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Pożegnanie barda
Niedaleko mojego domu jest morze wielkie jak świat, 
Wielkie głębie nie znane nikomu i ze skarbami wrak.
 Niedaleko mojego domu jest port, gdzie żaglowce śpią, 
Czekają na Wielką Wodę, zabrać mnie z sobą chcą.

Słowa tej piosenki Jerzy Porębski napisał krótko po tym, 
gdy wybudował dom w Lubinie. Był wtedy już legendą 
muzyki szanty, autorem najbardziej znanych utworów tego 
gatunku: „Gdzie ta keja” i „Cztery piwka”, oraz współtwórcą 
zespołu Stare Dzwony. Wcześniej jako oceanograf i pracownik 
Morskiego Instytutu Rybackiego przez ponad dwadzieścia lat 
pływał na statkach „Odry” po wodach „Wszcheocenau” – jak 
mawiał. Pochodził z Bytomia, jako biolog i muzyk kształcił  
się natomiast w Krakowie. W swych utworach przedstawiał 
świat rybaków dalekomorskich, oddając cześć ich pracy, opi-
sując relacje międzyludzkie na statkach, uczucia i przygody. 

Jerzy Porębski zmarł 19 sierpnia 2021 r., pogrzeb na 
cmentarzu w Świnoujściu odbył się 23 sierpnia. Pożegnaliśmy 
barda, który w unikatowy sposób tworzył i promował kulturę 
naszego regionu. Pozostały nam na szczęście jego piosenki. 

Przyjaciele i Mieszkańcy Gminy Międzyzdroje
tekst: Piotr oleksy

Odszedł na wieczną wachtę…
15 sierpnia zmarł w Iławie kmdr por. rez. Roman  
Jadanowski, dowódca 8. Dywizjonu Przeciwlotniczego  
(w latach 2010-2021). 

Od 1991 r. związany był 
z Międzyzdrojami. To tu się 
osiedlił i założył rodzinę. 
Przeszedł wszystkie szczeble 
dowodzenia w swojej jedynej 
jednostce – od dowodzenia 
plutonem po dowodzenie 
dywizjonem. Prezentował 
żelazną konsekwencję w re-
alizacji podjętych zamiarów.  
Z niej zresztą słynął i dzięki 
niej odnosił zawodowe suk-
cesy. Prezentował ten zestaw 
cech osobowych, które ofi-

cerowi przydają godności, budując równocześnie autorytet 
u podwładnych oraz szacunek przełożonych. Służbę swą 
traktował z wszystkimi walorami jej znaczenia, stawiając ją 
ponad inne, nawet osobiste sprawy. Wychowawca kolejnych 
pokoleń przeciwlotników w duchu wyznawanych wartości. 
Gros Jego dowodzenia przypadło na proces modernizacji 
i wdrażania nowoczesnego sprzętu wojskowego oraz sie-
ciocentrycznych systemów dowodzenia. Ponadto w swoim 
dossier miał też współpracę z partnerami społecznymi,  
w tym z Gminą Międzyzdroje czy Szkołą Podstawową nr 1, 
dbając o obecność munduru w przestrzeni publicznej czy 
też w podejmowanych wspólnie inicjatywach promujących 
szeroko pojętą dziedzinę obronności. Miał 54 lata.

8 Dywizjon Przeciwlotniczy w Dziwnowie

- Nasz przewodnik powstał z myślą o aktyw-
nym wypoczynku dla całych rodzin i stanowi 
wsparcie prowadzonej kampanii promocyjnej 
projektu inwestycyjnego „Międzyzdroje – Mo-
rze Zielni”  - informuje Burmistrz Międzyzdro-
jów Mateusz Bobek. 

   Mały podręczny folder zawiera cztery 
wyznaczone trasy piesze o różnej długości. 
Każda opisana  trasa obejmuje najważniejsze 
atrakcje miasta oraz wszystkie parki realizo-
wane w ramach projektu.  

Przypomnijmy: projekt „Międzyzdroje – 
Morze Zieleni” realizowany był od 2017 roku 
i zakładał stworzenie atrakcyjnych terenów 
do rekreacji i spędzania wolnego czasu  
w mieście. Tereny objęte projektem podzie-
lone zostały na 8 obszarów (Zielona Brama, 

Plac Przyrodniczy, Park 
Rzeźb, Park Leśny, Park 
Zdrojowy, Plac Gwiazd, 
P a r k  A k t y w n o ś c i , 
Park Popołudniowy),  
z których każdy za-
projektowany został  
w sposób umożliwia-
jący zarówno wypo-
czynek, jak i rekreację.  
Projekt realizowany był 
w ramach Programu 
Operacyjnego Infra-
struktura i Środowi-
sko na lata 2014-2020, 
Działanie 2.5 Poprawa 

jakości środowiska miejskiego pn.: „Zago-
spodarowanie terenów zieleni w Międzyz-
drojach”. Jako jedyny w województwie 
zachodniopomorskim i jako jeden z siedmiu  
w Polsce, uzyskał dofinansowanie w wy-

sokości 5.142.338,16 zł. Całkowita wartość 
projektu wyniosła 10 957 281 zł. Ostatni 
z 8 parków, Plac Gwiazd został oficjalnie 
otwarty 30 lipca br. 

Wydawnictwo przygotowane jest  
z myślą o spacerach dla najmłodszych  
i najstarszych. Wytyczone szlaki nie są dłu-
gie: od 1,5 do 3 km., rozpoczynają i kończą 
się przy Informacji Turystycznej, a dodat-
kową atrakcję na trasie stanowią tabliczki  
z kodami QR. Kod umieszczony na tabliczce 
można zeskanować na smartfona. Pojawią 
się nam wówczas dodatkowe, ciekawe 
informacje np. o roślinności występującej 
w parku, czy o historii miasta, których nie 
ma w przewodniku. Wszystkie opisane trasy 
spacerowe są „okraszone” zdjęciami, wraz  
z zaznaczonymi na mapie atrakcjami, jakie 
na niej się znajdują. 

Zachęcamy Państwa do poznawania 
zielonych Międzyzdrojów. Mamy nadzieję, 
że nowe wydawnictwo odkryje przed 
Wami  nieznane dotychczas oblicze naszego 
miasta.   

Anetta czyżak
UM Międzyzdroje

Nowy przewodnik turystyczny Gminy Międzyzdroje
„Międzyzdroje – Morze Zieleni. Rodzinne trasy spacerowe” to nowa propozycja wydawnicza dla turystów spędzających urlop  
w Międzyzdrojach, która dostępna jest bezpłatnie od sierpnia br. w Informacji Turystycznej przy promenadzie.
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Drodzy Rodzice ! 
Nowy rok szkolny 20021/2022 zbliża się 
wielkimi krokami, tym samym istnieje 
możliwość składania wniosków w sprawie 
uzyskania stypendium szkolnego – socjal-
nego. Termin przyjmowania wniosków, 
zgodnie z ustawą,  upływa 15 września br. 
Kryterium dochodowe, opublikowane w 
Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 11 
lipca 2018 r., upoważnia  do stypendium 
socjalnego rodzinę ucznia o ile dochód na 
jednego członka rodziny nie przekroczy 
kwoty 528 zł.

Wnioski można pobrać ze stro-
ny internetowej bip.miedzyzdroje.pl  
lub osobiście w pokoju nr 12 w Urzędzie 
Miejskim przy ul. Kolejowej 33.

Grażyna Dubako
Inspektor ds. Oświaty, Zdrowia 

i Spraw Społecznych

Lato nadal trwa, chociaż wakacje już się 
skończyły. W pierwszy powakacyjny week-
end tj. 4 – 5 września br. zapraszamy  wszyst-
kich mieszkańców i turystów wspólnie  
z radiem Szczecin na zakończenie wakacji. 
Przed nami aktywny dwudniowy  program 
z koncertem gwiazdy reggae. 

• W sobotę 4 września br. rozpoczyna-
my aktywnie na plaży. Od godz. 10:00 do 
15:00 w Miejskiej Strefie Malucha – wejście 
E przy molo, konkursy i zabawy plażowe,  
a także wywiady z zaproszonymi gośćmi.  
A to wszystko okraszone relacjami na żywo 
w radio Szczecin. 

• W niedzielę 5 września od godz. 14:00 
do 17:00 na Alei Gwiazd proponujemy pik-
nik edukacyjny w ramach projektu MORE, 
gdzie prezentowane będą rozwiązania 
ekologiczne, sprzyjające naturze, związane 
z wykorzystaniem energii odnawialnych, 
przygotowane przez Zachodniopomorski 
Uniwersytet Technologiczny. 

Nie zapominamy o dzieciach, dla których 
przygotowaliśmy specjalne w tym dniu ani-
macje i konkursy. A o godz. 18:00 prawdziwa 
gratka dla miłośników muzyki reagge, bo kto 
nie zna przeboju „Każdego dnia”? W amfite-
atrze miejskim wystąpi MESAYAH! Koncert 

jest bezpłatny i, jak zapowiada artysta „będą 
stare kawałki i nowe kompozycje”. 

Zapraszamy!
Mateusz Bobek 

Burmistrz Międzyzdrojów
Referat Promocji, kultury i Turystyki

Międzynarodowy Dom kultury

Zakończenie wakacji z przytupem!

- To ważny dzień dla Międzyzdrojów, kiedy w 
„sercu” międzyzdrojskiej promenady przy Alei 
Gwiazd oddaliśmy nową, zieloną przestrzeń 
do wypoczynku, rekreacji i sportu, gdzie każ-
dy znajdzie coś dla siebie. Dzieci w nowym  
miejscu rekreacji i zabawy mogą szlifować 
swoje umiejętności np. na ściankach wspi-
naczkowych, trampolinach lub pobawić się na 
placu zabaw.  Miłośnicy słońca i wypoczynku 
mogą skorzystać z nowoczesnych leżaków, czy 
pospacerować w nowej przestrzeni miejskiej 

- podkreśla Mateusz 
Bobek Burmistrz Mię-
dzyzdrojów.

W dniu otwarcia  Pla-
cu Gwiazd przygoto-
wano szereg animacji. 
Na dzieci czekali: klaun 
Tomi i  Konewka „Mimi”, 
żywe rzeźby „Silver Sta-
tue”  i iluzjoniści. Umilali 
oni czas dzieciom, pro-

wadząc różno-
rodne animacje 
i konkursy z na-
grodami.  Działo 
się też na  sce-
nie plenerowej  
przy Alei Gwiazd. 
Wystąpił lokalny 
zespół  „Madej 
Band ” i   Back 
Stage Acustic.    

A wieczorem przenieśliśmy się w muzyczną 
podróż z zespołem Folk Wagon, który zabrał 
wszystkich obecnych  na energetyczną wy-
prawę przez amerykańskie prerie,  zadymio-
ne salony, irlandzkie puby, portowe tawerny 
i szlaki, które przez lądy i wody przemierzają 
od zawsze, niepokorne dusze. Wszyscy do-
brze się bawili, a i pogoda dopisała.      

Przypomnijmy: Projekt „Międzyzdroje – 
Morze Zieleni” realizowany jest od 2017 roku 
i zakłada stworzenie atrakcyjnych terenów 
do rekreacji i spędzania wolnego czasu  
w mieście. Projekt realizowany jest w ramach 
Programu Operacyjnego Infrastruktura  
i Środowisko na lata 2014-2020, Działanie 2.5 
Poprawa jakości środowiska miejskiego pn.: 
„Zagospodarowanie terenów zieleni w Mię-
dzyzdrojach”. Jako jedyny w województwie 
zachodniopomorskim i jako jeden z siedmiu 
w Polsce, projekt uzyskał dofinansowa-
nie w wysokości 5.142.338,16 zł. Całkowita 
wartość projektu wyniosła 10 957 281 zł. 
Wszystkie parki zostały już oddane, a Plac 
Gwiazd stanowi zwieńczenie projektu.  

Jadwiga Bober
Referat Promocji, Kultury i Turystyki 

Otwarcie Placu Gwiazd
w piątek 30 lipca br. otwarto dla mieszkańców i gości nową, zieloną przestrzeń do 
zabawy i wypoczynku – Plac Gwiazd, zielony park, teren przy Alei Gwiazd.  każdego 
dnia nowe możliwości.

Morze zieleni i przygody - tylko u NAS!
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Przypominamy, że wśród partnerów tego 
projektu są między innymi gminy z terenu 
Wysp Uznam i Wolin wspierane  przez 
ekspertów Regionalnego Biura Planowania 

Przestrzennego i Zachodniopomorskiego 
Uniwersytetu  Technologicznego w Szcze-
cinie oraz  Ministerstwa Energii, Infrastruk-
tury i Cyfryzacji Meklemburgii-Pomorza 
Przedniego w Schwerinie. Z ramienia Gminy 
Międzyzdroje w wydarzeniu wzięli udział: 
Sekretarz Gminy Adam Szczodry oraz Pauli-
na Ścisłowska z Referatu Gospodarki Komu-
nalnej i Ochrony Środowiska. Organizatorem 
wydarzenia był niemiecki partner projektu 
MoRE ze Schwerina.

Podczas zaplanowanego przejazdu  ro-
werowego jego  uczestnicy zapoznali się 
między innymi z funkcjonowaniem stacji 
transformatorowej w Bansin, historycznego 
młyna holenderskiego w Benz -  ilustrują-
cego historyczną rolę odnawialnych źródeł 
energii na wyspie, stację ładowania samo-
chodów elektrycznych spółdzielni energe-
tycznej Inselwerke oraz naziemnej farmy 
fotowoltaicznej w Neppermin, systemem 
fotowoltaicznym PV na dachach Muzeum 
DDR w Dargen oraz oczyszczalni ścieków  
w Świnoujściu, która wyposażona jest  
w układ wykorzystujący powstający biogaz 
z fermentacji osadów pościekowych do pro-
dukcji energii elektrycznej oraz cieplnej na 
potrzeby oczyszczalni. Naszą uwagę zwra-
cały coraz liczniejsze przykłady instalacji 
fotowoltanicznych na dachach prywatnych 
domów zarówno po polskiej jak i niemieckiej 
stronie.

Przypominamy, że głównym przesłaniem 
projektu MoRE jest analiza potencjału i 

możliwości wykorzystania źródeł energii 
odnawialnej (OZE) ze szczególnym uwzględ-
nieniem transgranicznej przestrzeni wysp 
Uznam i Wolin oraz poprzez intensyfikację 

polsko-niemieckiej 
współpracy insty-
tucjonalnej.

OZE (Odnawial-
ne Zasoby Energii) 
to przyszłość ener-
getyki i nadzieja 
na ograniczenie 
zmian klimatycz-
nych. To wykorzy-
stanie naturalnych 
zasobów Ziemi, 
które nie są szkodli-
we dla środowiska, 
nie wyczerpują się i 
są w stanie szybko 
się zregenerować. 

Możemy do nich zaliczyć między innymi 
wiatr, promienie słoneczne, pływy morskie 
czy ciepło Ziemi (energia termalna). Naszym 
celem – przedstawi-
cieli Gminy Międzyz-
droje - jest pozna-
nie eko-rozwiązań  
u naszych sąsiadów 
i poszukiwanie moż-
liwości sukcesywne-
go  wprowadzania 
ich u nas zarówno 
w sferze publicznej, 
prywatnej, a przede 
wszystkim przez na-
szych mieszkańców. 
Jak każde nowe  roz-
wiązania wymagają 
odpowiedzi na ewen-
tualne zagrożenia, 
które za sobą niosą. 
Pytań jest wiele, jak 
np.: jak utulizować zu-
żyte panele i akumu-
latory samochodo-
we? Jak przyspieszyć 
ładowanie samocho-
dów elektrycznych? 
W prezentowanej 
s t a c j i  ł a d o w a n i a  
w Neppermin  trwa 
to ponad 1 godzinę? 
Co z trasami prze-
lotowymi ptaków w 

obszarach farm wiatrowych? Jednak pozo-
staje pytanie:  jakie mamy inne, bezpieczne  
sposoby pozyskiwania energii? Atom, wodór 
…Oba wymagają również dalszych badań 
naukowych i niosą za sobą swoje zagrożenia.

Spotkanie zakończyło się na polsko-nie-
mieckiej promenadzie Europa na granicy 
Świnoujście -Ahlbeck, gdzie rozmieszczone 
są panele słoneczne, a wytwarzana przez nie 
energia służy do oświetlania całej promena-
dy, stref odpoczynku i toalet.

Jednocześnie informujemy, że już wkrót-
ce 5 września (w niedzielę) w ramach 
imprez związanych z zakończeniem lata  
zorganizujemy na naszej międzyzdrojskiej 
promenadzie mini piknik OZE. Pojawią się 
atrakcje związane z promowaniem zacho-
wań proekologicznych i wykorzystaniem 
OZE (Odnawialnych Zasobów Energii).  
O czym szerzej poinformujemy odrębnie.

Paulina ścisłowska
Referat Ochrony Środowiska i Gospodarki 

Komunalnej
Koordynator projektu

W dniu energii odnawialnych w Meklemburgii-Pomorzu 
Przednim, Międzyzdroje na Minipikniku OZE 
Z okazji „Dnia energii odnawialnych” partnerzy polsko-niemieckiego projektu MoRE „Modelowy Region Energii odnawialnych 
wysp uznam i wolin” zorganizowali weekendowe spotkanie  (6.08.2021- 8.08.2021), podczas którego dyskutowano o znaczeniu 
oZE w krajobrazie – nadmorskiej przestrzeni wyspy uznam.
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asi Seniorzy z Klubu Senior+ bardzo aktywnie spędzają 
czas. Staramy się codziennie ćwiczyć odpowiednie 

partie ciała- ćwiczenia na piłce, materacach z wałkiem, na 
twiterze, dysku, rowerku. Bardzo ważne dla nas są ćwiczenia 
przeciwmiażdżycowe nóg i stóp, manipulacyjne dłoni itp.  
-  w zależności od potrzeb indywidualnych - nie zapomina-
jąc przy tym o bardzo ważnych ćwiczeniach oddechowych.

Zupełnie niedawno przeżywaliśmy morską przygodę 
- rejs po Zalewie Szczecińskim łodzią motorową. Naszym 
przewodnikiem i Kapitanem był Janusz Oleksy.

Nie mogło nas zabraknąć w Ogrodzie Tematycznym 
Hortulus w Dobrzycy. 

Pobudziliśmy wszystkie zmysły. Wyciszeni, zachwyceni 
kwiatowym spektaklem nabraliśmy dużo sił do dalszej 
aktywności w różnych sferach.

Bożena Daniluk                  
Terapeuta 

Święto Wojska Polskiego zostało ustano-
wione w 1923 r. na pamiątkę zwycięstwa 
nad bolszewikami pod Warszawą trzy lata 
wcześniej. W 1950 r. władze komunistyczne 
zmieniły datę święta na 12 października 
(Dzień Wojska Polskiego obchodzono od-

Mateusz Bobek, burmistrz Międzyzdrojów oraz Anna 
Pawlak - Regionalny Dyrektor do Spraw Inwestycyjnych 
Banku Gospodarstwa krajowego.

Międzyzdroje składają wnioski do Programu Polski Ład

tąd w rocznicę bitwy pod Lenino z 1943 r.).  
W 1992 r. 15 sierpnia ponownie stał się 
dniem, w którym honoruje się tradycje 
polskiego oręża. 

W Międzyzdrojach 15 sierpnia 2021 r. 
z okazji Święta Wojska Polskiego i w 101. 

rocznicę zwycię-
stwa Bitwy War-
szawskiej 1920 
roku, delegacja 
Urzędu Miejskie-
go oraz Klub Se-
niora „Słowianin” 
z łoż yły kwiaty 
przed pomnikiem 
Marynarza. Pod-
czas uroczystości 
wartę pełnili har-
cerze X Szczepu 
„Gniazdo” ZHP  
w Międzyzdrojach.

Święto Wojska Polskiego w Międzyzdrojach
W powojennej historii Międzyzdroje 

miały swój wkład w rozwój Wojska Polskiego.  
Z początkiem lat siedemdziesiątych powsta-
ła w Marynarce Wojennej koncepcja wzmoc-
nienia środków Obrony Przeciwlotniczej 
poprzez rozbudowę brzegowych jednostek 
obrony przeciwlotniczej. Zarządzeniem  
Nr 029 z dnia 12 marca 1974 r. Szefa Szta-
bu Generalnego LWP gen. armii Floriana  
Siwickiego sformowano 8 Dywizjon Artylerii 
Przeciwlotniczej. Na pierwszego dowódcę 
jednostki wyznaczono kmdr ppor. Kazi-
mierza Osowskiego z Międzyzdrojów, a na 
miejsce stacjonowania jednostki wyzna-
czono koszary na Białej Górze w pobliżu 
Międzyzdrojów. Jednostka Wojskowa o nr 
1905 funkcjonuje do dnia dzisiejszego. Sta-
cjonuj w Dziwnowie pod nazwą 8 Dywizjonu 
Przeciwlotniczego. 

Tomasz Rychłowski
Referat Promocji, Kultury i Turystyki

 

Zapadła  dec yzja . 
Gmina Międzyzdroje 
będzie wnioskować 
o dofinansowanie z 
Rządowego Fundu-
szu Polski Ład.

Rządowy Fundusz 
Polski Ład to inaczej 
Program Inwestycji 
Strategicznych, który 
ma na celu dofinan-
sowanie projektów 
inwestycyjnych re-
alizowanych przez 
gminy, powiaty i mia-
sta lub ich związki  
w całej Polsce.

Jednostki samo-
rządu terytorialnego 

oraz związki jednostek samorządu teryto-
rialnego mogą ubiegać się o bezzwrotne 
dofinansowanie realizowanych inwestycji. 
Wysokość dofinansowania zależy od obszaru 
priorytetowego inwestycji.

- Jako Gmina składamy wnioski o dofi-
nansowanie infrastruktury drogowej, która, 
niestety, jak w wielu innych miastach pozosta-
wia w naszej gminie jeszcze wiele do życzenia. 
Jestem dobrej myśli. Z tego miejsca chciałbym 
podziękować Annie Pawlak, osobie niezwykle 
kompetentnej, która podczas naszego spo-
tkania ,,poprowadziła” mnie przez Program 
Inwestycji Strategicznych - mówi burmistrz 
Mateusz Bobek.

Pierwsza edycja pilotażowego naboru 
wniosków rozpoczęła się 2 lipca i trwała do 
15 sierpnia 2021 roku.

Biuro Burmistrza Międzyzdrojów

Aktywni i zdrowiN
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wIEścI Z RATuSZA

Prace budowlane związane z rozbudową 
Przedszkola Miejskiego nr1 ,,Morskie 
Skarby” w Międzyzdrojach o dwa oddzia-
ły żłobkowe zmierzają ku końcowi.

Zgodnie z planem realizowana jest 
rozbudowa Przedszkola Miejskiego w Mię-
dzyzdrojach. Wylano płytę fundamentową, 
postawiono ściany konstrukcyjne, przepro-
wadzony został montaż stropu i dachu. Inny-
mi słowy wykonany został cały „stan surowy”.  
Obecnie wykonywane są prace związane  
z termoizolacją, kanalizacją deszczową  
i instalacją wodną. W końcowym etapie 
wykonane zostaną  roboty wykończeniowe, 
wentylacja oraz roboty elektryczne.

Pracami budowlanymi zajmuje się Przed-
siębiorstwo Budowlane Andrzej Granat  
z Kamienia Pomorskiego. Termin realizacji 
prac przewidziano na 31-go sierpnia bie-
żącego roku.

Przypominamy, że Międzyzdroje są jednym 
z trzech miast w województwie, którym udało 
się uzyskać dofinansowanie inwestycji w wy-
sokości 480 tys. zł. z programu Maluch Plus.

Biuro Burmistrza Międzyzdrojów

Rozbudowa Przedszkola 
Miejskiego „Morskie Skarby” 

Zabytkowe budynki to często architektoniczne perełki. To także 
część historii każdego miasta. Aby ich wygląd przyciągał wzrok, 
potrzeba niemałych nakładów finansowych, a każdy remont 
zanim zostanie wykonany wymaga ustaleń z konserwatorem 
zabytków. Dotacje na dofinansowanie prac konserwatorskich, 
restauratorskich lub robót budowlanych mogą być udzielone 
obiektom:

- wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się  
w gminnej ewidencji zabytków,

- będącym w złym stanie technicznym,
-posiadającym istotne znaczenie historyczne, artystyczne lub 

naukowe, w szczególności dla promowania kultury oraz historii 
Międzyzdrojów.

Szczegółowe zasady udzielania dotacji na prace konserwa-
torskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku 
wpisanym do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków 
określa Uchwała Nr V/64/19 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach  
z dnia 12 lutego 2019 r. oraz Uchwała Nr XII/131/19 Rady Miej-
skiej w Międzyzdrojach z dnia 28 sierpnia 2019r., która zawiera 
aktualny wzór wniosku.  

Warunkiem koniecznym do uzyskania dotacji jest zawsze 
złożenie przez właściciela zabytku lub zarząd wspólnoty formal-
nego wniosku adresowanego do Burmistrza Międzyzdrojów. 

Ogłaszamy nabór wniosków o przyznanie 
dotacji na zabytki w Gminie Międzyzdroje

O dotację ubiegać się mogą podmioty, które posiadają tytuł 
prawny do zabytku.

Konieczne jest dołączenie stosownych dokumentów (np. 
pozwolenia na budowę, pozwolenia Wojewódzkiego Konser-
watora Zabytków na prowadzenie prac, kosztorys inwestorski  
z przedmiarem robót wraz harmonogramem prac).

Dotacja może obejmować nakłady konieczne m.in., na doku-
mentację projektu budowlanego, odnowienie lub uzupełnienie 
tynków i okładzin architektonicznych, odnowienie lub całkowite 
odtworzenie okien, drzwi, dachu, wykonania izolacji przeciw-
wilgociowej oraz zakup materiałów konserwatorskich i budow-
lanych niezbędnych do wykonania prac i robót przy zabytku.

Termin składania wniosków: do 15 września 2021r. (z pracami 
planowanymi do wykonania w roku 2021). Od nowego roku 
2022 kwota, na podstawie złożonego wniosku, będzie zależna 
od dostępnych środków finansowych w budżecie Gminy Mię-
dzyzdroje na 2022r.

Dodatkowe informacje:
Referat Promocji, Kultury i Turystyki Urzędu Miejskiego  

w Międzyzdrojach, Tomasz Rychłowski, pok. 12a, ul. Kolejowa 
33, tel. 91 32 75 664.

Tomasz Rychłowski
Referat Promocji, Kultury i Turystyki

Coraz więcej polskich miast wprowadza 
w życie uchwały krajobrazowe, które są 
kamieniem milowym w walce z wizualnym 
zanieczyszczeniem przestrzeni publicznej. 
Burmistrz Międzyzdrojów dostrzega pro-
blem pojawiających się różnorodnych tablic 
reklamowych i urządzeń reklamowych, 
obiektów małej architektury oraz ogrodzeń 
i ich gabarytów, które swoim wykonaniem, 
kolorystyką nie spełniają standardów 
jakościowych i wizualnych, w takim też 
celu postanowił zapewnić ład wizualny 
w przestrzeni publicznej miasta i gminy 
Międzyzdroje. Stąd decyzja aby do miast, 
które wprowadziły uchwały krajobrazowe 
dołączyły Międzyzdroje.

Ustawa krajobrazowa (która została 
wprowadzona w życie w sierpniu 2015 

roku), pozwala gminom  na wprowadzenie 
własnych uchwał określających zasady 
sytuowania obiektów małej architektury  
w przestrzeni publicznej, w tym tablic, urzą-
dzeń reklamowych czy ogrodzeń.

- Nie chodzi nam o zakaz wywieszania 
szyldów czy reklam, ale uważamy że każdy 
kto swoimi działaniami wkracza w przestrzeń 
publiczną, powinien to robić na określonych 
zasadach. Reklamy nie mogą szpecić miasta 
i utrudniać życia mieszkańcom - mówi bur-
mistrz Mateusz Bobek.

Uchwała intencyjna, zezwalająca na roz-
poczęcie prac nad uchwałą krajobrazową 
dla Międzyzdrojów została podjęta podczas 
lipcowej sesji Rady Miejskiej.

Biuro Burmistrza Międzyzdrojów

Porządkowanie krajobrazu
uchwała intencyjna, zezwalająca na rozpoczęcie prac nad uchwałą krajobrazową dla 
Międzyzdrojów podjęta podczas lipcowej sesji Rady Miejskiej.
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kuLTuRA

3 sierpnia w Parku Chopina odbył się wer-
nisaż wystawy rysunków Marcina Grabii pt. 
„Z podróży”. Marcin Grabia - artysta grafik, 
fotograf, pedagog.Absolwent Akademii 
Sztuk Pięknych im. Wł. Strzemińskiego w 
Łodzi. Dyplom z wyróżnieniem uzyskał na 

Wernisaż wystawy rysunków Marcina Grabii
Wydziale Grafiki i Malarstwa. Członek CEIDA 
(China Europe International Design Associa-
tion) z siedzibą w Belgii. Zajmuje się grafiką 
użytkową, reklamową, plakatem, fotografią 
i rysunkiem. Współpracuje z ogólnopolskimi 
wydawnictwami, instytucjami kultury i sztu-

ki w zakresie fotografii i reklamy. Prowadzi 
zajęcia z zakresu projektowania graficznego.
Współpracuje z kilkoma znanymi polskimi 
muzykami w zakresie fotografii koncertowej. 
Laureat kilkunastu ogólnopolskich i mię-
dzynarodowych nagród oraz wyróżnień z 
zakresu fotografii i grafiki. Odznaczony m.in.:

- Srebrnym Medalem Laude Probus, 
wręczanym przez Prezydenta Miasta Płocka,

- Honorową Odznaką „Zasłużony dla Kul-
tury Polskiej” oraz Medalem Komisji Edukacji 
Narodowej.

Brał udział w blisko 80 ogólnopolskich  
i międzynarodowych wystawach fotografii, 
rysunku i grafiki, m.in. w Niemczech, Chor-
wacji, Peru, Chinach, Korei Południowej, 
Ukrainie, Estonii, Indonezji, USA i Kanadzie. 
Jego prace znajdują się w prywatnych zbio-
rach w Polsce, Niemczech, Szwajcarii, USA 
oraz Egipcie.

Wystawę można obejrzeć w Międzyna-
rodowym Domu Kultury do 15 września br. 
Wstęp wolny.

MDk

Tajemnice rodzinne 
z historią w tle
17 sierpnia 2021 roku w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Mię-
dzyzdrojach odbyło się spotkanie Dyskusyjnego klubu książki 
pt. „Tajemnice rodzinne z historią w tle, czyli jak bardzo lubimy 
powieści obyczajowo-historyczne”. 

Tematem przewodnim dyskusji była książka Ałbeny Grabowskiej 
„Stulecie Winnych”, która zabrała czytelników do podwarszawskiego 
Brwinowa. Tam poznajemy losy członków rodziny od dnia poprze-
dzającego wybuch I wojny światowej po czasy współczesne. Autorka 

genialnie osadziła fikcyjne zdarzenia w realiach historycznych, 
wprowadzając nawet postacie autentyczne. Uczestnicy rozmawiali 
także o serialu stworzonym na podstawie książki, który miał swoją 
premierę w 2019 roku. Doskonała obsada sprawiła, że przed tele-
wizorami w każdą niedzielę wieczorem zasiadali wszyscy miłośnicy 
tego gatunku literatury. 

Bibliotekarze przedstawili również inne książki o podobnej tema-
tyce, które  warto przeczytać, by poczuć klimat historii i dowiedzieć 
się czegoś wartościowego. Joanna Jax, Edyta Świętek, Katarzyna 
Droga to tylko kilka autorek, po które warto sięgnąć i zapoznać się 
z ich twórczością. 

Na zakończenie spotkania uczestnicy zrobili sobie pamiątkowe 
zdjęcie.

Bibliotekarze 
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Z PRAc  RADY  MIEJSkIEJ

Uchwały Rady Miejskiej
Podczas  XXXIX Sesji Rady Miejskiej w dniu 22.07.2021 r. podjęto następujące uchwały:

ucHwAŁA NR XXXIX/446/21
w sprawie udzielenia Burmistrzowi Mię-

dzyzdrojów wotum zaufania
Rada Miejska udzieliła wotum zaufania 

Burmistrzowi Międzyzdrojów.

ucHwAŁA NR XXXIX/447/21
w sprawie zatwierdzenia sprawozda-

nia finansowego wraz ze sprawozdaniem  
z wykonania budżetu za2020 r.

Ustawa nakłada na organ stanowiący (Radę 
Gminy) obowiązek rozpatrzenia i zatwierdze-
nia sprawozdania finansowego wraz ze spra-
wozdaniem z wykonania budżetu. Zgodnie z § 
4a rozporządzenia Ministra Finansów 1 z dnia 
31 marca 2020 r. w sprawie określenia innych 
terminów wypełniania obowiązków w zakre-
sie ewidencji oraz w zakresie sporządzenia, 
zatwierdzenia, udostępnienia i przekazania 
do właściwego rejestru, jednostki lub organu 
sprawozdań lub informacji (Dz. U. poz. 570 
ze zm.), termin na podjęcie przedmiotowej 
uchwały został wydłużony o 30 dni wzglę-
dem terminu ustawowego, przez co upływa 
30 lipca.

ucHwAŁA NR XXXIX/448/21
w sprawie absolutorium z tytułu wyko-

nania budżetu za rok 2020
Po zapoznaniu się:
1) ze sprawozdaniem z wykonania budżetu 

Gminy za 2020 rok,
2) ze sprawozdaniem finansowym Gminy 

za rok 2020,
3) z opinią Regionalnej Izby Obrachunko-

wej o sprawozdaniu z wykonania budżetu,
4) z informacją o stanie mienia Gminy,
5) z wnioskiem Komisji Rewizyjnej,
6) z opinią Regionalnej Izby Obrachunko-

wej o wniosku Komisji Rewizyjnej, 
Rada Miejska udzieliła Burmistrzowi Mię-

dzyzdrojów absolutorium z tytułu wykonania 
budżetu za rok 2020.

ucHwAŁA NR XXXIX/449/21
w sprawie zmiany budżetu i zmian  

w budżecie na rok 2021
W niniejszej uchwale proponuje się zmniej-

szenie dochodów o kwotę 19 056,96 zł i 
zmniejszenie wydatków na kwotę 19 056,96 
zł. Dochody zwiększa się o kwotę 20 048,00 zł 
(dochody bieżące 48 zł, dochody majątkowe 
20 000 zł) i zmniejsza się o kwotę 39 104,96 
zł (dochody bieżące). Wydatki zwiększa się  
o kwotę 3 382 758,58 zł (wydatki bieżące  
1  137 707,68 zł ,  wydatk i  majątkowe  
2 245 050,90 zł) i zmniejsza się o kwotę  
3 401 815,54 zł (wydatki bieżące 39 104,96 zł, 
wydatki majątkowe 3 362 710,58 zł). Plano-
wany deficyt budżetu Gminy nie zmienia 
się, natomiast zmienia się źródło pokrycia 
deficytu. Deficyt w kwocie 26 590 753,73 zł 
pokryty będzie przychodami pochodzącymi 
z wolnych środków, jako nadwyżki środków 
pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, 

wynikających z rozliczeń wyemitowanych 
papierów wartościowych, kredytów i pożyczek 
z lat ubiegłych w kwocie 11 219 514,85 zł,  
z pożyczek w kwocie 5 200 000 zł, z nadwyżki 
budżetu z lat ubiegłych w kwocie 5 648 301,73, 
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 
4 491 699,46 zł oraz z niewykorzystanych środ-
ków pieniężnych wynikających z rozliczenia 
środków określonych w art.5 ust.1 pkt 2 usta-
wy i dotacji na realizację programu, projektu 
lub zadania finansowanego z udziałem tych 
środków w kwocie 31 237,69 zł.

ucHwAŁA NR XXXIX/450/21
w  s p r a w i e  z m i a n y  u c h w a ł y  N r 

XXIX/340/20 Rady Miejskiej w Międzyzdro-
jach z dnia 17 grudnia 2020 roku w sprawie 
uchwalenia budżetu Gminy Międzyzdroje 
na 2021 rok

W niniejszej uchwale zmienia się treść za-
łącznika nr 3 „Przychody i rozchody budżetu 
Gminy Międzyzdrojew 2021 r.”, treść załącz-
nika nr 7 „Dotacje podmiotowe dla jednostek 
sektora finansów publicznych udzielone  
z budżetu Gminy Międzyzdroje w 2021 r.”, treść 
załącznika nr 11 „Dochody budżetu Gminy 
Międzyzdroje z tytułu wydawania zezwoleń 
na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki 
budżetu Gminy Międzyzdroje na realizację 
zadań określonych w gminnym programie 
profilaktyki i rozwiązywania problemów 
alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii  
w 2021 r.” oraz treść załącznika nr 17 „ Docho-
dy Gminy Międzyzdroje w 2021 r. z tytułu 
środków przekazywanych z Funduszu Prze-
ciwdziałania COVID-19, w tym przez Rządowy 
Fundusz Inwestycji Lokalnych, oraz wydatki 
na realizację zadań w części finansowanej 
tymi środkami”. Zmiany w załącznikach 3, 7  
i 17 wynikają z uchwały w sprawie zmiany bu-
dżetu i zmian w budżecie na rok 2021. Zmiany 
w załączniku nr 11 wynikają z Zarządzenia 
Burmistrza.

ucHwAŁA NR XXXIX/451/20
w  s p r a w i e  z m i a n y  u c h w a ł y  N r 

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

Zmieniają się trzy załączniki: wieloletnia 
prognoza finansowa, przedsięwzięcia WPF 
oraz objaśnienia wartości przyjętych w wielo-
letniej prognozie finansowej Gminy Międzyz-
droje na lata 2021-2036.

ucHwAŁA NR XXXIX/452/21
w  s p r a w i e  z m i a n y  u c h w a ł y  N r 

XXXV/432/21 Rady Miejskiej w Międzyz-
drojach z dnia 18 maja2021 roku w sprawie 
inkasa opłaty miejscowej

Wprowadza się nowy wykaz inkasentów 
opłaty miejscowej zaktualizowany poprzez 
wykreślenie osób niebędących już inkasen-
tami oraz dopisanie nowych inkasentów. 
Wskazane osoby są osobami fizycznymi oraz 
prawnymi, które zgodnie z CEIDG i KRS po-
siadają status przedsiębiorcy.  Wprowadzone 
zmiany usprawnią wypłaty prowizji należnej 
inkasentowi za pobór opłaty miejscowej.

ucHwAŁA NR XXXIX/453/21
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż 

nieruchomości
Proponuje się przeznaczyć do sprzedaży  

działki objęte miejscowym planem zago-
spodarowania przestrzennego, podjętym 
uchwałą nr XXVI/296/20 Rady Miejskiej  
w Międzyzdrojach z dnia 1 października 2020r. 
w sprawie uchwalenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego miasta 
Międzyzdroje na terenie ograniczonymi ulica-
mi: Gryfa Pomorskiego, Polną, Adama Wodzicz-
ki,powstałe w wyniku podziału geodezyjnego 
nieruchomości gminnych, dokonanego zgod-
nie z ustaleniami planu.

ucHwAŁA NR XXXIX/454/21
w sprawie wyrażenia zgody na wydzier-

żawienie nieruchomości
W związku z wnioskiem dotychczasowego 

dzierżawcy - spółki realizującej inwestycje na 
działce196/1,196/2, 196/3 obręb 21 miasta 
Międzyzdroje, oraz działce nr 21/4 obręb 16 
miasta Międzyzdroje, o wydzierżawienie te-
renu stanowiącego część działki nr 61, obręb 
20 miasta Międzyzdroje o powierzchni 42,51 
m2, w celu ustawienia kontenera sprzedażo-
wego w celu przedsprzedaży apartamentów, 
proponuje się przeznaczyć ww. część działki do 
wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym 
na okres do 3 lat.

ucHwAŁA NR XXXIX/455/21
w sprawie wyrażenia zgody na wydzier-

żawienie nieruchomości oraz na odstąpie-
nie od obowiązku przetargowego trybu 
zawarcia umowy dzierżawy

W związku z wnioskiem spółki realizującej 
inwestycję Wave Apartments w Międzyzdro-
jach, na działkach nr 446/1 i 446/2 obręb 20 
miasta Międzyzdroje, oraz działce 195 obręb 
16 miasta Międzyzdroje, o wydzierżawienie 
terenu stanowiącego część działki nr 61, obręb 
20 miasta Międzyzdroje o powierzchni 9m2,  
w celu ustawienia reklamy w formie urządzenia 
rekreacji biernej / ławeczki, w celu promocji 
realizowanej inwestycji, proponuje się prze-
znaczyć ww. część działki do wydzierżawienia 
w trybie bezprzetargowym na okres do 4 lat. 
Jednocześnie, w związku ze zmianą miejsca 
posadowienia reklamy oraz jej formy, w celu 
dostosowania do zapisów miejscowego pla-
nu zagospodarowania przestrzennego oraz 
wkomponowania reklamy w otoczenie urzą-
dzane przez Gminę Międzyzdroje w ramach 
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25.08.21r. - Krzysztof SZLASKI
01.09.21 r. - Filip SZYSZKOWSKI
08.09.21 r. - Ewa AKSMAN
15.09.21 r. - Iwona CZYŻ

Z PRAc  RADY  MIEJSkIEJ

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 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

2. wIcEPRZEwoDNIcZĄcY RM 
– Józef Bogusław SuTYŁA  
przyjmuje we wtorki od 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 od 17.00 - 18.00
e-mail mariusz_samolyk@miedzyzdroje.pl, 
nr kontaktowy: 795 862 643.

realizacji inwestycji pn. „Park Ekologiczny”, 
istnieje konieczność uchylenia Uchwały Nr 
XXXII/392/21 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach 
z dnia 25 lutego 2021r. w sprawie wyrażenia 
zgody na wydzierżawienie nieruchomości oraz 
odstąpienie od obowiązku przetargowego 
trybu zawarcia umowy dzierżawy, która była 
podjęta w przedmiotowej sprawie.

ucHwAŁA NR XXXIX/456/21
w sprawie wyrażenia zgody na wydzier-

żawienie nieruchomości oraz na odstąpie-
nie od obowiązku przetargowego trybu 
zawarcia umowy dzierżawy

W związku z wnioskiem dzierżawcy terenu 
o powierzchni 150m2, stanowiącego część 
działki  nr 431/3, obręb 20 miasta Międzyz-
droje, stanowiącego plażę po zachodniej 
stronie zejścia C, na wysokości Hotelu Vienna 
House Amber Baltic, z przeznaczeniem na lokal 
gastronomiczny, o wydzierżawienie dodatko-
wego przyległego terenu o powierzchni 80 
m2, w celu posadowienia ogólnodostępnego 
podestu drewnianego wspartego na palisa-
dzie będącego zabezpieczeniem przeciwsz-
tormowym dla lokalu, a jednocześnie ciągiem 
komunikacyjnym poprawiającym komfort 
przemieszczania się osobom niepełnospraw-
nym ruchowo, umożliwiającym zjazd na plażę  
i dostęp do toalet usytuowanych po zachod-
niej stronie lokalu, proponuje się przezna-
czyć ww. część działki do wydzierżawienia  
w trybie bezprzetargowym na okres do dnia 
31.10.2027r.

ucHwAŁA NR XXXIX/457/21
w sprawie zasad wynajmowania lokali  

i pomieszczeń wchodzących w skład miesz-
kaniowego zasobu Gminy Międzyzdroje

W związku ze zmianą przepisów Ustawy 
z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw 
lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy  
i o zmianie Kodeksu cywilnego z dnia 21 

czerwca 2001 r. (Dz.U.z 2020 r., poz. 611) 
należy zmienić prawo miejscowe uchwalone 
na podstawie tej ustawy, uchwalając nową 
uchwałę w sprawie zasad wynajmowania lokali 
wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu 
Gminy Międzyzdroje.

ucHwAŁA NR XXXIX/458/21
w sprawie przygotowania przez Bur-

mistrza Międzyzdrojów projektu uchwały 
w sprawie ustalenia zasad i warunków 
sytuowania na terenie Gminy Międzyz-
droje obiektów małej architektury, tablic 
reklamowych i urządzeń reklamowych 
oraz ogrodzeń, ich gabarytów, standardów 
jakościowych oraz rodzajów materiałów 
budowlanych z jakich mogą być wykonane

Burmistrz Międzyzdrojów dostrzega 
problem pojawiających się różnorodnych 
tablic reklamowych i urządzeń reklamowych, 
obiektów małej architektury oraz ogrodzeń 
i ich gabarytów, które swoim wykonaniem, 
kolorystyką nie spełniają standardów jakościo-
wych i wizualnych, w takim też celu postanowił 
zapewnić ład wizualny w przestrzeni publicz-
nej miasta i gminy Międzyzdroje. Ustawa z dnia 
11 września 2015 roku o zmianie niektórych 
ustaw w związku ze wzmocnieniem narzędzi 
ochrony krajobrazowej (Dz. U. z 2015 poz. 774), 
przyznała gminom nowe kompetencje do 
ustalania, w formie samodzielnego aktu prawa 
miejscowego, zasad i warunków sytuowania 
obiektów małej architektury, tablic reklamo-
wych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, 
ich gabarytów, standardów jakościowych 
oraz rodzajów materiałów budowlanych,  
z jakich mogą być wykonane. Wprowadziła 
również nowe metody egzekucji przepisów 
prawa miejscowego w sprawie nielegalne-
go umieszczania w przestrzeni publicznej 
ww. elementów. Regulacje te mają na celu 
przeciwdziałanie lokalizowaniu w przestrze-
ni publicznej obiektów małej architektury, 

tablic reklamowych i urządzeń reklamowych  
w sposób przypadkowy, dowolny i negatywnie 
wpływający na estetykę przestrzeni.Ustawa 
wprowadziła również możliwość pobierania 
nowej opłaty reklamowej, jeżeli na nieru-
chomościach albo obiektach budowlanych 
znajdują się tablice reklamowe lub urządzenia 
reklamowe, niezależnie od tego, czy są na nich 
eksponowane reklamy. Może być ona pobiera-
na tylko wówczas, gdy rada gminy ją ustanowi 
i tylko na obszarach, dla których uchwalono 
uprzednio zasady i warunki sytuowania obiek-
tów małej architektury, tablic reklamowych 
i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń. Jak 
stanowi art. 37a ust. 1 ustawy o planowaniu  
i zagospodarowaniu przestrzennym, ustalenie 
zasad i warunków sytuowania obiektów małej 
architektury, tablic reklamowych i urządzeń 
reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabarytów, 
standardów jakościowych oraz rodzajów 
materiałów budowlanych, z jakich mogą być 
wykonane, ustala rada gminy w formie uchwa-
ły. Natomiast w myśl art. 37b ust. 1 ww. ustawy, 
przed podjęciem uchwały, o której mowa  
w art. 37a ust. 1,rada gminy podejmuje uchwa-
łę o przygotowaniu przez burmistrza projektu 
uchwały, o której mowa w art. 37a ust. 1.

Jan węglorz
Przewodniczący Rady Miejskie

Zgodnie z uchwałą Nr XLIX/526/18 Rady Miejskiej 
w Międzyzdrojach z dnia 28 września 2018 r. 
w sprawie ustanowienia tytułów„Zasłużony 
dla Międzyzdrojów” i „Honorowy Obywatel 
Międzyzdrojów” oraz określenia zasad ich 
nadawania osobami uprawnionymi do skła-
dania wniosków są: Burmistrz Międzyzdrojów, 
Przewodniczący Rady Miejskiej, komisje Rady 
Miejskiej, kluby radnych oraz grupy radnych 
posiadających inicjatywę uchwałodawczą, 
jednostki pomocnicze, jednostki organiza-
cyjne, organizacje społeczne, stowarzyszenia, 
związki zawodowe działające na terenie Gminy 
Międzyzdroje, grupa, co najmniej 100 miesz-
kańców Gminy. 

Zgłoszenia składane są do Przewodniczą-
cego Rady Miejskiej w Międzyzdrojach i muszą 
zawierać:

1) dane osobowe kandydata, w tym: nazwi-
sko, imiona, imiona rodziców, datę i miejsce 
urodzenia, adres zamieszkania osoby przed-
stawionej do tytułu (w przypadku zgłoszenia 
przyznania tytułu instytucji jej pełną nazwę 
oraz adres jej siedziby);

2) uzasadnienie wniosku z podpisem 
wnioskodawcy, a w wypadku grupy wniosko-
dawców podpisy uprawnionych osób lub jej 
reprezentanta oraz dane teleadresowe umoż-
liwiające kontakt z wnioskodawcą;

Zgłoszenie może również zawierać dodat-
kowe materiały i informacje lub pisma wraz  
z poparciem wniosku wystosowane przez 
osoby i instytucje publiczne, organizacje, sto-
warzyszenia i inne podmioty.

Jan węglorz
Przewodniczący Rady Miejskiej

„Zasłużony dla Międzyzdrojów” 
i „Honorowy Obywatel Międzyzdrojów”
uprzejmie przypominamy, że 30 września 2021 r. mija termin składania zgłoszeń o 
nadanie tytułów „Zasłużony dla Międzyzdrojów” i „Honorowy obywatel Międzyz-
drojów”. 
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30 lipca br. została podpisana - przez Ma-
teusza Bobka Burmistrza Międzyzdrojów 
i ks. Andrzeja Wańkę - umowa dotacji na 
dofinansowanie realizacji zadania pn. „Wy-
konanie projektu remontu i rewaloryzacji 
kościoła parafialnego pw. Matki Bożej Jasno-
górskiej w Lubinie oraz wykonanie 
prac konserwatorskich i restau-
ratorskich drzwi zewnętrznych 
wejściowych z południowej części 
nawy kościoła”. Zgodnie z uchwałą 
nr XXXVI/437/21 Rady Miejskiej 
w Międzyzdrojach z dnia 27 maja 
2021 r. parafia otrzymała dofinan-
sowanie w wysokości 50 000,00 
zł, co stanowi 91,52 % ogólnych 
kosztów zadania.  

Biorąc pod uwagę wartość 
historyczną kościoła, który jest 
wpisany do rejestru zabytków pod 
numerem A-319, należy wykonać 
pierwsze niezbędne prace związa-
ne z wykonaniem projektu remontu, żeby 
w przyszłości parafia mogła aplikować o 
inne środki finansowe na zachowanie dzie-
dzictwa kulturowego, jakim niewątpliwie 
jest kościół w Lubinie. Proboszcz parafii, 
zgodnie z posiadaną wstępną oceną kon-
serwatorską stanu technicznego kościoła  
w Lubinie, informuje, że  remontu i prac kon-
serwatorsko-restauratorskich wymagają też 
inne elementy budynku, ale projekt to pod-
stawa. Dlatego też w pierwszej kolejności, 

jeszcze w 2021 r., zostanie wykonany projekt  
oraz prace konserwatorskie i restauratorskie 
drzwi wejściowych. 

Kościół neogotycki  zbudowany został 
w latach 1858-1862 r. Zabytek posiada 
wyjątkową wartość historyczną, gdyż re-

prezentuje miejsce chrystianizacji Pomorza 
Zachodniego przez Ottona z Bambergu  
w 1124 r. oraz wartość kulturową, jako atrak-
cja turystyczna. Rozpoczęcie prac pozwoli 
na zachowanie lokalnego dziedzictwa kul-
turowego, ważnego historycznie w regionie 
Pomorza Zachodniego, poprzez renowację i 
zabezpieczenie obiektu bardzo ważnego dla 
społeczności lokalnej.

Neogotycki kościół w Lubinie już znaj-
duje się na turystycznej mapie regionu, ze 

względu na sąsiedztwo Grodziska średnio-
wiecznego w Lubinie, trasy na Wzgórze 
Zielonka i historię bp Ottona z Bambergu. Ze 
skromnego wyposażenia kościoła na uwagę 
zasługują witraże oraz usytuowana przy 
wejściu chrzcielnica z czasów misji biskupa 

bamberskiego św. Ottona, która 
została wykonana z neolitycz-
nych żaren. Wykonanie prac 
konserwatorskich obiektu ko-
ścioła i odtworzenie oryginalnej 
substancji zabytku niewątpliwie 
uczynił go jednym z głównych 
punktów do zwiedzania „Na 
Ottonowym szlaku”, ważnym 
na mapie turystycznej Międzyz-
drojów i Pomorza Zachodniego. 
Dla pasjonatów historii może to 
być doskonałym, fascynującym 
elementem badań i prac nauko-
wych, podtrzymania tradycji 
i dziedzictwa narodowego,  

a dla rozwoju turystyki ciekawy architekto-
nicznie obiekt z unikatowymi zasobami np. 
chrzcielnica z XI. wieku. Piękne położenie 
kościoła na lubińskim wzgórzu już przyciąga 
turystów odwiedzających region Pomorza 
Zachodniego, dlatego warto zadbać o zacho-
wanie  tego dziedzictwa dla przyszłych poko-
leń – podkreśla Mateusz Bobek Burmistrz 
Międzyzdrojów.                            

 Jadwiga Bober
Referat Promocji, Kultury i Turystyki

Parafia w Lubinie uzyskała dotację na ochronę zabytku

Miejska Biblioteka Publiczna w Międzyzdrojach 
jest Ambasadorem etapu lokalnego Ogólno-
polskiego Konkursu „75. urodziny Detektywa 
Blomkvista”, którego organizatorem jest Wy-
dawnictwo Jung-off-ska. Konkurs skierowany 
jest do dzieci i młodzieży w wieku 7-16 lat wraz 
z minimum jedną osobą dorosłą. Ilość dzieci 
nie może być mniejsza niż ilość dorosłych w 
ekipie. Maksymalna ilość uczestników w jednej 
drużynie to 10 osób. Prace (link do filmu) należy 
przesyłać do 25października 2021 r. do Miej-
skiej Biblioteki Publicznej w Międzyzdrojach 
na adres: biblioteka.miedzyzdroje@poczta.
internetdsl.pl

Detektyw Blomkvist autorstwa Astrid Lind-
gren to książka o chłopcu imieniem Kalle, który 
chce być detektywem. Marzy o wielkich kry-
minalnych aferach, strzelaninach i pościgach 
za groźnymi przestępcami. Cóż z tego, skoro 
mieszka w małym miasteczku, w którym od lat 
nie wydarzyło się nic, co zasługiwałoby na mia-
no zbrodni. Czy detektyw Blomkvist znajdzie 
tu jakieś kryminalne zagadki do rozwiązania? 
Przekonajcie się sami.

Celem konkursu jest zapoznanie się mło-
dych czytelników z książkami i audiobookami 
o Detektywie Blomkviscie, propagowanie czy-
telnictwa, pozytywnych postaw społecznych 

i umiejętności pracy w grupie wśród dzieci, 
młodzieży i dorosłych. 

Uczestnicy mają za zadanie nakręcić film 
inspirowany przygodami Kallego Blomkvista i 
jego przyjaciół. Film może trwać maksymalnie 
do 5 minut i może być:

• wierną bądź autorską adaptacją jednej 
ze scen z trzech części przygód Detektywa 
Blomkvista,

• rodzajem trailera – zapowiedzią przyszłego 
dzieła filmowego, czyli dynamicznymi ujęciami, 
które w krótki sposób przedstawią istotne zda-
rzenia i bohaterów z części przygód Detektywa 
Blomkvista,

• rodzajem trasera czyli „zachęcajki” – ujęć, 
które wzbudzą zaciekawienie, ale nie zdradzą 
fabuły, a jedynie oddadzą klimat opowieści.

Film powinien być zrobiony w formacie 
filmowym, w pliku obsługiwanym przez serwer 
YouTube: MOV, MP4, AVI, WMV.

Praca konkursowa musi być zamieszczona 
w serwisie YouTube, np. jako film niepubliczny, 
zawierać tytuł filmu oraz 3-5 zdań opisu (jaki 
fragment bądź rozdział z książki został przed-
stawiony w filmie).

Warunkiem udziału dla Uczestników jest 
złożenie wypełnionego i podpisanego formu-
larza zgłoszeń oraz zgód, tj. zał. 1 regulaminu, 

który dostępny jest bibliotece, na profilu 
biblioteki w serwisie Facebook oraz stronie 
internetowej: www.biblioteka.miedzyzdroje.pl

W zbiorach naszej Biblioteki można znaleźć 
książkę Astrid Lindgren  „Przygody Detektywa 
Blomkvista”, która będzie inspiracją do stwo-
rzenia filmu. 

Prace konkursowe na I etapie konkursu 
ocenią międzyzdrojscy bibliotekarze i wyłonią 
po 3 prace do 25.10.2021 r., które zareko-
mendują do II etapu konkursu. Etap II trwa  
do ogłoszenia wyników, które nastąpi 
06.12.2021 r. Wydawnictwo Jung-off-ska poda 
listę laureatów na swojej stronie internetowej 
http://jungoffska.pl.

Do wygrania będą zestawy audiobooków 
Wydawnictwa Jung-off-ska, zaproszenie na 
wycieczkę po planie filmowym serialu z Wy-
dawnictwem Jung-off-ska oraz indywidualne 
spotkanie „ekipy filmowej” z Edytą Jungowską 
w placówce Ambasadora. 

Więcej informacji oraz regulamin dostępny 
na stronie: 

http://www.biblioteka.miedzyzdroje.pl
http://jungoffska.pl/konkurs
#detektywblomkvist #astridlindgren #jun-

goffska #konkurs
Bibliotekarze 

„75. urodziny Detektywa Blomkvista”
Ogólnopolski Konkurs
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Ośrodek Pomocy Społecznej 
w Międzyzdrojach

ul. Książąt Pomorskich 8
z a t r u d n i 
OPIEKUNÓW 

ŚRODOWISKOWYCH /2 etaty/
w ramach zadaniowego systemu 

czasu pracy  /praca również  
w godzinach popołudniowych           

i wieczornych/
Szczegółowe informacje 
pod nr tel. 91 328 03 11

lub 91 328 10 53 
w godz. 7.30 – 15.30 

od poniedziałku do piątku.

wymagania:
- dyplom w zawodzie lub zaświadcze-

nie o ukończeniu kwalifikacyjnego kursu 
zawodowego w zawodzie.

Oferty (list motywacyjny, kwestiona-
riusz osobowy dla osoby ubiegającej się o 
zatrudnienie, CV z zawartą klauzulą „Wyra-
żam zgodę na przetwarzanie moich danych 
osobowych w celu rekrutacji zgodnie z art. 
6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób 
fizycznych w związku z przetwarzaniem 
danych osobowych i w sprawie swo-
bodnego przepływu takich danych oraz 
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne 
rozporządzenie o ochronie danych)” należy 
składać w siedzibie OPS (skrzynka poczto-
wa umieszczona obok drzwi wyjściowych 
lub drogą elektroniczną na adres: ops@ops.
miedzyzdroje.pl).

Elżbieta Jakubiak
Kierownik OSP

Informujemy, że rozstrzygnięto już prze-
targ na ,,Przebudowę wraz ze zmianą 
sposobu użytkowania części pomieszczeń 
budynku Gimnazjum na pomieszczenia 
dla potrzeb świetlicy środowiskowej 
„ISKIERKA” - OPS, położonego na dz. Nr 

179, obręb nr 21 przy ulicy kolejowej 33 
w Międzyzdrojach”.

Do przetargu przystąpił Rzemieślniczy 
Zakład Ogólnobudowlany Henryk Sze-
chlicki z siedzibą w Kamieniu Pomorskim,  
z którym Burmistrz Międzyzdrojów podpisał 

umowę.  Wykonawca 
wycenił roboty na kwotę 
584 428.24 zł.

- Cieszę się, że mię-
dzyzdrojska "Iskierka" 
doczekała się remontu  
i tym samym, że udaje się 
nam realizować szeroko 
rozumianą politykę spo-
łeczną, która dedykowana 
jest wszystkim mieszkań-
com - od najmłodszych 
do najstarszych. Mam 
nadzieję, że finał prac 
remontowych w "Iskierce" 
przysporzy dzieciom wiele 
radości - mówi burmistrz 
Mateusz Bobek.

Termin zakończenia 
prac przewidziano na 
30.11.2021 roku.

Biuro Burmistrza 
Międzyzdrojów

Roztrzygnięcie przetargu na remont 
świetlicy środowiskowej „Iskierka”

W ramach zajęć  w Środowiskowym Domu 
Samopomocy w Międzyzdrojach prowadzo-
nych jest wiele treningów między innymi: 
trening  umiejętności zachowań społecz-
nych, którego celem jest kształtowanie 
poprawnych zachowań i pozytywnych relacji 

w miejscach użyteczności publicznej w urzę-
dach, instytucjach  kultury oraz sklepach. 
Rozpoznawanie problemów w zakresie 
umiejętności społecznych u uczestników, 
pobudzenie u nich motywacji  do posze-
rzania  repertuaru zachowań społecznych, 

zmiana zachowań na 
bardziej aktywne spo-
łecznie.                                                                                            

Trening umiejętności  
społecznych to metoda 
uczenia się umiejętno-
ści interpersonalnych 
przez osoby, które z ja-
kiegoś powodu mają 
trudności w relacjach  
i zachowaniu w grupie. 
Uczestnicy uczą się jak 
w aktywny i twórczy 
sposób zagospodaro-
wać czas wolny, mają 
możliwość integracji  
z grupą, kontaktu z przy-
rodą i sztuką. Dlatego 
też zorganizowana zo-
stała wspólna wyprawa 
do Bałtyckiego Parku 
Miniatur w Międzyz-
drojach. 

Na terenie Parku rozmieszczonych jest 
30 miniatur. Można zobaczyć tam między 
innymi zmniejszoną wersję latarni Nida na 
Litwie, Domu Bractwa Czarnogłowych na 
Łotwie, Pałacu Kadriorg w Estonii, Soboru 
Zmartwychwstania Pańskiego w Rosji, latarni 
Bengtskär w Finlandii, zamek Skokloster  
w Szwecji, latarnię Christianso w Danii oraz 
Bramę Brandenburską. Oczywiście nie mo-
gło zabraknąć polskich akcentów, jak zamek 
w Malborku, czy latarnia w Świnoujściu. 

Spacer po Bałtyckim Parku Miniatur był 
bardzo interesujący. Przewodnik w spo-
sób ciekawy i z pełnym zaangażowaniem  
przekazał nam historie poszczególnych 
miejsc. Pogoda dopisała więc wszyscy  
w dobrych nastrojach udaliśmy się na lody 
dla ochłody.                                  Anna Frymus 

Terapeuta zajęciowy 

Spacer po Bałtyckim Parku Miniatur
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HISToRIA

77 lat temu wybuchło Powstanie War-
szawskie. Przez 63 dni powstańcy prowa-
dzili heroiczny i samotny bój z wojskami 
hitlerowskimi, których celem było uwol-

nienie Polski z rąk niemieckiej okupacji.  
1 sierpnia o godzinie 17:00 w Międzyzdro-
jach, w Warszawie, jak i w innych miastach 
zawyły syreny alarmowe. To gest upamięt-

niający poległych w czasie Powstania War-
szawskiego – hołd oddawany bohaterom 
powstańczego zrywu. To moment zadumy,  
z którym często przychodzi wzruszenie. 

O godzinie „W” ratow-
nicy Wodnego Ochotni-
czego Pogotowia Ratun-
kowego wraz z plażo-
wiczami przystanęli do 
uczczenia pamięci po-
ległych. Na placu przed 
budynkiem Państwowej 
oraz Ochotniczej Straży 
Pożarnej zawyły syreny 
wozów strażackich, a zu-
chy i harcerze X Szczepu 
„Gniazdo” ZHP uczcili ich 
pamięć na cmentarzu ko-
munalnym przy grobach 
międzyzdrojan,  walczą-
cych w Powstaniu.

Zuchy i Harcerze w obecności Beaty 
Kiryluk, zastępczyni Burmistrza Międzyzdro-
jów, Anny Lysiuk ze Stowarzyszenia Kresy 
Wschodnie Dziedzictwo i Pamięć oraz Marka 

Godzina „W” w Międzyzdrojach 
w 77. rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego

Czarlińskiego - mieszkańca Międzyzdrojów, 
złożyli biało czerwone kwiaty miedzy innymi 
na grobie  św. pamięci Pani Marii Żbik. Pani 
Maria była pielęgniarką w czasie Powstania 
Warszawskiego. Podczas walk zginął jej na-
rzeczony i do śmierci już nie wyszła za mąż. 
Po upadku powstania i wkroczeniu wojsk 
sowieckich oraz polskich od wschodniej 
strony Wisły, dołączyła do nich i szła z nimi 
aż do Berlina jako pielęgniarka. Po wojnie 
osiedliła się w Międzyzdrojach była jedną  
z pierwszych pionierów naszego miasta. Do 
Warszawy już nie powróciła, zdając sobie 
sprawę co czekało ludzi związanych z Ar-
mią Krajową. Pracowała w Międzyzdrojach  
u boku niemieckiego lekarza dr. Alfreda 
Trosta. Samotna i skromna niechętnie opo-
wiadała o przeszłości. Opieki i schronienia 
udzielała jej rodzina Państwa Kurc, którzy po 
jej śmierci chcąc uchronić ją od zapomnienia 
ufundowali pomnik nagrobny.  

Pamiętajmy o Naszych bohaterach - to 
Oni kształtowali i kształtują Naszą tożsamość 
- i narodową i naszą małą społeczną. 

Tomasz Rychłowski
UM Międzyzdroje

W rok po zakończeniu II wojny światowej  
w Świnoujściu rozpoczynają swoją działal-
ność pierwsze drużyny harcerskie. W 1946 r. 
powstaje 1 Męska Drużyna Harcerska 
im. Zawiszy Czarnego w Świnoujściu, 
której drużynowym zostajedruh Jerzy 
Kobylański. Zaś we wrześniu 1947r.w 
Międzyzdrojach swoją działalność 
rozpoczyna 1 Męska Drużyna Harcer-
ska im. Zawiszy Czarnego (o tej samej 
nazwie co w Świnoujściu). A zadziało 
się to za sprawą dwóch druhów: 
cenionego i znanego instruktora z 
Wielkopolski podharcmistrza Leona 
Marciniaka, który otrzymał pracę 
na stanowisku nauczyciela i uczył 
geografii w szkole podstawowej przy ul. 
Kolejowej 33 w Międzyzdrojach, i prawie 
pełnoletniego druha Bronisława Chmielow-
skiego, ucznia I Liceum Ogólnokształcącego 
w Świnoujściu. Według zapisów Archiwum 
Państwowego w Szczecinie, w kilka miesięcy 
dochodzi do utworzenia się Hufca w Mię-
dzyzdrojach (odnotowano datę powstania 
na 1 lutego 1948r.), a jego komendantem 
miał zostać rzekomo phm. Leon Marciniak.

W największym rozkwicie międzyzdroj-
skie harcerstwo liczyło prawie 10 gromad 
zuchowych i drużyn harcerskich, które były 
w strukturach: IX Szczepu „Klif” ZHP działa-

jącego przy dawnej szkole podstawowej, 
która znajdowała się przy ul. Kolejowej 33 
oraz X Szczep im. Krzysztofa Arciszewskie-

go przy nowej szkole podstawowej przy  
ul. Leśnej 17.

W związku z obchodzoną w przyszłym 
roku 75. rocznicą powstania harcerstwa 
w Międzyzdrojach, z inicjatywy X Szczepu 
„Gniazdo” ZHP, pragniemy zaprosić do kon-
kursu polegającego na zaprojektowaniu 
okolicznościowej tablicy upamiętniającej 
życie i harcerską działalność na międzyzdroj-
skiej ziemi.  Konkurs ma charakter otwarty, 
skierowany jest do dzieci i młodzieży (za 
zgodą rodzica/prawnego opiekuna) oraz 
osób pełnoletnich, które kiedyś należały do 
harcerstwa lub obecnie działają jako zuchy 

lub harcerze na terenach Gminy Międzyzdro-
je, do osób, które bardzo są przywiązane lub 
wyrażają chęć przynależności do działalno-

ści harcerskiej. 
Projekt tablicy-płaskorzeźby 

uwzględniający tekst oraz akcenty 
harcerskie (motyw odzwierciedlają-
cy działalność zuchową i harcerską 
na Międzyzdrojskiej ziemi) powinien 
wskazywać symbolikę harcerską  
i narodową.  

Autor wygranego projektu ta-
blicy otrzyma nagrodę rzeczową  
w wysokości 1000 zł oraz jego imię  
i nazwisko zostanie zamieszczone 
na pamiątkowej tablicy. 

Tablica zostanie umieszczona na terenie 
lub na elewacji budynku dawnej szkoły 
w Międzyzdrojach (Centrum Integracji 
Społecznej, ul. Kolejowa 33) na zachodniej 
ścianie, przed wejściem do budynku.

Regulamin konkursu dostępny jest pod 
adresem strony Hufca Ziemi Wolińskiej 
ZHP:  https://swinoujscie.zhp.pl/konkurs/
regulamin.pdf

Konkurs jest dofinansowany z budżetu 
Gminy Międzyzdroje.

Zapraszamy serdecznie do udziału!

X Szczep „Gniazdo” ZHP
w Międzyzdrojach

 

Zaprojektuj harcerzom tablicę pamiątkową
Na początku jesieni 2022 r. zuchy i harcerze z Międzyzdrojów będą obchodzili 75. rocznicę powstania harcerstwa w Gminie Mię-
dzyzdroje. Z okazji tej nadchodzącej rocznicy przygotowany został konkurs o tematyce patriotycznej.
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SPoRT, NATuRA

Kilka tygodni temu w lokalnej rozgłośni ra-
diowej można było usłyszeć ciekawą audycję 
z udziałem słuchaczy. Jej tematem były dziki 
–w kontekście szkód jakich dokonują w mie-
ście. Jakież było jednak moje zaskoczenie, 
gdy usłyszałem bardzo ostrą reakcję redak-
tora prowadzącego na głos słuchacza, który 
powiedział, że problem spowodowaliśmy 
my sami, gdyż rozbudowując nasze osady  
i osiedla, wchodzimy na tereny  zamieszkiwa-
ne przez zwierzęta, a te niechętnie wynoszą 
się z tych miejsc. Pan redaktor raczył wyrazić 
swoją opinię, że to człowiek jest najważniej-
szą częścią ekosystemu i pozostali muszą się 
do niego dostosować. Czy aby na pewno? 

Oczywistym jest, że rozwój cywilizacyj-
ny niesie za sobą wiele korzyści. Niestety 
korzyściom tym towarzyszy także wiele 
zagrożeń.  Największym jest presja, jaką 
rozwijający się gatunek ludzki wywiera na 
swoje otoczenie, w tym na dziką przyrodę. 
Na całe szczęście, o czym radiowy redaktor 
był uprzejmy zapomnieć, rozwój człowieka 
powoduje także zwiększenie jego świado-
mości oraz poziomu wiedzy na temat zasad 
funkcjonowania natury. To rodzi nadzieję, że  
w pewnym momencie następuje opamię-
tanie i zrozumienie, że bez przyrody nasze 
życie jest zagrożone i musimy powziąć 
działania, które pozwolą nam postępować w 
ramach zrównoważonego rozwoju. Niestety 
na przeszkodzie ku temu zawsze stoją pie-
niądze. Wystarczy wspomnieć o działaniach 
„patodeveloperów,” nierozumnych i dążą-
cych do maksymalizacji zysku za wszelką 
cenę farmerach, o korporacjach i wielkich 
firmach, pazernych przemysłowcach, itd.  

Tymczasem obok nas żyją zwierzęta – 
nasi sąsiedzi. Oni byli tutaj pierwsi, to oni 
mieszkali tutaj znacznie wcześniej niż my. 
Nadmierna liczebność dzików  nie wzięła się 

znikąd, a jest efektem przekształcenia przez 
nas krajobrazu rolniczego w wielkoobsza-
rowe uprawy, które dostarczają tak dużej 
ilości wysokokalorycznego żeru, iż popula-
cja reagują zwiększoną rozrodczością. Jeśli 
dodamy do tego, iż jedynym wrogiem natu-
ralnym dzików są nieliczne duże drapieżniki 
jak wilk czy ryś, których ostoje są non stop 
penetrowane przez ludzi, zaś obecność  
w przyrodzie postrzegana jako zagrożenie 
dla hodowli owiec i bydła, a myśliwi próbu-
jący poprzez odstrzał zmniejszać pogłowie 
dzika są obiektem niewybrednych ataków,  
no to skutki są widoczne jak na dłoni. 

Przed II Wojną Światową dzik był zwie-
rzęciem puszczańskim, występował jedynie  
w dużych kompleksach leśnych. Dziś wy-
stępuje wszędzie, a są watahy, które przez 
niemal cały rok żyją wyłącznie na polach. 
Wielkołanowe uprawy dają im „suty stół” 
i bezpieczne schronienie. Jeśli dodamy do 
tego nasze śmietniki – często źle zabezpie-
czone - za to  dostarczające atrakcyjnego żeru 
i wabiące zapachami, a także niepoważnych 
obywateli, celowo dokarmiających dziki no 
to sąsiedztwo zaczyna się robić kłopotliwe. 

Ale oprócz dzików mamy także innych 
sąsiadów. Mamy lisy – których nadmierna 
liczebność to  również efekt naszego rozwo-
ju cywilizacyjnego. Rozrzucając szczepionki 
przeciwko wściekliźnie wyeliminowaliśmy  
w dużej mierze najgroźniejszego wroga na-
turalnego lisów – wściekliznę. Dzięki temu,  
ta groźna choroba nie zagraża już nam tak 
bardzo. Za to lisy mają się aż nazbyt dobrze. 
One także uwielbiają nasze śmietniki, wysy-
piska i składowiska odpadów. 

Obok nas albo o zgrozo z nami, mieszka-
ją  kuny, które doprowadzają nas do pasji, 
gryząc samochodowe kable i niszcząc ocie-
plenia budynków. 

Jak tak się bliżej zastanowić, to nasze 
sąsiedztwo coraz bardziej  nam przeszka-
dza. Nietoperze zanieczyszczają strychy, 
jaskółki brudzą elewacje, pszczoły żądlą, 
czaple, kormorany i foki  wyjadają ryby, dziki 
buchtują i niszczą ogródki, lisy kradną drób, 
zające zgryzają niektóre uprawy, podobnie 
zwierzyna płowa… Słyszałem nawet zdanie, 
że ptaki nie dają rano spać, no i zanieczysz-
czają parapety.  Przeszkadza nam już prawie 
wszystko to, co kiedyś było normalnym 
składnikiem natury. Sami przekształcamy 
ekosystemy, wywieramy na nie presję po-
nad miarę, penetrujemy, zabudowujemy, 
niszczymy, a potem dziwimy się, skąd biorą 
się problemy z sąsiedztwem.

   Może warto choć na chwilę pomyśleć 
o zwierzętach w kategoriach – nasi sąsie-
dzi, naturalny składnik naszego otoczenia. 
Tam gdzie trzeba,  starajmy się naprawiać 
nasze błędy, gdy to konieczne regulujmy 
liczebność populacji zwierząt i nie bądźmy 
w tym względzie  hipokrytami, ale w innych 
przypadkach może po prostu zrezygnuj-
my czasem z naszego pełnego komfortu  
i pomyślmy o nich? Może nie wszędzie mu-
simy wejść, nie wszędzie wjechać, może nie  
w każdym miejscu trzeba postawić osiedle 
albo wybudować autostradę? Niebawem  
rykowisko – czas godów jelenia szlachet-
nego, las zacznie rozbrzmiewać rykiem 
godowym byków. Czy znów przepłoszy je 
horda grzybiarzy krzyczących w niebogłosy 
od świtu do zmroku? 

Może zamiast krytykować leśników, my-
śliwych czy służby miejskie, warto czasem 
pogodzić się z sąsiedztwem i podejść do 
przyrody z szacunkiem? Życzę wszystkim 
jak najlepszych relacji z sąsiadami – tymi zza 
ściany i tymi z lasu opodal. 

Radosław Skórkowski
Referat Ochrony Środowiska 

i Gospodarki Komunalnej 

Zwierzęta. Nasi sąsiedzi.

Zawodnicy TKS Jantar Wolin i Mię-
dzyzdroje  zakończyli "Akcję Letnią 
2021".  W dniach 2-13 sierpnia  w ma-
lowniczo położonym Pałacu nad Je-
ziorem w Chociwlu tancerze trenowali 
pod okiem wyjątkowo licznego w tym 
roku grona instruktorskiego, znaleźli 
się wśród nich Marcin Wojtkowiak, 
Dominika Rucińska, Robert Rowiński, 
Justyna Gierłowska, Marcin Kleist.

Pomiędzy codziennymi,  wielo-
godzinnymi  treningami  uczestnicy 
spędzali aktywnie czas na basenie 
i kortach tenisowych. Nie zabrakło 
dyskotek, gier i zabaw oraz licznych 
konkursów.

Głównym celem obozu było przy-
gotowanie się do nowego sezonu 
tanecznego. "Akcja Letnia" TKS Jantar  
odbyła się dzięki dofinansowaniu ze 
środków Gminy Międzyzdroje i Wolin.  

Anna Zjawińska 
Prezes TKS Jantar

Roztańczony obóz
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oGŁoSZENIE

Dzień tygodnia 

poniedziałek 

piątek 

Lokalizacja odbioru

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

Aleja Róż, Armii Krajowej, Bukowa, Dąbrowskiej, Gintera, Góra Filaretów, Kolejowa, Konopnickiej, Leśna, Lipowa, Niepodle-
głości, Norwida, Orla, Orzeszkowej, Piaskowa, Piastowska, Plater, Polna, Przy Wodociągach, Skłodowskiej, Słowiańska, Stroma, 
Usługowa, Ustronie Leśne, Wiejska, Wolińska, Zwycięstwa 

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych z terenów miejskich i wiejskich  
Gminy Międzyzdroje dla nieruchomości zamieszkałych oraz dla nieruchomości w części zamieszkałych                

i  w części niezamieszkałych w okresie od 01.09.2021 r. do 31.12.2021 r.  

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

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

Dzień tygodnia 

poniedziałek 

czwartek

Lokalizacja odbioru 

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

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

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

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

Dzień tygodnia 

wtorek 

czwartek 

Lokalizacja odbioru 

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

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

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

Dzień tygodnia 

piątek 

01.09.2021 środa 
od 06.09.2021  wtorek 

Lokalizacja odbioru 

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

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

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

Dzień tygodnia 

środa (1x na 2 tygodnie)

środa  (1x na 2 tygodnie)

Lokalizacja odbioru 

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

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

08.09.2021r. , 22.09.2021r.,  06.10.2021r., 20.10.2021r.,  03.11.2021r., 17.11.2021r.,  01.12.2021r., 15.12.2021r., 29.12.2021r.

01.09.2021r. , 15.09.2021r., 29.09.2021r.,  13.10.2021r., 27.10.2021r.,  10.11.2021r., 24.11.2021r.,  08.12.2021r., 22.12.2021r. 
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oGŁoSZENIA, AkTuALNoścI

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

(odpady komunalne stanowiące pozostałości po uprzednim wysegregowaniu frakcji odpadów)  

1 x w tygodniu – środa Biała Góra 8, Grodno II – III , Lubin, Wapnica, Wicko, Zalesie

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

1 x w tygodniu – czwartek Biała Góra 8, Grodno II – III , Lubin, Wapnica, Wicko, Zalesie

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

02.09.2021r. , 09.09.2021r., 16.09.2021r., 23.09.2021r., 30.09.2021r., 07.10.2021r., 14.10.2021r., 21.10.2021r., 28.10.2021r. 

11.11.2021r., 25.11.2021r., 09.12.2021r., 23.12.2021r.

1 x w tygodniu  –  czwartek

1 x na 2 tygodnie  –  czwartek

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

07.09.2021r. , 21.09.2021r., 05.10.2021r., 19.10.2021r., 02.11.2021r., 16.11.2021r., 30.11.2021r., 14.12.2021r., 28.12.2021r. 1 x na 2 tygodnie  –  wtorek

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

08.09.2021r., 06.10.2021r.,  03.11.2021r., 01.12.2021r., 29.12.2021r. 1 x na 4 tygodnie  –  środa

W związku  z  przypadającymi  dniami  wolnymi  w roku  2021,  
podajemy planowane daty odbioru odpadów za przypadające w dni wolne:

	 01.11.2021r.			 	 	 Wszystkich	Świętych					 	 	 	 30.10.2021r.	
	 11.11.2021r.		 	 	 Narodowe	Święto	Niepodległości		 	 	 BEZ	ZMIAN	11.11.2021r.	

Terminy objazdowej zbiórki odpadów wielkogabarytowych i zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego

Część Zachodnia miasta 
15.09.2021 r.   
13.10.2021 r. 
09.11.2021 r.

Część Wschodnia miasta 
16.09.2021 r. 14.10.2021 r. 
10.11.2021 r.

Gmina 17.09.2021 r. 
15.10.2021 r., 12.11.2021 r.

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

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

Gmina	-	Biała	Góra	8,	Grodno	II,	III,	Zalesie,	Wicko,	Wapnica,	Lubin

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

Wioletta Sosińska  Referat Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej 

Przypominamy, że od 2021 roku na 
terenie Gminy Międzyzdroje obowiązu-
ją dwa różne harmonogramy odbioru 
odpadów:

I – dotyczy mieszkańców należących do 
gminnego systemu gospodarki odpadami                                                                       

zobowiązanych do złożenia deklaracji  
o wysokości opłaty za gospodarowanie 
odpadami. 

II – dotyczy przedsiębiorców zobowiąza-
nych do zawierania indywidualnych umów 
w zakresie usługi odbioru i zagospodaro-
wania odpadów, w których zawarty jest 

szczegółowy wykaz odpadów i warunki 
ich odbioru.  

Zgodnie z powyższym informujemy, 
że harmonogramy zamieszczane na 
gminnych stronach internetowych; BIP.
miedzyzdroje.pl i miedzyzdroje.pl oraz pu-
blikowane w Informatorze Samorządowym 
Gminy Międzyzdroje odnoszą się wyłącznie 
do  mieszkańców należących do gminnego 
systemu gospodarki odpadami. 

wioletta Sosińska 
Referat Ochrony Środowiska 

i Gospodarki Komunalnej 

RÓŻNE HARMONOGRAMY OBIORU ODPADÓW 
DLA MIESZKAŃCÓW I PRZEDSIĘBIORCÓW
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SPoRT

* 1–15.09.2021r.  – wystawa rysunków 
Marcina Grabii „Z podróży”, Międzynarodo-
wy Dom Kultury;

*  4.09.2021r. – Pożegnanie lata z Radiem 
Szczecin, godz. 10:00 – 15:00, plaża przy 
zejściu E – Miejska Strefa Malucha; 

* 5.09.2021r. – Pożegnanie lata z Radiem 
Szczecin – godz. 14:00 – 17:00 zabawy  

kALENDARZ IMPREZ: wRZESIEŃ 2021
i animacje dla dzieci – Aleja Gwiazd i Plac 
Gwiazd, godz.18:00 koncert Mesayah - 
amfiteatr;

* 8.09.2021r. – Kobiety z PRL-U, piękno  
i praca, plenerowa wystawa i spotkanie  
z autorem Andrzejem Ryfczyńskim, 
godz.18:00, Park Zdrojowy im. F. Chopina; 

* 16.09.2021r. – Plenerowa biesiada  
z humorem, godz. 18:00, Park Zdrojowy  
im. F. Chopina;

* 25.09.2021 r. – Święto pieczonego 
ziemniaka, godz. 14:00, boisko przy Szkole 
Podstawowej nr 2 w Wapnicy ;

* 24 – 26.09.2021r.  – Spotkania Arty-
styczne Seniorów, Międzynarodowy Dom 
Kultury, amfiteatr;                                                 

Redakcja

Tego dnia pod wieczór przy Alei Gwiazd rozpoczął 
się XXII Międzynarodowy Mityng Lekkoatletyczny 
im. Władysława Komara i Tadeusza Ślusarskiego. 
Impreza poświęcona jest pamięci mistrzów 
olimpijskich Władysława Komara (pchnięcie kulą 
- 1972r. – Monachium, złoty medal)  i Tadeusza 

Ślusarskiego (skok o tyczce - 1976r. Montreal, zło-
ty medal, 1980r. – Moskwa, srebrny medal), którzy 
17 sierpnia 1998r., wracając z organizowanych 

w Międzyzdrojach zawodów, zginęli tragicznie  
w okolicach Przybiernowa. Dla uczczenia pamię-
ci Władysława Komara i Tadeusza Ślusarskiego 
w dniu ich śmierci organizowany jest mityng,  
w którym odbywają się konkursy pchnięcia kulą 
VIP i skoku o tyczce. 

 Dzień wcześniej tj. 16.08. o godz. 19:00,  
w kościele parafialnym pw. św. Piotra Apostoła 
odbyła się  msza św. o pokój duszy olimpijczy-
ków.     

W konkursie skoku o tyczce udział wzięło 11 
tyczkarzy, w tym czterech uczestników tegorocz-
nych igrzysk olimpijskich w Tokio. W rywalizacji 
tyczkarzy nie zabrakło również i  naszych zawod-
ników:  Piotra Liska, Pawła Wojciechowskiego, 
Roberta Sobery i Sebastiana Chmary juniora.  
I miejsce w konkursie zajął Matt Ludwig.  Ame-
rykanin w najlepszej próbie pokonał poprzeczkę 
zawieszoną na wysokości 5,65 m. II miejsce 
wywalczył zawodnik z Łotwy Marek Arents  
z wynikiem 5.60, a III miejsce Paweł Wojciechow-
ski z wynikiem 5.50. 

W pchnięciu kulą VIP wystąpili artyści, byli 
sportowcy oraz przyjaciele tragicznie zmarłych 
mistrzów olimpijskich. O wygraną, w strugach 
deszczu, dzielnie walczyli m.in. aktor Zbigniew 
Buczkowski, mistrz olimpijski Jacek Wszoła,  

Andrzej Supron, a także Mateusz Bobek, bur-
mistrz Międzyzdrojów. Spośród  11 zawodników 
najlepszym okazał się Antoni Niemczak, mara-
tończyk, mistrz Polski w maratonie z 1980r.  

Relację na żywo z  przebiegu zawodów moż-
na było śledzić na antenie TVP Sport.  Podczas 
mityngu podziękowanie za wzorową organi-
zację imprez promujących wartości olimpijskie  
i olimpijczyków otrzymał Mateusz Bobek, bur-
mistrz Międzyzdrojów.  Na imprezie nie zabrakło 
uczestników tegorocznych igrzysk olimpijskich 
w Tokio. Najbardziej „rozchwytywanym” przez 
chętnych do zrobienia wspólnego zdjęcia  był 
zdobywca brązowego medalu w biegu na 800 
m - Patryk Dobek.  

Anetta czyżak
UM Międzyzdroje

W Międzyzdrojach na sportowo 
Międzyzdroje nie zwalniają tempa! oprócz aktywności sportowych proponowanych codziennie na plaży w Miejskiej Strefie 
Aktywności, 17  sierpnia br. można było też pobiegać. Rano, jak co roku, wystartował Bieg śniadaniowy. w biegu o charakterze 
rekreacyjnym, udział wzięło 500 uczestników,  a trasa biegu, ulicami miasta, nie przekroczyła 5 km.  


