraz koncerty zespołów: „Osada 
Grodno”, „Dair” z muzyką celtycką, „Bry-
za”, „Madej Band”, „Wesołe hity” – wy-
stęp najmłodszych dzieci, a na wieczorny 
finał zagrał zespół „Sklep z Ptasimi Pióra-
mi” ze Szczecina.

Oprócz przygotowanych atrakcji na 
miejscu można było wylicytować cie-
kawe gadżety, a na portalu Allegro do 
14 lutego trwały internetowe aukcje,  
gdzie można było wylicytować m.in.:  
piłkę z podpisem Cristiano Ronaldo. Ofi-
cjalne podsumowanie i podanie dokład-

nej kwoty po przeliczeniu waluty obcej 
i rozliczeniu elektronicznych skarbonek 
przez Fundację WOŚP odbędzie się  
w marcu br.

Sztab 30. Finału WOŚP przy Między-
narodowym Domu Kultury w Między- 
zdrojach pragnie z całego serca podzięko-

Sztab 30. Finału WOŚP w Międzyzdrojach 
zebrał ponad 110 tys. zł
Podczas tegorocznego Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy międzyzdrojski sztab przygotował bardzo dużo atrakcji.  
W ramach finału odbyły się: bal karnawałowy dla dzieci, bal karnawałowy w Wapnicy, Wieczór Stand-Up oraz Halowy Turniej Piłki 
Nożnej. Hasłem tegorocznej zbiórki było: „Przejrzyj na oczy”, pieniądze były zbierane dla zapewnienia najwyższych standardów 
diagnostyki i leczenia wzroku u dzieci.

wać gorąco wszystkim wolontariuszom, 
stowarzyszeniom, instytucjom, szko-
łom oraz osobom prywatnym za pomoc  
w organizacji jubileuszowego Finału  
WOŚP w Międzyzdrojach. 

Siema!                         Krzysztof Szlaski
Sztab #3351 Międzyzdroje
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Po upływie niespełna roku na edukacyjnej 
mapie naszego miasta pojawiło się kolejne 

nowoczesne i bezpieczne miejsce - tym 
razem dedykowane najmłodszym.

- Bardzo się cieszę, że dziś możemy spotkać 
się w tak wyjątkowym miejscu- wyjątkowym, 
bo właśnie tu najmłodsi międzyzdrojanie 
rozpoczną swoją przygodę w nawiązywa-
niu pierwszych społecznych kontaktów  
z rówieśnikami, uczestnicząc w zajęciach za-
bawowych z elementami edukacji. Co więcej 
jestem przekonany, że przy tak doskonałych 
warunkach, zbliżonych do domowych, współ-
praca pedagogów z dziećmi będzie jeszcze 
bardziej satysfakcjonująca dla obu stron - 
mówi burmistrz Mateusz Bobek. - Powstanie 
żłobka to dla mnie jedno z najważniejszych 
przedsięwzięć, którego realizacja pozwoliła 
na dwukrotne zwiększenie liczby miejsc  

w placówce. Jeszcze raz chciałbym podzię-
kować pracownikom, którzy włożyli ogrom 

zaangażowania, swój 
profesjonalizm i serce 
w ten projekt.

Przypominamy, że 
Międzyzdroje są jed-
nym z trzech miast  
w województ wie, 
którym udało się uzy-
skać dofinansowanie 
inwestycji w wysoko-
ści 480 tys. zł z pro-
gramu Maluch Plus.

- Serdecznie gratuluję powstania tak 
nowoczesnego miejsca dla najmłodszych. 
Gratuluję dyrektor Elwirze Korcz, pracowni-
kom przedszkola, włodarzom miasta oraz 
wszystkim, dzięki którym mogliśmy się tu dziś 
spotkać. Ten moment na długo zapisze się na 
kartach historii Międzyzdrojów - powiedział 
uczestniczący w otwarciu Wojewoda Za-
chodniopomorski Zbigniew Bogucki.

Całkowita kwota, która została prze-
znaczona na realizacje zadania to 1 340 
963,29 zł.

Biuro Burmistrza Międzyzdrojów

Oficjalne otwarcie nowego żłobka w Międzyzdrojach
16 lutego br., po zakończeniu rozbudowy Przedszkola Miejskiego nr 1 ,,Morskie Skarby” w Międzyzdrojach o dwa oddziały  
żłobkowe wraz z zagospodarowaniem terenu, oficjalnie świętowano otwarcie placówki, na której powstanie wszyscy tak bardzo 
czekali. 
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W 2022 r. z budżetu gminy do organizacji 
pozarządowych trafi kwota  902 204,00 zł, 
w tym  536 086,00 zł  do 8 klubów spor-

towych działających na terenie gminy.  
To nie wszystko. Kluby sportowe mogą 
nieodpłatnie korzystać z infrastruktury 
sportowej m.in. na stadionie miejskim, 
hali sportowej im. A. Grubby, czy sali 
gimnastycznej przy ul.  Kolejowej 29.  
W budżecie jest też kwota 60 000,00 zł na 
wypłatę stypendiów sportowych plus po-
chodne. Już w styczniu br. 7 zawodników, 
którzy osiągnęli w 2021 r. wysokie wyniki 
sportowe, otrzymało pierwszą wypłatę 
stypendium. 

Na działalność środowiskową organi-
zacje/stowarzyszenia otrzymały łącznie  
366 118,00 zł. W ramach tych działań nasi 

mieszkańcy  mogą skorzystać z bogatej ofer-
ty kulturalnej, edukacyjnej i sportowej. Nie 
zapominamy o naszych seniorach zrzeszo-

nych w Klubie Seniora 
i Nadmorskim Uni-
wersytecie Trzeciego 
Wieku oraz mieszkań-
cach sołectw, aktyw-
nie uczestniczących w 
zajęciach świetlicy pn. 
Wiklina w Wapnicy. 
Gmina zapewnia też 
dowożenie uczniów 
niepełnosprawnych 
do Ośrodka Rehabi-
litacyjno-Edukacyj-
no-Wychowawczego  
w Ostromicach. 

Organizacje pozarządowe z dofinansowaniem 
na działalność statutową
Działalność trzeciego sektora w Gminie Międzyzdroje jest bardzo ważnym i nieodzownym elementem życia wielu mieszkańców. 
Jest to obszar, który trzeba zorganizować, zagospodarować i wspierać. Dlatego też każdego roku w budżecie gminy zabezpieczane 
są środki finansowe na działalność środowiskową na rzecz mieszkańców naszej gminy. 

Dodatkowo na działalność Środowisko-
wego Domu Samopomocy gmina otrzymuje 
środki finansowe bezpośrednio z budżetu 
państwa,  i na ten rok została zaplanowana 
kwota  481 314,00 zł. Budynek przy ul. Kolejo-
wej 33 stał się Centrum Integracji Społecznej. 
Już od wczesnych godzin porannych tętni  
życiem. I o to chodziło, żeby było to miejsce  
przyjazne, żeby każdy znalazł dla siebie 
przestrzeń do działalności, opieki i realizacji 
swoich pasji i zainteresowań.

Mimo ograniczeń, zakazów i nakazów, 
życia na dystans i zdalnie, nasze organizacje 
i stowarzyszenia działają bardzo sprawnie, 
o czym świadczą publikowane informacje, 
relacje z wydarzeń i licznie oblegana hala 
sportowa przy SP 1. Wspólnych sukcesów 
jest więcej, a kolejne przed nami.

Życzymy Wszystkim wytrwałości i reali-
zacji wszystkich założeń i planów w 2022 r.  

Jadwiga Bober
Referat Promocji , Kultury i Turystyki
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Placówka wyposażona została w sześć toalet: 
dwie dla dziewczynek, dwie dla chłopców, 
jedną dla personelu i - co najważniejsze 
- jedną, przystosowaną dla osób z niepeł-
nosprawnością. Wykonawcą zadania było 
Przedsiębiorstwo Budowlane Andrzej Granat 
z Kamienia Pomorskiego za cenę brutto  
126 075,00 zł.

- Chciałbym żeby każda międzyzdrojska 
placówka doczekała się zmian na miarę XXI 
wieku. Pragnę podkreślić, że to nie koniec 
inwestycji jakie mamy zamiar przeprowadzić 
w naszych międzyzdrojskich szkołach - mówi 
burmistrz Mateusz Bobek.

Remont szkolnych łazienek zakończony!
oficjalnie zakończono prace remontowe w Szkole Podstawowej w wapnicy. Szkoła do-
czekała się nowoczesnych łazienek – a nie jest to ostatnie planowane przedsięwzięcie 
w tym miejscu w najbliższym czasie.

Wiemy już, że przy szkole w Wapnicy 
powstanie wkrótce sala gimnastyczna, 
co z pewnością ucieszy nie tylko uczniów  
i nauczycieli, ale i mieszkańców Wapnicy. 
Tego typu obiekty to nie tylko miejsca do 
przeprowadzania zajęć kultury fizycznej, 
ale do promowania w środowisku lokalnym 
idei zdrowego i aktywnego stylu życia oraz 
wspólnej integracji.

Kolejne zmiany również przed Szkołą 
Podstawową nr 1. 

Biuro Burmistrza Międzyzdrojów

Projekt  ,,Transport na Życzenie”, to pilotażo-
we działanie, które rozpoczyna budowę sys-
temu transportu publicznego na obszarach 
wykluczonych komunikacyjnie. Wszystko 

miało swój początek w 2019 roku, kiedy 
zachodniopomorscy samorządowcy – w tym 
burmistrz Mateusz Bobek - podczas spotka-
nia z Marszałkiem Olgierdem Geblewiczem 

szukali rozwiązania problemu, który dotyczy 
najbardziej mieszkańców środkowej części 
Pomorza Zachodniego. Głównymi założe-
niami projektu ma być wyłonienie operatora 

i pokrycie kosztu usługi 
transportu, a także utwo-
rzenie i prowadzenie 
przez rok dyspozytorni. 
Usługę transportową 
zrealizuje Gmina po-
przez wybór właściwe-
go operatora tej usługi, 
natomiast  dyspoz y-
tornię, we współpracy  
z innymi gminami two-
rzy Starostwo, przy czym 
koszty proporcjonalnie 
ponoszą gminy, na co 
środki w głównej mierze 

pozyskały z zewnątrz.
- Gmina Międzyzdroje, wspólnie z Partne-

rem Powiatem Kamieńskim, będą realizowały 
program, finansowany przez Wojewódzki 

Urząd Pracy w Szczecinie, ze środków Unii 
Europejskiej. Wiodącym celem projektu jest 
integracja osób wykluczonych transportowo 
z miastem, z innym transportem np. kolejo-
wym, autobusowym do lekarza, do szkoły, do 
urzędu czy pracy w Szczecinie, Świnoujściu, 
Wolinie, Kamieniu Pomorskim. Usługa będzie 
świadczona wzdłuż określonej trasy: tj. Mię-
dzyzdroje – Lubin (przez miejscowości Wicko  
i Wapnica). Każdy zainteresowany usługą 
będzie mógł telefonicznie lub za pomocą 
specjalnej, bezpłatnej aplikacji, zamówić trans-
port na określonym odcinku - mówi zastępca 
burmistrza Beata Kiryluk.

- Podpisana  2 lutego br.  w Szczecinie 
umowa określa realizację projektu do 2023 r. 
Szacowany koszt zadania to ok. 100 tys. euro 
i będzie sfinansowany w 95% ze środków Unii 
Europejskiej, a pozostała część kosztów (5%) 
zostanie pokryta przez gminę z wpływów  
z biletów - dodaje burmistrz Mateusz Bobek.

Biuro Burmistrza Międzyzdrojów

Kontynuacja Programu ,,Transport na Życzenie” w Międzyzdrojach
Życie w naszej gminie, w otulinie lasów, parków i w bliskości z morzem to z pewnością podwód do zazdrości - szczególnie dla tych, 
którzy muszą borykać się z codziennym funkcjonowaniem w dużych, zatłoczonych i głośnych miastach. Nie zmienia to jednak 
faktu, że i międzyzdrojanie bez problemu są w stanie zdefiniować czego zazdrościć mogą większym aglomeracjom. Idealnym 
przykładem jest komunikacja miejska, która w sezonie może i spełnia większość oczekiwań, ale już w innych miesiącach jest 
znacząco ograniczona.
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To projekt polegający na współpracy KGW, 
stowarzyszeń, fundacji, których przedstawi-
ciele wzięli udział w „Akademii Lokalnego 
Lidera” w Międzyzdrojach od 25.10.2021-
10.01.2022 r. i będzie składał się z cyklu 

warsztatów pokazujących różnorodność, 
ale i chęć dzielenia się doświadczeniami 
i umiejętnościami członków podmiotów 
ekonomii społecznej w powiecie kamień-
skim. W realizację projektu zaangażowali się 

przedstawiciele: KGW „Wiklina” w Wapnicy, 
KGW Dargobądz, KGW Zastań, Fundacji 
Teatr Teatr z Domysłowa, Międzyzdrojskiego 
Stowarzyszenia „Rodzina”. Miejska Biblioteka 
Publiczna w Międzyzdrojach jest partnerem 
w projekcie.

W ramach projektu zostaną przeprowa-
dzone:

- 21.02.2022 - Warsztaty kulinarne 
„Wszystkie pierogi świata” w siedzibie Koła 
Gospodyń Wiejskich Dargobądz 16 – godz. 
17:00

- 01.03.2022 - Warsztaty fitness w siedzi-
bie Koła Gospodyń Wiejskich Zastań 16F 
– godz. 17:00

- 07.03.2022 - Warsztaty rękodzielnicze 
„Wiklina w Wiklinie” w siedzibie Koła Gospo-
dyń Wiejskich „Wiklina” w Wapnicy – godz. 
17:00

- 14.03.2022 - Warsztaty rękodzielnicze 
„Makrama w Wiklinie” w siedzibie Koła 
Gospodyń Wiejskich „Wiklina” w Wapnicy – 
godz. 17:00

- 28.03.2022 - Warsztaty teatralne – teatr 
społeczny „Baśń o Królowej Wyspy Wolin” 
w siedzibie Fundacji Teatr Teatr Domysłów 
13c – godz. 17:00

Serdecznie zapraszamy wszystkich chęt-
nych do uczestnictwa. „Absolwenci” Akade-
mii Lokalnego Lidera dopiero się rozkręcają.

Bibliotekarze

„Aktywna Wyspa Możliwości” 
7 lutego 2022 r. podpisana została umowa o przyznaniu mikrograntu na realizację 
projektu w ramach konkursu dotacyjnego „Akademii Lokalnego Lidera owES Szczecin 
– Edycja 2020-2023 w kwocie 1500,00 zł „Aktywna wyspa Możliwości”.

W niedzielę 6 marca od godziny 11:00 
Międzynarodowy Domu Kultury wspierać 
będzie, jako współorganizator, X edycję 
„Tropem Wilczym. Bieg Pamięci Żołnierzy 
Wyklętych”. Na terenie promenady będą uło-
żone trzy trasy biegowe: dla dzieci ok. 400m, 
okolicznościowy 1963m i na ok. 5000m. 
Start i meta w Golden Tulip Międzyzdroje 
Residence.

Tego dnia o godzinie 17:30 w foyer MDK 
rozpocznie się wernisaż wystawy malarskiej 
lokalnego artysty, a o godzinie 18:00 - spek-
takl poetycki „Dancing – poezja Konstantego 
Ildefonsa Gałczyńskiego” w wykonaniu zna-
nych aktorów teatralnych: Mai Barełkowskiej 
i Piotra Cyrwusa. Program poetycki Dancing 
powstał w oparciu o wybrane wiersze K.I. 
Gałczyńskiego. Dlaczego Dancing? Scenerią 
wielu utworów poety jest muzyka i taniec. 
Bo czyż życie nie jest tańcem, do którego 
zostaliśmy zaproszeni?  Raz dajemy mu się 
porwać, innym razem wtulamy się w ciemny 
kąt i tkwimy pod ścianą. Muzyka jednak gra 
zawsze, raz rytmem wolnym, raz szalonym. 
Swoim pięknem zaprasza.

Jest u Gałczyńskiego i walc miłości  
i polonez polityki, jest kołysanka dzieciństwa  
i pieśń wyznawców.

Wtorkowe popołudnie 8 marca w Mię-
dzynarodowym Domu Kultury w Mię-
dzyzdrojach będzie dla Pań! By uczcić ten 

wyjątkowy dzień, Dzień Kobiet, przygo-
towano moc atrakcji. O godzinie 18:00  
w sali teatralnej MDK odbędzie się występ 
kabaretu Czarny Kot Rudy. Czarny Kot 
Rudy to kabaret działający - już 25 lat!  
- w szczecińskim Teatrze Polskim. W swojej 
twórczości odwołuje się do paryskich kaba-
retów przełomu XIX i XX wieku, czerpie też 
z atmosfery polskich scen międzywojnia  
i nieobcy jest mu nastrój krakowskiej Piw-
nicy pod Baranami. Zapraszamy do świata,  

w którym poezja miesza się z satyrą, a wy-
borny koktajl monologów, skeczy i piosenek 
wprowadza w kolejne kręgi kabaretowego 
wtajemniczenia.

Bilety wstępu na spektakl i kabaret po 40 
zł. Wstęp z Międzyzdrojską Kartą Mieszkańca 
bezpłatny. Ilość miejsc z Kartą Mieszkańca 
ograniczona. Bilety dostępne w MDK do  
3 marca br.

Zapraszamy serdecznie 
Międzynarodowy Dom kultury 

Pierwsze marcowe imprezy w MDK
Zapowiada się wyjątkowy, atrakcyjny początek marca w Międzyzdrojach. Biegi po międzyzdrojskiej promenadzie, wernisaż  
wystawy malarskiej oraz przedstawienia teatralne i kabaretowe – zachęcamy do zapoznania się z ofertą.
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Stanisław Soyka na scenie zadebiutował  
w 1979 r. recitalem jazzowym w Filharmonii 
Narodowej w Warszawie, który był częścią 
cyklu „Jazz w Filharmonii”. To właśnie zapis 
tego koncertu stanowi pierwszy album 
Soyki zatytułowany „Don’t You Cry”. Przez 
większość swojej kariery Soyka komponował 
muzykę do poezji i aranżował teksty innych 
muzyków. W 2019 r. opublikował „Muzykę  
i słowa” – płytę z autorskimi tekstami. 

Pogodne, szczere utwory Soyki od po-
czątku jego kariery cieszą się dużą popular-
nością, czego dowodem są płyty sprzedające 
się w platynowych nakładach. Zawsze wier-
ny sobie, nieulegający modom i trendom 
muzycznym, Stanisław Soyka wypracował 

sobie swój własny, rozpoznawalny 
język muzyczny.

Koncert walentynkowy był jednym 
z pierwszych wydarzeń kulturalnych,  
z którego mogli skorzystać mieszkań-
cy Międzyzdrojów w ramach Między- 
zdrojskiej Karty Mieszkańca.  

Aby skorzystać z naszych ofert 
kulturalnych w 2022 r., zapraszamy 
do śledzenia na bieżąco wydarzeń 
zamieszczanych na stronie interneto-
wej oraz Facebook fanpage Między-
narodowego Domu Kultury, a także 
innych lokalnych stronach i portalach 
społecznościowych.  

Międzynarodowy Dom kultury 

Stanisław Soyka na Walentynki w MDK 
walentynkowy wieczór w Międzynarodowym Domu kultury w Międzyzdrojach warto było spędzić na koncercie wspaniałego 
polskiego muzyka jazzowego Stanisława Soyki. wraz ze swoim zespołem grał i śpiewał sonety oraz piosenki o miłości, piosenki, 
które stały się kamieniami milowymi polskiej muzyki. 

Impreza powstała z inicjatywy Sebastiana 
Lebiedzińskiego, ale w organizację włączyła 
się cała społeczność Ognicy, Świnoujścia, 
Przytoru, Łunowa, Międzyzdrojów, Wolina, 
Wapnicy, Goleniowa, Szczecina – wymie-
niać można długo. Włodarze Świnoujścia  

i Międzyzdrojów objęli patronatem koncert.
Działania organizacyjne wspierali świnouj-
scy i międzyzdrojscy radni, sołtysi, przed-
stawiciele instytucji kultury, stowarzyszeń  
i firm prywatnych. 

Sprawami formalnymi związanymi z za-
rejestrowaniem zbiórki publicznej w MSWiA 
zajął się komitet społeczny „Pomaganie 
jest trendy”. Organizatorzy przygotowali  
4 godzin dobrej zabawy. O rozgrzewkę przed 
dawką doznań muzycznych w formie pokazu 
Zumby zadbała Alicja Taratajcio ze swoim 
teamem. Na scenie wystąpił zespół Madej 
Band prezentując szerokie spektrum muzyki 
rozrywkowej. Pary taneczne: Iga Kiszkunas  
i Eryk Ludwicki oraz Martyna Brzezicka i Kor-
nel Przybyłek z Tanecznego Klubu Sporto-

wego „Jantar” w programie przygotowanym 
pod okiem Anny Zjawińskiej wykonali sam-
bę, cha-chę i ognistą rumbę. Pochodzący  
z oryginalnego plemienia Indian Andyjskich 
Keczua odłamu Inków, Alexandro Querevalu 
Nilo Barrueto stworzył na scenie prawdziwą 

magię prezentując klimatyczną i refleksyjną 
muzykę indiańską ubarwioną dźwiękami 
deszczu, odgłosów ptaków. 

W godzinach wieczornych publiczność 
porwał Adi Kowalski brawurowo wykonując 
swoje utwory m.in. „Gangster” i „Zwolnij”  
z najnowszej płyty „Anomalie”. Na zakończe-
nie do świata muzyki klasycznej i musicalu 
zabrał nas tenor Patryk Adamkiewicz, które-
mu przy fortepianie akompaniował Marek 
Kwarta. W wykonaniu muzyków usłyszeliśmy 
m.in. znane przeboje z musicali: „Koty”, „New 
York New York” czy „Upiór w Operze”. 

Nad przebiegiem całej imprezy czuwali 
prowadząca: Andżelika Gałecka, Sebastian 
Lebiedziński oraz Wioletta Piorun. Między 
występami odbywały się aukcje charyta-

tywne. „Pod młotek” poszły m.in. pokaz 
kuchni molekularnej, unikatowe sportowe 
gadżety, vouchery na romantyczne kolacje, 
na zabiegi kosmetyczne, masaże i inne 
przyjemności, biżuteria oraz galanteria 
skórzana. Organizatorzy zadbali, by goście, 
którzy zaszczycili nas swoją obecnością  
i hojnością, nie byli głodni. Serwowano 
szeroki wachlarz ciast przygotowanych 
przez państwa Radowskich, przyjaciół ro-
dziny, mieszkańców, ale i członków KGW 
Zastań, KGW Wapnica, Sołectwo Wapnica, 
KGW Dargobądz, smakowite ryby wędzone  
i przetwory rybne od międzyzdrojskiej firmy 
RYBEX oraz zapiekanki od firmy Baykus Wolin 
i Cafe Vero Międzyzdroje. Nie mogło zabrak-
nąć smacznego żurku ugotowanego przez 
kucharza z Baru Smak w Międzyzdrojach. 
Dla koneserów małej czarnej pyszną kawę 
podawał Krzysztof Stój.

Podczas imprezy udało się zebrać kwotę 
11 500,80 zł, która w całości zostanie prze-
znaczona na odbudowę domu państwa 
Radowskich. Rodzina poszkodowana w 
pożarze, która w komplecie uczestniczyła 
w koncercie, ze wzruszeniem dziękowała 
uczestnikom i organizatorom. 

Serdecznie dziękujemy wszystkim arty-
stom, którzy z potrzeby serca wzięli udział 
w koncercie. Ogromne słowa uznania 
kierujemy do wszystkich wolontariuszy za 
ogrom pracy i czas poświęcony w przygoto-
wania i przebieg imprezy. Wspierać można 
duchowo, rzeczowo i finansowo, ale przede 
wszystkim wspierać to dodawać pozytywnej 
energii szczerze i bezinteresownie. Dziękuje-
my wszystkim, którzy wsparli akcję.

Andżelika Gałecka 
i Sebastian Lebiedziński

Koncert charytatywny na odbudowę domu rodziny Radowskich z Ognicy
5 lutego 2022 r. w gościnnych wnętrzach Międzynarodowego Domu kultury w Międzyzdrojach odbyła się impreza charytatywna 
oraz zbiórka publiczna na rzecz odbudowy domu państwa Radowskich z ognicy, którzy w wyniku pożaru stracili dach nad głową 
i cały dobytek. 
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AkTuALNoścI

Zachęcamy do upowszechniania tej infor-
macji, wszędzie gdzie tylko jest to możli-
we, wśród rodziny i znajomych, zarówno 
w rozmowach osobistych, jak i na forach 
internetowych oraz w mediach społecz-
nościowych. Projekt umożliwia organi-
zacjom pożytku publicznego efektywne 
pozyskiwanie funduszy z 1% podatku do-
chodowego przy rozliczeniu PIT, poprzez 
wykorzystanie specjalnej aplikacji do roz-
liczania PIT, która została zainstalowana 
na miejskiej stronie. 

Więcej informacji na temat samej akcji 
można  uzyskać na stronie: www.iwop.pl/
wspierajlokalnie. 

Na terenie naszego miasta odnotowu-
jemy aktywność kilku organizacji, upraw-
nionych do otrzymywania 1% podatku, 
a więc posiadających status organizacji 
pożytku publicznego (OPP). Te organiza-
cje wspierają między innymi osoby z nie-
pełnosprawnością, wspomagają naszych 
harcerzy oraz rozwój kultury i sportu mło-
dzieżowego. Warto o nich pamiętać przy 
wypełnianiu deklaracji rocznej.

ZwIĄZEk HARcERSTwA PoLSkIEGo
•	 kRS: 0000278582 
•	 34 Drużyna Harcerska „Orlęta” im. Or-

ląt Lwowskich Cel szczegółowy 0614 
•	 44 Gromada Zuchowa „Pracowite 

Pszczółki” Cel Szczegółowy 0608 
•	 X Szczep „Gniazdo” ZHP  Cel Szczegó-

łowy 0617 

PoLSkIE STowARZYSZENIE NA RZEcZ 
oSÓB NIEPEŁNoSPRAwNYcH INTELEk-
TuALNIE koŁo w woLINIE

•	 kRS: 0000293200 

FuNDAcJA STuDENckA MŁoDZI-MŁo-
DYM (SPoRT)
•	 kRS: 0000270261
•	 Cel szczegółowy: AL Międzyzdroje 

9452
•	 Cel szczegółowy: kS Fala Między- 

zdroje 2799
•	 Cel szczegółowy: ukS chrobry Mię-

dzyzdroje 4902

ocHoTNIcZA STRAŻ PoŻARNA 
•	 kRS: 0000116212
•	 Cel szczegółowy: ochotnicza Straż 

Pożarna w Międzyzdrojach, ul. ko-
lejowa 25, 72-500 Międzyzdroje 

•	 Cel szczegółowy: ochotnicza Straż 
Pożarna w Lubinie, ul. Główna 1, 
72-500 Międzyzdroje 

DoLNośLĄSkA FuNDAcJA RoZwoJu 
ocHRoNY ZDRowIA 
•	 kRS: 0000050135
•	 Cel szczegółowy: Trojanowski 

FuNDAcJA oLIwIA w SZcZEcINIE 
•	 kRS: 0000360447
•	 Cel Szczegółowy: Mączniańska Maja

FuNDAcJA DZIEcIoM „ZDĄŻYĆ Z Po-
MocĄ” 
•	 kRS: 0000037904
•	 Cel szczegółowy: 29597 Żołędzie- 

wski Mieszko
•	 Cel szczegółowy: 4236 Nurkowski 

Filip

NADMoRSkI uNIwERSYTET TRZEcIE-
Go wIEku w MIĘDZYZDRoJAcH
•	 kRS: 0000626136 

1% PODATKU ZOSTAW U TYCH, KTÓRZY DZIAŁAJĄ 
NA RZECZ MIESZKAŃCÓW MIĘDZYZDROJÓW!
urząd Miejski, we współpracy z Instytutem wsparcia organizacji Pozarządowych, po raz drugi przystąpił do projektu 
„wSPIERAJ LokALNIE”. w ramach tego projektu zachęcamy podatników z Międzyzdrojów do wsparcia organizacji pożytku 
publicznego działających na rzecz naszych mieszkańców. chcemy tym samym zwiększyć szanse na to, aby jak najwięcej 
środków pochodzących z 1 % zatrzymać w naszym mieście.

Z roku na rok coraz chętniej przekazu-
jemy 1% swojego podatku przy rocznym 
rozliczeniu.Tym samym umożliwiamy 
wykonanie większej liczby działań na 
rzecz międzyzdrojskich niepełnospraw-
nych, harcerzy, trenującej młodzieży, czy 
też zrealizowanie innego typu zadań na 
rzecz naszej lokalnej społeczności. W po-
rozumieniu z organizacjami emeryckimi  
i Nadmorskim Uniwersytetem III Wieku 
podejmiemy jeszcze w tym roku działa-
nia, aby Państwu w tym zakresie pomóc, 
po to abyście i Wy mogli wspomóc innych,  
a często nawet pośrednio samych sie-
bie! Liczymy na Państwa otwarcie i chęć 
współpracy w tym zakresie. Warto poma-
gać!

Błażej karasiewicz
Referat Promocji, Kultury i Turystyki
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Z PRAc  RADY  MIEJSkIEJ

Uchwały Rady Miejskiej
Podczas XLIV Sesji Rady Miejskiej w Międzyzdrojach ,,na wniosek” w dniu 18.01.2022 r. 

podjęto następujące uchwały:

uchwała Nr XLIV/518/22
w sprawie zmiany budżetu i zmian  

w budżecie na rok 2022

uchwała Nr XLIV/519/22
w  s p r a w i e  z m i a n y  u c h w a ł y  

Nr XLIII/501/21 Rady Miejskiej w Mię-
dzyzdrojach z dnia 21 grudnia 2021 
roku w sprawie uchwalenia budżetu 
Gminy Międzyzdroje na 2022 rok

uchwała Nr XLIV/520/22
w  s p r a w i e  z m i a n y  u c h w a ł y  

Nr XLIII/502/21 Rady Miejskiej w Mię-
dzyzdrojach z dnia 21 grudnia 2021 r.  
w sprawie wieloletniej prognozy  
finansowej Gminy Międzyzdroje na lata 
2022-2036

uchwała Nr XLIV/521/22
w sprawie zaciągnięcia pożyczki 

w wojewódzkim Funduszu ochrony 
środowiska i Gospodarki wodnej  
w Szczecinie

uchwała Nr XLIV/522/22
w sprawie likwidacji Punktu Przed-

szkolnego działającego przy Szkole 
Podstawowej nr 2 im. prof. dra włady-
sława Szafera w wapnicy

Wszystkie uchwały są zamieszczone 
na stronie www.bip.miedzyzdroje.pl  
w zakładce Rada Miejska. 

***

Podczas XLIV Sesji RM, która odbyła się 
18.01.2022 r. radni poruszyli temat zwią-
zany ze zwiększeniem wydatku na kwotę 
287 820 zł na zapłatę za dzierżawę części 
nieruchomości zabudowanej budynkiem 
administracji publicznej za okres od maja 
do grudnia 2022 r. oraz ze zwiększeniem 
wydatku na kwotę 100 000 zł z przezna-
czeniem na wadium, które należy wnieść  
w celu uczestnictwa w przetargu na wy-
dzierżawienie przedmiotowej nierucho-
mości. Po przetargu wadium zostanie zali-
czone na poczet czynszu dzierżawnego za 
rok 2022. Radni zauważyli, że początkowa 
koncepcja zakładała, że po wybudowaniu 
budynku administracji publicznej spółka 
Nowe Centrum przekaże ratusz do Gmi-

ny. Dlatego też Gmina przekazała spółce 
grunt, który miała następnie sprzedać  
i za pozyskane środki wybudować ratusz. 
Nie było mowy o dzierżawieniu obiektu 
przez Gminę.

Burmistrz Mateusz Bobek udzielając 
odpowiedzi przypomniał, że konstrukcja 
finansowa, o której mówią radni była 
założeniem ubiegłej kadencji. Na chwilę 
obecną zmieniły się przepisy dot. prowa-
dzenia działalności gospodarczej przez 
spółki. Wycena nie może być mniejsza niż 
wartość odtworzeniowa tego budynku. 
W związku z tym, że część powierzchni 
będzie wydzierżawiona pod działalność 
komercyjną Gmina będzie czerpała z tego 
tytułu zyski.  

Radni pytali również, gdzie zostaną 
przekazane lampy bakteriobójcze i EKG.

Burmistrz wyjaśnił, że powyższy sprzęt 
zostanie przekazany do przychodni 
zdrowia. Dodatkowo burmistrz poinfor-
mował, że w uchwale zwiększono środki 
na kwotę 1 000 000 zł na zadanie „Ter-
momodernizacja budynku położonego 
przy ul. Kolejowej 33 na działce nr 179, 
obr. 0021 Międzyzdroje”. Wystąpimy  
o pożyczkę do Wojewódzkiego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wod-
nej. Zwiększa się też wydatek na kwotę 
95 450 zł na zadanie „Remont łazienek 
w szkole podstawowej nr 2 w Wapnicy”. 
W roku 2021 nie dokonano wydatków  
z podpisanych umów na kwotę 77 650 zł, 
stąd konieczność zabezpieczenia tych 
środków, a ponadto planowana kwota  
17 800 zł będzie przeznaczona na wyko-
nanie robót dodatkowych.

Radni pytali również o likwidację 
Punktu Przedszkolnego. Czy podjęcie 
tej uchwały będzie skutkowało brakiem 
opieki nad dziećmi?

Zastępca burmistrza Beata Kiryluk 
wyjaśniła, że głównym celem podjęcia 
uchwały o likwidacji Punktu Przedszkolne-
go przy Szkole Podstawowej nr 2 im. prof. 
dra Władysława Szafera w Wapnicy, jest 
uporządkowanie struktury organizacyjnej 
w szkole podstawowej, poprzez formalne 
usankcjonowanie stanu faktycznego.  
W celu prawidłowego funkcjonowania 
punktu wykorzystano zasoby kadrowe, lo-
kalowe oraz materialne szkoły podstawo-
wej. Obsługę w zakresie żywienia, admi-

nistracji i porządku prowadzą pracownicy 
szkoły. Natomiast zajęcia z religii, logope-
dii, pomocy psychologiczno – pedago-
gicznej oraz zajęcia językowe prowadzą 
nauczyciele zatrudnieni w Szkole Podsta-
wowej nr 2 im. prof. dra Władysława Szafera  
w Wapnicy. Punkt Przedszkolny zostanie 
zlikwidowany z dniem 1 września 2022 
roku. Dzieci będą miały zapewnioną opie-
kę i możliwość korzystania z wychowania 
przedszkolnego w oddziałach przedszkol-
nych w Szkole Podstawowej nr 2 im. prof. 
dra Władysława Szafera w Wapnicy, przy 
ul. Jodłowej 3, 72-500 Międzyzdroje. 

W styczniu oprócz sesji odbyły się 
również posiedzenia Komisji Rozwo-
ju Gospodarczego i Budżetu, Komisji 
Spraw Komunalnych i Społecznych oraz 
Komisji Rewizyjnej. Komisje na swoich 
spotkaniach opracowywały plany pracy 
na rok bieżący, jak również przyjmowały 
sprawozdania ze swojej pracy za rok 2021. 

Jan węglorz
Przewodniczący Rady Miejskiej

W związku z trwającą pandemią 
koronawirusa kontakt z radnymi 
możliwy jest w formie e-mailowej, 
jak również za pośrednictwem Biura 
Rady Miejskiej. Prace Rady Miejskiej 
są kontynuowane online.

Adresy e-mailowe do radnych:

ewa_aksman@miedzyzdroje.pl
iwona_czyz@miedzyzdroje.pl
grazyna_iwaszczyszyn@miedzyzdroje.pl
ewelina_jakubowska@miedzyzdroje.pl
dorota_klucha@miedzyzdroje.pl
jaroslaw_mazur@miedzyzdroje.pl
krystian_mazur@miedzyzdroje.pl
katarzyna_natkanska@miedzyzdroje.pl
alina_poskart@miedzyzdroje.pl
mariusz_samolyk@miedzyzdroje.pl
jozef_sutyla@miedzyzdroje.pl
jedrzej_szerszen@miedzyzdroje.pl
krzysztof_szlaski@miedzyzdroje.pl
filip_szyszkowski@miedzyzdroje.pl
jan_weglorz@miedzyzdroje.pl

Kontakt z Biurem Rady: 
e-mail: rada_miejska@miedzyzdroje.pl 
tel.: 91 327 56 47, 
Przewodniczący Rady Miejskiej 
Jan Węglorz: 609 847 375.
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oGŁoSZENIA

oGŁoSZENIE BuRMISTRZA MIĘDZYZDRoJÓw
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Mię-

dzyzdroje, obejmującego obszar położony w części wschodniej miasta w obrębie geodezyjnym miasta Międzyzdroje, pomiędzy  
ulicami: Zwycięstwa, Tadeusza kościuszki, Promenada Gwiazd, Ludową, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, zgodnie 
z prowadzonym postępowaniem w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.

Na podstawie art. 17 pkt 9 i pkt 11, w związku z art.27 oraz art. 17a, w nawiązaniu do art. 8c i art. 8d ustawy z dnia 27 marca 2003 r.  
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 741, z późn. zm.), a także art. 39 ust. 1 pkt 2, pkt. 3 pkt.4 i pkt.5, 
 art. 40, w nawiązaniu do art. 54 ust 2 i 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, 
udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2373 z późn. zm.) oraz 
podjętej Uchwały Nr XXVIII/319/20 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 26 listopada 2020r. w sprawie: przystąpienia do sporządzenia 
zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Międzyzdroje, obejmującego obszar położony w części wschodniej 
miasta w obrębie geodezyjnym miasta Międzyzdroje, pomiędzy ulicami: Zwycięstwa, Tadeusza Kościuszki, Promenada Gwiazd, Ludową, 
przedmiotem której, było sporządzenie zmiany planu w zakresie wyłącznie zmiany zapisów treści uchwały Nr X/111/19 Rady Miej-
skiej w Międzyzdrojach z dnia 30 maja 2019 r., dotyczącej parametrów możliwości zabudowy działek budowlanych, z utrzyma-
niem wysokości zabudowy wyznaczonej w obecnie obowiązującym planie oraz umożliwienie realizacji większej liczby miejsc par-
kingowych w podziemnych częściach nowoprojektowanych obiektów.

Zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu ww. zmiany planu, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko,  
w dniach: od 21 lutego 2022 r. do 14 marca 2022 r. Projekt ww. zmiany mpzp wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, dostępny 
na stronie internetowej BIP Urzędu Miejskiego w Międzyzdrojach w dziale Planowanie Przestrzenne – Ogłoszenia, obwieszczenia.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rozwiązaniami 
odbędzie się w dniu 09 marca 2022 r. (środa) w siedzibie urzędu Miejskiego w Międzyzdrojach- w sali konferencyjnej, o godz. 
15.00.

w związku z zagrożeniem epidemiologicznym koronowirusa coVID-19, w trosce o bezpieczeństwo Państwa i naszych pracow-
ników, proszę o wcześniejsze zgłoszenie chęci wzięcia udziału w dyskusji publicznej.

chęć udziału w dyskusji należy zadeklarować telefonicznie: +48 91 32 75 651 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej: 
um_planowanie@miedzyzdroje.pl. 

W przypadku liczby osób deklarujących chęć udziału w dyskusji uniemożliwiającej zachowanie wymogów sanitarnych określonych  
w aktualnie obowiązujących przepisach prawa, zostanie wyznaczony dodatkowy termin dyskusji.

Każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie ww. zmiany planu, czy prognozie oddziaływania na środowisko, może wnieść 
uwagi.

uwagi mogą być wnoszone w formie papierowej lub elektronicznej, w tym za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczegól-
ności poczty elektronicznej, do Burmistrza Międzyzdrojów, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, 
oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 28 marca 2022 r.

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych została opublikowana na stronie internetowej https://bip.miedzyz-
droje.pl/artykul/obowiazek-informacyjny-zgodny-z-rodo oraz w siedzibie Administratora.

Mateusz Bobek
Burmistrz Międzyzdrojów

oGŁoSZENIE BuRMISTRZA MIĘDZYZDRoJÓw
o przystąpieniu do sporządzenia i zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego m. Międzyzdroje  

w rejonie ulicy Gryfa Pomorskiego – Promenada Zachodnia oraz o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddzia-
ływania na środowisko dla projektu planu.

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021 r. poz. 
741, 784, 922, 1873, 1986), a także art. 29, art. 39 ust. 1, w związku z art. 46 pkt 1 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego 
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r. poz. 2373, 2389) 
zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską w Międzyzdrojach uchwały Nr XLI/474/21 z dnia 29 września 2021 r. w sprawie przy-
stąpienia do sporządzenia i zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego m. Międzyzdroje w rejonie ulicy Gryfa 
Pomorskiego – Promenada Zachodnia (dalej planu) oraz o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na 
środowisko, w tym sporządzenia prognozy oddziaływania na środowisko do projektu planu. Obszar opracowania planu oznaczono na 
załączniku graficznym do uchwały.

Zainteresowani mogą składać wnioski dotyczące planu oraz uwagi i wnioski w ramach procedury strategicznej oceny oddziaływania na 
środowisko w terminie do dnia 4 marca 2022 r.

Wnioski do planu oraz uwagi i wnioski w ramach procedury strategicznej oceny oddziaływania na środowisko mogą być wnoszone  
w formie papierowej na adres: Urząd Miejski w Międzyzdrojach, ul. Książąt Pomorskich 5, 72-500 Międzyzdroje lub elektronicznej, w tym za 
pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres: um_planowanie@miedzyzdroje.pl.

Wniosek do planu powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, 
której dotyczy. Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków do planu oraz uwag i wniosków w ramach procedury strategicznej oceny 
oddziaływania na środowisko jest Burmistrz Międzyzdrojów.

Dokumentacja w sprawie, dostępna jest do wglądu na stronie internetowej BIP urzędu pod adresem: https://bip.miedzyzdroje.pl/
rada/uchwaly/2021/151/2025.

Informuję, że administratorem danych osobowych jest Gmina Międzyzdroje reprezentowana przez Burmistrza Międzyzdrojów, z siedzi-
bą w Międzyzdrojach, przy ul. Książąt Pomorskich 5, 72-500 Międzyzdroje, tel. 91 32 75 631, e-mail: um@miedzyzdroje.pl.

Informacja na temat zasad ochrony danych osobowych jest dostępna pod adresem: https://bip.miedzyzdroje.pl/artykul/informacja-45.

Mateusz Bobek
Burmistrz Międzyzdrojów
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Na scenie w sali teatralnej MDK odbywały 
się zajęcia muzyczne, taneczne, plastyczne, 
a także śpiewanie na ekranie. Były urucho-
mione warsztaty z robotyki i programo-
wania Lego Spike Prime. W czasie wolnym 
pomiędzy zajęciami dzieci korzystały z gier 
planszowych. Leśnicy z Wolińskiego Parku 
Narodowego prowadzili zajęcia o faunie, 
florze i walorach przyrodniczych Wyspy 

Wolin. Uczestnicy ferii poznawali tajniki foto-
grafowania, szkolili się z udzielania pierwszej 
pomocy przedmedycznej.

Poza zajęciami w Międzynarodowym 
Domu Kultury uczestnicy korzystali z innych 
atrakcji. Zwiedzali Muzeum Przyrodnicze 

Wolińskiego Parku Narodowego, Oce-
anarium oraz Bałtycki Park Miniatur. 
Byli w Kinie Eva, a nawet jeździli kolejką 
turystyczną Amber Train. W ramach 
rozrywki korzystali z kręgielni w Hotelu 
Aurora Family & SPA w Międzyzdrojach. 
Z racji rozpoczynającej się zimowej 
olimpiady w Pekinie zorganizowano 
dwa spotkania w ramach Olimpijskich 

Ferii Zimowych – Akademia Snowboardu 
na sztucznej śnieżnej nawierzchni, strefa 
trenażerów ruchu oraz symulator jazdy na 
snowboardzie. Rozegrano także turniej sza-
chowy w grze aktywnej o Mistrzostwo Ferii 
Zimowych 2022 r. w MDK. 

W drugim tygodniu ferii 
grupa dzieci uczestniczyła 
w wycieczce autokarowej 
do Teatru Lalek „Pleciuga”  
w Szczecinie na spektakl 
„Pinokio”, połączonej z zaba-
wami i całkowitym oderwa-
niem się od codzienności  
w Rodzinnym Parku Roz-
rywki „KIDS Arena”. Po spek-
taklu uczestnicy wycieczki 
udali się do „KIDS Arena”. 
Do dyspozycji były wszyst-
kie atrakcje, w tym tory 

przeszkód, ścianka wspinaczkowa, liczne 
zjeżdżalnie oraz możliwość twórczej zabawy 
klockami Lego. Wycieczka, z której bezpłat-
nie mogli skorzystać najmłodsi mieszkańcy 
Międzyzdrojów w ramach Międzyzdrojskiej 
Karty Mieszkańca, zorganizowana była przez 
Gminę Międzyzdroje.

W ostatni dzień ferii dla naszych najmłod-
szych uczestników została przygotowana 
gra podsumowująca wszystkie dni spędzo-
ne w MDK, zorganizowano dla wszystkich 
spotkanie przy scenie, gdzie każdy otrzymał 
nagrodę za udział w feriach zimowych. 

Serdecznie dzię-
kujemy wszystkim 
instytucjom oraz 
firmom za umożli-
wienie skorzystania 
z mnóstwa atrakcji 
w czasie ferii zimo-
wych. Nasza mło-
dzież  bawiła  s ię 
wspaniale!

MDk 
Referat Promocji, 

kultury i Turystyki

Ferie zimowe 2022 w Międzyzdrojach
Ferie zimowe to czas, który każdy rodzic chce spędzić razem ze swoimi dziećmi, albo szuka miejsc, w których jego dzieci poczują 
się wspaniale. Aby ferie nie musiały być monotonne i kończyć się przed ekranem telewizora czy komputera, przez te dwa tygodnie 
wolnego od nauki Międzynarodowy Dom kultury zaoferował bardzo interesujący program, który zaspokoił potrzeby zarówno 
dzieci, jak i młodzieży z Gminy Międzyzdroje.
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Walentynki bez ograniczeń 
wiekowych! 
Środowiskowy Dom Samopomocy w Międzyzdrojach licznie i hucz-
nie celebrował święto zakochanych, które corocznie obchodzimy 14 
lutego. Uczestnicy placówki od dłuższego czasu przygotowywali się 
do tej uroczystości. 

W ramach arteterapii, z wykorzystaniem metody zdobnictwo  
i dekoratorstwo, zostały wykonane kartki walentynkowe. 

Podczas zajęć plastycznych usprawniających zdolności manualne 
nasi uczestnicy wykazali się dużą kreatywnością i wkładem twórczym. 

Moc radości i pozytywnej energii udzieliła się każdemu z osobna, 
ilość podarowanych kartek walentynkowych przerosła oczekiwania 
nie jednego z nas. 

Romantyczna muzyka, tańce, zabawy i konkursy walentynkowe 
połączone ze wspólnym biesiadowaniem uzupełniły miłosny klimat 
tego święta. 

Aleksandra Antosiak
Terapeuta zajęciowy 

WALENTYNKI W KLUBIE SENIOR +
walentynki, to święto nie tylko dla zakochanych, to dzień rado-
ści, życzliwości i szacunku do drugiej osoby. 

Seniorzy przez wiele 
lat młodości nie obcho-
dzili Dnia Zakochanych. 
Coraz chętniej spędzają 
ten dzień inaczej niż 
zwykle, okazując sobie 
więcej sympatii i zainte-
resowania. Odświętnie 
ubrani spotkali się na 
wspólnym biesiado-
waniu. To świetna oka-
zja, aby pobyć razem. 
Uczcili to święto z hu-
morem i rozpierającą 
energią. W tym szcze-
gólnym dniu Panie  
i Panowie przygotowali 
smakołyki i walentyn-
kowe niespodzianki. 
W pięknie przystrojo-
nej „serduszkowej” sali 
czas upłynął w miłej  

i serdecznej atmosferze na rozmowach, sesji zdjęciowej i wspólnym 
poczęstunku. Na uczestników imprezy czekało wiele ciekawych 
konkursów. Usłyszeliśmy wiersze i życzenia napisane przez Wojtka 
Kokota. Walentynki były pełne radości i zabawy, seniorzy obdarowy-
wali się kwiatami, serduszkami, laurkami. Kolejny raz udowodnili, że 
zawsze jest czas na dobrą zabawę. 

Uśmiechajmy się i bawmy. Szkoda tracić cenne chwile, które się 
nigdy nie powtórzą.  

Bożena Daniluk 
Terapeuta 

W środę 9 lutego został przeprowadzony 
feryjny turniej szachowy dla dzieci szkół 
podstawowych w grze aktywnej.  Uczestni-
czyło 11 zawodników ze Świnoujścia, Lubina, 
Wapnicy i Międzyzdrojów. Najlepiej poradzili 
sobie w walce z czasem i własną tremą na-
stępujący uczestnicy:

I miejsce – Jakub Bogusz 4,5 pkt
II miejsce –  Wiktor Kowalski  4 pkt
III miejsce – Dawid Jama  3 pkt  
                       i  Maciej Śliwa 3 pkt
Duże uznanie dla najmłodszej zawod-

niczki Leny Osieleniec, która zajęła wysokie 
V miejsce.

Przypominamy, że w ramach 
zajęć kółka szachowego MDK dla 
dzieci, młodzieży i dorosłych trwa  
I turniej drabinkowy w szachach 
aktywnych ZIMA’22.

Wg stanu na 4 lutego najwyższe 
miejsca zajmują:

I. Jakub Bogusz
II. Stefan Z.
III. Bartosz Parzybut
Spotkania odbywają się  w piąt-

ki  w godz.17.00-19.00 w terminie 
do 18.03.2022 r. w sali  nr 9/I pię-
tro/ MDK. W każdym momencie -  
w turnieju  mogą brać udział nowi 
zawodnicy – zajmują oni miejsca na 
dole drabinki. Każdy z zawodników 
może wyzwać na mecz partnera 

zajmującego miejsce o jedno lub dwa wyż-
sze – i jeśli ten mecz wygra, zajmuje jego 
miejsce w „drabince”. Planowane zakoń-
czenie turnieju piątek 18 marca 2022 godz. 
18.30. Pełna treść regulaminu oraz aktualne 
wyniki do wglądu na sali rozgrywek.

Jednocześnie  MDK informuje, że  
w niedzielę 1 maja zostanie rozegrany III 
Turniej o Puchar Burmistrza Międzyzdrojów  
w szachach szybkich. Szczegóły http://
www.chessarbiter.com/turnieje/2021/
ti_3912/  lub u organizatora. Zapraszamy 
wszystkich chętnych bez względu na wiek 
płeć i doświadczenie. Planowane nagrody 
w 12 kategoriach. Serdecznie zapraszamy.     

 Artur Duszyński
Dyrektor MDK

Turniej szachowy dla dzieci szkół podstawowych 
w grze aktywnej w MDK



13Informator  mIędzyzdrojskI  nr 2/2022

SPoRT

Zapaśnicy na obozie
W dniach 31.01.- 06.02.2022 r. zawodnicy Uczniowskiego Klubu 
Sportowego Gimsport Międzyzdroje, dzięki wsparciu finansowemu 
Gminy Międzyzdroje, uczestniczyli w zimowym obozie sportowym 
w Koszalinie. Zawodnicy pod kierunkiem trenera Artura Sobolew-
skiego podnosili swoje umiejętności i wytrzymałość. W obozie wzięło 
udział 6 klubów z województwa zachodniopomorskiego.Treningi 
odbywały się trzy razy dziennie w różnych grupach wiekowych. 
Oprócz treningów były też przyjemne chwile. Zawodnicy korzystali 
z basenu, zwiedzali miasto Koszalin.                                

ukS "GIMSPoRT"

Zawodniczki i zawodnicy Akademii Lekko-
atletycznej Międzyzdroje w sezonie zimo-
wym startują w zawodach halowych, które 
są znakomitym przerywnikiem podczas 
żmudnych przygotowań do sezonu letnie-
go. Nasi podopieczni wystartowali w trzech 
mitingach w dniach 29-30 stycznia 2022 r. 
oraz 6 lutego 2022 r. w 4. i 5. Ogólnopolskim 
Mitingu Lekkoatletycznym w Toruniu oraz 
Mitingu Pamięci Ireny Szewińskiej w Toruniu. 
Wszystkie trzy starty były bardzo udane  
i owocne w wiele rekordów życiowych. Do 
najbardziej wartościowych wyników na-
szych zawodników należy zaliczyć: 
- Szymon Kozłowski – 300m - 39,75 i 60m 
ppł - 10,06

Halowe starty AL Międzyzdroje
- Zuzanna Ziomko – 300m - 41,62
- Hanna Wołkow – skok w dal - 4,27 PB
- Nela Zygmunt – 300m - 43,97, 60m-ppł  
- 10,12, 200m - 27,40
- Artur Udycz – 400m - 51,48
- Hanna Owczaruk – 600m - 1:38,64
- Gabriela Sobańska – 60m - 8,98
- Kacper Caban – skok w dal - 5,05
- Hanna Szymańska – 60m - 8,79
- Natalia Kacprzyk – 60m - 9,02
- Marta Wołkow – skok w dal - 4,10
- Amelia Skupin – 300m - 46,85 i 200m 
- 28,73

Wyjazd na zawody dofinansowany 
był z budżetu Gminy Międzyzdroje.

Zarząd AL Międzyzdroje

Zuzia w eliminacjach uzyskała czas 41,99  
i dawał jej awans z piątego miejsca. W finale 
Zuzia wylosowała pierwszy tor, który w hali 
jest bardzo ciężki do biegania sprintów  
i co za tym idzie automatycznie przekreślił 
szanse na walkę o medale. Reasumując Zuzia 
awansując do finału potwierdziła swoje aspi-
racje do bycia jedną z najlepszych sprinterek 
w Polsce w kategorii juniorek U18. 

Zuzanna Ziomko szóstą sprinterką w Polsce
Podczas odbywających się w dniach 11-13 lutego 2022 r. Halowych Mistrzostwach Pol-
ski Juniorek i Juniorów w Rzeszowie zawodniczka Akademii Lekkoatletycznej Między- 
zdroje Zuzanna Ziomko zajęła w wąskim finale szóste miejsce na dystansie 300m-42,66. 

Na tych samych Mistrzostwach wy-
startował Artur Udycz na dystansie 400 m  
w kategorii juniora U20. Artur zakończył 
rywalizację na eliminacjach z nowym rekor-
dem życiowym 51,29 co dało mu ostatecznie 
17. miejsce. W kategorii juniorek U20 na 
dystansie 200m wystartowała Wiktoria Ka-
lemba, która również zakończyła rywalizację 
na eliminacjach z wynikiem 29,17 co dało 
jej 21. miejsce w Polsce. Wyjazd na zawody 
został  dofinansowany z budżetu Gminy 
Międzyzdroje.

Rafał Błocian
AL Międzyzdroje
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Numer
pokoju

 

1

2

3

3

5

5

5

6

6

7

8

8

9

9

 

10

11

12

12

12A

13

14

15

15

16

17

17

Numer 
telefonu

 
91 327 56 38

91 327 56 41

91 327 56 67

91 327 56 60 

91 327 56 50

91 327 56 58

91 327 56 58

91 327 56 63

91 327 56 33

91 327 56 33

91 327 56 34

91 327 56 51

91 327 56 51

91 327 56 53

91 327 56 53

 

91 327 56 31

91 327 56 45

91 327 56 35

91 327 56 35

91 327 56 42

91 327 56 65

91 327 56 47

91 327 56 49

91 327 56 49

91 327 56 52

91 327 56 61

91 327 56 46
 

Referat, Stanowisko

ul. książąt Pomorskich 5 PARTER
Punkt informacyjny
Daria Kanabaj, dyzurka@miedzyzdroje.pl
kasa
Stanisław Jakubek, um_stanislawjakubek@miedzyzdroje.pl
Referat obsługi Jednostek organizacyjnych Gminy 
Izabela Mazur, um_izabelamazur@miedzyzdroje.pl, Marzena Jasińska, um_marzenajasinska@miedzyzdroje.pl
Referat obsługi Jednostek organizacyjnych Gminy 
Rita Osowicka,  um_ritaosowicka@miedzyzdroje.pl, Ewa Orszulak, um_ewaorszulak@miedzyzdroje.pl
Referat Budżetu i Finansów–Strefa Płatnego Parkowania - windykacja
Magdalena Krawczyk,  um_magdalenakrawczyk@miedzyzdroje.pl
urząd Stanu cywilnego 
Kierownik USC - Marta Trojan, tel. kom. 609 490 006, informatyk@miedzyzdroje.pl
Informatyk
Marta Trojan, tel. kom. 609 490 006, informatyk@miedzyzdroje.pl
kadry
Mirosława Nowińska, um_miroslawanowinska@miedzyzdroje.pl
Ewidencja ludności
Monika Kalemba, um_ewidencjaludnosci@miedzyzdroje.pl
Dowody osobiste
Ewa Mioduszewska, um_ewamioduszewska@miedzyzdroje.pl
Referat organizacyjno-Administracyjny - Działalność Gospodarcza, opłata Targowa
Marzena Paluch, um_marzenapaluch@miedzyzdroje.pl, 
Sylwia Kowalewska-Matysiak, um_sylwiakowalewskamatysiak@miedzyzdroje.pl
Planowanie Przestrzenne
Andżelika Przygodzka, um_andzelikaprzygodzka@miedzyzdroje.pl,
Patrycja Deptuła, um_patrycjadeptula@miedzyzdroje.pl
Informatyk 
Krzysztof Grądz, tel. kom. 603 380 032, krzysztof_gradz@miedzyzdroje.pl
Referat organizacyjno-Administracyjny - Działalność Gospodarcza (zezwolenia na sprzedaż napojów alko-
holowych)
Bożena Murawska, um_bozenamurawska@miedzyzdroje.pl
Referat organizacyjno-Administracyjny - Biuro obsługi Interesanta
Bożena Murawska, um_bozenamurawska@miedzyzdroje.pl

ul. książąt Pomorskich 5 PIĘTRo
Sekretariat Burmistrza, Sekretariat Zastępcy Burmistrza
Longina Godlewska, um@miedzyzdroje.pl
Sekretarz Gminy
Adam Szczodry, um_sekretarz@miedzyzdroje.pl
Skarbnik Gminy
Agnieszka Sadka, um_ksiegowosc@miedzyzdroje.pl
Referat Budżetu i Finansów (podatki lokalne)
Judyta Romanowska, um_judytaromanowska@miedzyzdroje.pl, Renata Mościcka, um_renatamoscicka@miedzyzdroje.pl
Katarzyna Miller, um_katarzynamiller@miedzyzdroje.pl, Robert Hagaj, um_roberthagaj@miedzyzdroje.pl
Referat Budżetu i Finansów (księgowość budżetowa)
Kierownik Referatu - Katarzyna Karwan, tel. kom. 722 010 634, um_katarzynakarwan@miedzyzdroje.pl
Anna Adamczak, um_annaadamczak@miedzyzdroje.pl
Zastępca Skarbnika - Stanisława Widorowska, um_stanislawawidorowska@miedzyzdroje.pl    
Magdalena Zienko, um_magdalenazienko@miedzyzdroje.pl
Referat Budżetu i Finansów (opłata miejscowa, windykacja)
Anna Bartelmuss, um_annabartelmuss@miedzyzdroje.pl, Anna Kochanek, um_annakochanek@miedzyzdroje.pl
Mariusz Romanowski,  um_mariuszromanowski@miedzyzdroje.pl
Rada Miejska - Biuro Rady Miejskiej
Sylwia Jakubowska, tel. kom. 722 010 637, rada_miejska@miedzyzdroje.pl
Przewodniczący Rady Miejskiej - Jan Węglorz, tel. kom. 609 847 375, jan_weglorz@miedzyzdroje.pl
Referat organizacyjno-Administracyjny (Archiwum Zakładowe, Administracja)
Kierownik Referatu - Marian Kowalewski, tel. kom. 601 726 310, um_mariankowalewski@miedzyzdroje.pl
komendant Gminny ochrony Przeciwpożarowej
Marian Kowalewski, tel. kom. 601 726 310, um_mariankowalewski@miedzyzdroje.pl
Referat Infrastruktury (Inwestycje)
Kornela Litra, um_inwestycje@miedzyzdroje.pl
Referat Infrastruktury 
Kierownik Referatu - Jarosław Zalewski, tel. kom. 607 332 699, um_jaroslawzalewski@miedzyzdroje.pl 
Małgorzata Somska, um_malgorzatasomska@miedzyzdroje.pl 
Anna Lewandowska, um_annalewandowska@miedzyzdroje.pl
Referat Infrastruktury (Drogownictwo, Zamówienia Publiczne)
Artur Widorowski, drogownictwo@miedzyzdroje.pl,  Aneta Różańska, um_zamowieniapubliczne@miedzyzdroje.pl
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Referat Gospodarki Nieruchomościami (Sprzedaż, dzierżawa, podziały nieruchomości)
Kierownik Referatu - Magdalena Dunder, tel. kom. 607 530 255,  um_magdalenadunder@miedzyzdroje.pl
Małgorzata Baczyńska, um_malgorzatabaczynska@miedzyzdroje.pl 
Anna Bartczak, um_annabartczak@miedzyzdroje.pl
Referat Gospodarki Nieruchomościami (Gospodarka Mieszkaniowa, użytkowanie wieczyste, 
numeracja porządkowa)
Dagmara Zygan, um_dagmarazygan@miedzyzdroje.pl                  
Sylwia Węgrzycka-Wnuk, um_sylwiawegrzyckawnuk@miedzyzdroje.pl
Zarządzanie kryzysowe, Sprawy obronne, obrona cywilna
Sandra Gromadzka-Mazur, tel. kom. 695 288 373, um_sandragromadzkamazur@miedzyzdroje.pl
Straż Miejska (wejście od tyłu budynku)
Komendant Straży Miejskiej Adam Bączek, tel. kom. 693 660 273, um_komendant@miedzyzdroje.pl
REFERAT ocHRoNY śRoDowISkA I GoSPoDARkI koMuNALNEJ uL. koLEJowA 33 – I PIĘTRo
Referat ochrony środowiska i Gospodarki komunalnej (decyzje na wycinkę drzew, program opieki nad bezdom-
nymi zwierzętami, wolno żyjące zwierzęta, wydawanie decyzji na wywóz nieczystości płynnych, place zabaw itp.)
Radosław Skórkowski, um_radoslawskorkowski@miedzyzdroje.pl
Kamil Heimrot, um_kamilheimrot@miedzyzdroje.pl
Referat ochrony środowiska i Gospodarki komunalnej (Gospodarka Odpadami)
Wioletta Sosińska, um_wiolettasosinska@miedzyzdroje.pl
Magdalena Żołędziewska,  tel. kom. 722 010634, um_magdalenazoledziewska@miedzyzdroje.pl
Referat ochrony środowiska i Gospodarki komunalnej (decyzje środowiskowe, niska emisja – projekty)
Paulina Ścisłowska, tel. kom. 722 010 623, um_paulinascislowska@miedzyzdroje.pl 
Katarzyna Jaros, um_katarzynajaros@miedzyzdroje.pl
REFERAT PRoMocJI, kuLTuRY I TuRYSTYkI uL. koLEJowA 33 - II PIĘTRo
Referat Promocji, kultury i Turystyki  (Promocja, turystyka, kultura, fundusze zewnętrzne)
Kierownik Referatu – Jadwiga Bober,  um_jadwigabober@miedzyzdroje.pl
Referat Promocji, kultury i Turystyki  (Promocja, kultura, turystyka, social media)
Anetta Czyżak, tel. kom. 609 519 590, anetta_czyzak@miedzyzdroje.pl, 
Referat Promocji, kultury i Turystyki  (Ochrona zabytków, promocja, kultura, turystyka, sport)
Przemysław Winiarski, um_przemyslawwiniarski@miedzyzdroje.pl
Błażej Karasiewicz , um_blazejkarasiewicz@miedzyzdroje.pl
STANowISko DS. ośwIATY, ZDRowIA I SPRAw SPoŁEcZNYcH uL. koLEJowA 33 - II PIĘTRo
Grażyna Dubako, um_oswiata@miedzyzdroje.pl
REFERAT PRoMocJI, kuLTuRY I TuRYSTYkI – Punkt Informacji Turystycznej uL. PRoMENADA GwIAZD 2
Referat Promocji, kultury i Turystyki  (Punkt Informacji Turystycznej)
Katarzyna Wojciechowska,  tel. kom. 603 460 055, um_katarzynawojciechowska@miedzyzdroje.pl 
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wYDARZENIA

Impreza pn. „Walentynkowe morsowanie 
w Międzyzdrojach” odbywała się po raz 
pierwszy, a jego organizatorami byli: Gmi-
na Międzyzdroje, Vienna House Amber 
Baltic oraz Klub Morsów „Kurka Wodna”  
z Międzyzdrojów. Na międzyzdrojskiej plaży 
pomiędzy wejściem C i B przy hotelu Vien-
na House Amber Baltic, została wydzielona 
część dla uczestników imprezy. Organizato-
rzy przygotowali dla morsów ciepłe napoje   
i posiłek.  Przy  przygotowanych paleniskach, 
każdy mógł się ogrzać lub np. upiec kiełbaskę.

Walentynkowe morsowanie 
Niedziela 13 lutego br., słoneczny dzień z temperaturą na plusie, spokojny, niczym jezioro, Bałtyk. czyż Neptun nie był przyjazny i zadowolo-
ny, że zafundował nam tak idealną aurę na zaplanowane wydarzenie, którego głównym punktem było wspólne walentynkowe morsowanie?

O rozgrzewkę przed morsowaniem za-
dbała Alifitness Alicja Taratajcio, licencjo-
nowany instruktor zumby, a energetyczną 
oprawę muzyczną zapewnili  DJ Petero 
vs. Maleo Conga show. Nasi uczestnicy, 
po dokonaniu formalności oraz po odbio-
rze pakietów,  w samo południe wspólnie 
w wesołych humorach zanurzyli się w Bałtyku 
i morsowali tak długo, jak na to pozwoliły 
im ich indywidualne możliwości. Niektórzy 
powtórzyli kąpiel lub pływali.  Nad bezpie-
czeństwem kąpiących się czuwał Zachodnio-
pomorski WOPR. Jak poinformował Burmistrz 
Międzyzdrojów, który czynnie uczestniczył  
w imprezie: - Walentynkowe morsowanie 
odbyło się po raz pierwszy, ale z pewnością za 
rok spotkamy się na reedycji imprezy. Jesteśmy 
bardzo pozytywnie zaskoczeni frekwencją, 
w imprezie udział wzięło 85 uczestników.  
W przyszłym roku liczymy na więcej!

Anetta czyżak
UM Międzyzdroje


