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AKTUALNOŚCI

Wśród partnerów MKM, 
którzy w dniu 01 lipca br. 
w Urzędzie Miejskim podpi-
sali porozumienia partnerskie, 
jest Ariel Smolarek prowa-
dzący na Placu Neptuna 8b 
zakład złotniczy „AS – Ju-
biler”. Za okazaniem karty 
mieszkańca można dokonać 
zakupu biżuterii lub wykonać 
ją wg. indywidualnego pro-
jektu otrzymując 10% zniż-
kę. Oferta obowiązuje do 31 
maja 2022r.    

Aleksandra Bachryj pro-
wadzi agencję koncertową 
AZ-ART, która w sezonie let-
nim w amfiteatrze miejskim 
organizuje koncerty i wstępy 
kabaretów. W ramach współ-
pracy p. Aleksandra propo-
nuje 10% rabat przy zakupie 
biletu na organizowane w lip-
cu i sierpniu w amfiteatrze im-
prezy kulturalne.   

Papugarnia przy ul. Gryfa 
Pomorskiego 4 to ulubione 
miejsce wśród dzieci, licznie 
odwiedzających to miejsce. 

Można tu zobaczyć 41 egzo-
tycznych i barwnych papug 
i obserwować jak się bawią, 
popisują a nawet tulą. Wła-
ściciele: Agnieszka i Włodzi-
mierz Sieczkowscy zaprasza-
ją, a dla posiadaczy Międzyz-
drojskiej Karty Mieszkańca 
proponują 10% zniżki przy 
zakupie biletu. Oferta ważna 
do 1 maja 2022 r. 

PTTK oddział Międzyzdro-
je, reprezentowany na spo-

Nowi Partnerzy Międzyzdrojskiej Karty Mieszkańca
- Sezon w pełni, lecz my nie zwalniamy tempa. Mamy kolejnych Partnerów, którzy dołączyli do zacnego grona Partnerów  Międzyzdroj-
skiej Karty Mieszkańca. Ogólnie do programu przystąpiły 34 firmy. Są wśród nich przedstawiciele branży turystycznej, artystycznej i usłu-
gowej – informuje burmistrz Mateusz Bobek.

tkaniu przez prezesa Jerzego 
Czerskiego, w ramach Po-
rozumienia zaoferował 10% 
rabat na korzystanie z usług 
noclegowych w Domu Tury-
sty dla grup zorganizowanych. 
Z kartą mieszkańca można 
podczas organizowanych uro-
czystości rodzinnych np. we-
sela, po uprzedniej rezerwa-
cji miejsc, uzyskać znacznie 
korzystniejszą cenę. Ponadto 
posiadacze MKM nie będąc 
członkami PTTK, uzyskają 
10% zniżki na organizowane 
przez oddział PTTK wycieczki 
krajoznawcze. Oferta obowią-
zuje do odwołania. 

Na spotkaniu nie był obec-
ny właściciel Parku Linowego 
„Bluszcz” Mariusz Barański, 
który w ramach podpisanego 
Porozumienia oferuje 20% ra-
bat na drugi i każdy kolejny bi-
let zakupiony w danym dniu. 
Oferta obowiązuje do odwo-
łania. Warto zaznaczyć, że 
Park Linowy „Bluszcz” działa 
w sezonie od maja do wrze-

śnia. Dostępne są trzy trasy 
o różnym poziomie trudności, 
które można dostosować do 
każdego wieku, zarówno dla 
dzieci, nastolatków jak i doro-
słych, a piękne widoki z wyso-
kości (od 3 do 12m) w koro-
nach drzew zapewnią każde-
mu niesamowite wrażenia.   

Przypominamy, iż, zgodnie 
z podjętą przez Radę Miejską 
w Międzyzdrojach uchwa-
łą, wydłużony został termin 

składania wniosków na Bon 
Seniora. Wnioski można skła-
dać do 30 listopada 2021r. 
A ile wniosków już wpłynę-
ło? Od 01 maja br. wpłynęło 
do urzędu 409 wniosków, co 
stanowi wypłatę świadczenia 
na poziomie 61 350 zł. Ogó-
łem wydano 1301 kart miesz-

kańca. Zapraszamy również 
do składania wniosków na 
„Międzyzdrojskie becikowe”. 
Posiadacze karty mieszkań-
ca, którzy w 2021r. zosta-
li rodzicami mogą ubiegać 
się o świadczenie pieniężne 
w wysokości 500 zł. 

Anetta Czyżak
UM Międzyzdroje
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WIEŚCI Z RATUSZA

Głosowało 13 radnych, jeden  
wstrzymał się od głosu. Następnie zapo-
znano się z treścią uchwały Składu Orze-
kającego Regionalnej Izby Obrachunko-
wej w Szczecinie, która pozytywnie za-
opiniowała wniosek Komisji Rewizyjnej 
Rady Miejskiej w Międzyzdrojach i wy-
stąpiła o udzielenie absolutorium  włoda-
rzowi miasta. Tu Radni byli jednogłośni.

Rozległy się brawa dla burmistrza, jego 
zastępczyni, skarbnik oraz wszystkich 
pracowników urzędu i jednostek podle-
głych. Radni wyrażali uznanie dla organi-
zacji pracy urzędu, wielu zrealizowanych 
inwestycji i projektów - mimo szalejącej 
w 2020 roku pandemii.

- Chciałbym jeszcze raz wyraźnie pod-
kreślić, że ten sukces jest wynikiem cięż-
kiej pracy pracowników merytorycznych, 
którzy osobiście zaangażowali się i włożyli 
wysiłek w realizację naszych  zamierzonych 
i realizowanych planów w czasie tak trud-
nym dla nas wszystkich. Nie da się również 
ukryć, że Międzyzdroje mogą rozwijać się 
dzięki współpracy radnych, członków rad 
sołeckich i wszystkich tych, którzy mają na 
względzie dobro naszego pięknego miasta. 

WOTUM ZAUFANIA  I  ABSOLUTORIUM  DLA  BURMISTRZA 
22 lipca okazał się ważnym dniem dla Burmistrza Międzyzdrojów Mateusza Bobka. Podczas 39. Sesji Rady Miejskiej 
radni, po analizie raportu gminnego, udzielili burmistrzowi wotum zaufania. 

Zabieramy się do dalszej pracy! Dziękuje! – 
mówił burmistrz Mateusz Bobek.

Zachęcamy Państwa do zapoznania 
się z Raportem o Stanie Gminy Między- 

zdroje za 2020 rok, który jest dostępny 
na stronie miejskiej oraz na BIP.

Biuro Burmistrza Międzyzdrojów

To miejsce, które ma pozwolić osobom 
starszym na aktywne i kreatywne spę-
dzanie czasu wolnego.  Tu  proponowane 
będą przede wszystkim zajęcia o charak-
terze integracyjnym, np. artystycznym, 
turystycznym, kulturalnym czy zajęcia 
aktywności fizycznej, dostosowane do 

Klub Senior+ otwarty!
25 czerwca br., w budynku po byłym gimnazjum przy ul. Kolejowej, Mateusz  
Bobek, burmistrz Międzyzdrojów wraz ze Zbigniewem Boguckim, wojewodą  
zachodniopomorskim, oficjalnie otworzył Klub Senior+. 

możliwości osób starszych. Organizo-
wane będą również spacery tematyczne 
oraz wyjazdy do ośrodków kultury, takich 
jak teatr czy kino. 

- Krok po kroku, konsekwentnie realizu-
jąc nasz plan dotyczący nowej roli byłego 
gimnazjum, otwieramy kolejne placówki słu-

żące integracji społecznej. Odnowione sale i 
korytarze nadają nowe życie temu miejscu.  
W przyszłości zadbamy o wygląd zewnętrz-
ny i docieplenie całego budynku – mówi 
burmistrz Mateusz Bobek.  - Nasza praca 
i wkład finansowy przełożył się na stworze-
nie cudownego miejsca pełnego uśmiechu, 
życzliwości i empatii – dodaje Beata Kiry-
luk, zastępczyni burmistrza.

Serdecznie zapraszamy wszystkich se-
niorów!

Biuro Burmistrza Gminy 
Międzyzdroje
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AKTUALNOŚCI

W ramach pierwszego programu 
mieszkańcy gminy Międzyzdroje (oso-
by fizyczne ubiegające się o przyznanie 
grantu, legitymujące się tytułem praw-
nym do nieruchomości, wynikającym 
z prawa własności, prawa użytkowania 
wieczystego, ograniczonego prawa rze-
czowego lub stosunku zobowiązaniowe-
go) mogą otrzymać wsparcie w wysokości 
7.500,00 zł za przeprowadzoną likwida-
cję źródła ciepła opartego o spalanie wę-
gla (piec/kocioł węglowy) i  zastąpienie 
zlikwidowanego źródła nową jednostką 
wytwarzania energii cieplnej.

W 2020 roku zrealizowano sześć 
umów. W bieżącym zrealizowano jedną, 
a na finalizację czeka kolejne pięć, w tym 
dwie podpisane w czerwcu 2021 r.

W ramach drugiego programu miesz-
kańcy gminy Międzyzdroje (osoby fizycz-

EKO  DZIAŁANIA  W  MIĘDZYZDROJACH
Burmistrz Mateusz Bobek podpisał pięć kolejnych umów dotyczących wymian pieca oraz wymian pieca wraz z termomoder-
nizacją budynków w ramach Zachodniopomorskiego Programu Antysmogowego „Wymień piec – bądź EKO w Międzyzdrojach  
– w ramach Zachodniopomorskiego Programu Antysmogowego” oraz „Wymień piec – termomodernizuj budynek w Międzyzdro-
jach – w ramach Zachodniopomorskiego Programu Antysmogowego”,  dofinansowywanych z Regionalnego Programu Operacyj-
nego Województwa Zachodniopomorskiego.

ne ubiegające się o przyznanie grantu, 
legitymujące się tytułem prawnym do 
nieruchomości, wynikającym z prawa 
własności, prawa użytkowania wieczy-
stego, ograniczonego prawa rzeczowe-
go lub stosunku zobowiązaniowego) 
mogą otrzymać wsparcie w wysokości 
25.000,00 zł lub w wysokości 50.000,00 
za przeprowadzoną likwidację źródła 
ciepła opartego o spalanie węgla (piec/
kocioł węglowy) oraz termomodernizację 
budynku jednorodzinnego.

Z tego programu w ubiegłym roku zre-
alizowano dwa projekty na wymianę pie-
ca i częściową termomodernizację w wy-
sokości 25.000,00 zł każdy. W czerwcu 
br. Burmistrz Mateusz Bobek podpisał 
dwie umowy na wymianę pieca wraz 
z pełną termomodernizacją w wysoko-
ści 50.000,00 zł każda i jedną na kwo-

tę 25.000,00 czyli wymianę pieca wraz 
z częściową termomodernizacją.

- Z wielką radością podpisuję  kolejne 
umowy z myślą, że podstawowymi efek-
tami termomodernizacji jest zmniejszenie 
zapotrzebowania budynku na energię ciepl-
ną, czyli zmniejszenie kosztów pozyskania 
energii  – jednym słowem oszczędność, ale 
przede wszystkim redukcja lub całkowita 
likwidacja emisji substancji szkodliwych 
dla środowiska, o które chciałbym abyśmy 
wszyscy dbali – mówi burmistrz Mateusz 
Bobek.

Informacje na temat dofinansowania 
można uzyskać w Urzędzie Miejskim 
w Międzyzdrojach w siedzibie Referatu 
Ochrony Środowiska ul. Kolejowa 33: – 
w pok. Nr 4C– tel. 913275669, e-mail: 
srodowisko@miedzyzdroje.pl

Biuro Burmistrza 
Gminy Międzyzdroje

Telefon w Referacie Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Komunalnej znów dzwoni… 
Jakiś pan jest wściekły - jakim prawem 
nie „odkomarzacie”? Przecież my tu zo-
stawiamy pieniądze !!!  Na nic zdają się 
tłumaczenia, że akcja przemyślanych 
oprysków mających zwalczać te uciąż-
liwe owady trwa od wiosny, że opryski-
wane są tereny gminne, a nie prywatne 
posesje, że żyjemy na wyspie, zewsząd 
otoczonej wodą, a ta stanowi podstawę 
dla rozwoju komarów… Pan pozostaje 
przy swoim. Wina Gminy… 

Warto wiedzieć, że w Polsce występu-
je aż 49 gatunków komarów. Najbardziej 
uciążliwe są dla człowieka dwa: komar 
brzęczący (Culex pipiens) i komar widliszek 
(Anopheles maculipennis). Denerwują nas 
swoim bzyczeniem, nie pozwalają spać, no 
i kłują dotkliwie pozostawiając po sobie 
swędzący i piekący bąbel. Jednym słowem 
przeszkadzają nam w pracy i wypoczynku. 

Plaga komarów, o której tyle słyszymy 
praktycznie każdego roku - w okolicach 
lipca, jest naturalnym zjawiskiem polegają-
cym na masowym pojawieniu się danego 
gatunku owada. Zwykle dzieje się tak, gdy 
powstają idealne warunki do rozwoju tych 
owadów. Ulewy, lokalne podtopienia i po-
wodzie, a przy tym temperatura powyżej 
25 stopni, to idealne warunki dla komarów. 

Gawędy o przyrodzie

„Ach te komary…”
Zalegająca woda to znakomite miejsce do 
złożenia przez samice tysięcy jaj. Samce – 
żywiące się sokami roślinnymi, zapładniają 
samice i giną, natomiast samice po kopula-
cji pobierają krew i składają jaja. 

 Pora także na obalenie mitu: jaja ko-
marów są niezwykle trwałe i odporne na 
niskie temperatury, powszechna opinia, 
jakoby surowa zima była sposobem na 
ograniczenie ilości komarów nie znajduje 
potwierdzenia w faktach. 

Należy także mieć świadomość, że 
prowadzone opryski, których tak doma-
gają się turyści i właściciele kwater, nie są 
obojętne dla innych, pożytecznych owa-
dów. Stosowane insektycydy nie działają 
wybiórczo, możemy jedynie minimalizo-
wać ich niepożądane skutki poprzez np. 
właściwy dobór pory wykonywania opry-
sków – w nocy gdy nie są aktywne owady 
pszczołowate, szczególnie dla nas cenne.

Niestety wiele innych pożytecznych 
owadów ginie wraz z komarami. Ponad-
to, mając świadomość, ile potencjalnych 
miejsc rozrodu oferuje bogata w wody 
wyspa Wolin oraz fakt, iż spora jej część 
to Woliński Park Narodowy, gdzie jaka-
kolwiek ingerencja chemiczna, z oczywi-
stych względów nie wchodzi w rachubę, 
nie pozostaje nam nic innego, jak tylko 
zaakceptować fakt, iż latem pokłują nas 

komary. To co możemy zrobić to wspierać 
naszych naturalnych sprzymierzeńców 
w walce z tymi dokuczliwymi owadami. 
Myślę tu o ptakach, którym nie służy 
miejska „betonoza”,  nietoperzach – wca-
le  „nie wkręcających się we włosy” i nie 
będących uciążliwymi sąsiadami na na-
szych strychach, czy wreszcie o rybach, 
których co raz mniej w naszych wodach 
z powodu naszej chciwość i braku dbało-
ści o czystość wód.

Kolejny mit, który należy obalić to 
twierdzenie, że niektórzy ludzie mają 
słodką krew i ich komary kłują bardziej. 
Według badań, komary nie analizują 
„smaku” pobranej krwi. Za to idealnie 
posługują się innymi zmysłami takimi jak 
np. węch, receptory ciepła i reakcja na 
wydzielany przez człowieka dwutlenek 
węgla. Zapach jednego człowieka odpo-
wiada im bardziej niż drugiego. Trudno 
się przed nimi uchronić. Jedyną skutecz-
ną ochroną są repelenty zawierające mi-
nimum kilkadziesiąt procent środka o na-
zwie DEET, stosujmy je raczej na ubrania, 
a nie na gołą skórę. 

Nie oczekujmy, że insektycydy i opry-
ski nimi  to panaceum na problem z ko-
marami, bo tak nie jest. Rozsądnie sto-
sowane, mogą ograniczyć liczebność ko-
marów w miejscach, gdzie przebywa naj-
więcej ludzi, ale nie są środkiem idealnym 
i muszą być stosowane z umiarem, a ich 
skuteczność mocno zależy od pogody. 

Radosław Skórkowski
Referat Ochrony Środowiska 

i Gospodarki Komunalnej
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Organizatorem pierwszego spotka-
nia, dotyczącego usług i gospodarki ko-
munalnej pn.: „Realizacja przedsięwzięć 
energetycznych służących ogranicza-
niu emisji zanieczyszczeń i poprawie 
efektywności energetycznej w regio-
nie wysp”, było Miasto Świnoujście. 
Ostatnie warsztaty poświęcone były sze-
roko pojętemu pojęciu mobilności pn.: 
„Modelowe rozwiązania komunikacyjne 
uwzględniające transport bezemisyjny 
w obszarze turystycznym” i prowadzone 
były przez ekspertów Regionalnego Biu-
ro Gospodarki Przestrzennej Wojewódz-
twa Zachodniopomorskiego.

Gmina Międzyzdroje  06 lipca br. 
podjęła się roli gospodarza podczas trze-
cich warsztatów, prowadzonych zdalnie 
i poświęconych tematyce turystyki pn.: 
„Marka regionu Wysp Uznam i Wolin 
oraz jej promocja”.  Zakres spotkania 
był bardzo szeroki. Dotyczył zarówno 
kwestii związanych z budową wspólnej 
marki dla całego transgranicznego regio-
nu, dla wszystkich gmin leżących w jego 
obszarze. Wszyscy zgodnie podkreślali, 
że naszym wspólnym dobrem jest poło-

żenie wyspiarskie, bliskość morza i jezior 
otoczonych bogatą florą i fauną parków 
i terenów zielonych. Poruszane były 
kwestie budowania zintegrowanych sys-
temów, które identyfikowane są dzisiaj 
jako tzw. Smart city/smart region. Wy-
mieniane tu były między  innymi takie 
przykładowe wspólne elementy, jak: sta-
cje doładowania akumulatorów rowerów 
(na połączonej sieci ścieżek rowerowych) 
czy akumulatorów samochodowych 
wzdłuż istniejącej sieci drogowej. Mowa 
była o ujednoliceniu aplikacji na smart-
fony, w których dostępne będą w jed-
nym miejscu wszystkie najważniejsze 
atrakcje turystyczne dla całego regionu. 
Wszyscy zgodnie podkreślali koniecz-
ność podjęcia szybkich rozwiązań w celu 
usprawnienia komunikacji, w tym rozbu-
dowy komunikacji publicznej, budowania 
parkingów buforowych oraz ogranicza-
nia i sterowania ruchem samochodów 
w dzielnicach nadmorskich wszystkich 
kurortów w obszarze regionu wysp 
Uznam i Wolin. Nabiera to szczególnego 
znaczenia, szczególnie w perspektywie 
nieodległego już w czasie otwarcia połą-

Warsztaty turystyczne w ramach projektu INT 190 MoRE 

Modelowy Region Energii 
Odnawialnych Wysp Uznam i Wolin
Na przełomie czerwca i lipca odbył się polsko-niemiecki cykl warsztatów poświęconych zagadnieniom związanym 
z turystyką, mobilnością oraz usługami i gospodarką komunalną na wyspach Uznam i Wolin. Każdy z tych obszarów 
rozpatrywany był ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień związanych z transformacją energetyczną.

czenia tunelowego w Świnoujściu, który 
połączy obie wyspy i może spowodować 
zwiększony napływ samochodów. 

Ważnym elementem dyskusji była 
wprowadzająca wypowiedź Mateusza 
Bobka, burmistrza Międzyzdrojów, któ-
ry bardzo szeroko ukazał atuty całego 
regionu od Wolina po Wolgast, co jego 
zdaniem zwiększa atrakcyjność poszcze-
gólnych gmin, a nie musi powodować 
wzajemnej konkurencji. „(…)dla nas kon-
kurentami są wyspy greckie, Turcja, Chor-
wacja, a nie sąsiednie gminy” – przeko-
nywał. Zachęcał do budowy wspólnej 
oferty turystycznej, tworzenia punktów 
wzajemnej wymiany informacji i wspól-
nego promowania. Nie da się tego zrobić 
bez dużych gestorów bazy turystycznej, 
ale i zwykłych mieszkańców, którzy od-
dają swoje kwatery i mieszkania, czyniąc 
z tego swoje dodatkowe źródła dochodu. 
Na wiosnę planowana jest druga tura 
warsztatów, w której, mamy nadzieję, 
w większym stopniu będzie reprezento-
wana branża turystyczna naszej Gminy.

Paulina Ścisłowska 
Koordynator projektu MoRE 

z ramienia Gminy Międzyzdroje
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KULTURA

Wyjeżdżasz na wakacje, a nie 
chcesz dźwigać książek? Lubisz 
czytać na plaży, a zdarza ci się 
przynieść tonę piachu w tor-
bie plażowej? Mamy dla ciebie 
alternatywę. Zapraszamy czy-
telników naszej biblioteki do 
skorzystania z platformy Legimi, 

której zasób sięga ponad 60 
tys. e-booków i ponad 10 tys. 
audiobooków. Wystarczy, że 
zgłosisz się po darmowy kod 
dostępu osobiście w godzinach 
otwarcia biblioteki lub pod nu-
merem telefonu 91 32 80 442. 
Wszystkich turystów niebę-

dących naszymi czytelnikami 
prosimy o przyjście i zapisanie 
się do biblioteki. Pamiętajcie, że 
mamy ograniczoną ilość kodów, 
które wydamy w roku 2021.

Instrukcja aktywowania ko-
dów Legimi dla Czytelników 
Miejskiej Biblioteki Publicznej 
w Międzyzdrojach:

1. Czytelnik rejestruje się na 
stronie: https://www.legimi.pl/
bialogard_miedzyzdroje/

2. Wpisuje kod otrzymany 
w bibliotece, który ważny jest 
w danym miesiącu.

3. Podaje nazwę użytkowni-
ka, adres e-mail oraz hasło. 

4. Na adres e-mail zosta-
nie przesłany przez Legimi link 
aktywacyjny, który należy uru-
chomić (od momentu rejestracji 
czytać można przez 30 dni).

5. Uwaga! Kod wydany 
przez bibliotekarza należy ak-
tywować w danym miesiącu, 
inaczej straci ważność!!!

Instrukcja jest dostępna na 
naszej stronie: www.biblioteka.
miedzyzdroje.pl

Bibliotekarze

Biblioteczna „grywalizacja" 
na stałe zagościła w naszej in-
stytucji kultury. Ideą przewod-
nią projektu „Wypożyczalnia 
gier planszowych” jest łączenie 
zabawy oraz nauki, które daje 
dziecku możliwość pełnego, 
harmonijnego rozwoju. Szcze-
gólnie polecamy Scrabble Ju-
nior oraz Scrabble  Original, 
byście rodzinnie mogli pograć 
w słówka. Dla rodziców 3-4 
latków rekomendujemy grę 
„Masza i Niedźwiedź. Leśna 
przygoda” i „Pszczółki”. Dla 5-6- 
latków mamy całą gamę gier, 
które wzmocnią pamięć, refleks 
i logiczne myślenie: „Mali de-
tektywi”, „Pełny kurnik”, „Dolina 
królików” czy „Lisek urwisek” 
– najlepsza gra dziecięca 2018 
roku. Miłośników gier zręcz-
nościowych zapraszamy po 
„Łakocie babci”, które trzymają 
w napięciu i dostarczają mnó-
stwo dobrej zabawy. Kto lubi 

Gra miejska staje się jedną 
z najpopularniejszych metod 
pracy z młodym odbiorcą. Po-
lega na  rozwiązywaniu zaga-
dek i wykonywaniu określonych 
zadań w przestrzeni miejskiej. 
Ważnym elementem gry jest ry-
walizacja między grupami oraz 
dotarcie uczestników jak naj-
szybciej do mety.

Do zabawy zapraszamy 
rodziny z dziećmi – zarówno 
mieszkańców Gminy Międzyz-
droje jak i turystów. Gra będzie 
polegać na odnalezieniu 15 
punktów wyznaczonych na te-
renie Międzyzdrojów. Grupy na 
każdej bazie za wykonanie wy-
znaczonego zadania otrzymają 
zagadkę naprowadzającą do 
następnego punktu. Wygrywa 
drużyna, która zaliczy wszystkie 
bazy i dotrze jako pierwsza na 
metę. Miejscem startu będzie 
Miejska Biblioteka Publiczna 
w Międzyzdrojach.

W grze może wziąć udział 
maksymalnie 12 grup (decyduje 
kolejność zgłoszeń), liczących 
od 2 do 5 osób. W każdej dru-
żynie musi być minimum jedna 
osoba powyżej 18. roku życia. 
Aby przystąpić do gry należy 
dokonać zgłoszenia najpóźniej 

Do współpracy szczególnie 
zapraszamy uczniów rozpoczy-
nających od września naukę 
w klasach ósmych. Nie trzeba 
uczestniczyć we wszystkich 
warsztatach, można wybrać 
dogodny dla siebie termin. Wy-

WOLONTARIAT  W  BIBLIOTECE
W związku z organizacją II edycji gry miejskiej pt. „Czytelnik na tro-
pie książek” 21.08.2021 r. w godz. 11.00-14.00, oraz trwającymi do 
końca sierpnia 2021 r. czwartkami artystycznymi odbywającymi się 
w godz. 11.00-13.00, poszukujemy wolontariuszy. 

starczy zgłosić chęć wolonta-
riatu, telefonicznie podać nie-
zbędne dane osobowe i przyjść 
wraz z opiekunem prawnym np. 
rodzicem do Miejskiej Biblioteki 
Publicznej w Międzyzdrojach 
w celu podpisania umowy wo-

planszówki w klimacie czarów 
i magii czy dinozaurów świet-
nie spędzi czas grając w „Szkołę 
magów” lub „Jurassic snack”. 
„Harry Potter Dobble” łączy kul-
towy czarodziejski świat z jedną 
z najpopularniejszych gier ro-
dzinnych. Dla chętnych prze-
życia przygody z dreszczykiem 
emocji proponujemy gry „Loch 
Ness”, „Wikingowie wchodzą na 
pokład”, oraz wiele innych.

Planszówki świetnie spraw-
dzą się podczas wakacji, to 
sposób na spędzenie wolnego 
czasu z dziećmi i przyjaciółmi. 
Serdecznie zapraszamy do mię-
dzyzdrojskiej biblioteki.  

Bibliotekarze

Planszówki doskonałe na wakacje
Zapraszamy wszystkich rodziców, by wspólnie z dziećmi 
odwiedzili międzyzdrojską bibliotekę i wypożyczyli gry 
planszowe zakupione w ramach Międzyzdrojskiego Budże-
tu Obywatelskiego 2020 oraz Programu Marszałkowskiego 
„Społecznik” na lata 2019-2021. 

Ebooki na lato

II Edycja gry miejskiej „Czytelnik na tropie książek”
Miejska Biblioteka Publiczna w Międzyzdrojach, Gmina Międzyzdroje oraz 10 Szczep „Gniazdo”ZHP zapraszają do wzięcia udziału 
w II edycji gry miejskiej pt. „Czytelnik na tropie książek”, która odbędzie się 21 sierpnia 2021 r. o godzinie 11.00 w Międzyzdrojach.

do19 sierpnia 2021 r. do godz. 
17.00 osobiście w bibliotece lub 
drogą mailową pod adresem:bi-
blioteka.miedzyzdroje@poczta.
internetdsl.pl.

W formularzu prosimy o po-
danie składu osobowego gru-
py (imię i nazwisko każdego 
z członków drużyny oraz wiek 
dzieci) z zaznaczeniem kto bę-
dzie kapitanem drużyny oraz 
o podanie kontaktowego nume-
ru telefonu. Warunkiem przystą-
pienia do zabawy jest wypełnie-
nie i podpisanie zgody na udział 
w grze przez rodzica lub opieku-
na prawnego.

Ze względu na panującą 
w kraju sytuację epidemiologicz-

ną obowiązują zasady bezpie-
czeństwa związane z pandemią. 
Uczestnicy zostaną zaopatrzeni 
w maseczki ochronne oraz rę-
kawiczki jednorazowe. W grze 
mogą brać udział wyłącznie oso-
by zdrowe.

Gwarantujemy dobrą zaba-
wę oraz nagrody dla wszystkich 
uczestników gry.

Gra miejska połączona jest 
z konkursem o tematyce patrio-
tycznej dla dzieci i młodzieży 
z Gminy Międzyzdroje. Partnera-
mi gry miejskiej są: Międzynaro-
dowy Dom Kultury w Międzyz-
drojach, Woliński Park Narodo-
wy, Klub Sportowy „Fala” Mię-
dzyzdroje, Klub Przewodników 

PTTK „Na Wyspach”, Oddział 
PTTK w Międzyzdrojach, Zakład 
Ochrony Środowiska, Ochotni-
cza Straż Pożarna w Międzyz-
drojach, Środowiskowy Dom Sa-
mopomocy w Międzyzdrojach, 
Archiwum Państwowe w Szcze-
cinie Oddział w Międzyzdrojach, 
Two Sisters bistro & cafe, Re-
stauracja Neptun, Spółka Nowe 
Centrum, Bałtycki Park Miniatur 
oraz Villa Martini.

Więcej informacji udzie-
lają bibliotekarze pod nr tel. 
913280 442. Regulamin i po-
trzebne załączniki dostępne są 
na stronie www.biblioteka.mie-
dzyzdroje.pl

Bibliotekarze

lontariackiej. Na zakończenie 
wystawiamy zaświadczenie, 
dzięki któremu uczeń może zy-
skać 3 punkty do przyszłorocz-
nego świadectwa ukończenia 
szkoły. Wolontariusz możne 
zdobyć doświadczenie przy 
organizacji wydarzeń kultu-
ralnych i współpracy w grupie 
oraz wpisać taką współpracę 
do przyszłego CV. Szczegółów 
-  w placówce lub pod nr tel. 91 
32 80 442 - udziela dyrektor bi-
blioteki Andżelika Gałecka.
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Koncert inauguracyjny festiwalu 
uświetnił swoim występem Chór Na-
rodowego Forum Muzyki z Wrocławia 
pod dyrekcją profesor dr hab. Agnieszki 
Franków-Żelazny.  

Chóry rywalizowały o złote, srebr-
ne i brązowe dyplomy oraz nagrody 
dodatkowe ufundowane między inny-
mi przez Burmistrza Międzyzdrojów, 
Przewodniczącego Rady Miejskiej, 
Stowarzyszenia Przyjaciół Miedzyna-
rodowego Festiwalu Pieśni Chóralnej  
w Międzyzdrojach, Polski Związek Chórów 
i Orkiestr, Międzynarodowy Dom Kultury. 
Tradycją Festiwalu w Międzyzdrojach jest 
przyznawanie Bursztynowego Drzewka, 
które w tym roku zostało ufundowane 
przez Przedsiębiorstwo Wielobranżowe 
Tomasz Rychłowski. 

W piątkowy wieczór, po krótkich 
prezentacjach chórów z Wyrzyska 
i Wągrowca, nastąpiło wyczekiwane ogło-
szenie wyników zmagań konkursowych. 

Absolwentka Państwowej 
Wyższej Szkoły Teatralnej 
w Krakowie, współpracowa-
ła z Teatrem STU, Teatrem 
Prapremier InVitro w Lublinie 
oraz teatrami w Warszawie 
– Mazowieckim 
i OCH-Teatrem. 
Znana publiczno-
ści z ról w filmach 
i serialach: Usta 
usta, Czas hono-
ru, Miłość na wy-
biegu, Pora mro-
ku, Szadź, Ojciec 
Mateusz, Na do-
bre i na złe i wielu 
innych produkcji. 
Użyczyła gło-
su Larze Croft 
w grze kompu-
terowej Tomb  
Raider.

Podczas czwartkowego 
spotkania Karolina Gorczyca 
przeczytała fragment zna-
nej powieści Lewisa Carrol-
la „Przygody Alicji w Krainie 
Czarów”. Po spotkaniu odbyła 
się sesja autografowa i zdję-
ciowa.

Koncert „As timegoes by” 
w wykonaniu Baltic Neopolis 
Quartet w ramach VII edycji 
Baltic Neopolis Festiwal był 
kolejną muzyczną perełką. Na 
koncercie królował utwór Her-
mana Hupfelda (arr. Matthew 
Naughtin) – „As Time Goes By” 
z filmu ,,Casablanca”. Nieoczy-
wiste zestawienie repertuaru, 
w którym słońce pomieszało 
się z deszczem, a nagłe zmiany 
tempa wtórowały melancholii, 
radości, czy przejaskrawieniom, 
to dowód na to, że w miarę 
upływu czasu, muzyka potrafi 
nadal zaskakiwać, szczególnie 
na wakacjach!

Podczas cyklu Spotkań z Au-
dioteką z publicznością spotka-
ły się aktorki Joanna Brodzik 
i Karolina Gorczyca. W każdy 
czwartek na scenie plenerowej 
Alei Gwiazd zagoszczą znane 
osobistości ze świata kultury. 

56. Międzynarodowy Festiwal Pieśni Chóralnej 
W dniach od 20 do 24 czerwca w Międzyzdrojach odbył się 56. Międzynarodowy Festiwal Pieśni Chóralnej. W tym 
roku w Festiwalu udział wzięło dwanaście polskich zespołów. Festiwalowa publiczność miała możliwość wysłuchać 
koncertów chórów z Łodzi, Wielunia, Białegostoku, Wyrzyska, Pyrzyc, Szczecina, Wrocławia, Wągrowca. Do konkur-
sów Musica Sacra oraz Konkursu Muzyki Współczesnej stanęło w szranki jedenaście chórów. 

W trakcie uroczystego zakończenia 
festiwalu przedstawiciel organizatorów 
konkursu Grand Prix Chóralistyki Polskiej 
im. Profesora Stefana Stuligrosza, któ-
re odbędzie się w listopadzie tego roku 
w Poznaniu, ogłosił nominację dla naj-
lepszego polskiego zespołu. Nominację 
otrzymał Międzyszkolny Chór Żeński 
przy III LO z Białegostoku. 

Na zakończenie koncertu zaśpiewano 
pieśń Gaude Mater Polonia, będącą nie-
oficjalnym hymnem polskiej chóralistyki, 
którą zadyrygował Piotr Jańczak. 

Tegoroczna edycja festiwalu była po 
raz pierwszy transmitowana w internecie. 

Piotr Szulc
Dyrektor festiwalu

Artyści będą czytać fragmenty 
utworów literackich, i będą to 
dobrze opowiedziane historie!

Amatorom sztuk pięknych 
polecamy Plenerowe Warsztaty 
Malarskie, które w każdą środę 
prowadzi malarka, grafik Kata-
rzyna Trochimczuk. 

 Wakacyjny program arty-
styczny oferuje wiele różnorod-
nych animacji dla dzieci: plażo-
wanie z Konewką Mimi, plene-
rowy teatr wakacyjny, a także 
zabawy z Klaunem Tomi. Dla 
amatorów mocnych brzmień 
polecamy środy z muzyką na 
żywo na scenie plenerowej Alei 
Gwiazd.

Obserwujcie naszą stronę 
internetową i profil na facebo-
oku, aby być na bieżąco: www.
mdkmiedzyzdroje.com, www.fa-
cebook.com/mdkmiedzyzdroje

Międzynarodowy Dom 
Kultury w Międzyzdrojach

Sezon artystyczny w Międzyzdrojach
W Międzyzdrojach trwa letni sezon artystyczny. Program wy-
darzeń kulturalnych, organizowanych przez Międzynarodowy 
Dom Kultury w Międzyzdrojach oferuje różnorodne wyda-
rzenia muzyczne, aktywności dla dzieci i całych rodzin. Po 
ubiegłorocznym sukcesie cyklu koncertów muzyki klasycznej  
w Parku Chopina, cieszących się dużym zainteresowaniem pu-
bliczności, Międzynarodowy Dom Kultury kontynuuje Wtorki 
Klasyczne. Koncerty wokalne i instrumentalne w wykonaniu 
znakomitych muzyków odbywają się w każdy wtorek o godzi-
nie 18.00 w Parku Chopina.

Spotkanie z aktorką Karoliną Gorczycą
15 lipca na scenie plenerowej Alei Gwiazd odbyło się spotka-
nie z polską aktorką filmową i telewizyjną Karoliną Gorczycą. 

Wydarzenie odbyło się 
w ramach cyklu „Spotkania 
z Audioteką”, na których zna-
ne osobowości będą prezen-
tować fragmenty utworów 
literackich. Audioteka jest na 

polskim rynku renomowanym 
producentemi dystrybutorem 
audiobooków współpracują-
cym z rozpoznawalnymi auto-
rami i artystami wykonawca-
mi z całego kraju.

Międzynarodowy Dom 
Kultury w Międzyzdrojach
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Z PRAC RADY MIEJSKIEJ

UCHWAŁA 
NR XXXVIII/443/21

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie 
z Powiatem Kamieńskim umowy part-
nerskiej w celu przygotowania i reali-
zacji projektu pilotażowego „Transport 
na życzenie”, współfinansowanego ze 
środków Europejskiego Funduszu Spo-
łecznego w ramach Działania 7.6 Regio-
nalnego Programu Operacyjnego Woje-
wództwa Zachodniopomorskiego na lata 
2014 – 2020

Uzasadnienie:
1. Konieczność podjęcia uchwały
Zgodnie z art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 

11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji pro-
gramów w zakresie polityki spójności fi-
nansowych w perspektywie finansowej 
2014-2020, w celu wspólnej realizacji 
projektu, w zakresie określonym przez 
instytucję zarządzającą krajowym pro-
gramem operacyjnym albo instytucję 
zarządzającą regionalnym programem 
operacyjnym, może zostać utworzone 
partnerstwo przez podmioty wnoszące 
do projektu zasoby ludzkie, organizacyj-
ne, techniczne lub finansowe, realizujące 
wspólnie projekt, na warunkach określo-
nych w umowie partnerskiej. Zgodnie 
z warunkami realizacji wsparcia w ramach 
projektu pilotażowego „Transport na ży-
czenie” partnerem Gminy Międzyzdroje 
jest Powiat Kamieński.

2. Stan aktualny przedmiotu unormo-
wania

Brak unormowania przedmiotu na rok 
2021.

3. Skutki finansowe, gospodarcze 
i społeczne, które powstaną po wejściu 
w życie uchwały

Umowa partnerska pociąga za sobą 
skutki finansowe dla budżetu gminy Mię-
dzyzdroje poprzez przekazanie na ten cel 
środków stanowiących równowartość 
1/2 rzeczywistych kosztów utworzenia 
oraz prowadzenia dyspozytorni, które 
zostaną sfinansowane w ramach projek-
tu „Transport na życzenie”. W pozostałej 
części partycypuje Gmina Golczewo.

4. Źródła finansowania
Program pilotażowy jest współfi-

nansowany ze środków Europejskiego 
Funduszu Społecznego w ramach Regio-
nalnego Programu Operacyjnego Woje-
wództwa Zachodniopomorskiego 2014-
2020 oraz przez Gminę Międzyzdroje.

Uchwały Rady Miejskiej
Podczas  XXXVIII Sesji ,,na wniosek” w dniu 28.06.2021 r. podjęto następujące uchwały:

5. Wyniki przeprowadzonych konsul-
tacji i dyskusji w sprawie stanowiącej 
przedmiot unormowania

Przedmiot unormowania nie wymaga 
przeprowadzenia konsultacji i dyskusji.

UCHWAŁA NR 
XXXVIII/444/21 

w sprawie przyjęcia Gminnego Programu 
Wspierania Rodziny na lata 2021 – 2023

Uzasadnienie:
Zgodnie z art. 176 pkt. 1 ustawy z dnia 

9 czerwca 2011 roku ustawy o wspiera-
niu rodziny i systemie pieczy zastępczej 
do zadań własnych gminy należy m.in. 
opracowanie i realizacja trzyletniego 
gminnego programu wspierania rodziny. 
W świetle założeń ustawy, pomoc dziec-
ku i jego rodzinie powinna mieć charakter 
interdyscyplinarny i być udzielana przez 
właściwych specjalistów w ramach zin-
tegrowanego lokalnego systemu. Waż-
ne jest, by działania i decyzje względem 
rodziny były podejmowane przy współ-
pracy  wyspecjalizowanych instytucji, jak 
pomoc społeczna, szkoła, sąd, policja. 
Konsekwencją powyższego zapisu jest 
wprowadzenie trzyletniego programu 
wspierania rodziny w Gminie Międzyz-
droje na lata 2021-2023. Priorytetem 
będzie tworzenie działań profilaktycz-
nych i osłonowych tak, aby zapobiegać 
marginalizacji i społecznemu wyklucze-
niu rodzin. Działania na rzecz rodziny to 
czynności skierowane do poszczególnych 
jej członków oraz kampanie prowadzone 
na rzecz całej wspólnoty. Podstawowym 
założeniem Gminnego Programu Wspie-
rania Rodziny jest tworzenie spójnego 
systemu wsparcia rodzin i dzieci, przeży-
wających trudności w wypełnianiu funk-
cji opiekuńczo-wychowawczych, mają-
cych na celu przywrócenie im zdolności 
do wypełniania tych ról, poprzez pracę 
z rodziną oraz zapewnienie pomocy 
w opiece i wychowaniu dzieci.

UCHWAŁA 
NR XXXVIII/445/21

w sprawie rozpatrzenia wniosku o prze-
prowadzenie kontroli w zakresie zasad 
i kryteriów przydzielania mieszkań ko-
munalnych

Uzasadnienie:
W dniu 22.04.2021 r. pod sygnaturą 

akt 2021/04/22/6814 wpłynęło do Ko-

misji Skarg Wnioskówi Petycji pismo, któ-
rego treść zawiera:

1) wniosek, w rozumieniu art. 241 
ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks 
postępowania administracyjnego (Dz. U. 
z 2021 r. poz. 735), o przeprowadzenie 
kontroli pracy Referatu Gospodarki  Nie-
ruchomościami Urzędu Miejskiego w za-
kresie przestrzegania kryteriów i zasad 
przyznawania mieszkań komunalnych,

2) oczekiwanie zapoznania się ze spra-
wą Wnioskodawczyni i ,,adekwatne” roz-
patrzenie jej wniosku,

3) oczekiwanie wyciągnięcia konse-
kwencji w stosunku do „zachowań urzęd-
ników”.

Zgodnie z art. 18 b ust. 1 ustawy z dnia 
18 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(Dz. U. z 2020 r.poz. 713, 1378, z 2021 r. 
poz. 1038) skargi, wnioski i petycje roz-
patruje Komisja Skarg Wnioskówi Petycji.

W związku z obostrzeniami związa-
nymi ze stanem pandemii Covid-19 oraz 
utrudnioną pracą zdalną, zebranie ma-
teriałów do pracy i przygotowanie się 
członków Komisji nie było możliwe w ter-
minie 30 dni od daty wpłynięcia wnio-
sku, Komisja Skarg Wniosków i Petycji 
rozpatrzyła ten wniosek podczas dwóch  
posiedzeń w dniach 15 i 22 czerwca 
2021 r.

W dniu 15 czerwca 2021 r. posiedze-
nie Komisji odbyło się z wykorzystaniem 
środków porozumiewania na odległość. 
Złożoność sprawy spowodowała, że ko-
nieczne było zorganizowanie drugiego 
posiedzenia w dniu 22 czerwca 2021 r., 
które odbyło się stacjonarnie w Biurze 
Rady w Urzędzie Miejskim w Międzyz-
drojach. W posiedzeniu Komisji uczest-
niczyli pracownicy Urzędu Miejskiego, 
Zastępca Burmistrza i Wnioskodawczyni. 
Komisja wysłuchała Strony oraz formuło-
wanych przez nią zarzutów i oczekiwań, 
informując Zainteresowaną, że w części 
poruszanych zagadnień ani Rada Miej-
ska, ani jej Komisja, nie są organami 
właściwymi do ich rozpatrzenia. Komisja 
Skarg Wniosków i Petycji zapoznała się 
z problemem Zainteresowanej, w szcze-
gólności ustalając, że wnosi ona o prze-
prowadzenie kontroli w zakresie wskaza-
nym w pkt 1 powyżej. Należy jednak za-
znaczyć, że ww. Komisja jest władna do 
rozpatrywania skarg, wniosków i petycji 
obywateli (art. 18b ust. 1 ustawy o samo-
rządzie gminnym), jednak w zakresie pro-
wadzenia kontroli właściwa jest Komisja 
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Z PRAC RADY MIEJSKIEJ

Pomysłodawcą projektu: „Wapnica – 
wita w sołectwie Wapnica” posadowie-
nie witacza informacyjnego wraz  z eko-
logicznymi urządzeniami towarzyszącymi 
na wjeździe do sołectwa, na działce nr 
251/1, obręb 0023 Wapnica w Wapni-
cy był Sołtys oraz Rada Sołecka. Projekt 
miał również poparcie Burmistrza Mię-
dzyzdrojów, który wyraził zgodę na mon-
taż tzw. witacza.

Projekt „Wspólne spotkanie przez 
grillowanie w sołectwie Lubin” (które-
go autorem jest  Sołtys i  Rada Sołecka 
Lubina), jest częścią większego projektu 
inwestycyjnego pod nazwą  „Na szlaku 
Ottonowym – punkt informacji i spotkań 
w Lubinie na działkach 169/1 i 169/2”. 
W roku 2020 na utwardzonym gruncie 
posadowiono dwie wiaty. Mieszkańcy 
Sołectwa własnymi siłami uporządkowa-
li teren i opracowali wstępną koncepcje 
programową projektu.  W 2021 roku 
kontynuowane są prace projektowe, któ-
rych elementami docelowymi mają być: 
parking na 20 miejsc, punkt informacyjny 
wraz z toaletami, plac rekreacji i zabawy 

dla rodzin oraz punkt widokowy na uro-
kliwy obszar delty wstecznej Świny. Wy-
dzielonym elementem koncepcji jest plac 
do grillowania, który został już w ramach 
wcześniejszych prac utwardzony, a w tej 
chwili wymaga wyposażenia w elementy 
małej architektury związanej z tą funkcją, 
w tym: ławo-stoły, grill  oraz  betonowy 
kosz do segregacji odpadów.

- W pełni popieram tego typu inicjatywy! 
Jest mi niezmiernie miło i serdecznie gra-
tuluję pomysłodawcom projektów, a więc 
Sołtysom i Radom Sołeckim oraz wszyst-
kim zaangażowanym mieszkańcom - mówi 
burmistrz Mateusz Bobek. 

Celem Konkursu jest wspieranie roz-
woju demokracji lokalnej i społeczeństwa 
obywatelskiego oraz wzmacnianie tożsa-
mości i integracji społeczności lokalnej 
z inicjatywy sołectw w Województwie 
Zachodniopomorskim. Jak informuje 
Sylwia Kowalewska- Matysiak z Urzę-
du Miejskiego w Międzyzdrojach, każde 
z sołectw otrzyma po 10 tys. złotych. 
Gratulujemy!

Biuro Burmistrza Międzyzdrojów

Rewizyjna (art. 18a ust. 1 i 4 ustawy o sa-
morządzie gminnym).

W konsekwencji, po rozważeniu 
przedmiotowego wniosku, Komisja 
Skarg, Wniosków i Petycji postuluje 
o zlecenie Komisji Rewizyjnej przeprowa-
dzenia kontroli w zakresie przestrzegania 
zasad i kryteriów przydzielania mieszkań, 
które określają Uchwały Rady Miejskiej 
w Międzyzdrojach:

- nr XXXVIII/377/09 z 26.03. 
2009 r. w sprawie zasad wynajmowania 
lokali wchodzących w skład mieszkanio-
wego zasobu Gminy Międzyzdroje (Dz. 
U. Woj. Zach. z 2009 r Nr 23 poz. 853),

- nr XIX/172/11 z 22.12. 
2011 r. w sprawie zmiany Uchwały 
XXXVIII/377/09 Rady Miejskiej w Mię-
dzyzdrojach z 26.03.2009 w sprawie za-
sad wynajmowania lokali wchodzących 
w skład mieszkaniowego zasobu Gminy 
Międzyzdroje (Dz. Urz. Woj. Zach. z 2012 
r. poz. 187),

- nr XXXI/308/2017 z 31.03. 
2017 r. w sprawie zmiany Uchwały 
XXXVIII/377/09 Rady Miejskiej w Mię-

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

PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ 
– Jan WĘGLORZ
przyjmuje w czwartki od 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

WICEPRZEWODNICZĄCY RM 
– Józef Bogusław SUTYŁA 
przyjmuje we wtorki od 14.00 - 15.30, 
pok. nr 14 Urząd Miejski
e-mail: jozef_sutyla@miedzyzdroje.pl

WICEPRZEWODNICZĄCY RM 
– Mariusz SAMOŁYK
dyżuruje w Wiklinie w  Wapnicy, 
w każdą środę od 17.00 - 18.00
e-mail mariusz_samolyk@
miedzyzdroje.pl, 
nr kontaktowy: 795 862 643.

Krystian MAZUR

Katarzyna NATKAŃSKA 

Alina POSKART   
 
Jędrzej SZERSZEŃ

28.07 

04.08 

11.08 

18.08 

LUBIN I WAPNICA NA LIŚCIE LAUREATÓW 
,,GRANTÓW SOŁECKICH 2021”
Dział Rolnictwa i Rybactwa Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachod-
niopomorskiego przekazał listę laureatów Konkursu Marszałka Województwa 
Zachodniopomorskiego „Granty sołeckie 2021”. Na liście zwycięzców znalazły 
się: Wapnica i Lubin!

dzyzdrojach z 26.03.2009 w sprawie 
zasad wynajmowania lokali wchodzą-
cych w skład mieszkaniowego zasobu 
Gminy Międzyzdroje (Dz. Urz. Woj. Zach.  
z 2017 r. poz. 1952).

Podjęcie niniejszej uchwały stanowi 
wyraz akceptacji postulatu Komisji Skarg, 
Wniosków i Petycji w zakresie przepro-
wadzenia kontroli w opisanym wyżej za-
kresie.

Odnosząc się do dalszych zagadnień 
poruszonych w piśmie z dnia 22.04. 
2021 r., należy wskazać, że zgodnie z § 
30 ust. 1 i 2 uchwały Nr XXXVIII/377/09, 
Burmistrz powołuje Społeczną Komi-
sję do Spraw Mieszkaniowych, która 
uczestniczy w procesie rozpatrywania 
wniosków o najem lokali. Zasady i tryb 
pracy Komisji Mieszkaniowej określa Za-
rządzenie Burmistrza nr 22 z dnia 31.01. 
2021 r. w sprawie regulaminu pracy 
Społecznej Komisji do spraw Mieszka-
niowych. Ostateczna decyzja w kwestii 
przydziału mieszkań należy do Burmi-
strza. Zatem Komisja Skarg, Wniosków 
i Petycji nie ma kompetencji w kwestii 

rozpatrywania wniosków o przydział 
mieszkań, jak również nie ma uprawnień 
do wyciągania konsekwencji względem 
pracowników Urzędu Miejskiego. Pismo 
w tym zakresie zostało przekazane do or-
ganu wykonawczego, na podstawie art. 
231 § 1 Kodeksu postępowania admini-
stracyjnego, pismem z dnia7.05.2021 r., 
sygn. BRM.1510.53.21.SJ, zgodnie z wła-
ściwością rzeczową tego organu.

Jan Węglorz
Przewodniczący Rady Miejskiej
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PROFILAKTYKA

Wg badań ESPAD co piąty 
młody człowiek w wieku  
15-16 lat użył marihuany 
chociaż raz w życiu, co trzeci 
w wieku 17-18 lat. Nastolat-
kowie, pomimo profilaktyki 
szkolnej, nie postrzegają nar-
kotyków jako ważnego prob-
lemu młodzieży. Przyznają, 
że owszem narkotyki mogą 
stanowić problem ponieważ 
mogą być groźne dla zdrowia, 
ale nie są przekonani o tym, że 
mogłyby się stać ich własnym.

Alkohol zazwyczaj roz-
poznasz i wyczujesz, ale co 
z innymi substancjami? Lato 
to dobry czas aby zapoznać 
się z dodatkowym narzędziem 
pomocniczym rodzica jakim 
jest TEST NARKOTYKOWY. 

Gdy narkotyk pojawia się 
w świecie dziecka pojawia 
się również w Twoim, jednak 
często towarzyszy temu zasa-
da stara jak świat - rodzic do-
wiaduje się ostatni…

Nie musisz popełniać 
tego błędu.

Ważnym elementem relacji 
domowych jest zaufanie. Jego 
naruszenie może być konflik-
tem, który oddala obie strony 
od siebie.

W przypadku sięgnięcia po 
narkotyki przez dziecko:

• zaproponuj rozwiązanie, 

które zabezpieczy je przed 
kolejną próbą,

• nie strasz, nie moralizuj 
bądź KONSEKWENTNY.

Moje dziecko zażywa nar-
kotyki, jak mogę mu pomóc? 
Profilaktyka dostarcza roz-
wiązań.

1. Jeżeli podejrzewasz, 
że dziecko eksperymentuje 
z narkotykami, a wyczerpałeś 
już jako rodzic inne sposoby 
by rozmawiać z nastolatkiem 
o swoich przypuszczeniach, 
możesz sprawdzić to za po-
mocą wspomnianego już testu 
narkotykowego (dostępne są 
w każdej aptece).

Moje dziecko eksperymentuje narkotyki, jak mogę mu pomóc?
Czas letni niesie za sobą wakacyjne zagrożenia jakim może być eksperymentowanie z narkotykami. 
Nagła zmiana zachowania, sposobu ubierania, nowi znajomi nastolatka - brzmi znajomo?

Jednak bezpiecznej wyko-
nać go w obecności specja- 
listy, który poprzedzi wyko-
nanie testu: rozmową z rodzi-
cem, rozmową z nastolatkiem, 
rozmową wspólną.

2. Skonsultuj się z trenera-
mi młodzieżowego programu 
Fred goes net

Jak znaleźć trenerów 
tego programu?

W wyszukiwarce interne-
towej wpisz: REALIZATORZY 
FRED

Wyszukiwarka wyszuka 

strony internetowe, które 
zawierają podział na woje- 
wództwa i informują o real-
izacji tego programu w Twoim 
regionie.

Czym jest program 
Fred goes net?

To wczesna interwencja 
wobec młodych osób. Kil-
ka godzin pracy grupowej 
Twojego nastolatka, podczas 
których dowie się o:

• czynnikach ryzyka i sytu-
acjach ryzykownych,

• nauczy się  rozpoznawać 
ryzyko,

• otrzyma szereg porad  
i informacji o radzeniu sobie  
z zagrożeniami.

Udział nastolatka 
w programie jest nieodpłatny. 
Zazwyczaj finansuje je gmina, 
z której pochodzi.

Bartosz Ślaski
Profilaktyk 

i psychoterapeuta uzależnień

Poradnia Terapii Uzależnień 
w Międzyzdrojach

Rejestracja 
- tel. 504 587 341
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WAKACJE

Już trzeci rok z rzędu Urząd Miasta, we 
współpracy ze Szkołą Podstawową nr 
1 oraz OPS w Międzyzdrojach, orga-
nizuje półkolonie dla dzieci mieszkają-

cych i uczących się w naszej gminie. Ta 
forma wypoczynku dzieci spotkała się 
z ogromnym zainteresowaniem ze strony 

Półkolonie w Międzyzdrojach
rodziców i opiekunów. Jak informowa-
liśmy wcześniej, podczas wakacji 2021 
odbywają się 4 turnusy półkolonijne po 
dwa tygodnie. Pierwszy turnus za nami. 
Skorzystało z niego 36 dzieci (2 grupy). 
Uczestnicy mają zabezpieczoną facho-
wą opiekę nauczycieli, 3 posiłki dziennie 
oraz wiele atrakcji. 

- Korzystamy z plaży, boisk szkolnych, 
hali sportowej i przyrody Wolińskiego Parku 
Narodowego. Odbyliśmy spotkanie z psim 
behawiorystą, byliśmy w Bałtyckim Parku 
Miniatur, skorzystaliśmy z zaproszenia na 
lody Saviano, braliśmy udział w zajęciach 
organizowanych przez Międzynarodowy 
Dom Kultury, zwiedziliśmy z przewodnikiem 
muzeum WPN.  Nie mamy czasu na nudę! – 
mówi Beata Hołyńska.

Kolejny turnus rozpocznie się 26 lipca 
i trwać będzie do 6 sierpnia. Ostatni tur-
nus zaplanowany został na okres od 9 do 
20 sierpnia.

Cena jednego turnusu wynosi 500 zł, 
jednak posiadacze Karty Mieszkańca ob-
jęci są zniżką (cena za jeden turnus wy-
niesie 200 zł).

- Zapraszam wszystkich rodziców do 
zapisywania dzieci na nasze półkolonie, 
których podstawą jest pobyt na świeżym 
powietrzu i doskonała zabawa - mówi bur-
mistrz Mateusz Bobek.

Przypominamy, że dzieci zapisać moż-
na dzwoniąc pod numer telefonu 91 32 
80 611 – tu również uzyskacie Państwo 
wszelkie dodatkowe informacje.

Biuro Burmistrza Międzydrojów

Trasa wycieczki Międzyzdro-
je – Świnoujście, Świnoujście – 
Międzyzdroje liczyła około 25 
km i wiodła przez okoliczne lasy 
nadmorskiego szlaku rowero-
wego R-10.

Na mecie zatrzymaliśmy się 
w miejscu zbiórki – na Stadionie 
Miejskim im. Ireny Szewińskiej 
w Międzyzdrojach, gdzie Zarząd 
Klubu Sportowego „FALA” Mię-
dzyzdroje, przy wsparciu Andże-
liki Gałeckiej, dyrektor Miejskiej 
Biblioteki Publicznej w Międzyz-
drojach, zorganizował grilla oraz 
słodki poczęstunek.

Głównym celem wycieczki 
było poznanie „zielonych pereł” 
naszej gminy, poznanie okolicz-
nych miejscowości oraz aktyw-
ne i kulturalne spędzanie czasu 
wolnego.

Dziękujemy Andżelice Gałec-
kiej, dyrektor Miejskiej Bibliote-
ki Publicznej w Międzyzdrojach 
za pomoc w organizacji, Mię-
dzyzdrojskiemu Stowarzysze-
niu Rodzina za udostępnienie 
grilla, Straży Miejskiej za pomoc  
w bezpiecznym przejeździe.

KS „FALA"

Na rowery z „Falą” Międzyzdroje
27 czerwca odbyła się wycieczka rowerowa organizowana przez Klub Sportowy „FALA” Międzyzdroje. Na zbiórkę 
przy Stadionie Miejskim im. Ireny Szewińskiej w Międzyzdrojach, skąd wyruszaliśmy w drogę, przybyło ponad 30 osób. 
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OGŁOSZENIE
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SPORT

Adrian Jaworski,  zawodnik 
i trener międzyzdrojskiego 
klubu ASI BIELIK od września 

będzie startował i reprezento-
wał miasto Międzyzdroje, klub 
oraz sponsorów w niemieckiej 
lidze zapaśniczej w przepięk-
nie położonym miasteczku 

R e p r e z e n t a n t 
Akademii Lekko-
atletycznej Mię-
dzyzdroje Artur 
Udycz wystarto-
wał w Mistrzo-
stwach Polski 
Juniorów U20 
w lekkoatletyce, 
które odbyły się 
w dniach 01-03 
lipca w Lublinie. 
Artur wystartował 
na dwóch dystan-
sach 200 m i 400 
m. Na dystansie 
400 m pewnie 
awansował do 
finałów uzysku-
jąc czas 50,52. 
W finałach nasz 
zawodnik osta-
tecznie uplasował się na 14. 
miejscu w Polsce z wynikiem 
50,53. Na dystansie 200 m 
Artur niestety odpadł w eli-
minacjach z wynikiem 23,06. 
Warto dodać, że nasz zawod-

Dziękujemy zawodnikom za wyko-
naną ciężką pracę przez cały tydzień, 
rodzicom natomiast za zaufanie w tym 
trudnym dla wszystkich czasie. Był to 
intensywny, bardzo pracowity i miło 
spędzony czas. Swoją ciężką pracą po-
kazaliśmy, że w krótkim czasie można 
wejść na wyższy poziom umiejętności. 

Adrian w lidze niemieckiej
Allensbach nad jeziorem Bo-
deńskim. Jest to ogromne wy-
różnienie dla klubu i zawodni-

ka. To pokazuje, 
że praca klubu 
jest widoczna 
nie tylko w kraju, 
ale już poza gra-
nicami. Na po-
czątku września 
planowana jest 
oficjalna prezen-
tacja zawodnika 
oraz spotkanie 
z władzami mia-
sta Allensbach. 
Trzymamy kciuki 
za dobre starty 
i wierzymy, że 
Adrian będzie 
nas godnie re-
prezentował jako 
jeden z pierw-

szych mieszkańców naszego 
miasta na takiej międzynaro-
dowej arenie.

Asi Bielik Międzyzdroje

A r t u r  n a  M i s t r z o s t w a c h  Po l s k i

nik w przyszłym roku będzie 
nadal startował w kategorii 
juniora U20 gdzie będzie miał 
większe szanse na pozycje 
medalowe”.

AL Międzyzdroje

RCR Football Camp 2021 – podsumowanie (05. - 09.07.2021 r.)
Zakończyliśmy Camp dla roczników 2009 i młodsi „RCR Football Camp 2021”. Ostatnim akcentem obozu był 
turniej #ligamistrzów, #killergame. Emocji było bardzo wiele. MVP Campu zostali: Robert Kozieras, Oliwia 
Skocz, Tymoteusz Ścisłowski.

Do zobaczenia na #RCRFootballCamp 
oraz na #jednostkachtreningowych 
w RCR.

Jeśli i Ty chcesz wziąć udział w Trenin-
gu piłkarskim w Akademii skontaktuj się 
z nami: tel. 696 091 828, 668 455 089, 
531 074 651, aprcrmiedzyzdroje@gmail.
com, http://www.aprcrmiedzyzdroje.pl/

Poniżej przedstawiamy uczestników 
RCR Football Camp 2021:

#rcrfootballcamp, #aprcrmiedzyzdro-
je, #miedzyzdroje, #jakośćdrogawprzy-
szłość.

RCR Akademia Piłkarska 
Międzyzdroje
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KOMUNIKACJA
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AKTUALNOŚCI

Spis jest realizowany trzema metodami:
podstawową metodą realizacji obowiąz-
ku spisowego jest samospis poprzez 
aplikację na stronie https://spis.gov.pl/, 
adres:https://nsp2021.spis.gov.pl/#/
login?redirect=%2Fobligations.

Dodatkowo, internetowo moż-
na się spisać w Urzędzie Miejskim 
w Międzyzdrojach przy ul. Książąt 
Pomorskich 5 na specjalnie przygoto-
wanym stanowisku internetowym, po 
uprzednim telefonicznym umówieniu 
wizyty, w godzinach pracy Urzędu, tel. 
913275633. 

Ponadto można zgłaszać chęć spi-
sania przez rachmistrza do pracow-
ników Gminnego Biura Spisowego 
w Urzędzie Miejskim w Międzyzdro-
jach, w godzinach pracy Urzędu, pod 
numerem tel. 91 327 56 63 lub 91 327 
56 58.

Spisać można się również na info-
linii spisowej obsługiwanej przez pra-
cowników statystyki publicznej 
pod numerem – 22 279 99 99.

Do realizacji prac spisowych GUS 
zatrudnił rachmistrzów – pomogą oni 
spisać się respondentom, którzy nie spi-
sali się dotychczas samodzielnie poprzez 
formularz internetowy lub telefonicznie 
na infolinii spisowej. Zgodnie z ustawą 
nie można odmówić przekazania danych 
rachmistrzowi.

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań trwa do 30 września 2021 r. 
Rachmistrz może zadzwonić z numeru 

22 828 88 88 lub z numeru infolinii spi-
sowej,  tj. 22 279 99 99.

Jeśli już zrealizowaliście Państwo obo-

wiązek spisowy przez Internet albo po-
przez infolinię spisową, nikt z GUS już 
nie będzie dzwonić w tej sprawie. Takie 
kontakty mogą być próbą wyłudzenia da-
nych.

Prawdziwy rachmistrz nie zapyta 
Państwa o zarobki, oszczędności, cenne 
przedmioty w domu, numer konta, PIN 

do karty czy dane logowania do banko-
wości internetowej. Takie pytania mogą 
wskazywać na próbę wyłudzenia danych, 
co należy zgłosić na policję.

W naszej gminie, aż do odwołania, 
rachmistrzowie nie będą odwiedzać 
respondentów w domach.

Tożsamość rachmistrza można 
zweryfikować przez:

1. Specjalnie przygotowaną apli-
kację dostępną na stronie https://
rachmistrz.stat.gov.pl/

2. Kontakt z infolinią spisową pod 
numerem 22 279 99 99, wybierz 1 – 
Narodowy Spis Powszechny Ludności 
i Mieszkań,  a następnie 2 – weryfika-
cja tożsamości rachmistrza.

Wszystkie dane przekazane w spi-
sie są objęte tajemnicą statystyczną 
regulowaną przez ustawę o staty-
styce publicznej i służą wyłącznie 
zbiorczym analizom statystycznym. 
Każda osoba biorąca udział w spisie 
ma zapewnioną pełną anonimowość. 
Osoby wykonujące prace spisowe są 

zobowiązane do przestrzegania tajemni-
cy statystycznej. Za jej niedotrzymanie 
grożą sankcje, w tym kara pozbawienia 
wolności.

Opracowano na podstawie informacji: 
https://spis.gov.pl/

 Mirosława Nowińska

AMFITEATR W MIĘDZYZDROJACH 
Program – sierpień 2021

01.08.21 - Zespół ŁOBUZY & - godz. 20:00
04.08.21 - Wakacyjna Impreza dla Dzieci - godz. 15:00
04.08.21 - CLEO - godz. 20:00
05.05.21 - BOYS - support zespół SZPILKI - godz. 20:00
06.08.21 - ŻABSON - godz. 20:00
07.08.21 - STAND-UP GRZEGORZ DOLNIAK 
  - godz. 20:00
08.08.21 - Zespół DŻEM - godz. 20:00
09.08.21 - IGOR KWIATKOWSKI - godz. 20:00
10.08.21 - ROKSANA WĘGIEL- godz. 20:00
11.08.21  - ZENEK MARTYNIUK - AKCENT- godz. 20:00
12.08.21  - VITO BAMBINO - godz. 20:00
13.08.21  - KABARET NOWAKI - godz. 19:00
14.08.21 - ABBA SHOW - godz. 20:00
15.08.21 - DAJ TO GŁOŚNIEJ & ŁOBUZY - godz. 20:00
16.08.21 - STAND-UP GRZEGORZ DOLNIAK 
  - godz. 20:00
17.08.21 - Zespół MIG - godz. 20:00
18.08.21  - Wakacyjna Impreza dla Dzieci - godz. 16:00
18.08.21 - ANDRZEJ GRABOWSKI - godz. 20:00
19.08.21  - KABARET SKECZÓW MĘCZĄCYCH 
  - godz. 20:00
20.08.21 - zespół HAPPYSAD - godz. 20:00
22.08.21  - KABARET NOWAKI - godz. 20:00
24.08.21 - DON VASYL & GWIAZDY CYGAŃSKIEJ 
  PIEŚNI - godz. 20:00
26.08.21 - STAND-UP: PIOTR ZOLA SZULOWSKI, 
    BŁAŻEJ KRAJEWSKI, PAWEŁ CHAŁUPKA, 
    DAREK GADOWSKI - godz. 20:00
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WAKACJE

Od 1 lipca br. w ramach programu „Spor-
towe wakacje w Międzyzdrojach” w Miej-
skiej Strefie Aktywności można skorzystać 

nieodpłatnie z oferowanych przez gminę 
zajęć sportowo-rekreacyjnych. Można szli-
fować formę i dobrze się bawić. Gorąca 
zumba z Alicją pozwoli spalić trochę kalorii 
(wtorki, piątki w godz. 12.00 – 13.00), moż-
na wziąć udział w ćwiczeniach wspierają-

Międzyzdroje dla aktywnych
To jeden z wątków kampanii promocyjnej Gminy Międzyzdroje, w ramach której zor-
ganizowaliśmy na plaży Miejską Strefę Malucha- sezonowy plac zabaw przy zejściu E  
i Miejską Strefę Aktywności Sportowej po lewej stronie przy zejściu B. A na rowerzystów 
czekają nowe trasy rowerowe wokół Zalewu Szczecińskiego i trasa nadmorska, zlokalizo-
wana w koronie wydmy w kierunku Świnoujścia, z pięknym widokiem na Bałtyk. 

cych funkcjonowanie naszego ciała i umysłu 
w tai tchi z Arturem (środa, piątek i sobota 
w godz. 8.00 – 9.00), a dla wyciszenia sko-

rzystać z zajęć jogi z Małgosią (wtorek od 
8.00 do 9.00). Ale największą popularnością 
cieszą się boiska sportowe do plażowej piłki 
nożnej i siatkówki. Nasi instruktorzy z Klubu 
Sportowego „Fala Międzyzdroje”, poza co-
dziennymi  zajęciami sportowymi (w godz. 

9.00 -11.00 i 17.00 – 19.00) organizują tur-
nieje sportowe, w każdą sobotę w plażową 
piłkę nożną- beach soccer i niedzielę w siat-
kówkę plażową w godz. 11.00 – 15.00. Ile 
emocji, ile wrażeń i  ducha walki podczas 
rozgrywek, a co najważniejsze można spę-
dzić czas z rodziną, przyjaciółmi, nawiązać 
nowe kontakty i dobrze są bawić. Plaża to 
nie tylko kąpiele morskie i leżakowanie, 
można ten czas spędzić aktywnie i chwycić 
równą opaleniznę. Wystarczą tylko chęci, 

żeby przyjść do strefy - jesteśmy na plaży 
po lewej stronie przy zejściu B, a gwarantu-
jemy, że nie będziecie się nudzić. 

Zapraszamy i czekamy na Was.
Jadwiga Bober

Referat Promocji, Kultury i Turystyki


