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• Nowa sala gimnastyczna dla szkoły w Wapnicy.

fot. Tomasz Krawczyk
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Nowe oświetlenie 
na cmentarzu
W ostatnim czasie, z inicjatywy Da-
niela Strużyny - sołtysa Lubina oraz 
wychodząc naprzeciw oczekiwaniom 
mieszkańców sołectwa Lubin,  zainsta-
lowane zostały nowe lampy solarne/
hybrydowe na lubińskim cmentarzu.

Takie rozwiązanie, które nie należy 

do najtańszych (koszt jednej lampy to 

12 300 zł), ma zapewnić oświetlenie 

w obszarze, do którego trudno i kosz-

townie byłoby doprowadzić  zasilanie 

z lokalnej sieci energetycznej. Ponadto 

lampy wykorzystują źródła odnawial-

ne, czyli energie słońca i wiatru, co  

w przyszłości powinno przynieść oszczęd-

ności w eksploatacji.

Oby dobrze służyły mieszkańcom 

Lubina poprzez poprawę bezpieczeństwa  

i komfortu odwiedzin Najbliższych, którzy 

już od nas odeszli, szczególnie w okresie 

jesienno-zimowym.

Biuro Burmistrza Międzyzdrojów

Bardzo chcielibyśmy zakończyć te prace 
do końca maja. Ze względu na dużą ilość 
niezbędnej do przewiezienia dokumentacji, 
wyposażenia oraz konieczność uruchomie-
nia nowej i  nowoczesnej sieci teletechnicz-
nej bardzo prosimy Państwa o cierpliwość  

i wyrozumiałość w chwilowych utrudnieniach 
w bieżącej obsłudze i załatwianiu spraw.

Ufam, że podjęte działania przyczynią 
się do istotnej poprawy komfortu obsługi 
Państwa w przyszłości.

Adam Szczodry
Sekretarz Gminy Międzyzdroje

Szanowni Klienci Urzędu 
Miejskiego w Międzyzdrojach

uprzejmie informujemy, że w drugiej połowie  maja rozpocznie się proces
 przenosin referatów urzędu Miejskiego z ulic książąt Pomorskich i kolejowej 

do nowej siedziby przy Placu Ratuszowym.
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Izabela Suchłabowicz jest mieszkanką Mię-
dzyzdrojów, od 26 lat pracuje w oświacie, 
najpierw na stanowisku nauczyciela tera-
peuty, potem nauczyciela bibliotekarza, 
a także wychowawcy,  jest nauczycielem 
dyplomowanym. Wielokrotnie w swojej 
karierze zawodowej kierowała grupą ludzi, 
co zapewne będzie przydatne na obecnym 
stanowisku pracy. Argumentacja przystą-
pienia do konkursu na dyrektora była jasna  
i czytelna: „Lubię i umiem efektywnie organi-
zować czas pracy, rzetelnie wypełniam swoje 
obowiązki, staram się nieustannie rozwijać, 
cenię kontakt z ludźmi, umiem rozmawiać 
oraz słuchać, rozumiem potrzeby i ocze-
kiwania dzieci, nauczycieli, rodziców oraz 
pozostałych współpracowników, nie boję się 
wyzwań, jestem osobą konsekwentną, ale 
jednocześnie preferuję dialog i kompromis 
jako metodę rozwiązywania problemów. 

Będę starała się, by kierowana przeze mnie 
placówka była przyjazna uczniom, bezpiecz-

na oraz otwarta na potrzeby i specyfikę 
środowiska lokalnego”.

Nowa dyrektor planuje rozszerzenie do-
tychczasowej oferty edukacyjnej i opiekuń-
czej szkoły, chce realizować nowe projekty 
pozwalające pozyskiwać zewnętrzne środki 
finansowe.

- Mając na uwadze pracę moich poprzed-
ników oraz moje zaangażowanie, chciałabym 
pracować na stanowisku dyrektora Szkoły 
Podstawowej nr 1 im. Bolesława  Chrobrego   
w Międzyzdrojach dla dobra placówki – 
uczniów, kadry, rodziców, społeczności lokal-
nej, władz miasta oraz swojego rozwoju i satys-
fakcji - tak podsumowała swoje wystąpienie  
przed komisją egzaminacyjną.

Serdecznie gratulujemy i życzymy suk-
cesów!

Biuro Burmistrza Międzyzdrojów

Nowa Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 
Burmistrz Międzyzdrojów informuje, że rozstrzygnięto konkurs na Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 im. Bolesława chrobrego  
w Międzyzdrojach przy ulicy Leśnej.  Stanowisko powierzono Izabeli Suchłabowicz, która nową funkcję będzie pełnić od 1 września 
2022 r. do 31 sierpnia 2027 r.

Budowa nowoczesnej sali gimnastycznej 
przy szkole to niewątpliwie dopełnienie 
oferty edukacyjnej dla społeczności szkolnej, 
które umożliwi wprowadzenie szerokiej 
gamy zajęć i programów sportowo-rekre-
acyjnych. 

- Budowa nowoczesnego, sportowego 
zaplecza, jakim będzie sala gimnastyczna 
przy szkole, to przedsięwzięcie, na którego 
realizację czekamy z wielką niecierpliwością. 

Mam nadzieję, że obiekt spełni oczekiwania 
zarówno dzieci, jaki i rodziców i nauczycieli. 
Co więcej liczę również, że to miejsce będzie 
również wykorzystywane do promowania  
w środowisku lokalnym idei zdrowego i ak-
tywnego stylu życia oraz wspólnej integracji 
- mówi burmistrz Mateusz Bobek.

Projektowana sala gimnastyczna wraz  
z zapleczem została zaprojektowana od  stro-
ny południowej istniejącej szkoły i będzie  

z nią połączona tzw. łącznikiem. Na potrzeby 
niniejszej inwestycji planuje się przyłączenie 
obiektu poprzez projektowane zewnętrzne 
instalacje do sieci wodociągowej, kanalizacji 
sanitarnej, gazowej i elektroenergetycznej. 
Co niezwykle ważne, obiekt będzie przy-
stosowany  dla osób niepełnosprawnych, 
poruszających się na wózkach inwalidzkich.

Koniec prac przewidziano na maj 2023 roku.
Biuro Burmistrza Międzyzdrojów

Budynek Szkoły Podstawowej w Wapnicy 
zyska nowoczesną salę gimnastyczną
Tuż przed świętami, 14 kwietnia br. Mateusz Bobek, burmistrz Międzyzdrojów podpisał umowę na przebudowę i rozbudowę Szkoły 
Podstawowej nr 2 w Wapnicy poprzez dobudowę sali gimnastycznej. Wykonawcą, wyłonionym w ramach przetargu, została spółka  
Baueffect Sp. z o.o.  Sp. k z siedzibą w Szczecinie, która wyceniła realizację zadania na cenę brutto 3 505 525.79 zł.



4 Informator  mIędzyzdrojskI  nr 4/2022

AkTuALNoścI

Przedstawiciele Gminy Międzyzdroje kolejny 
raz spotkali się z partnerami polsko-niemiec-
kiego projektu MORE ,,Modelowy Region 
Energii Odnawialnych Wysp Uznam i Wolin”. 
Przypominamy, że głównym przesłaniem 
projektu jest analiza potencjału i możliwości 
wykorzystania źródeł energii odnawialnej 
(OZE), ze szczególnym uwzględnieniem 
transgranicznej przestrzeni wysp Uznam  
i Wolin oraz intensyfikację polsko-polskiej 
(Świnoujście-Międzyzdroje-Wolin-Dziwnów)  
i polsko- niemieckiej współpracy instytu-
cjonalnej. 

Spotkanie miało charakter wyjazdu 
studyjnego, a udział w nim wzięli przed-
stawiciele Gmin Międzyz-
droje i Świnoujście oraz  po-
zostali uczestnicy  projektu 
More. Głównym celem tego  
wyjazdu było zapoznanie się  
z przykładami najlepszych 
praktyk w zakresie innowacyj-
nych rozwiązań energetycz-
nych i samowystarczalności 
energetycznej. Samorządy 
lokalne w powiecie Rhein-
-Hunsrück (Region Nadrenia-
-Palatynat) mają w tym za-
kresie ogromne osiągnięcia 
i znakomite doświadczenia. 
Uczestniczący w spotkaniu 
dyskutowali między innymi 
na temat międz ygminnej  
i transgranicznej współpracy 
energetycznej, innowacyjnych 
rozwiązań energetycznych, 
czy też aktywizacji społecznej  
w zakresie ochrony środowiska.

Dyskusję otworzył wykład, który po-
prowadził prof. dr Heck. Partycypujący 
w wycieczce odwiedzili kampus ochrony 
Środowiska Birkenfeld, należący do Wyższej 
Szkoły Zawodowej w Trewirze, który jest 
jedną ze szczególnych lokalizacji uniwersy-
teckich w Niemczech i oferuje studentom 
interdyscyplinarne studia na unikalnym 
„uniwersytecie zeroemisyjnym”. Oprócz eko-
logicznej koncepcji budynków, uniwersytet 
posiada neutralne pod względem emisji 
CO2 źródła energii i ciepła oraz najnowocze-
śniejszą technologię budynków i instalacji. 
Założony w 1996 r. kampus jest jednym  
z najbardziej udanych projektów przebudo-
wy w Nadrenii-Palatynacie. Dawny szpital 
rezerwowy amerykańskich sił zbrojnych  

został przekształcony w kampus o wzorco-
wej technologii środowiskowej.

Pierwszego dnia biorący udział w spotka-
niu odwiedzili również lokalną sieć ciepłow-
niczą w Neuerkirch-Külz,  gdzie rozmawiano 
z burmistrzem miasta, p. Wichterem.

- Od jesieni 2016 r. Neuerkirch posiada 
własną lokalną sieć ciepłowniczą wspólnie  
z firmą Külz. 143 domy, w tym 100 w Neuerkirch, 
są zaopatrywane w ciepło z odnawialnych  
źródeł energii. Ciepło dostarczają dwa  
kotły na zrębki drzewne o mocy cieplnej 
odpowiednio 900 i 360 kW oraz kolektory sło-
neczne o powierzchni 1 422 m2. Wymieniono 
indywidualne piece o rocznym zużyciu około 

400 000 litrów oleju opałowego, co pozwo-
liło zaoszczędzić ponad 1200 ton emisji CO2  
– informował burmistrz Wichter.

W ramach prac inżynieryjnych, związa-
nych z budową lokalnej sieci ciepłowniczej, 
w tym samym czasie położono pustą sieć 
rur dla nowoczesnej sieci światłowodowej.

- Dzięki tej technologii Neuerkirch jest 
bardzo efektywnie obsługiwana pod wzglę-
dem energetycznym - mówił Joachim Busch, 
dyrektor regionu Ren-Nahe-Hunsrück  
w firmie Innogy.

Po wizycie w Neuerkirch, zwiedzają-
cy udali się do Morbach, gdzie obszar  
o powierzchni 146 ha przeznaczony jest na 
odnawialne źródła energii. Wykorzystuje 
się tu wiatr, słońce i biomasę bez szkody 
dla natury. 

Drugiego dnia, uczestnicy wyjazdu 
udali się do Simmern, gdzie rozmawiano 
z kierownikiem ds. klimatu panem Uhle 
z administracji powiatu Rhine-Hunsrück. 
Biorący udział w wyjeździe mieli również 
możliwość rozmowy z burmistrzem Linn  
z wioski bioenergetycznej Gimbweiler.

- Odnawialne Zasoby Energii to przyszłość 
energetyki i nadzieja na ograniczenie zmian 
klimatycznych. To wykorzystanie natural-
nych zasobów Ziemi, które nie są szkodliwe 
dla środowiska  i są w stanie szybko się 
zregenerować. Rozwiązania, jakie zastoso-
wali nasi zachodni sąsiedzi, sprawdzają się,  
a dzięki otwartej współpracy mamy szansę 

uczyć się od najlepszych  
i szukać jeszcze  innych inno-
wacyjnych rozwiązań, które 
są już dostępne w Polsce 
- mówi Adam Szczodry, 
sekretarz Gminy Międzyz-
droje.

- Stawiamy na ,,miasto 
eko”, czyli na zeroemisyjny  
w przyszłości system ener-
getyczny, dobrą jakość 
powietrza, wykorz ysta-
nie biomasy i fotowolta-
ikę oraz zmniejszenie od-
działywania emisji zwią-
zanych z indywidualnym 
ogrzewaniem budynków. 
Dużo pracy przed nami, 
ale wierzę, że wspólnymi 
siłami osiągniemy sukces. 
To ważne już dziś dla nas,  
w warunkach toczonej woj-

ny w Europie, której podłożem jest między 
innymi chęć dominacji w zakresie dostępu do 
zasobów energetycznych, ale i dla przyszłych 
pokoleń, aby jak najbardziej uniezależniać się 
od takiego zagrożenia – dodaje burmistrz 
Mateusz Bobek.

Przypominamy, że wśród partnerów 
projektu MORE są między innymi gminy  
z terenu wysp Uznam i Wolin, wspierane 
przez ekspertów Regionalnego Biura Pla-
nowania Przestrzennego i Zachodniopo-
morskiego Uniwersytetu Technologicznego 
w Szczecinie oraz Ministerstwa Energii, 
Infrastruktury i Cyfryzacji Meklemburgii- 
Pomorza Przedniego w Schwerinie.

Uczmy się jak dbać o naszą Gminę. Eko 
Międzyzdroje górą!

Biuro Burmistrza Międzyzdrojów

Kolejne spotkanie w ramach projektu Modelowego Regionu Energii Odnawialnych 

Wysp Uznam i Wolin – Międzyzdroje na wizycie studyjnej  
w Rhein-Hunsrück-Kreis, region Nadrenia Palatynat
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Kolejne przebudowy 
międzyzdrojskich dróg
Gmina Międzyzdroje konsekwentnie dzia-
ła w zakresie  kompleksowych  remontów 
międzyzdrojskich dróg. Przed Gminą 
kolejny etap - ruszył właśnie przetarg na 
przebudowę ulic: Piastowskiej, Piaskowej, 
Wiejskiej i  Emilii Plater.

Przebudowa polegać będzie nie tylko na 
wymianie nawierzchni, ale i na budowie ru-
rociągów, ciągów komunikacyjnych oraz linii 
energetycznych oraz instalacji oświetlenia.

 Jednym z kluczowych i najtrudniejszych 
elementów prac jest budowa systemu 
zbiorników retencyjnych. Ich montaż jest 
konieczny, biorąc pod uwagę konieczność  
zminimalizowania ryzyka zalewania pose-
sji, szczególnie położonych niżej,  podczas 
opadów deszczu. Taki zbiornik pojawił się 
już w rejonie skrzyżowania ulic Dąbrowskiej 
i Niepodległości.

Podpisana została również umowa  
z Inżynierem Kontraktu, który czuwać będzie 
nad realizacją przebudowy ulic południo-
wo-zachodniego kwartału. Jego zadaniem 
będzie efektywne, profesjonalne i rzetelne 
świadczenie usług w zakresie zarządzania 
Projektem, procesem inwestycyjnym, pełnie-
nie funkcji inspektora nadzoru i doradztwa  
w zakresie realizacji zadań.

W ramach przetargu Inżynierem Kon-
traktu został Robert Andruszko RDJ- Projek-
towanie-Nadzór-Wykonawstwo z Tanowa, 
z którym podpisano umowę, z terminem 
wykonania do końca  2023 roku.

- Jestem pełen nadziei, że to początek po-
prawiania wizerunku i jakości naszych dróg, 
co dla każdego Samorządu jest nie lada wy-
zwaniem - mówi burmistrz Mateusz Bobek.

Biuro Burmistrza Międzyzdrojów

W budżecie Gminy na 2022 r. zostały za-
bezpieczone środki finansowe w wysokości 
200 000,00 zł.  Zgodnie z wolą Rady Miej-
skiej w Międzyzdrojach dotację otrzymały 
3 podmioty, w tym: parafia pw. Matki Bożej 
Jasnogórskiej w Lubinie - na wykonanie 
prac konserwatorskich zabezpieczających 
drewniane elementy kościoła w Lubinie – 
59 136,00 zł, parafia pw. św. Piotra Apostoła 
w Międzyzdrojach na przeprowadzenie prac 
konserwatorskich w kościele parafialnym, 
polegających na konserwacji ceramicznej 
rozety oraz witraży– 58 385,00 zł oraz Wspól-
nota Mieszkaniowa przy ul. Pomorskiej 4  

Pamiętamy o zabytkach
Zabytki są ważnym elementem historii na Pomorzu Zachodnim, określają naszą tożsamość i prezentują znaki przeszłości. W Mię-
dzyzdrojach jest wiele budynków,  które są wpisane do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków, dlatego też podlegają 
ochronie. Warto o nie zadbać i w miarę posiadanych środków wspierać właścicieli obiektów, żeby zachować ich historyczny wymiar 
i ocalić od dewastacji i zniszczenia.

w Międzyzdrojach na remont dachu w bu-
dynku mieszkalno – usługowym – 82 467,00 zł. 

20.04.2022 r. została podpisana pierwsza 
umowa ze Wspólnotą Mieszkaniową przy  
ul. Pomorskiej 4 w Międzyzdrojach o przy-
znaniu dotacji na prace konserwatorskie, 
restauratorskie i roboty budowlane tj. na 
remont dachu w budynku mieszkalno-usłu-
gowym przy ul. Pomorskiej 4 w Międzyzdro-
jach. Wartość dofinansowania stanowi 56,10 
procent ogólnych kosztów realizacji zadania. 
Budynek pochodzi z początków XX w. Nie 
remontowany, po wielu latach eksploatacji, 
niszczeje, ale dzięki staraniom przedsta-

wicieli wspólnoty, mieszkańców budynku 
przy ul. Pomorskiej 4 i przychylności radnych 
Rady Miejskiej już wkrótce zaczną się prace 
remontowe dachu. Ten obiekt dla wielu z nas 
stanowi wartość sentymentalną, a szczegól-
nie „Czarny kot”; pyszne desery, gastronomia, 
wieczory spędzone w gronie przyjaciół, czy 
znajomych… wspomnienia.  I, jak przystało 
na prawdziwego gospodarza, trzeba zacząć 
od dachu, na kolejne zadania przyjdzie czas 
-podkreślają członkowie Zarządu Wspólnoty.

Jadwiga Bober
Referat Promocji, Kultury i Turystyki

07.04.2022 r. ruszyły prace w celu realizacji 
zadania  pn. „Urządzenie terenu rekreacyj-
nego - plaży w Wapnicy, w ramach rozwoju 
ogólnodostępnej i niekomercyjnej infra-
struktury turystyczno-rekreacyjnej w gminie 
Międzyzdroje”. Zadanie dofinansowane jest 
z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz 
Rozwoju Obszarów Wiejskich. Europa inwe-
stująca w obszary wiejskie. Operacja/zadanie 

realizowane jest w ramach poddziałania 19.2 
„Wsparcie na wdrożenie operacji w ramach 
strategii rozwoju lokalnego kierowanego 
przez społeczność”, objętego PROW na lata 
2014 – 2020”. Koszt wykonania  zadania wy-
nosi 270 600,00 zł brutto. Planowany termin 
zakończenia realizacji 31 maja br.

Jadwiga Bober 

Urządzenie terenu rekreacyjnego 
- plaży w Wapnicy

Referat Promocji, Kultury i Turystyki
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Jest to wystawa obrazów autorstwa Marleny 
Jachmann, Michaela Pintera i Maxa Stocka. 

Obejmuje szerokie spektrum od wy-
razistości i przejrzystego desingu, aż po 
linearną grafikę nowoczesną. Zaczynając 
od wczesnych podróży w ekspresję zorien-
towaną graficznie na konkretne elemen-

ty, z szeroką gamą 
podejść i ekspery-
mentów malarskich 
do współczesności, 
artyści od lat 80 XX w.  
tworzyli swój własny 
zarys języka formy 
sztuki nowoczesnej. 
Wystawę pn. „MMMM” 
m o ż n a  z w i e d z a ć  
w Międzynarodowym 
Domu Kultury aż do 
15 czerwca 2022r. 

Zapraszamy ser-
decznie!

Międzynarodowy 
Dom kultury

 

Wernisaż wystawy berlińskich artystów w MDK
W Międzynarodowym Domu kultury w Międzyzdrojach 1 kwietnia 2022r. odbył się wernisaż wystawy berlińskich artystów  
pt. „MMMM”. To coś dla miłośników sztuki nowoczesnej. 

Za nami ostatnia odsłona projektu „Aktywna 
Wyspa Możliwości”. 28 marca 2022 r. w sie-
dzibie Fundacji Teatr Teatr w Domysłowie 
odbyły się warsztaty teatralne pt. „Baśń  
o Królowej Wyspy Wolin”. Jest to autorski pro-
jekt muzyczny i teatralny Fundacji Teatr Teatr. 

Twórcą scenariusza jest Brygida Borecka, 
aranżacje muzyczne i nagrania zrealizował 
Maciej Borecki, a  instrumentację wykonał 
Waldemar Borecki. Warsztaty teatralne stały 
się dla nas inspiracją do kontynuowania 
dalszej współpracy. Bez żadnych prób, na 

pełnym luzie, udało 
nam się stworzyć 
spektakl, który dał 
nam dużo radości 
i pozwolił choć na 
chwilę oderwać się 
od codzienności.

W a r s z t a t y  
s fi n a n s o w a n o  
z mikrograntu w ra-
mach konkursu do-
tacyjnego „Akade-
mii Lokalnego Lide-
ra OWES Szczecin 
– Edycja 2020-2023 
w kwocie 1500,00 zł.   
„Aktywna Wyspa 
M o ż l i w o ś c i ” t o 

projekt polegający na współpracy KGW, 
stowarzyszeń, fundacji, biblioteki, których 
przedstawiciele wzięli udział w „Akademii 
Lokalnego Lidera” w Międzyzdrojach od 
25.10.2021-10.01.2022 i składający się z cy-
klu 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.

Dziękujemy wszystkim uczestnikom za 
udział w wydarzeniach związanych z naszym 
projektem. Realizując go udowodniliśmy, 
że w partnerstwie lokalnych instytucji kul-
tury, stowarzyszeń, KGW i fundacji drzemie 
ogromna siła i potencjał dający wiele moż-
liwości do różnorakich aktywności. 

Bibliotekarze

Warsztaty teatralne – teatr społeczny „Baśń o Królowej Wyspy 
Wolin” w siedzibie Fundacji Teatr Teatr w Domysłowie
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kuLTuRA

W pierwszej części widzowie usłyszeli 
największe przeboje polskiej piosenki, 
natomiast w drugim akcie przeboje musi-
calowo-rewiowe z repertuaru światowego. 
Dwudziestoosobowy zespół artystów Teatru 
Broadway zaprezentował wachlarz umie-
jętności wokalnych i tanecznych. Barwne 
widowisko z użyciem kostiumów (pióra, 
fraki, suknie) dostarczyły doskonałej zabawy 
widzom w każdym przedziale wiekowym. 
Bogaty program przeniósł wszystkich  
w świat wspomnień i magii najpiękniejszych 
widowisk musicalowych. Soliści, aktorzy, wo-
kaliści oraz tancerze zaprezentowali przebo-
je światowego musicalu i piosenki filmowej, 
jak również znane i lubiane przeboje polskiej 
muzyki rozrywkowej.

Wydarzenie odbyło się w ramach Mię-
dzyzdrojskiej Karty Mieszkańca, dzięki której 
mieszkańcy mogli skorzystać z biletów za 
darmo.

Międzynarodowy Dom kultury 

Gala pt. „Piosenka Ci nie da zapomnieć” w MDK
W sobotni wieczór 9 kwietnia br. w Sali Teatralnej Międzynarodowego Domu kultury w Międzyzdrojach widzowie z wielką przy-
jemnością obejrzeli  Galę Teatru Broadway w reżyserii Małgorzaty obłój. Spektakl trwał aż 2,5 godziny z przerwą między aktami. 

Podczas wieczoru odbyła się promocja 
książki pt. „Andrzej Grabowski. Jestem jak 
motyl”. Aktor przyznał, że tytuł ten odnosi 
się do śpiewanej przez siebie piosenki pt. 
„Jestem jak motyl”, znajdującej się na płycie 
„Jest dobrze”. Grabowski opowiedział rów-
nież publiczności o swojej rodzinnej Alwerni 

pod Krakowem, o której możemy przeczytać 
w jego autobiografii. Dowiedzieliśmy się, że 
z powodu swojego pochodzenia autor ma 
bardzo duży sentyment do małych, pro-
wincjonalnych miasteczek, dlatego przyjazd 
do Międzyzdrojów był dla niego ogromną 
przyjemnością.

Dużym zaskoczeniem było wy-
znanie Grabowskiego, że nigdy nie 
chciał być aktorem, wręcz traktował 
ten zawód jako wstydliwy. Kiedy jed-
nak zaczął odwiedzać brata Mikołaja  
w szkole aktorskiej, jego przekonanie  
o tym zawodzie zmieniło się diametral-
nie i postanowił spróbować swoich sił. 
Nie zawsze było „cukierkowo”, ale aktor 
przyznał, że niczego nie żałuje w tym 
swoim młodzieńczym, studenckim życiu.

Nie obeszło się oczywiście bez wspo-
mnień serialu „Świat według Kiepskich”, 
z którego aktor jest znany jako bezro-
botny Ferdynand Kiepski. Spędził on na 
planie aż 23 lata. Na początku przygody 
z serialem nie był optymistycznie na-
stawiony do fabuły i do samej postaci 
Kiepskiego. Jednak z biegiem czasu 
uznał, że serial ma potencjał i niekiedy 
bardzo dobrze odzwierciedla nasze 
polskie realia. 

Grabowski wyznał, że jednak jego 
wielką miłością jest teatr. Wspominał 
takie sztuki, jak „Chory z urojenia” 

czy  „Kwartet dla czterech aktorów”. Aktor 
przyznał, że granie na planie z rodziną to 
bardzo trudna sztuka, ponieważ zawsze choć 
w minimalnym stopniu ocenia się drugą 
osobę. Jednak nie broni się przed graniem 
z córkami, Kasią i Zuzią, które poszły w ślady 
taty i zostały aktorkami.

Autor wspomniał także o swoim stand-
-upie i jego ważnym oraz cenionym przez 
Grabowskiego elemencie, jakim jest dialog 
z publicznością. Uwielbia on godzinami 
mówić do ludzi i spełnia się w tym w stu 
procentach. Artysta nadmienił także kilka 
słów o najnowszych produkcjach, w jakich 
zagrał i które szczerze poleca widzom, są to 
m.in. „Za duży na bajki”, „Piosenka o miłości”, 
„Pajęczyna” i „Gang Zielonej Rękawiczki” 
nakręcony dla Netfliksa. 

Spotkanie odbyło się w bardzo przyjaznej 
atmosferze. Andrzej Grabowski rozbawiał 
widownię dowcipami, anegdotami z życia  
i nie szczędził rozmów z każdym, kto miał na 
to ochotę. Po spotkaniu mieszkańcy i turyści 
ustawili się w kolejce po autograf i zdjęcie  
z naszym gościem. Niesamowitym prezen-
tem okazał się także portret aktora, który wy-
konała i przekazała lokalna artystka Krystyna 
Marzec. Serdecznie dziękujemy wszystkim 
uczestnikom, Marcinowi Michrowskiemu za 
poprowadzenie spotkania oraz dyrektorowi 
i pracownikom MDK za udostępnienie sali.

Bibliotekarze

„Polubiłem tego Ferdynanda” 
5 kwietnia 2022 r. Miejska Biblioteka Publiczna w Międzyzdrojach oraz Międzyzdrojskie Stowarzyszenie Rodzina zaprosili miesz-
kańców i turystów do Międzynarodowego Domu kultury w Międzyzdrojach na spotkanie autorskie ze znanym i lubianym aktorem 
Andrzejem Grabowskim. Moderatorem spotkania był Marcin Michrowski, dziennikarz telewizyjny. 

Spotkanie z Andrzejem Grabowskim
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AkTuALNoścI

Uchwały Rady Miejskiej
Podczas  XLVI Sesji Rady Miejskiej w Międzyzdrojach w dniu 31.03.2022r. 

podjęto następujące uchwały:
ucHWAŁA NR XLVI/547/22

w sprawie zakresu pomocy obywatelom 
ukrainy, którzy przybyli na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej z terytorium 
ukrainy w związku z działaniami wojennymi 
prowadzonymi na terytorium tego państwa 
oraz obywateli ukrainy posiadających kartę 
Polaka, którzy wraz z najbliższą rodziną  
z powodu tych działań wojennych przybyli 
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

Obywatelom Ukrainy, którzy przybyli na te-
rytorium Rzeczypospolitej Polskiej z terytorium 
Ukrainy w związku z działaniami wojennymi 
prowadzonymi na terytorium tego państwa 
oraz obywatelom Ukrainy posiadającym 
Kartę Polaka, którzy wraz z najbliższą rodziną  
z powodu tych działań wojennych przybyli na 
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i przeby-
wają czasowo na terenie Gminy Międzyzdroje 
udziela się pomocy polegającej na: 

1) zakwaterowaniu; 
2) zapewnieniu całodziennego wyżywienia 

zbiorowego; 
3) zapewnieniu transportu do miejsc zakwa-

terowania, o których mowa w pkt. 1, między 
nimi lub do ośrodków prowadzonych przez 
Szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców na 
podstawie przepisów ustawy z dnia 13 czerwca 
2003 r. o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na 
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub miejsc, 
w których obywatelom Ukrainy udzielana jest 
opieka medyczna; 

4) finansowaniu przejazdów środkami 
transportu publicznego oraz specjalistycznego 
transportu przeznaczonego dla osób z nie-
pełnosprawnością w szczególności do miejsc 
lub pomiędzy miejscami, o których mowa w 
pkt. 1–3; 

5) zapewnieniu środków czystości i higieny 
osobistej oraz innych produktów. 

ucHWAŁA NR XLVI/548/22
w sprawie ustalenia wysokości ekwiwa-

lentu dla strażaków ratowników ochotni-
czych Straży Pożarnych

Ustala się wysokość ekwiwalentu pienięż-
nego dla strażaków ratowników ochotni-
czych straży pożarnych Gminy Międzyzdroje 
uczestniczących w działaniu ratowniczym, 
akcji ratowniczej, ćwiczeniu lub szkoleniu  
w wysokości 1/175 przeciętnego wynagrodze-
nia miesięcznego brutto, ogłoszonego przez 
Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego  
w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej 
Polskiej „Monitor Polski” na podstawie art. 20  
pkt. 2 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o eme-
ryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń 
Społecznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 291, z późn. 
zm.) przed dniem ustalenia ekwiwalentu pie-
niężnego, naliczanego za każdą rozpoczętą 
godzinę od zgłoszenia wyjazdu z jednostki 
ochotniczej straży pożarnej.

ucHWAŁA NR XLVI/549/22
w sprawie zmiany budżetu i zmian  

w budżecie na rok 2022

W niniejszej uchwale proponuje się zwięk-
szenie dochodów o kwotę 678 289,15 zł  
i zwiększenie wydatków na kwotę 3 146 528,12 
zł . Dochody bieżące zwiększa się o kwotę 709 
653,15 zł i zmniejsza się o kwotę 31 364,00 zł. 
Wydatki zwiększa się o kwotę 3 358 978,61 zł 
(wydatki bieżące 2 351 727,77 zł, wydatki ma-
jątkowe 1 007 250,84 zł) i zmniejsza się wydatki 
majątkowe o kwotę 212 450,49 zł.

W związku z powyższymi zmianami zwięk-
sza się planowany deficyt budżetu gminy  
o kwotę 2 468 238,97 zł i wynosi 38 806 089,30 
zł, który zostanie pokryty przychodami pocho-
dzącymi z wolnych środków,  jako nadwyżki 
środków pieniężnych na rachunku bieżącym 
budżetu, wynikających z rozliczeń wyemito-
wanych papierów wartościowych, kredytów 
i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 23 410 
058,05 zł, z pożyczek w kwocie 8 455 000 zł, 
z niewykorzystanych środków pieniężnych 
wynikających z rozliczenia dochodów i wy-
datków nimi finansowanych związanych ze 
szczególnymi zasadami wykonywania budżetu 
określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 
6 909 793,56 oraz z niewykorzystanych środ-
ków pieniężnych wynikających z rozliczenia 
środków określonych w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy  
i dotacji na realizację programu, projektu lub 
zadania finansowanego z udziałem tych środ-
ków w kwocie 31 237,69 zł.

Zmiany polegają między innymi na: 
zwiększeniu dochodów w kwocie 128 

907,00 zł z tytułu wpływów podatku od nieru-
chomości od osób prawnych wraz z odsetkami 
i zwiększeniu wydatków w łącznej kwocie 128 
907 zł w związku ze złożeniem przez Gminę 
Międzyzdroje korekt deklaracji na podatek od 
nieruchomości za rok 2021 r.;

zwiększeniu dochodów bieżących zwią-
zanych z realizacją zadań w zakresie ochrony 
środowiska na łączną kwotę 278 762,00 zł  
i zwiększeniu wydatków na łączną kwotę 591 
596,30 oraz zmniejszeniu wydatku na kwotę 
212 450,49 zł - wydatki bieżące zwiększa się  
o kwotę 393 565,46 zł (zakup materiałów i wy-
posażenia w kwocie 161 000 zł oraz zakup usług 
pozostałych w kwocie 232 565,46 zł), wydatki 
majątkowe zwiększa się o kwotę 198 030,84 zł 
z przeznaczeniem na zagospodarowanie tere-
nów zieleni miejskiej i zmniejsza się o kwotę 
212 450,49 zł na zadanie „Zagospodarowanie 
terenu na Park Ekologiczny”;

zwiększeniu dochodów w związku z realiza-
cją projektu Erasmus+Akcja 1 Mobilność kadry 
edukacji szkolnej w Szkole Podstawowej nr 1 
oraz projektu  Erasmus+”Time for Coding-iti-
sallaroundusnow” w Szkole Podstawowej nr 2;

zwiększeniu wydatku inwestycyjnego na 
kwotę 100 000 zł na zadanie „Urządzenie na pla-
ży w Międzyzdrojach Miejskiej Strefy Malucha”; 

 zwiększeniu wydatku na kwotę 57 600 zł na 
opracowanie miejscowego planu zagospoda-
rowania przestrzennego miasta Międzyzdroje 
w rejonie ulicy Marii Skłodowskiej –Curie oraz w 
rejonie ulic Ustronie Leśne, Kolejowa i Bukowa;

zwiększeniu wydatku inwestycyjnego 
na kwotę 312 420 zł z przeznaczeniem na 
wykonanie dokumentacji projektowo-kosz-
torysowej w związku z przebudową budynku 
Przedszkola Miejskiego nr 1 „Morskie Skarby”  
w Międzyzdrojach, ul. Myśliwska 13 i prze-
budową budynku Szkoły Podstawowej nr 1 
w Międzyzdrojach przy ul. Leśnej” w ramach 
zadania „Modernizacja placówek oświatowych 
na terenie Gminy Międzyzdroje- etap I”, 19/ 
zwiększeniu wydatków na łączną kwotę 292 
097,46 zł w ramach działań podejmowanych 
w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi  
i narkomanii, które zostaną pokryte niewyko-
rzystanymi środkami z lat ubiegłych; 20/

zwiększeniu wydatków na łączną kwotę 
25 000 zł na zakup 3 defibrylatorów wraz  
z montażem; 

zwiększeniu wydatków na łączną kwotę 465 
687,96 zł w tym: na wydatki bieżące na zakup 
usług pozostałych związanych z zagospodaro-
waniem odpadów komunalnych na kwotę 289 
687,96 zł i na wydatki inwestycyjne związane 
z budową punktu selektywnego zbierania 
odpadów komunalnych wraz z infrastrukturą 
towarzyszącą na kwotę 176 000 zł, które zo-
staną pokryte niewykorzystanymi środkami  
z lat ubiegłych;

zwiększeniu wydatku inwestycyjnego na 
kwotę 60 000 zł na zagospodarowanie terenu 
na Park Mieszkańca; 

 zwiększeniu wydatku w kwocie 80 000 zł 
na dotację celową dla Zakładu Ochrony Śro-
dowiska na zakup pojazdu elektrycznego typu 
Melex z burtą siatkową.

ucHWAŁA NR XLVI/550/22
w sprawie zmiany uchwały Nr XLIII/501/21 

Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 21 
grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia 
budżetu Gminy Międzyzdroje na 2022 rok

W uchwale dokonuje się zmiany załącz-
ników. Ponadto dodano upoważnienia dla 
Burmistrza, na podstawie art.111 ustawy  
z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom 
Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na 
terytorium tego państwa, dotyczące możliwo-
ści dokonywania zmian w planie dochodów 
i wydatków budżetu, w tym dokonywania 
przeniesień wydatków między działami kla-
syfikacji budżetowej w celu realizacji zadań 
związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w 
związku z konfliktem zbrojnym na terytorium 
tego państwa oraz możliwości dokonywania 
zmian w planie wydatków budżetu związa-
nych z wprowadzeniem nowych inwestycji 
lub zakupów inwestycyjnych, o ile zmiana ta 

c.d. na str. 9
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Z PRAc  RADY  MIEJSkIEJ

27.04.22r. - Dorota KLUCHA

04.05.22 r. - Jarosław MAZUR

11.05.22 r. - Krystian MAZUR

18.05.22 r. - Katarzyna NATKAŃSKA

25.05.22 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.

nie pogorszy wyniku budżetu w celu realizacji 
zadań związanych z pomocą obywatelom 
Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na 
terytorium tego państwa.

ucHWAŁA NR XLVI/551/22
w sprawie zmiany uchwały nr XLIII/502/21 

Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 21 
grudnia 2022r. w sprawie wieloletniej pro-
gnozy finansowej Gminy Międzyzdroje na 
lata 2022-2036

W uchwale dokonuje się zmiany 3 załącz-
ników. 

ucHWAŁA NR XLVI/552/22 
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż 

nieruchomości

Proponuje się przeznaczyć do sprzedaży 
działkę nr 588 o powierzchni 9.615 m², położo-
ną w obrębie 21 miasta Międzyzdroje. Wskaza-
na nieruchomość nie jest objęta miejscowym 
planem zagospodarowania przestrzennego. 
Zgodnie ze Studium Uwarunkowań i Kierun-
ków Zagospodarowania Przestrzennego Gmi-
ny Międzyzdroje, działka nr 588 znajduje się  
w kompleksie oznaczonym symbolami M, UT: 

M - tereny zabudowy mieszkaniowej na 
obszarze miasta 

UT - tereny zabudowy usług turystycznych 
na obszarze miasta 

Zgodnie z ewidencją gruntów i budynków, 
prowadzoną przez Starostwo Powiatowe  
w Kamieniu Pomorskim, działka oznaczona jest 
symbolem użytku Bp – Zurbanizowane tereny 
niezabudowane lub w trakcie zabudowy.

ucHWAŁA NR XLVI/553/22
w sprawie wyrażenia zgody na wydzier-

żawienie nieruchomości oraz na odstąpienie 
od obowiązku przetargowego trybu zawar-
cia umowy dzierżawy

W związku z wnioskiem dzierżawcy terenu 
o powierzchni 150m2, oznaczonego nr 5 na 
mapie, stanowiącego część działki nr 430/4, 
obręb 20 miasta Międzyzdroje, usytuowanego 
na plaży po zachodniej stronie zejścia F, na wy-
sokości ul. Rybackiej, z przeznaczeniem na lokal 
gastronomiczny, o wydzierżawienie dodatko-
wego przyległego terenu o powierzchni 80 m2, 
od strony zachodniej dzierżawionego terenu, 
w celu powiększenia tarasu gastronomicznego, 
proponuje się przeznaczyć ww. część działki do 
wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym na 
okres do dnia 31.10.2027r.

ucHWAŁA NR XLVI/554/22
w sprawie wyrażenia zgody na wydzier-

żawienie nieruchomości oraz na odstąpienie 
od obowiązku przetargowego trybu zawar-
cia umowy dzierżawy

W związku z wnioskiem dzierżawcy lokalu 
użytkowego - Galerii nr 4, usytuowanego  
w obiekcie amfiteatru, o wydzierżawienie przy-
ległego do ww. lokalu terenu o powierzchni 50 
m2, stanowiącego część działki gminnej nr 77, 
obręb 20 miasta Międzyzdroje, położonej przy 

ul. Bohaterów Warszawy, z przeznaczeniem 
na poprawienie funkcjonowania działalności 
prowadzonej w dzierżawionym lokalu, bez 
możliwości zabudowy, proponuje się prze-
znaczyć ww. część działki nr 77 do wydzier-
żawienia w trybie bezprzetargowym na okres 
do 30.04.2030r.

ucHWAŁA NR XLVI/555/22
w sprawie określenia sezonu kąpielo-

wego oraz wykazu kąpielisk na polskich 
obszarach morskich przyległych do Gminy 
Międzyzdroje

Wniosek o umieszczenie w wykazie kąpie-
lisk składa organizator kąpieliska w terminie 
do 31 grudnia roku poprzedzającego sezon 
kąpielowy. Zastępca Burmistrza wystąpiła  
w dniu 29 grudnia 2021r. z wnioskiem o wpi-
sanie dwóch kąpielisk do rejestru kąpielisk 
na rok 2022 na terenie gminy Międzyzdroje.  
W związku z powyższym Burmistrz Międzyz-
drojów przygotował projekt uchwały w sprawie 
określenia sezonu kąpielowego oraz wykazu 
kąpielisk na polskich obszarach morskich 
przyległych do Gminy Międzyzdroje, określając 
sezon kąpielowy na okres od 01 czerwca do 15 
września 2022 r. Zgodnie z art. 10 ww. ustawy  
w sposób zwyczajowo przyjęty projekt uchwały 
został podany do publicznej wiadomości oraz 
przekazany do zaopiniowania przez instytucje 
określone w art. 12 ustawy z dnia 20 lipca  
2017 r. Prawo wodne. W określonym terminie 
nie wpłynął żaden wniosek, ponadto wszystkie 
wymienione w art. 10 ww. ustawy instytucje 
pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały.

ucHWAŁA NR XLVI/556/22
w sprawie przyjęcia programu opieki nad 

zwierzętami bezdomnymi i wolno żyjącymi 
oraz zapobiegania bezdomności zwierząt 
na terenie Gminy Międzyzdroje na 2022r.

Rada gminy w drodze uchwały podejmuje 
corocznie program opieki nad zwierzętami 
bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności 
zwierząt. Projekt programu został przesyłany 
do zaopiniowania Powiatowemu Lekarzowi 
Weterynarii w Kamieniu Pomorskim, dzier-
żawcy obwodu łowieckiego działającego na 
obszarze gminy – Kołu Łowieckiemu „Dzik” 
Świnoujście oraz Fundacji „Psia Kość” z Kamie-
nia Pomorskiego. Środki na realizację zadań 
wynikających z programu uwzględniane są 
każdego roku w budżecie Gminy Międzyzdroje.

ucHWAŁA NR XLVI/557/22
w sprawie przyjęcia Gminnego Programu 

Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Nar-
komanii na rok 2022

Została rozszerzona działalność profilak-
tyczna i edukacyjna prowadzona w ramach 
gminnych programów o obszar uzależnień 
behawioralnych. Zmienia się również termin 
sporządzenia raportu z wykonania w danym 
roku Gminnego Programu Profilaktyki i Roz-
wiązywania Problemów Alkoholowych oraz 
Przeciwdziałania Narkomanii i efektów jego 
realizacji, który przedkłada radzie gminy Bur-

mistrz. Termin został przyjęty ustawą do dnia 30 
czerwca roku następującego po roku, którego 
dotyczy raport.

Zgodnie z art. 18² ustawy o wychowaniu  
w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi 
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdzia-
łania Narkomanii finansowany będzie na 
dotychczasowych zasadach. Środki finansowe 
pochodzące z opłat za korzystanie z zezwoleń 
na sprzedaż napojów alkoholowych wykorzy-
stywane będą na realizację gminnych progra-
mów profilaktyki i rozwiązywania problemów 
alkoholowych oraz przeciwdziałania narko-
manii, zadań realizowanych przez placówkę 
wsparcia dziennego, w której mowa w art. 9 
pkt 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspie-
raniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,  
w ramach gminnego programu i nie mogą  
być przeznaczone na inne cele.

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

Jan Węglorz
Przewodniczący Rady Miejskiej

c.d. ze str. 8
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Do Rodzinnego Poszukiwania Wielkanoc-
nych Jajek zgłosiło się aż 30 rodzin. Przy 
poszukiwaniu jajek byli tacy, którzy odnaleźli 
ich sporo, ale nie brakowało tych, którzy mie-
li mniej szczęścia.

Wśród uczestników zabawy nie zabrakło 
też ciekawej i barwnej wielkanocnej postaci. 
Z biorącymi udział w poszukiwaniach dzieć-
mi, bawił się  i robił sobie z nimi zdjęcia wielki 
wielkanocny kurczaczek.  

Największą ilość wielkanocnych jajek 
zebrała rodzina Rulewskich, która znalazła  
i ich aż 96  i tym samym wywalczyła pierwsze 

Rodzinne Poszukiwanie Wielkanocnych Jajek 
W sobotę rano 9 kwietnia br.  w Parku Zdrojowym im. F. chopina w Międzyzdrojach pojawiły się rodziny z dziećmi, aby znaleźć  
jak najwięcej pochowanych wielkanocnych kolorowych jajek. Przedświąteczna zabawa polegała na poszukiwaniu ukrytych 
pod drzewami, w trawie i w zaroślach 1000 wielkanocnych jajek. Wydarzenie cieszyło się dużym zainteresowaniem małych 
międzyzdrojaków.

Z kolorowego papieru, piórek, ozdobnych 
naklejek, kolorowych wycinanek powstały 
wspaniałe kartki, które uczestnicy roześlą 
do swoich bliskich. Atmosfera była bardzo 
rodzinna. Na zakończenie zajęć każdy zrobił 

sobie pamiątkowe zdjęcie. Część materiałów 
plastycznych na warsztaty zakupił Ośrodek 
Pomocy Społecznej w Międzyzdrojach  
w ramach Gminnego Programu Profilaktyki 
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 

na 2022 r. na działania profilaktyczno-rozwo-
jowe dla dzieci i młodzieży realizowane przy 
Bibliotece w Międzyzdrojach.

Bibliotekarze

Wielkanocne kartki w międzyzdrojskiej bibliotece
7 kwietnia 2022 r. w czwartkowe popołudnie w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Międzyzdrojach odbyły się Rodzinne Warsztaty 
Plastyczne. Najmłodsi wraz ze swoimi rodzinami mieli za zadanie stworzyć kartki wielkanocne. 

miejsce. Na drugim miejscu znalazła się ro-
dzina Leszczyńskich z ilością 86 jaj, a trzecie 
zdobyła zuchowa rodzinka Kurczaczków  
z 76 jajami. 

Organizatorem wielkanocnej imprezy 
był Międzynarodowy Dom Kultury w Mię-
dzyzdrojach.

Na wielkanocnej zabawie były rozdawane 
słodkości i każdy otrzymał nagrodę pocie-
szenia. Gratulujemy wszystkim i zapraszamy 
za rok!

Międzynarodowy Dom kultury  
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Rajd odbywał się w 79. rocznicę (26 marca 
1943 r.) najsłynniejszej akcji zbrojnej Grupy 
Szturmowej Szarych Szeregów w czasie II 
wojny światowej – Akcja pod Arsenałem. 
Z rąk gestapo odbito wówczas Jana Byt-
nara ps. „Rudy” oraz 24 innych więźniów. 
W sobotę o 8 rano byliśmy już w Warszawie. 
Po zameldowaniu się wyruszyliśmy do gry. 
Punkty między sobą były bardzo daleko po-
rozmieszczane. Pierwszy na jakim musieliśmy 

się pojawić był na Trasie Siekierkowskiej, czy-
li spod Pałacu Kultury było to jakieś 40 min. 
podróżowania autobusami i tramwajami.  
Podczas rajdu do wykonania była także 
Służba Harcerska. Byliśmy na spotka-
niu w Fundacji „Po drugie”, która zajmu-
je się pomocą dla bezdomnych mło-
docianych. Tam dużo dowiedzieliśmy 
się i wymieniliśmy doświadczeniami.  

Dodatkowo poruszanie się po Warszawie 
utrudniała nam wizyta Prezydenta USA Joe 
Baydena, którego mieliśmy przyjemność 
spotkać w drodze na Starówkę przed Pała-
cem Prezydenckim. W części historycznej 
mieliśmy do pokonania 15 punktów z za-
daniami dotyczącymi bohaterów książki pt. 
„Kamienie na Szaniec”, historii Szarych Sze-
regów, a także akcji zbrojnych harcerskich 
batalionów podczas II wojny światowej. 

Po południu, po zaciętej rywalizacji, pode-
szliśmy pod Ratusz Arsenał na uroczystości  
upamiętniające akcję „MEKSYK II”. Byli tam 
obecni weterani i kombatanci - uczestnicy 
tamtych walk. Były przemówienia, nadania 
medali przez Ministerstwo Kultury i Dzie-
dzictwa oraz Apel Pamięci poprowadzony 
prze żołnierzy Wojska Polskiego. Była to 
też dla nas okazja na chwilę refleksji, żeby 

na chwilę się zatrzymać i przemyśleć to 
co w obecnej chwili dzieje się na świecie.  
Podium 51. Rajdu „Arsenał” nie zdobyli-
śmy, ale udało nam się zdobyć 5. miejsce  
w ogólnopolskim rajdzie w kategorii star-
szoharcerskiej. 

Wyniki: https://tinyurl.com/wynikipo-
trzebni

Wróciliśmy szczęśliwi do domów osią-
gając nasz mały wielki sukces! Harcerska 
drużyna z Międzyzdrojów w pierwszej piątce 
najlepszych drużyn w Polsce!

Czuwaj!
komenda X Szczepu „Gniazdo” ZHP 

w Międzyzdrojach

Harcerze z Międzyzdrojów na ogólnopolskim 51. 
Rajdzie Harcerskim „Arsenał” w Warszawie
26 marca 2022 r. wzięliśmy udział, jako patrol rajdowy pod nazwą HARcBuD,  w 51. Rajdzie „Arsenał” w Warszawie po hasłem 
„Potrzebni”, który głównie opierał się na harcerskiej służbie i pomocy drugiemu człowiekowi w potrzebie.

Prezesem Klubu została Barbara Kwiatkow-
ska, wiceprezesem Michał Faligowski, skarb-
nikiem Katarzyna Kropińska, sekretarzem  
Tomasz Bajor, a członkiem Adam Wolf.  Ko-
misja Rewizyjna Klubu ukonstytuowała się 
następująco: przewodnicząca Lidia Radtke, 
członkowie: Agnieszka Gawron-Kłosowska 
i Tomasz Olechwir. Delegatami na Zjazd 
Oddziału wybrano: Lidię Radtke, Adama 
Jakubowskiego, Barbarę Kwiatkowską, 
Anettę Czyżak, Mirosława Nieśpelskiego, 
Magdalenę Jakubowską i Romana Arsobę.

Za Zasługi w Rozwoju Turystyki i Kra-
joznawstwa Województwa Zachodniopo-
morskiego odznakę, przyznawaną przez 
Regionalną Radę Oddziałów PTTK , otrzy-

mała Magdalena Jakubowska. Odznakę 25 
Lat w PTTK otrzymali: Zbigniew Sławiński, 

Nowe władze w Klubie PTTK „Na Wyspach” 
W sobotę  9.04.2022r. odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze klubu 
Przewodników PTTk  „Na Wyspach” w Międzyzdrojach. Podsumowano 5-letnią kadencję 
oraz  podjęto uchwałę o udzieleniu absolutorium ustępującemu Zarządowi. Na zebraniu 
ustanowiono w wyniku tajnych wyborów nowy skład zarządu klubu. 

Andrzej Spica, Michał Faligowski i Jerzy Czer-
ski. Podczas zebrania wszczęto procedurę 
nadania godności Członka Honorowego 
PTTK Adamowi Jakubowskiemu.

Członkowie Klubu bardzo serdecznie 
dziękują byłemu Zarządowi za ogrom pracy 
i serca, a nowemu Zarządowi życzymy siły, 
wiary i wszystkiego najlepszego. 

członkowie klubu PTTk „Na Wyspach”  
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Sukcesy i medale zawodniczek:
*Magda Idzik - złoto w grze indywidu-

alnej, złoto w grze podwójnej oraz złoto w 
grze mieszanej.

*Maja Łukowska - złoto w grze podwójnej 
i brąz w grze indywidualnej.

*Amelia Kujda-Rogowska - brąz w grze 
indywidualnej i brąz w grze podwójnej.

*Zosia Kochanek - srebro w grze po-
dwójnej.

*Wiktoria Hałabaty - brąz w grze po-
dwójnej.

*Darina Pavelko - brąz w grze mieszanej.
*Martyna Falkowska - brąz w grze po-

dwójnej.
Chłopcy, mimo ciężkiej walki i zaangażo-

wania, otarli się o podium medalowe. Jakub 
Kurek, Jan Świąć, Paweł Pokorski oraz Jakub 
Rużewicz wspólnym  siłami dopingowali 
głośno dziewczyny wspierając je w każdej 
grze. Dzięki znakomitej mobilizacji wszyst-
kich zawodników i zawodniczek udało się 
zdobyć dla klubu najwyższe laury. Wspaniała 
atmosfera, godne reprezentowanie klubu  
i miasta Międzyzdroje pokazuje, że klub UKS 
CHROBRY MIĘDZYZDROJE jest elitą tenisa 
stołowego w naszym województwie. 

Serdeczne podziękowania dla rodziców 
za pomoc w organizacji wyjazdu na zawody.

Gratulacje dla wszystkich reprezentan-
tów Chrobrego. 

Zarząd ukS chrobry Międzyzdroje 

Medale Chrobrego
W niedzielę 10.04.2022r. w miejscowości Bierzwnik odbyły się otwarte Mistrzostwa 
Województwa kategorii junior. Z tych zawodów zawodniczki klubu ukS chrobry 
Międzyzdroje wrócili z ogromnym sukcesem zdobywając 11 medali. Multimedalistką 
turnieju została Magda Idzik zdobywając trzy złote medale.

W niedzielę 3 kwietnia br. UKS Chrobry 
Międzyzdroje rozgrywał zawody w Stepnicy, 
w której odbyły się eliminacje do Indywidu-
alnych Mistrzostw Polski Młodzików i Kade-
tów.  W kategorii młodziczek  i młodzików 
dzieci ogrywały się i zbierały doświadczenie, 
które przyda się w przyszłości.  W kategorii 
kadetek Magda Idzik oraz Maja Łukowska 
zajęły pierwsze i drugie miejsce uzyskując 
awans na Mistrzostwa Polski, gdzie zagrają 
w całym turnieju czyli w drużynie, w której na 

wcześniejszym turnieju uzyskały 
awans, w grze indywidualnej 
oraz grze mieszanej i deblo-
wej. Turniej rozegrany zostanie  
w Białymstoku na początku maja. 
Serdeczne gratulacje dla wszyst-
kich zawodników i zawodniczek 
za godne reprezentowanie klubu 
oraz miasta Międzyzdroje.  

Zarząd ukS chrobry 
Międzyzdroje 

Pojadą na Mistrzostwa Polski
W sobotę 2 kwietnia br.w Szczecinie został rozegrany wojewódzki turniej kwalifikacyjny skrzatów i skrzatek. udział wzięła trójka 
naszych podopiecznych. ksawery osiński i Adam Stosik uplasowali się na 9. i 10. pozycji. W skrzatkach Hania Jelonek zajęła drugie 
miejsce przegrywając po walce w finale 1:3. Gratulacje dla najmłodszych. 
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Reprezentacja zawodniczek i zawodników 
Akademii Lekkoatletycznej Międzyzdroje 
wystartowała w Szczecinie w Halowych 
Mistrzostwach Województwa „Lekkoatletyka 

dla Każdego”. Zawody zostały rozegrane  
w kategoriach U12, U14 i U16 w konku-
rencjach biegowych i technicznych. Start  
w zawodach był sprawdzianem formy przed 

zbliżającą się rywali-
zacją na stadionie na 
świeżym powietrzu. 
W mistrzostwach 
wystartowało pra-
wie 500 zawodniczek  
i zawodników z woje-
wództwa zachodnio-
pomorskiego. 

Złoty medal i re-
kord życiowy w ka-
tegorii U16 zdobył 

Szymon Kozłowski w biegu na 60m-7,72 PB. 
Złoty medal zdobyła również Nela Zygmunt 
U16 w skoku wzwyż-150cm PB. Brązowy 
medal zdobył Kacper Caban U16 w skoku 
w dal-4,82. 4. miejsce zajął Mateusz Bochna 
U14 w skoku w dal-4,24 PB.5. miejsce zajęła 
Hanna Owczaruk U16 w biegu na 60m-8,52. 
6. miejsce zajęła Gabriela Sobańska U16 
skok w dal-4,14 PB. 7. miejsce zajęła Marika 
Tymińska U12 w biegu na 60m-9,62 PB. 7. 
miejsce zajął Jędrzej Polakowski U12 w biegu 
na 60m-9,89 PB. Pozostali nasi zawodnicy 
osiągali wysokie lokaty często bijąc własne 
rekordy życiowe. 

Wyjazd na zawody dofinansowany był  
z budżetu Gminy Międzyzdroje.

Zarząd AL Międzyzdroje

Halowe Mistrzostwa Województwa w Szczecinie

Trasa, jak określili na mecie sami zawodnicy, była 
wymagająca, wręcz crossowa, nie zabrakło pod-
biegów i zróżnicowanej nawierzchni, jednak szum 
morza i lekka nadmorska bryza na odcinku ok. 2,5 
km rekompensowała wszelkie niedogodności, przy 
tym w miarę sprzyjająca aura, choć nie zabrakło 
przejściowego deszczu. Przedświąteczna atmos-
fera i zmienna pogoda nie zniechęciła tych, którzy 
kochają aktywny styl życia. Medali rozdaliśmy co 
niemiara, bowiem zgodnie z regulaminem MBL   
klasyfikacja zawodników odbywała się w katego-
riach: bieg i nordic walking, ze względu na płeć 
(kobiety, mężczyźni) i wiek uczestników (do 39 lat,  
40 – 49 lat, 50 – 59 lat i 60+). Poza tym nikt nie wyszedł  
„z pustymi rękami”, bo każdy z uczestników otrzymał 
gadżet sportowy – saszetkę – pasek do biegania. 

Wszystkie informacje, indywidualne wyniki  
i  zd j ę c i a  z n a j d ą  Pa ń s t wo  n a  f a ce b o o k u 
@MiedzyzdrojskaLigaBiegowa.

Anetta czyżak
UM Międzyzdroje

Ruszyła Międzyzdrojska Liga Biegowa
W niedzielę 10 kwietnia br. rozpoczęliśmy Międzyzdrojską Ligę Biegową. uczestnicy mieli do pokonania odcinek o długości 5 570 
m. Do udziału w pierwszym biegu, edycji wiosennej w konkurencjach bieg i nordic walking zarejestrowało się 50 zawodników,  
z czego numery startowe odebrało 33 zawodników, w tym: 21 biegaczy i 12 nordic walking. 
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Drodzy Mieszkańcy naszej gminy!

Trasa MIĘDZYZDROJE – ZALESIE - WICKO - WAPNICA – LUBIN 
Jakiś czas temu informowaliście Państwo o potrzebie zmian godzin kursów autobusów.
A więc jest i zmiana! Decyzją Burmistrza wraz z Radą Miejską godziny kursów zostały przesunięte. Udało się również ,,dołożyć” 

dodatkowy  kurs!
Mamy nadzieję, że to miła informacja dla wszystkich, którzy korzystają z przejazdów autobusowych na tej trasie.

Burmistrz Gminy Międzyzdroje przypomina, 
że od 1 lipca wszedł w życie obowiązek 
złożenia deklaracji do Centralnej Ewidencji 
Emisyjności Budynków, który ma na celu 
zebranie wszystkich danych dotyczących 
źródeł ciepła i spalania paliw w budynkach 
mieszkalnych i niemieszkalnych. 

Każdy budynek, który posiada źródło 
ciepła lub spalania paliw do 1 MW należy 
zgłosić wypełniając odpowiednią deklara-
cję. Obowiązek składania deklaracji wynika  
z zapisów ustawy z dnia 21 listopada 2008 
r. o wspieraniu termomodernizacji i remon-
tów oraz o centralnej ewidencji emisyjności 
budynków (t.j. Dz. U.  z  2022  r.  poz. 438). 

Ile jest czasu na złożenie deklaracji?    
Deklarację, która dotyczy źródła ciepła  

i spalania paliw, które zostało uruchomione 
przed 1 lipca należy złożyć w terminie 12 
miesięcy (czyli najpóźniej do 30.06.2022 r.).  

Dla nowego źródła ciepła, które zostało 
uruchomione po 1 lipca 2021, deklarację 
należy złożyć w terminie 14 dni.

czy złożenie deklaracji jest obowiąz-
kowe? 

Tak, każdy właściciel/zarządca  budynku 
lub lokalu ma obowiązek złożyć deklarację. 

kto składa deklarację? 
Właściciel/zarządca budynku lub lokalu, 

który jest zasilany przez źródło ciepła lub 
spalania paliw do 1 MW, np. piec, miejska 
sieć ciepłownicza, pompa ciepła itd. 

Jak można złożyć deklarację? 
Deklarację można złożyć przez Internet 

lub w wersji papierowej. Wersję papierową 
można złożyć osobiście w urzędzie miasta/
gminy właściwym dla umiejscowienia bu-
dynku lub wysłać listem. 

Dla osób nie mających możliwości wydru-
kowania deklaracji Urząd Miejski w Międzyz-
drojach  przygotował wydrukowane kopie 
deklaracji w Referacie Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Komunalnej przy ul. Kolejowej 
33 (budynek dawnego gimnazjum). Istnieje 
również możliwość wypełnienia deklaracji 
w Referacie Ochrony Środowiska z pomo-
cą pracownika referatu. Wszelkie pytania 
dotyczące wypełnienia deklaracji prosimy 
kierować pod numer telefonu 91 327 56 56. 

Aby złożyć deklarację przez Internet 
należy wejść na stronę ceeb.gov.pl i kliknąć 
na niebieski przycisk z napisem „Zaloguj się 
przez Węzeł Krajowy aby złożyć deklarację”. 
Do złożenia deklaracji drogą elektroniczną 
będzie potrzebny profil zaufany lub kwali-
fikowany podpis elektroniczny.  

Niezłożenie deklaracji w terminie może 
skutkować grzywną w wysokości do 500 zł, 
która może wzrosnąć nawet do 5000 zł, jeśli 
sprawa trafi na drogę sądową - informuje 
GUNB. Deklarację musi złożyć właściciel 
każdego budynku, dane będą weryfikowa-
ne. Wszystkie dane, które wpłyną do CEEB 
będą weryfikowane. Błędy popełnione przy 
wypełnianiu składanej deklaracji nie są sank-
cjonowane, ale będą weryfikowane przez 
urzędników. Prawidłowość wprowadzonych 
danych zostanie zweryfikowana, np. przez 
kominiarza, który przeprowadzi przegląd 
komina i  potwierdzi to, co zostało wskazane 
w deklaracji, uzupełni o dodatkowe dane lub 
dokona modyfikacji tych istniejących.

Sama deklaracja zawiera tylko podstawo-
we informacje: zgodnie z ustawą o termomo-
dernizacji deklaracja zawiera informacje od 
imienia i nazwiska właściciela lub zarządcy 
budynku, adres nieruchomości, informacje 
o liczbie i rodzaju eksploatowanych w obrę-
bie nieruchomości źródeł ciepła lub źródeł 
spalania paliw oraz o ich przeznaczeniu, po 
numer telefonu i adres e-mail.

kamil Heimrot
Referat Ochrony Środowiska i Gospodarki 

Komunalnej 

Termin złożenia deklaracji dot. źródeł ciepła i źródeł spalania 
upływa 30 czerwca 2022 r. 

MIĘDZYZDROJE –ZALESIE - WICKO - WAPNICA - LUBIN

LUBIN - WAPNICA - WICKO–ZALESIE - MIĘDZYZDROJE

PRZYSTANKI
MIĘDZYZDROJE Dworzec PKP
MIĘDZYZDROJE Straż Pożarna
MIĘDZYZDROJE Muzeum WPN
MIĘDZYZDROJE Ogródki Działkowe
MIĘDZYZDROJE RONDO
ZALESIE
WICKO
WAPNICA JEZIORO TURKUSOWE
WAPNICA
LUBIN DOLNY 
LUBIN

LUBIN
LUBIN DOLNY
WAPNICA
WAPNICA JEZIORO TURKUSOWE
WICKO
ZALESIE
MIĘDZYZDROJE RONDO
MIĘDZYZDROJE Ogródki Działkowe
MIĘDZYZDROJE Muzeum WPN
MIĘDZYZDROJE Straż Pożarna
MIĘDZYZDROJE Dworzec PKP

RoZkŁAD  JAZDY  AuToBuSÓW OBOWIĄZUJE TYLKO W DNI ROBOCZE OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU

05:50
05:51
05:52
05:54
05:56
05:58
06:00
06:02
06:04
06:06
06:08

06:10
06:12
06:14
06:16
06:18
06:20
06:22
06:24
06:26
06.27
06.28

06.30
06.31
06.32
06.34
06.36
06.38
06.40
06.42
06.44
06.46
06.48

07:05
07:07
07:09
07:11
07:13
07:15
07:17
07:19
07:21
07:22
07:23

08:50
08:52
08:54
08:56
08:58
09:00
09.02
09.04
09.06
09.08
09.09

09:10
09:12
09:14
09:16
09:18
09:20
09:22
09:24
09:26
09:27
09:28

10:20
10:22
10:24
10:26
10:28
10:30
10:32
10:34
10:36
10:38
10:39

10.50
10:52
10:52
10:54
10:56
10:58
11:00
11:02
11:04
11:05
11:06

13.00
13.01
13.02
13.04
13.06
13.08
13.10
13.12
13.14
13.16
13.18

13.30
13.32
13.34
13.36
13.38
13.40
13.42
13.44
13.46
13.47
13.48

16.10
16.12
16.14
16.16
16.18
16.20
16.22
16.24
16.26
16.28
16.29

16:30
16:32
16:34
16:36
16:38
16:40
16:42
16:44
16:46
16:47
16:48

18.25
18.26
18.27
18.29
18.31
18.33
18.35
18.37
18.39
18.41
18.43

18:45
18:47
18:49
18:51
18:53
18:55
18:57
18:59
19:01
19:02
19:03
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kuLTuRA

W MIĘDZYZDROJSKIEJ BIBLIOTECE
pod hasłem

TYDZIEŃ BIBLIOTEK 2022

BIBLIOTEKA - ŚWIAT W JEDNYM MIEJSCU

- spotkanie autorskie z Małgorzatą Dudą 
w międzyzdrojskiej bibliotece

dla uczniów klas II i III z SP 1 w Międzyzdrojach
 

12.05.2022
godz. 9.30

10.05.2022
godz. 16.00

07.05.2022
godz. 10.00

Podróż przez legendy Pomorza Zachodniego

Książki uciekły z biblioteki -
znajdź je!

- akcja szukania książek na terenie
miasta Międzyzdroje

Międzynarodowy Dzień Strażaka
w Miejskiej Bibliotece Publicznej 

w Międzyzdrojach

14.05.2022
godz. 12.00

19.05.2022
godz. 18.00

Czytanie bajek nie musi być nudne!

"Zbrodnia, śledztwo, romans"
 - spotkanie autorskie z Dianą

Brzezińską w Miejskiej Bibliotece
Publicznej w Międzyzdrojach

Warsztaty i animacje promujące czytelnictwo 
przy Informacji Turystycznej 

na promenadzie w Międzyzdrojach
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