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Międzyzdroje nie zwalniają tempa -
budynki oświatowe zyskują nowe oblicze
Rozpoczęte u progu nowej kadencji działania związane z modernizacją bazy oświatowej i społecznej zaczynają przynosić wymierne 
efekty. Pomimo tego, że miniony i początek obecnego roku naznaczone były jeszcze pandemią, dzieje się w tym zakresie bardzo 
dużo. Rok 2022 prezentuje się szczególnie okazale i optymistycznie. 

Otwarcie świetlicy środowiskowej Iskierka (uM)

Podpisanie umowy na opracowanie 
dokumentacji projektowej w ramach 
modernizacji budynku Przedszkola Miej-
skiego nr oraz Szkoły Podstawowej nr 1  
w Międzyzdrojach (uM)

SP 1 w Międzyzdrojach - budowa bieżni (miedzyzdroje.tv)

Prześledźmy w takim razie, co w ostatnim 
okresie się wydarzyło i co się jeszcze wy-
darzy?

27 maja burmistrz podpisał umowę na 
opracowanie dokumentacji projektowej mo-
dernizacji budynku Przedszkola Miejskiego 
przy ul. Myśliwskiej oraz Szkoły Podstawowej 
nr 1 przy ulicy Leśnej. W międzyczasie do-
wiedzieliśmy się, że nasza Gmina pozyskała 
dofinansowanie w wysokości 5 mln zł z Rzą-
dowego Programu Inwestycji Strategicznych 
na realizację każdego z tych zadań.

W Szkole Podstawowej nr 1, po wyko-
nanej, już w tej kadencji, termomoderni-
zacji, oprócz prac remontowych, na które 
pozyskano środki, o których mowa wyżej, 
prowadzone będą prace związane z remon-
tem łazienek i toalet, na co Gmina wcześniej 
zabezpieczyła, środki w wysokości niespełna 
240 000 zł. 

zaangażowaniu), harcówki i Świetlicy Środo-
wiskowej Iskierka,  kontynuowane są prace 
związane z windą, a cały budynek podlega 
gruntownej termomodernizacji.

Jak weźmiemy jeszcze pod uwagę od-
dany do użytku - na przełomie zeszłego  
i obecnego roku - nowy żłobek, który  
„przytulony” został do budynku przedszkola  
– który wkrótce gruntownie wyremon-
tujemy, to uzasadnione jest to,  co mówi 
burmistrz Mateusz Bobek:

- Wiem, że jest jeszcze sporo do zrobienia, 
ale to, co udało się już do tej pory wykonać to 
spory skok w kierunku pełnego rozwoju naszej 
Gminy. Rozwoju, którego owoce dedykujemy 
kolejnym pokoleniom. Możemy śmiało stwier-
dzić, że w wyniku przeprowadzonych prac  
i tych, które jeszcze wykonamy - na co mamy 
już zabezpieczone środki finansowe – prak-
tycznie cała baza oświatowa zostanie w 100% 
gruntownie zmodernizowana i doposażona. 
Będziemy mogli być dumni z tego, w jaki spo-
sób stworzyliśmy warunki do rozwoju naszych 
dzieci i młodzieży, nie zapominając przy tym 
oczywiście o naszych Drogich Seniorach!

Jak zaznacza burmistrz, głównym zało-
żeniem wszelkich działań jest tworzenie  
i rozwój przyjaznego miasta, z otwartą prze-
strzenią publiczną. Miasta bez barier, z dużą 
liczbą miejsc do spędzania czasu wolnego, 
rozwoju, rekreacji, wypoczynku i spotkań. 
Przede wszystkim miasta z dostępem do 
edukacji, kultury i sportu dla wszystkich 
-  bez wyjątku. 

Biuro Burmistrza Międzyzdrojów

Przypomnijmy, że w ramach zagospo-
darowania terenu przy tej szkole jeszcze  
w lutym tego roku rozszerzono zakres prac 

o budowę bieżni lekkoatletycznej (wraz ze 
skocznią w dal) na co środki w wysokości 
niespełna 126 000 zł. zabezpieczono w ra-
mach budżetu obywatelskiego na rok 2022. 

Nie zapominamy również o Szkole Pod-
stawowej nr 2 w Wapnicy. W kwietniu tego 
roku burmistrz podpisał umowę z firmą Bau-
effect SP. z o.o. ze Szczecina na budowę sali 
gimnastycznej przy tej szkole. Wartość prac 
opiewa na kwotę ok. 3,5 mln zł. Warto wspo-
mnieć, że w lutym br. zakończone zostały 
prace remontowe łazienek i sanitariatów, 
które właściwie rozdzielają poszczególne 
grupy wiekowe dzieci i osoby dorosłe. Jest 
sprawą oczywistą, że łazienki i sanitariaty 
dostosowane zostały do potrzeb osób  
z niepełnosprawnościami.

Ponadto w daw-
nym budynku po 
Gimnazjum, przy 
ulicy Kolejowej, 
który przeznaczony 
został na Centrum 
Integracji Społecz-
nej, prowadzone 
są kolejne prace. 
Po wyremontowa-
niu pomieszczeń 
dla Klubu Seniora, 
Środowiskowego 
Domu Samopo -
mocy, organizacji 
emeryckich (przy 
dużym ich własnym 
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Część kontenerów została zadaszona wiatą 
stalową, powstał kontener socjalno-biurowy, 
rozstawione zostały też kontenery na odpa-
dy. Wyznaczone zostały pasy ruchu, miejsca 
postojowe i rozładunkowe. Innymi słowy 
nasze miasto doczekało się nowoczesnego 
miejsca, które niewątpliwie przysłuży się 

Drodzy Mieszkańcy!
Budowa nowoczesnego Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów 
Komunalnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą dobiegła końca. 
Nasz międzyzdrojski PSZOK zyskał ogrodzony, skanalizowany, oświe-
tlony plac wyposażony w pojemniki i kontenery do zbiórki odpadów.

mieszkańcom. Kwota prze-
znaczona na realizację tego 
zadania to 1.638.360 zł. 

Przed nami kolejne wy-
zwania! Działamy! 

Mateusz Bobek 
Burmistrz Międzyzdrojów

Najkorzystniejszą ofertę przetargową przed-
stawiła firma ANMIT s.c. Teresa Wróblewska 
Michał Wróblewski ze Szczecina.

Realizacja przygotowywanego projektu 
instalacji monitoringu - w pierwszej kolejno-
ści - ma objąć obszar od skrzyżowania ulic 
Zdrojowej i Bohaterów Warszawy poprzez 
Promenadę, plac przy hotelu Amber Baltic  
i kładkę miejską do Parku Chopina oraz Parku 
Zdrojowego.

W kolejnych etapach projekt zakłada 
instalację monitoringu w pozostałych czę-
ściach miasta. W projekcie uwzględniono 
również wprowadzenie otwartego punktu 
dostępu, umożliwiającego mieszkańcom 

oraz turystom bezpłatne korzystanie z In-
ternetu (tzw. hotspot).

Monitoring Miejski obejmie dział-
ki: nr 258, 264, 224/2, 224/3, 224/5, 
60/10, 60/8, 256, 77, 60/7, 255/3, 
255/2, 255/1 obręb Międzyzdroje 20.

Adres obiektu: Park Zdrojowy, 
Park Chopina, Park Gwiazd, Plac 
Molo, Nowe Pawilony, miasto Mię-
dzyzdroje.

Kwota realizacji zadania to 867 
000.00 zł.

- Szanowni Państwo - będzie bez-
pieczniej! Nasze miasto zasługuje na 
wszelkie  nowoczesne rozwiązania na 
miarę XXI wieku - mówi burmistrz.
Biuro Burmistrza Międzyzdrojów

W Międzyzdrojach wdrożony zostanie system  monitoringu miejskiego
30 maja br. burmistrz Mateusz Bobek podpisał umowę  na ,,wykonanie systemu monitoringu wizyjnego Miasta Międzyzdroje, sys-
temu rozgłaszania dźwiękowego oraz punktów bezprzewodowego dostępu do Internetu w ramach zadania pn. Monitoring miejski”.

Warto podkreślić, że pierwotna umowa  
z wykonawcą zakładała oddanie obiektu do 
końca 2022 roku. Zwiększenie  jego poten-
cjału wykonawczego i mobilizacja  przed 
galopującymi  podwyżkami cen materiałów 
budowlanych spowodował skrócenie tego 
terminu. Oczywiście pozostaje jeszcze cała 
kwestia wystroju wnętrz, stworzenia nowo-
czesnego systemu informacji o lokalizacji 
poszczególnych referatów, elektronicznego 
systemu kolejkowego, aby klienci Urzędu nie 
musieli zbyt długo oczekiwać na załatwienie 
spraw – ale wydaje się, że już teraz obiekt 
robi duże wrażenie i spełni oczekiwania 
mieszkańców.

Nowoczesne i sprawne Centrum to miej-
sce, które z pewnością będzie służyć miesz-
kańcom oraz pozostałym interesantom nie 
przez rok czy dwa, ale przez co najmniej 
kilkadziesiąt lat. Warto przy tym zwrócić 
uwagę, że dzięki jego powstaniu udało się 
również uporządkować przestrzeń miejską, 
eliminując z niej kolejne szpecące budynki: 
urzędu miejskiego, biblioteki, wspomniane-
go wcześniej Ośrodka Pomocy Społecznej 
czy siedziby MTBS przy ulicy Cichej. 

Przypominamy, że przenosiny Biblioteki 
Miejskiej zaplanowane zostały na jesień 

2022 roku. Nie ulega wątpliwości, że będzie 
to jedna z najnowocześniejszych bibliotek 
w Polsce. „Międzyzdrojska Biblioteka dla 
Każdego” zostanie wyposażona w sprzęt 
i systemy wysokiej jakości, wspierające 
dostępność do dóbr kultury dla osób  
z niepełnosprawnościami. Biblioteka będzie 
dysponować m.in. planami tyflograficznymi, 
systemem pętli indukcyjnej, oznaczeniami 
pomieszczeń oraz nakładkami na końcach 
poręczy przy schodach w języku Brailla’a, 
stanowiskiem komputerowym dla osób 
niewidomych, powiększalnikiem dla osób 
niedowidzących czy sprzętem do audiode-
skrypcji. Klienci MTBS będą mogli załatwić 
swoje sprawy w nowej siedzibie jeszcze  
w sierpniu tego roku.

W trakcie projektowania jest jeszcze ob-
szar przed wejściem głównym do budynku, 
którego sposób zagospodarowania był 
przedmiotem konsultacji z mieszkańcami. 
To właśnie mieszkańcy - oddając swoje głosy 
w ogłoszonym przez burmistrza konkursie 
zdecydowali, która koncepcja zostanie 
zrealizowana.

- Nasze piękne miasto będzie jeszcze pięk-
niejsze. Realizacja naszych działań spowoduje 
uruchomienie nowych – mam nadzieję cieka-

wych inwestycji, które pozytywnie wpiszą się  
w krajobraz Międzyzdrojów. Chciałbym rów-
nież podkreślić, że Centrum przejmie  rolę wy-
eksploatowanych, a przede wszystkim trudno 
dostępnych dla osób z niepełnosprawnościami 
obecnych obiektów- mówi burmistrz Mateusz 
Bobek. 

- W części należącej do biblioteki najwięk-
szym pomieszczeniem będzie czytelnia oraz 
sala spotkań, w Urzędzie Miejskim - reprezen-
tacyjny hol, w którym znajdą się stanowiska  
obsługi interesantów. W nowym budynku 
swoje miejsce znajdzie też nowa, okazała sala 
ślubów - dodaje.

Siedziba Międzyzdrojskiego Centrum 
Kultury i Usług Administracyjnych mieści 
się przy Placu Ratuszowym 1 – warto sobie 
utrwalić ten nowy adres, pod którym bę-
dziemy na Państwa oczekiwać, aby służyć 
pomocą przy załatwianiu Waszych wielu 
codziennych i życiowych spraw. Ten nowy 
budynek, nowocześnie wyposażony w syste-
my informatyczne i inny sprzęt jest przecież 
po to, abyśmy mogli  Wam kompetentnie 
i uprzejmie służyć. Zapraszamy do nowej 
siedziby. 

Biuro Burmistrza Międzyzdrojów

Przenosiny Urzędu Miejskiego w Międzyzdrojach dobiegły końca
Maj i czerwiec to czas przenosin urzędu Miejskiego  do Międzyzdrojskiego centrum Kultury i usług Administracyjnych. Jeszcze  
w czerwcu br. przeprowadzi się tu również Ośrodek Pomocy Społecznej.
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IMPREZY CYKLICZNE LIPIEC 
PONIEDZIAŁEK

17:00 - 19:00
10:00 - 12:00 Zajęcia sportowo - rekreacyjne

Miejska Strefa Aktywności Sportowej

10:00 - 12:00 Rodzinna gra w Bingo
Międzynarodowy Dom Kultury

16:00 - 18:00 Wakacje z teatrem - teatr plenerowy dla rodzin
Scena plenerowa

WTOREK

10:00 - 12:00
17:00 - 19:00 Miejska Strefa Aktywności Sportowej

Zajęcia sportowo - rekreacyjne

10:00 - 12:00 Plenerowe warsztaty malarskie
Aleja Gwiazd

10:30 - 11:30 Wakacyjna Zumba - Forma na lato
Aleja Gwiazd

18:00 - 19:00 Klasyczne wtorki - koncerty muzyki klasycznej
Park Chopina

ŚRODA

8:00 - 9:00
Miejska Strefa Aktywności Sportowej
Joga - wypoczynek dla ciała i duszy

17:00 - 19:00
10:00 - 12:00

Miejska Strefa Aktywności Sportowej
Zajęcia sportowo - rekreacyjne

15:00 - 19:00

18 lipca Festiwal Indii Aleja Gwiazd

19 lipca Festiwal Indii  Aleja Gwiazd

Bałtyckie Środy
Aleja Gwiazd

BEZPŁATNE

CZWARTEK

10:00 - 12:00
17:00 - 19:00 Miejska Strefa Aktywności Sportowej

Zajęcia sportowo - rekreacyjne

18:00 - 19:00
Aleja Gwiazd
Muzyka Live - koncerty muzyki na żywo

  7 lipca Krawczyk Show Aleja Gwiazd

  14 lipca Ace Connect Aleja Gwiazd

  21 lipca Piramidy  Aleja Gwiazd

  28 lipca Baltic Neopolis Orkiestra Aleja Gwiazd

PIĄTEK

17:00 - 19:00 
10:00 - 12:00

Miejska Strefa Aktywności Sportowej
Zajęcia sportowo - rekreacyjne

  1 lipca Festiwal Gwiazd  Aleja Gwiazd (impreza biletowana)

 8 lipca Gala Babilon MMA     Amfiteatr (impreza biletowana) 

22 lipca Festiwal Gwiazd  Aleja Gwiazd (impreza biletowana)

15 lipca Projekt Plaża TVN    Plaża przy zejściu G

15 lipca Kino Plenerowe TVN     Aleja Gwiazd

SOBOTA

10:30 - 11:30
Aleja Gwiazd
Wakacyjna Zumba - Forma na lato

11:00 - 15:00 Turniej Piłki Nożnej „Beach Soccer”
Miejska Strefa Aktywności Sportowej

15:00 - 18:00
Miejska Strefa Aktywności Sportowej
Animacje dla dzieci

2 lipca Festiwal Gwiazd Aleja Gwiazd (impreza biletowana)

16 lipca Projekt Plaża TVN  Plaża przy zejściu G

23 lipca

23 lipca

Koncert „Piramidy” - muzyka filmowa    Aleja Gwiazd

Festyn Strażacki    Aleja Gwiazd (impreza biletowana)

16 lipca Kino Plenerowe TVN     Aleja Gwiazd

Festiwal Gwiazd Aleja Gwiazd (impreza biletowana)

30 lipca

NIEDZIELA

11:00 - 15:00
Miejska Strefa Aktywności Sportowej
Turniej Piłki Siatkowej Plażowej

  3 lipca Festiwal Gwiazd  Aleja Gwiazd (impreza biletowana)

 17 lipca Festiwal Indii  Aleja Gwiazd

15:00 - 18:00
Miejska Strefa Aktywności Sportowej
Animacje dla dzieci

 17 lipca Projekt Plaża TVN  Plaża przy zejściu G

 24 lipca Festiwal Gwiazd  Aleja Gwiazd (impreza biletowana)

MIEJSCA
Scena Plenerowa

Aleja Gwiazd

Miejska Strefa 
Aktywności Sportowej

Plaża od zejścia B

Międzynarodowy 
Dom Kultury

Park Chopina
przy MDK

Program Wakacyjnej Strefy Kultury i Sportu 
jest finansowany z budżetu Gminy Międzyzdroje

Wspólnie z Międzynarodowym Domem 
Kultury przygotowaliśmy bogaty program 
imprez kulturalnych i rekreacyjno-sporto-
wych, z udziałem gwiazd  scen teatralnych, 

muzycznych, gwiazd sportu i „szklanego 
ekranu”, tych których można spotkać na 
wyciagnięcie dłoni podczas wakacyjnych 
festiwali, imprez i wydarzeń na promenadzie 

nadmorskiej, w Międzynarodowym Domu 
Kultury, czy amfiteatrze. 

Po dwóch latach nieobecności wracamy 
z Festiwalem Gwiazd, ale w nowej odsłonie 

– cztery weekendy pełne wrażeń z kulturą 
przez duże „K”. Dla aktywnych polecamy 
Bieg Śniadaniowy, Mityng Lekkoatletyczny, 
bądź Summer Kite Festiwal, a dla żądnych 

mocnych wrażeń Galę MMA. Na cały sezon 
przygotowaliśmy program „Wakacyjna strefa 
kultury i sportu” – programy i animacje dla 
dzieci,  spektakle teatralne, koncerty mu-
zyczne, kabarety czy „Klasyczne wtorki” dla 
miłośników muzyki klasycznej. A tych, którzy 
chcą spędzić czas aktywnie zapraszamy do  
Miejskiej Strefy Malucha – sezonowego pla-
cu zabaw na plaży, na odcinku od molo do 
zejścia E, na której zamontowaliśmy 2 nowe 
urządzenia rekreacyjne dla dzieci. 

Ruszają też zajęcia i turnieje  
w siatkówkę plażową i piłkę noż-
ną – beach soccer, joga oraz 
animacje dla dzieci, gry, zabawy 
z nagrodami w Miejskiej Strefie 
Aktywności Sportowej na plaży 
przy zejściu B. A na gorącą zum-
bę zapraszamy na Aleję Gwiazd  
i wiele, wiele innych atrakcji. 

Dla szukających ciszy i wy-
tchnienia polecamy trasy rowe-
rowe i szlaki piesze oraz piękne 
wschody i zachody słońca. Tu 
każdy znajdzie coś dla siebie- 
piękno przyrody, szum morza  
i wiele atrakcji tych „dla ducha 
i ciała” – www.miedzyzdroje.pl, 

www.mdkmiedzyzdroje.com.  Zapraszamy.
Jadwiga Bober

Referat Promocji, kultury i turystyki

Gotowi na sezon

Tylko u Nas – wakacje z gwiazdami!
wakacje tuż, tuż, a u nas  gorący czas na urządzenie ciekawych miejsc do wypoczynku, 
rozrywki, aktywności oraz bogatej oferty kulturalno-rekreacyjno-sportowej. 
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Podobnie, jak w przypadku inwestycji zreali-
zowanej w zachodniej części Międzyzdrojów, 
gmina i tym razem starała się nie tylko o dofi-
nansowanie ze środków pochodzących z Unii 
Europejskiej, ale ze środków drugiej edycji 
Rządowego Funduszu Polski Ład: Program 
Inwestycji Strategicznych.

Kwota rządowego dofinansowania to  
5 mln zł.

Planowana budowa ścieżki spacerowej na 
wschód od międzyzdrojskiego mola będzie 
kontynuacją wykonanej w 2018 roku inwe-
stycji po stronie zachodniej.

Zgodnie  z obowiązującymi planami 
miejscowymi, pomiędzy molem a zejściem 
na plażę A powstanie ciąg pieszy o długości 
blisko 1 kilometra, uzupełniony ścieżkami 
rowerowymi.

Dodatkowo wybudowane zostaną plat-
formy widokowe wyposażone w małą archi-
tekturę, taką jak: leżaki, ławki czy siedziska.

Całość  oświetlona będzie energooszczęd-
nymi oprawami ledowymi.

-  M a m y  n a -
dzieje, że będzie to 
doceniany zarów-
no przez turystów 
o d w i e d z a j ą c y c h 
Międzyzdroje, jak  
i przez mieszkańców 
miejscowości jeden 
z najpiękniejszych 
obiektów spacero-
wych nad polskim 
m o r z e m  -  m ó w i 
burmistrz Mateusz 
Bobek.

Kładka wykona-
na będzie z mate-
riałów kompozyto-
wych charakteryzu-
jących się wysoką odpornością na warunki 
atmosferyczne. Konstrukcja posadowiona 
będzie na palach, co zminimalizuje jej wpływ 
na faunę i florę wydm. Warto podkreślić, że 
jej przebieg zoptymalizowany został pod 

kątem uniknięcia niepotrzebnych wycinek  
wartościowej roślinności. 

Na obecnym etapie gmina czeka na 
niezbędne pozwolenia, które pozwolą na 
uruchomienie procedury przetargowej.

Biuro Burmistrza Międzyzdrojów

Kontynuacja ścieżki spacerowej na wydmach
Ruszy budowa ścieżki spacerowej na międzyzdrojskich wydmach od mola do zejścia na ,,plażę A’’- nazywanej przez mieszkańców 
gminy ,,kładką po koronie wydmy”.

Do Międzyzdrojów, po dwuletniej prze-
rwie, zjedzie niebawem mnóstwo gwiazd.  
W końcu nazwa - Festiwal Gwiazd - zobo-
wiązuje, prawda? Powoli będziemy uchylać 
Wam rąbka tajemnicy: o tym, kto i kiedy 
przyjedzie do Międzyzdrojów. Aby nagro-
dzić nam wszystkim przerwę spowodowaną 
pandemią, a także aby należycie 
świętować 25-lecie, postanowiliśmy 
w tym roku rozszerzyć Festiwal na 
całe lato.

 I oto ruszamy 1-3 lipca, a week-
endy towarzyszące odbędą się:  
22-24 lipca, 5-7 sierpnia, 26-28 sierp-
nia. W tych dniach zorganizujemy  
w sumie kilkadziesiąt wydarzeń: 
spektakle, słuchowiska, koncerty 
i inne. Część z nich odbywa się 
bezpłatnie.

Gotowi? Zaczynamy zdradzać 
Wam festiwalowe sekrety. I radzi-
my: rezerwujcie czas! Oczywiście, 
naszym flagowym, słynnym na 
całą Polskę wydarzeniem festiwalowym jest 
odciskanie dłoni przez znane oraz popularne 
osoby, podczas uroczystej gali przy Promena-
dzie Gwiazd. Tak będzie i tym razem, czyli już 
2 lipca, w sobotę! W tym roku swoje odciski 
pozostawi sześciu artystów.  Na tę galę wstęp 
mają wszyscy. Wystarczy tylko odpowiednio 

FESTIWAL GWIAZD 2022: CZAS, START!
Tak, chcieliśmy was zaskoczyć. Tak, po dwóch latach pandemii nic nie jest dziś „na 
pewno”, a jednak... FESTIwAL GwIAZD 2022 ROKu STAJE SIĘ FAKTEM.  Jubileuszowy, 
25-letni, startuje 1 lipca, oczywiście w Międzyzdrojach. Znów będziemy was zaskakiwać, 
rozśmieszać i... wzruszać. Rezerwujcie czas!

wcześniej zjawić się na międzyzdrojskiej 
promenadzie i zająć strategiczne miejsce, bo 
wydarzenie ściąga setki widzów i przedsta-
wicieli najważniejszych mediów. 

Przypomnijmy - pierwszy Festiwal Gwiazd 
odbył się w Międzyzdrojach w 1996 roku. 
Wtedy też powstała uwielbiana przez tury-

stów i doceniana przez mieszkańców Pro-
menada Gwiazd, kiedy to znane osobistości 
polskiej sceny kulturalnej odcisnęły swoje 
dłonie w pamiątkowych płytach. Ciekawost-
ka: przez pierwsze lata Festiwal miał charak-
ter kameralny, ale z każdym rokiem zyskiwał 
na popularności. Ostatnie lata tłumy gości 

z całej Polski i coraz częściej także spoza 
naszych granic towarzyszy różnym wydarze-
niom. Pierwszymi artystami, którzy pozosta-
wili odciski dłoni w Międzyzdrojach, zostali:

Janusz Gajos, Krystyna Janda, Maja 
Komorowska, Bogusław Linda, Daniel Ol-
brychski, Janusz Olejniczak, Krzysztof  Piesie-

wicz, Zbigniew Preisner, Beata 
Tyszkiewicz i Zbigniew Zama-
chowski.

Do tej pory można sprawdzić, 
czy kształt ich dłoni przypomina 
nasze - wystarczy wybrać się na 
Promenadę Gwiazd.

W historycznym dla Festiwalu 
1996 roku, również przy Prome-
nadzie, stanęła rzeźba: w hołdzie 
reżyserowi, scenarzyście i wy-
bitnemu artyście, czyli Krzysz-
tofowi Kieślowskiemu. Zmarł 
on dokładnie kilka miesięcy 
wcześniej, także w 1996 roku.

Historia zatacza koło: tego-
roczny Festiwal został nazwany imieniem 
tego wybitnego twórcy. Sztuka przekracza 
granice życia i śmierci. Niedługo ujawnimy, 
jakie spektakle i koncerty czekają nana-
szą fantastyczną festiwalową publiczność. 
Obiecujemy: będzie się działo! Czekamy na 
Was w Międzyzdrojach!

Rafał Królikowski wśród fanów – FG Międzyzdroje 2019

Organizatorzy
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DZIEń  DZIEcKA

Tego dnia w amfiteatrze Klaun Konewka  
z ekipą zabawiali dzieci licznymi konkursami 
i zabawami. Dzieciom malowano buzie. Był 
także dostępny dla nich wielki dmuchany 
zamek. Przez cały czas trwania imprezy każ-
dy mógł zjeść coś słodkiego, lody, popcorn, 
gotowaną kukurydzę oraz swojską grochów-
kę. W międzyczasie rozdawane były środki 

higieniczne i słodycze witaminowe dla 
dzieci, których sponsorem była DOZ Apteka.

Nadleśnictwo Międzyzdroje i Woliński 
Park Narodowy przygotowali stoiska eduka-
cyjne, przy których dzieci brały udział w qu-
izach, konkursach i zajęciach przyrodniczych. 
Na promenadzie żołnierze 8 Dywizjonu Prze-
ciwlotniczego w Dziwnowie, policjanci z Komi-

sariatu Policji w Międzyzdrojach oraz strażacy  
z Ochotniczej Straży Pożarnej w Międzyz-
drojach udostępnili dzieciom swoje wozy 
prewencyjne i bojowe oraz sprzęt, z którym 
na codzień pracują. 

A na Alei Gwiazd, dla tych co uwielbiają 
jeździć na hulajnodze, międzyzdrojscy har-
cerze z Hufca Ziemi Wolińskiej ZHP, X Szcze-

pu „Gniazdo” 
ZHP zorganizo-
wali II Wielki Wy-
ścig Hulajnóg  
z  nagrodami.  
A zaraz obok 
Klub Sportowy 
Fala Międzyz-
droje przygo-
tował dla dzieci 
wielką dmucha-
ną tarczę,  do 

której mogły celować kopiąc w piłkę. 
Tradycyjnie odbył się konkurs rysunkowy, 

w którym do wygrania były dwa rowery 
ufundowane przez Berlin Döner Kebab i Ho-
tel Aurora Family & SPA. Na koniec imprezy  
w wielkim losowaniu była do wygrania 
nagroda główna, czyli Play Station 5 ufun-
dowane prze Solarium Sun Malino. 

O godz. 17:00 wypuszczono w niebo 
”Baloniki marzeń”. Przez cały czas trwania 
imprezy dzieci spisywały marzenia na kar-
teczkach i dodawały je do balonów, które 
poszybowały w niebo. 

Głównym organizatorem Dnia Dziecka 
w Międzyzdrojach był Międzynarodowy 
Dom Kultury, Gmina Międzyzdroje i Firma 
Kukucorn, ze wsparciem lokalnych przed-
siębiorców, firm, instytucji i stowarzyszeń.  

To był Najlepszy Dzień Dziecka na Wyspach w Międzyzdrojach!
Dzień Dziecka to wyjątkowe święto, które w Międzyzdrojach obchodzimy każdego roku o tej samej porze, czyli 1 czerwca. w 2022 
roku Najlepszy Dzień Dziecka na wyspach wypadał w środę. 

Już teraz zapraszamy wszystkie dzieci  
i młodzież na przyszłoroczny Najlepszy 
Dzień Dziecka na Wyspach w Międzyzdro-
jach! Nie może was zabraknąć! 

Tomasz Rychłowski
Międzynarodowy Dom Kultury 

w Międzyzdrojach



7Informator  mIędzyzdrojskI  nr 6/2022

KuLTuRA

Pisarka pochodzi z Polic, a obecnie mieszka 
w Szczecinie. Akcje jej powieści toczą się  

w tych miastach, ponieważ łatwiej jej się 
pisze znając teren.

Diana Brzezińska, z za-
wodu prawniczka, porzuciła 
kancelarię prawną na rzecz 
pisania książek oraz pracy 
w Katedrze Studiów nad 
Bezpieczeństwem Instytutu 
Nauk o Polityce i Bezpieczeń-
stwie Uniwersytetu Szcze-
cińskiego. Uczy przyszłych 
policjantów m.in. na co mają 
zwracać uwagę przy „poten-
cjalnych” samobójstwach, 

które później okazują się morderstwami. 
Autorka przyznała, że jest także w trakcie 
pisania pracy doktorskiej na temat zabójstw, 
w których ofiary chciały popełnić samobój-
stwo. 

Nagrywając jeden z podcastów pisarka 
poprosiła swoje wydawnictwo o konsultacje 
z Andrzejem Gawlińskim, Dyrektorem Cen-
trum Kryminalistyki i Medycyny Sądowej, 
którego poznała podczas jednego ze szko-
leń, które prowadził. Brzezińska wzbudziła  
w nim zainteresowanie i nawiązali współpra-
cę. Dzięki temu powstała  publikacja „Zbrod-
nie bez ciał. Jest ciało – jest zbrodnia, nie 
ma ciała – nie ma zbrodni?”,  która w 100 % 
opiera się na rzeczywistych aktach sądowych 
i nie zawiera grama fikcji.  Pisarka powiedzia-
ła, że większość skutecznego ukrycia zwłok 
jest czystym przypadkiem.

Na zakończenie wszyscy zrobili sobie 
pamiątkowe zdjęcie, a autorka wpisywała 
dedykacje do książek.

Bibliotekarze

Wśród  kilkuset eksponatów będzie moż-
na podziwiać najlepsze prace polskich  
i zagranicznych twórców, stanowiące prze-
gląd współczesnego wzornictwa biżuterii 
z bursztynem bałtyckim. Prezentowane 
również będą naturalne formy bursztynu 
bałtyckiego, inkluzje, misterne rzeźby wyko-
nane z jednej bryły bursztynu, bursztynowe 
pióro Amber Rex. Zaprezentowane zostaną 
też repliki prawdziwych bursztynowych 
dzieł sztuki, takich jak m.in.: bursztynowe 
bransolety podarowane Michelle Obamie  
i Rodowi Stewartowi, naszyjnik Księżnej Kate 
i spinki Księcia Williama.

- Tak jak koral nieodmiennie kojarzony 
jest z cywilizacją śródziemnomorską, a perły 
z Dalekim Wschodem i Oceanią, tak bursztyn 
bałtycki jest ważnym nośnikiem kultury ma-
terialnej Europy Północnej oraz historycznego 

dziedzictwa – nie tylko polskiego, ale także 
skandynawskiego, niemieckiego, rosyjskiego 
i litewskiego. Międzynarodowa selekcja obiek-

tów artystycznych oraz autorskiej biżuterii 
zaprezentowane w ramach wystawy „Bursz-
tyn bałtycki. Dziedzictwo i nowoczesność”  
jest obiecującą zapowiedzią nowej estetyki  
i nowej symboliki, której wyróżnikiem staje się 

unikatowość – jedna z cech charakteryzują-
cych także bałtycki bursztyn - mówi Robert 
Pytlos z Gdańskiego Biura Prezydenta ds. 
Promocji Miasta.

- Wystawa będzie miała charakter cza-
sowy, ale wierzę, że na długie lata zapadnie  
w pamięci wszystkich odwiedzających - mówi 
burmistrz Mateusz Bobek. - Mam nadzieję, 
że współpraca Międzyzdrojów ze Związkiem 
Miast i Gmin Morskich będzie ustawicznie się 
rozwijać - dodaje.

Otwarcie wystawy odbyło się 21 czerwca, 
a eksponaty można podziwiać od godziny 
13.00-20.00. Ceny biletów: 8 zł ulgowy (cena 
obejmuje osoby dorosłe z ważną Kartą 
Mieszkańca) oraz 12 zł normalny.

Zakończenie wystawy zaplanowano na 
koniec sierpnia br.

Biuro Burmistrza Międzyzdrojów

Dla naszej publiczności przygotowaliśmy 
efektowne duety, tria, a także własne im-
prowizacje. W tym roku zainspirowały nas 
utwory autorstwa Melody Bober, amery-
kańskiej współczesnej kompozytor. Tworzy 
ona niezwykle motywujące, atrakcyjne, 
ciekawe utwory, które dzieci grają chętnie  
i z przyjemnością. 

W repertuarze koncertu były także pio-
senki z bajek i melodie ludowe. Publiczność 
nagrodziła artystów wielkimi brawami. 

Wszystkim dzieciom gratulujemy postę-
pów i życzymy dalszych twórczych sukcesów.

Koncert młodych pianistów i wokalistów w MDK
6 czerwca na scenie Sali Teatralnej Międzynarodowego Domu Kultury wystąpili młodzi artyści, uczniowie pracowni muzycznej, 
działającej w Międzynarodowym Domu Kultury. 

Niepowtarzalna wystawa bursztynów w Międzyzdrojach!
Dzięki nawiązaniu współpracy z  Marcinem Makowskim ze Związku Miast i Gmin Morskich, międzyzdrojanie oraz odwiedzający 
miasto turyści mogą uczestniczyć w wydarzeniu o światowym formacie. wystawa pn. ,,Bursztyn bałtycki. Dziedzictwo i nowocze-
sność” trafiła do Sali Pomarańczowej Międzyzdrojskiego Domu Kultury. wystawę podziwiano już m.in. w  Mediolanie, wenecji 
Monachium czy Brukseli oraz w kilku miastach Polski. 

„Zbrodnie bez ciał…” 
19 maja 2022 r. w ramach Tygodnia Bibliotek odbyło się spotkanie z pisarką kryminałów 
Dianą Brzezińską. Organizatorami byli Miejska Biblioteka Publiczna w Międzyzdrojach 
oraz Dyskusyjny Klub Książki. Moderatorkami wieczoru autorskiego były bibliotekarki, 
Anna Szymańska i Joanna Pałasz.

Spotkanie z Dianą Brzezińską

Zapraszamy do 
zapisów na zajęcia 
wokalne i naukę 
gry na fortepianie 
na rok artystyczny 
2022/2023 - https://
tiny.pl/71zdw

 
Inna Zholudeva
Międzynarodowy 

Dom Kultury 
w Międzyzdrojach
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AKTuALNOścI

Uchwały Rady Miejskiej
Podczas  XLVIII Sesji Rady Miejskiej w Międzyzdrojach w dniu 26.05.2022r. 

podjęto następujące uchwały:

ucHwAŁA NR XLVIII/571/22
w sprawie zaciągnięcia pożyczki 

w wojewódzkim Funduszu Ochrony 
środowiska i Gospodarki wodnej  
w Szczecinie

W związku z ubieganiem się przez 
Gminę Międzyzdroje o dofinasowanie 
w formie pożyczki w Wojewódzkim Fun-
duszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej na realizację zadania pn. „Zakup 
trzech specjalistycznych samochodów 
śmieciarek do odbioru i transportu od-
padów komunalnych” do kwoty 3 560 
850,00 zł., właściwe wykorzystanie na-
leży zabezpieczyć wekslem „In blanco” 
oraz zgodą Rady Miejskiej na zawarcie 
umowy na dofinansowanie ww. środków 
finansowych.

ucHwAŁA NR XLVIII/572/22
w sprawie zaciągnięcia pożyczki 

w wojewódzkim Funduszu Ochrony 
środowiska i Gospodarki wodnej  
w Szczecinie

Rada Miejska wyraziła zgodę na za-
ciągnięcie długoterminowej pożycz-
ki w Wojewódzkim Funduszu Ochro-
ny Środowiska i Gospodarki Wodnej  
w Szczecinie do kwoty 5 161 588,11 zł  
z przeznaczeniem na budowę sieci wodno 
- kanalizacyjnej i deszczowej realizowa-
nej w ramach zadania pn. „Przebudowa 
ulic Piastowskiej, Piaskowej, Wiejskiej, 
Emilii Plater w Międzyzdrojach”, które 
jest częścią inwestycji pn. „Przebudowa 
ulic południowo zachodniego kwartału  
w m. Międzyzdroje”. Spłata pożyczki bę-
dzie następować z dochodów własnych 
Gminy w ciągu 14 lat, w tym karencja  
w spłacie pożyczki do 12 miesięcy licząc 
od wypłaty całości pożyczki. Formę zabez-
pieczenia pożyczki stanowi własny weksel 
in blanco wraz z deklaracją wekslową.

ucHwAŁA NR XLVIII/573/22
w sprawie zmiany budżetu i zmian  

w budżecie na rok 2022

W niniejszej uchwale proponuje się 
zwiększenie dochodów o kwotę 350 
139,80 zł i zwiększenie wydatków na 
kwotę 9 106 008,67 zł. Dochody zwiększa 
się o kwotę 962 500 zł i zmniejsza się  

o kwotę 612 360,20 zł Wydatki zwiększa 
się o kwotę 9 389 288,14 zł i zmniejsza się 
o kwotę 283 279,47 zł.

Zmiany polegają między innymi na:
1/ zwiększeniu dochodu w kwocie 

942 500 zł z tytułu środków z Rządowego 
Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na 
sfinansowanie działania polegającego na 
objęciu przez Gminę udziałów w istnieją-
cej spółce Międzyzdrojskie Towarzystwo 
Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.  
i zwiększeniu wydatku w tej samej kwo-
cie na objęcie udziałów w wymienionej 
spółce w związku z realizacją przez spółkę 
inwestycji polegającej na budowie budyn-
ku mieszkalnego wielorodzinnego przy  
ul. Myśliwskiej w Międzyzdrojach, na 
działce 100/2, obr.19,

2/ zwiększeniu wydatku na łączną 
kwotę 123 000 zł na realizację zadania 
„Budowa otwartego terenu rekreacyj-
nego z dwoma pawilonami, sceną, ele-
mentami małej architektury, miejscami 
parkingowymi i niezbędną infrastrukturą 
techniczną w Lubinie - etap I (zadanie na 
lata 2022 – 2023, dofinansowanie w roku 
2023 w kwocie 127 260, wydatek w roku 
2023 – 271 514 zł),

3/ zwiększeniu wydatku na kwotę  
110 407,43 zł na realizację projektu 
 „Urządzenie terenu rekreacyjnego – plaży 
w Wapnicy w ramach rozwoju ogólnodo-
stępnej i niekomercyjnej infrastruktury 
turystyczno-rekreacyjnej w Gminie Mię-
dzyzdroje” i zmniejszeniu wydatku w tej 
samej kwocie w związku ze zmianą klasyfi-
kacji budżetowej (wydatek kwalifikowany  
w projekcie), 

4/ zwiększeniu wydatku na kwotę  
139 300 na opracowanie projektu budow-
lanego wraz z pozwoleniem na budowę 
parkingu buforowego,

5/ zwiększeniu wydatku na kwotę  
150 000 zł z przeznaczeniem na dotację 
dla ZOŚ na przygotowanie terenu pod 
kwatery grzebalne, kolumbarium, ciągi 
piesze w ramach zadania „Rozbudowa 
cmentarza komunalnego”.

W związku z powyższymi zmianami 
zwiększa się planowany deficyt budżetu 
gminy o kwotę 8 755 868,87 zł i wynosi 
49 338 361,82 zł, który zostanie pokryty 
przychodami pochodzącymi z wolnych 
środków, jako nadwyżki środków pie-
niężnych na rachunku bieżącym budżetu, 

wynikających z rozliczeń wyemitowanych 
papierów wartościowych, kredytów i po-
życzek z lat ubiegłych w kwocie 28 974 
892,46 zł, z pożyczek wkwocie 13 422 
438,11 zł, z niewykorzystanych środków 
pieniężnych wynikających z rozliczenia 
dochodów i wydatków nimi finansowa-
nych związanych ze szczególnymi zasa-
dami wykonywania budżetu określonymi 
w odrębnych ustawach w kwocie 6 909 
793,56 oraz z niewykorzystanych środków 
pieniężnych wynikających z rozliczenia 
środków określonych w art.5 ust.1 pkt 2 
ustawy i dotacji na realizację programu, 
projektu lub zadania finansowanego 
z udziałem tych środków w kwocie  
31 237,69 zł.

ucHwAŁA NR XLVIII/574/22
w sprawie zmiany uchwały Nr 

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

W niniejszej uchwale zmienia się treść 
7 załączników.

ucHwAŁA NR XLVIII/575/22
w sprawie zmiany uchwały nr 

XLIII/502/21 Rady Miejskiej w Mię-
dzyzdrojach z dnia 21 grudnia 2022 r.  
w sprawie wieloletniej prognozy   
finansowej Gminy Międzyzdroje na lata 
2022-2042

W uchwale dokonuje się zmiany 3 
załączników. 

ucHwAŁA NR XLVIII/576/22
w sprawie zmiany uchwały Nr 

XXXV/432/21 Rady Miejskiej w Mię-
dzyzdrojach z dnia 18 maja 2021 roku 
w sprawie inkasa opłaty miejscowej

Wprowadza się wykaz inkasentów 
opłaty miejscowej, zaktualizowany po-
przez wykreślenie osób nie będących 
już inkasentami oraz dopisanie nowych 
inkasentów. Wskazane osoby są osobami 
fizycznym i prawnymi, które zgodnie z CE-
IDG i KRS posiadają status przedsiębiorcy. 
Wprowadzone zmiany usprawnią wypłatę 
prowizji należnej inkasentowi za pobór 
opłaty miejscowej.
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Z PRAc  RADY  MIEJSKIEJ

29.06.22r. - Iwona CZYŻ

06.07.22 r. - Grażyna IWASZCZYSZYN

13.07.22 r. - Ewelina JAKUBOWSKA

20.07.22 r. - Dorota KLUCHA

27.07.22 r. - Jarosław MAZUR

PLAN DYŻuRÓw 
RADNYcH RADY MIEJSKIEJ 

w MIĘDZYZDROJAcH
DYŻuRY ODBYwAJĄ SIĘ w KAŻDĄ 
śRODĘ OD GODZ. 15.30 DO 16.30  
w uRZĘDZIE MIEJSKIM,   PLAc RATu-
SZOwY 1 – POKÓJ NR 101 - 102

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

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

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

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

ucHwAŁA NR XLVIII/577/22
w sprawie wyrażenia zgody na sprze-

daż nieruchomości

Proponuje się przeznaczyć do sprze-
daży działkę nr 84/16, obręb 24 - Lubin, 
o powierzchni 766 m². Przedmiotowa 
działka jest objęta miejscowym planem 
zagospodarowania przestrzennego, 
podjętym uchwałą nr L/492/14 Rady Miej-
skiej w Międzyzdrojach z dnia 27 marca 
2014r. w sprawie miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego pod 
nazwą „Przy WPN w Lubinie” na obszarze 
obejmującym część miejscowości Lubin 
gminy Międzyzdroje, i powstała w wyniku 
podziału geodezyjnego nieruchomości 
gminnej, dokonanego zgodnie z ustale-
niami planu. Działka nr 84/16 oznaczona 
jest na rysunku planu symbolem MN.1, 
przeznaczenie: tereny zabudowy miesz-
kaniowej jednorodzinnej.

ucHwAŁA NR XLVIII/578/22
w sprawie wyrażenia zgody na wy-

dzierżawienie nieruchomości oraz na 
odstąpienie od obowiązku przetargo-
wego trybu zawarcia umowy dzierżawy

W związku z wnioskiem dotychcza-
sowego dzierżawcy terenu zabudowa-
nego garażem o powierzchni zabudowy  
30 m2, położonego przy ul. Bukowej  
w Międzyzdrojach, stanowiącego część 
działki nr 173/12 obręb 21 miasta Mię-
dzyzdroje, o zawarcie kolejnej umowy 
dzierżawy na okres 10 lat, proponuje się 
przeznaczyć ww. część działki do wydzier-
żawienia w trybie bezprzetargowym na 
okres do 10 lat.

ucHwAŁA NR XLVIII/579/22
w sprawie wyrażenia zgody na wy-

dzierżawienie nieruchomości oraz na 
odstąpienie od obowiązku przetargo-
wego trybu zawarcia umowy dzierżawy

W związku z wnioskiem dotychczaso-
wego dzierżawcy terenu zabudowanego 
garażem przy ul. Bukowej w Międzyzdro-
jach, stanowiącego część działki nr 173/12 
obręb 21 miasta Międzyzdroje, o zawarcie 
kolejnej umowy dzierżawy na okres 10 
lat, proponuje się przeznaczyć ww. część 
działki nr do wydzierżawienia w trybie 
bezprzetargowym na okres do 10 lat.

ucHwAŁA NR XLVIII/580/22
w sprawie wyrażenia zgody na wy-

dzierżawienie nieruchomości oraz na 
odstąpienie od obowiązku przetargo-
wego trybu zawarcia umowy dzierżawy

W związku z wnioskiem dotychczaso-
wego dzierżawcy terenu zabudowanego 
garażem o powierzchni zabudowy 26,25 
m2, położonego przy ul. Bukowej w Mię-
dzyzdrojach, stanowiącego część działki 
nr 173/12 obręb 21 miasta Międzyzdroje, 
o zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na 
okres 6 lat, proponuje się przeznaczyć 
ww. część działki nr do wydzierżawienia w 
trybie bezprzetargowym na okres do 6 lat.

ucHwAŁA NR XLVIII/581/22
w sprawie wyrażenia zgody na wy-

najęcie nieruchomości oraz na odstą-
pienie od obowiązku przetargowego 
trybu zawarcia umowy najmu

W związku z wnioskiem Zakładu Ubez-
pieczeń Społecznych oddział w Szczecinie 
o zawarcie umowy najmu lokalu usługo-
wego nr 7 o powierzchni wg projektu 
wynoszącej 69,45 m2, położonego na 
parterze nowo wybudowanego budyn-
ku administracji publicznej - budynku 
Urzędu Miejskiego z Biblioteką, OPS, 
MTBS i lokalami usługowymi przy Placu 
Ratuszowym 1 w Międzyzdrojach, poło-
żonego na działce nr 568/33, obręb 19 
miasta Międzyzdroje, na potrzeby Punktu 
Informacyjnego ZUS w Międzyzdrojach 
proponuje się przeznaczyć ww. lokal do 
wynajęcia w trybie bezprzetargowym na 
okres 10 lat. 

ucHwAŁA NR XLVIII/582/22
w sprawie przystąpienia do sporzą-

dzenia i zmiany miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego 
miasta Międzyzdroje w rejonie ulic 
Zwycięstwa, Ignacego Krasickiego, 
światowida, Gryfa Pomorskiego i Placu 
Neptuna

Do sporządzenia planu przystępuje 
się w celu sformułowania ustaleń sank-
cjonujących wykształconą już strukturę 
funkcjonalno-przestrzenną miasta uwi-
docznioną w studium. Ponadto w planie 
uwzględnione zostaną uwarunkowania 
środowiskowe, przyrodnicze, historycz-
no-kulturowe, infrastrukturalne i sfor-
mułowane zostaną stosowne ustalenia 
w zakresie ochrony obszarów i obiektów 
wymagających takiej ochrony, w zakresie 

rozwoju i zabezpieczenia infrastruktury 
technicznej i inne wynikające z przepisów 
odrębnych.

Wobec konieczności aktualizacji szere-
gu uwarunkowań, w tym uwzględnienia 
ustaleń obowiązującego Studium uwa-
runkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego gminy Międzyzdroje, 
oraz uzasadnionego objęcia opracowa-
niem planistycznym całego wskazanego  
w uchwale obszaru, także pod względem 
oczekiwań inwestorów, właścicieli nie-
ruchomości oraz mieszkańców, objęcie 
obszaru pracami planistycznymi jest  
w pełni zasadne.

* * *
Wszystkie uchwały są zamieszczone 

na stronie www.bip.miedzyzdroje.pl  
w zakładce Rada Miejska. 

Jan węglorz
Przewodniczący Rady Miejskiej
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AKTuALNOścI

DYSKUSYJNY KLUB
KSIĄŻKI

oraz 

Miejska Biblioteka Publiczna 
w Międzyzdrojach

zapraszają na spotkanie

POROZMAWIAJMY O LUDZIACH GÓR
"Kamienny sufit. Opowieść o pierwszych taterniczkach"

autorstwa Anny Król

7 lipca 2022 r. (czwartek)
godz. 17.00

Miejska Biblioteka Publiczna w Międzyzdrojach

 

Książka
za 1 zł

Możliwość nabycia książek od 1 zł, m.in.
beletrystyki i książek popularnonaukowych

Letni kiermasz książek

w Miejskiej Bibliotece Publicznej
 w Międzyzdrojach 

przy ul. Norwida 15

od 20.06.2022 r.  do 19.08.2022 r.
(lub do wyczerpania zapasów) 

w godzinach otwarcia biblioteki

Od 1 lipca do 31 sierpnia 2022 r. biblioteka czynna od pon-pt. w godz. 9.00 - 17.00

Dane dzielnicowych 
Komisariatu Policji 
w Międzyzdrojach 

sierż. szt. Matyjas Bąk 

tel. 47 78 34 642 

tel. 571 323 823

rejon służbowy: 

miasto Międzyzdroje  

sierż. szt. Maciej Kudlikowski 

tel. 47 78 34 642 

tel. 571 323 824   

rejon służbowy: 

gmina Międzyzdroje

Dzielnicowy Komisariat Policji 

w Międzyzdrojach

Zamówienie transportu odbywa się za 
pośrednictwem dyspozytorni, która ma 

swoją siedzibę w Starostwie Powiatowym  
w Kamieniu Pomorskim - telefonicznie pod  
nr 785 155 066 lub 785 155 067 w godz. od 
7:00 do 17: 00 od poniedziałku do soboty. 

Chęć przejazdu należy zgłosić dyspozytorowi  
z około godzinnym wyprzedzeniem.

W ramach usługi możliwy jest przejazd 
pomiędzy wszystkimi miejscowościami 
gminnymi, w godzinach od 7:00 do 19:00  
w dni powszednie oraz weekendy, za 
wyjątkiem dni świątecznych. Przewozy 
są odpłatne, a wysokość opłaty jest uza-
leżniona od wybranej trasy i wynosi: 3,5 
zł, 4,50 zł oraz 5,50 zł. 

Usługa jest realizowana w okre-
sie od 27.05.2022 r. do 26.05.2023 r.  
z wyłączeniem w 2022 r.: 5 i 16 czerwca, 
15 sierpnia, 1 i 11 listopada, 25 i 26 
grudnia, w 2023 r.: 1 i 6 stycznia, 9 i 10 
kwietnia, 1 i 3 maja.

Partnerem w realizacji ww. projektu 
jest Powiat Kamieński.

Projekt „Transport na życzenie” re-
alizowany jest w ramach Działania 7.6 
Wsparcie rozwoju usług społecznych 
świadczonych w interesie ogólnym 
Regionalnego Programu Operacyjne-

go Województwa Zachodniopomorskiego 
2014-2020.  

Marzena Paluch
Koordynator projektu

 
 

 „Transport na życzenie”  już funkcjonuje 
w Gminie Międzyzdroje!
Mieszkańcy naszej Gminy oraz wszyscy zainteresowani mogą już zamówić usługę 
transportu na trasie Międzyzdroje-wicko-wapnica-Lubin.
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aktualności

DYSKUSYJNY KLUB
KSIĄŻKI

oraz 

Miejska Biblioteka Publiczna 
w Międzyzdrojach

zapraszają na spotkanie

POROZMAWIAJMY O LUDZIACH GÓR
"Kamienny sufit. Opowieść o pierwszych taterniczkach"

autorstwa Anny Król

7 lipca 2022 r. (czwartek)
godz. 17.00

Miejska Biblioteka Publiczna w Międzyzdrojach

 

Książka
za 1 zł

Możliwość nabycia książek od 1 zł, m.in.
beletrystyki i książek popularnonaukowych

Letni kiermasz książek

w Miejskiej Bibliotece Publicznej
 w Międzyzdrojach 

przy ul. Norwida 15

od 20.06.2022 r.  do 19.08.2022 r.
(lub do wyczerpania zapasów) 

w godzinach otwarcia biblioteki

Od 1 lipca do 31 sierpnia 2022 r. biblioteka czynna od pon-pt. w godz. 9.00 - 17.00

Dane dzielnicowych 
Komisariatu Policji 
w Międzyzdrojach 

sierż. szt. Matyjas Bąk 

tel. 47 78 34 642 

tel. 571 323 823

rejon służbowy: 

miasto Międzyzdroje  

sierż. szt. Maciej kudlikowski 

tel. 47 78 34 642 

tel. 571 323 824   

rejon służbowy: 

gmina Międzyzdroje

Dzielnicowy komisariat Policji 

w Międzyzdrojach

Gmina Międzyzdroje
realizuje projekt dofinansowany
z funduszy Europejskich
pn. „Transport na życzenie”

Celem projektu jest zintegrowanie funkcjonowa-
nia sieci połączeń komunikacyjnych na terenie 
Gminy Międzyzdroje.

Dofinansowanie projektu z UE: 427 195,98 zł
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OśwIATA

Misją Fundacji jest wspieranie zdrowia 
emocjonalnego, psychicznego, umysłowego 
i moralnego dzieci i młodzieży, a jej założy-
cielką i Prezesem jest Irena Koźmińska. Fun-

dacja istnieje od grudnia 1998 roku, a nasze 
przedszkole uczestniczy w jej działaniach od 
2006 roku. Ogólnopolskie Tygodnie Czyta-
nia Dzieciom stają się ważnym elementem 

kampanii, od wielu lat mobilizując tysiące 
przedszkoli w całym kraju do organizowania 
imprez i wydarzeń czytelniczych oraz popu-
laryzacji codziennego czytania dzieciom.

Jesteśmy w programie:  
„Czytające przedszkola”. Pro-
mujemy wartościową litera-
turę dla dzieci. Pomagamy 
wychowywać dzieci na mą-
drych, dobrych i szczęśliwych 
ludzi. Koordynatorem wszel-
kich działań na rzecz Kampa-
nii w naszym przedszkolu jest 
Anna Surma. 

W pier wsz ych dniach 
czerwca Przedszkolaki słu-
chały bajek i opowiadań czy-
tanych przez rodziców, przed-
stawicieli miejskich instytucji 
oraz służb mundurowych. 

Dzieciom czytali między innymi: Mateusz 
Bobek- burmistrz Międzyzdrojów, Beata Ki-
ryluk -  zastępca burmistrza Międzyzdrojów, 
Andżelika Gałecka - dyrektorka Biblioteki 

Miejskiej w Międzyzdrojach, strażak Woj-
ciech Krupiński, policjant Daniel Jurałojć. 
Do akcji czytelniczej przyłączyli się również 
starsi  koledzy ze Szkoły Podstawowej nr 1  
w Międzyzdrojach. Wydarzeniu towarzyszyła 
uroczysta atmosfera oraz dobra zabawa, cze-
go dowodem są zdjęcia i filmy zamieszczone 
na stronie przedszkola (morskieskarby.pl).

Podsumowaniem tegorocznej akcji 
czytelniczej było przedstawienie teatralne 
„Królewna Śmieszka w krainie czarów” 
wystawione  14 czerwca w sali teatralnej 
Międzynarodowego Domu Kultury w Mię-
dzyzdrojach.

    Pomysłodawczyni, reżyserka i aktorka 
w jednej osobie to Joanna Kieler - nauczy-
cielka Przedszkola Miejskiego „Morskie 
Skarby” w Międzyzdrojach. Pani Joasia 
potrafiła zachęcić rodziców i pracowników 
przedszkola do odegrania tej pogodnej  
i trochę szalonej sztuki.

    Publiczność bardzo żywiołowo przeżyła 
spektakl. Radość i zaskoczenie na twarzach 
dzieci, które rozpoznały na scenie swoich ro-
dziców i panie z przedszkola były największą 
nagrodą dla aktorów.

    Cała teatralna trupa otrzymała dyplomy 
z podziękowaniem od dyrektor Przedszkola  
Elwiry Korcz i burmistrz Beaty Kiryluk. 

Elwira Korcz

Tydzień Czytania Dzieciom
Przedszkole Miejskie „Morskie Skarby” w Międzyzdrojach wzięło udział w XXI Ogólno-
polskim Tygodniu Czytania Dzieciom pod hasłem „Polscy autorzy dla klimatu”, organi-
zowanym corocznie przez Fundację ABcXXI „cała Polska czyta dzieciom”. 

W stolicy jest tyle ciekawych, historycznych 
i naukowych miejsc, zatem ,,Jakie z nich 
należy wybrać?” – bo wszystkie są godne 
uwagi. Kilka rozmów, burza mózgów  i jest 
plan interdyscyplinarny łączący wiele fascy-
nujących miejsc. Podstawowym pytaniem 
dla każdego organizatora i rodzica jest - ile 
będzie kosztować taka wyprawa? Miło jest 
nam poinformować, że  nasze przedsięwzię-
cie uzyskało dofinansowanie  w ramach 
programu Ministerstwa Edukacji i Nauki 
,,Poznaj Polskę’’. Partycypacja rodziców wy-
niosła 20%, reszta to dotacja z ministerstwa 
służąca  promowaniu wiedzy o  pięknych 
miejscach naszego kraju.

Po przyjeździe do Warszawy przywitał nas 
pan przewodnik. Pierwszym miejscem, które 
zwiedziliśmy było Muzeum Historii Żydów 
Polskich POLIN.

Drugi dzień naszej eskapady w Warszawie 
był niezwykle intensywny, po śniadaniu  
ruszyliśmy  na stare miasto, pokłoniliśmy 
się samemu Zygmuntowi III Wazie. Zamek 
Królewski jest niezwykle ciekawym zabyt-
kiem, bogato zdobione sale i niezwykle 
liczne zbiory cennych obrazów. Warszawski 
zamek  to rezydencja królów Polski, zatem 
największe emocje wzbudziła sala tronowa  
i znajdujący się tam bogato zdobiony tron, 
na którym każdy z naszych uczniów chciał 

zasiąść i poczuć się jak monarcha. 
Po wizycie na Zamku Królewskim, uda-

liśmy się na spacer po Starym Mieście, 
podziwialiśmy Barbakan i zatrzymaliśmy się 
przy pomniku Małego Powstańca, by przy-
pomnieć sobie jakim heroicznym miastem 
jest Warszawa, której mieszkańcy, żołnierze 
i małe dzieci broniły przez  63 dni 1944 roku 
podczas  powstania warszawskiego.

Następnym punktem wyciszenia,  ale 
też zwiedzania, był Park Łazienkowski, 
gdzie  przy pomniku Chopina znaleźliśmy 
chwilę ukojenia. Łazienki Królewskie to 
letnia rezydencja ostatniego króla Polski 
Stanisława Augusta Poniatowskiego, gdzie 
wraz ze swoimi zacnymi gośćmi  prowadził 

interesujące konwersacje podczas obiadów 
czwartkowych. 

Ekscytującym miejscem naszej eskapa-
dy był Stadion Narodowy im. Kazimierza 
Górskiego. Wizyta na murawie, wejście na 
taras widokowy, oglądanie szatni piłkarzy 
i  miejsc, gdzie się rozgrzewają, było bardzo 
frapujące.

Ostatniego dnia, po wykwaterowaniu 
się z klimatycznego hostelu, podziwialiśmy 
relikt PRL-U Pałac Kultury i Nauki. Z tarasu 
widokowego obiektu można podziwiać  
jakże piękną panoramę Warszawy.

Złapaliśmy chwilę relaksu, spacerując po 
ogrodach Biblioteki Uniwersyteckiej, chwilę 
ładując naszą energię na łonie natury.

Na koniec wycieczki wybraliśmy się  
w najodleglejsze zakątki naszej planety   
w Planetarium. 

Warszawa da się lubić - o tak, my ją polu-
biliśmy i nasze wrażenia z tej podróży będą 
niezapomniane.

A&K

Warszawa da się lubić
w dniach 1-4 czerwca 2022 roku klasy 6a, 7c , 8c - uczniowie Szkoły Podstawowej   
nr 1  w Międzyzdrojach wybrali się wraz ze swoimi wychowawczyniami na wycieczkę 
do warszawy. Nasza podróż była starannie  przygotowana oraz zaplanowana.
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Seniorzy z Klubu Senior + 
na „Dzikim Zachodzie”
10.06.2022r. grupa seniorów z Klubu Senior + wybrała się na wyciecz-
kę do Zieleniewa. Zwiedzaliśmy wioskę w stylu Dzikiego Zachodu 
oraz kilka krain tematycznych. Wspaniałe miejsce aktywnego wy-
poczynku dla osób starszych i młodszych. 

Odważniejsi seniorzy jeździli konno, pozostali mieli bezpośredni 
kontakt ze zwierzętami w mini-zoo. Podziwialiśmy lamy, wiewiórki, 
osły, szopy, strusie, renifery oraz wiele innych zwierząt.  

Z zapartym tchem podziwialiśmy akrobatyczne popisy kaska-
derskie na koniach. Nie zabrakło nam poczucia humoru i udaliśmy 
się do indiańskiego grabarza na sesję zdjęciową. Mieliśmy również 
okazję „poszaleć” na motocyklach. 

W wolnej chwili zaopatrzyliśmy się w okolicznościowe pamiątki. 
Po obfitym obiedzie zmęczeni, ale zadowoleni wróciliśmy  

z udanej wycieczki. 
Najważniejsze, że znowu byliśmy razem. 

Bożena Daniluk 
Terapeuta

OBCHODY DNIA GODNOŚCI
w placówkach PSONI koło w Wolinie 
5 maja to szczególny dzień dla nas wszystkich, to właśnie tego 
dnia obchodzony jest Dzień Godności Osób z Niepełnospraw-
nością Intelektualną. PSONI koło w wolinie zorganizowało  
z tej okazji cykl „Marszy Godności”. Pierwszy z nich odbył się 
w wolinie, ponieważ to właśnie tam nasze Stowarzyszenie 
ma swoją siedzibę. Kolejne dwa odbyły się w Międzyzdrojach  
i Przybiernowie.

Wszyscy uczest-
nicy marszu ubrani 
w białych koszul-
kach dumnie para-
dowali ulicami miej-
scowości w których 
PSONI ma swoje 
placówki. Ten dzień 
jest wyjątkową oka-
zją aby pokazać, 
że każdy z nas ma 
równe prawa do ak-

tywnego udziału w życiu społecznym, rodzinnym oraz zawodowym. 
Punktem kulminacyjnym był piknik w Ostromicach, podczas którego 
uczestniczyliśmy we wspólnej zabawie, tańcach i biesiadowaniu.

Celem obchodów tego szczególnego dnia jest zwrócenie uwagi 
społeczeństwa na problemy i wyzwania, z którymi na co dzień mie-
rzą się osoby z niepełnosprawnością w tym z niepełnosprawnością 
intelektualną.

Dziękujemy wszystkim, którzy włączyli się do naszej akcji.
Ewa Tłok

Terapeuta zajęciowy

W związku z nadchodzącym jubileuszem 
pragniemy już dziś zaprosić do udziału w 

uroczystościach, a także zwracamy się z proś-
bą o wsparcie finansowe na zorganizowanie 
całodniowych harcerskich uroczystości z od-
słonięciem zakupionej pamiątkowej tablicy, 
która zawiśnie na budynku dawnej szkoły 
przy ulicy Kolejowej 33 w Międzyzdrojach.

W tym celu uruchomiliśmy indywidualną 
internetową zbiórkę pieniędzy adresem 
https://zrzutka.pl/r3wpwp na organizację 
naszego harcerskiego 75-lecia. 

Można nas też wesprzeć wpłacając daro-
wiznę poprzez Hufiec Ziemi Wolińskiej ZHP.  
Uprzejmie informujemy, że dysponujemy 

hufcowym numerem rachunku bankowe-
go: 48 1240 3914 1111 0000 3087 5898, 
które dedykowane jest do wszystkich ludzi 
dobrej woli, stowarzyszeń, firm oraz insty-
tucji, którzy indywidualnie chcą dokonać 
dobrowolnej wpłaty na rzecz harcerskiego 
jubileuszu z dopiskiem: „75 lat działalności 
harcerskiej w Międzyzdrojach”.

Uprzejmie informujemy, iż zbiórka jest 
formą dobrowolnej wpłaty na rzecz harcer-
skich obchodów. Zapewniamy, że pieniądze 
wpłacone na powyższy cel przeznaczone 

zostaną tylko i wyłącznie na organizację har-
cerskiego jubileuszu oraz na zakup tablicy 
pamiątkowej.

Dodatkowo środki finansowe z dobro-
wolnych wpłat przeznaczymy również na 
montaż tablicy pamiątkowej, zakup niezbęd-
nego sprzętu do zorganizowania harcerskich 
uroczystości, zorganizowanie rodzinnej gry 
terenowej, harcerskiej wystawy historycznej, 
czy wykonanie pamiątkowych przypinek  
i medali okolicznościowych. 

Wierzymy, że pozyskana pomoc umożli-
wi zrealizowanie  
z a m i e r z o n y c h 
przez nas inicja-
tyw i będzie wkła-
dem w radość  
i uśmiech uczest-
ników tegorocz-
n e g o  ś w i ę t a  
z okazji 75-lecia 
działalności har-
cerskiej w Mię-
dzyzdrojach.

Czuj! Czuwaj!
Zuchy 

i harcerze 
X Szczep 

„Gniazdo” ZHP

Zostań fundatorem harcerskiego jubileuszu 
Druhny i druhowie, zuchenki i zuchowie, mieszkańcy Międzyzdrojów i powiatu kamieńskiego, drodzy nasi przyjaciele! 10 września 
2022roku obchodzić będziemy 75- lecie harcerskiej działalności w Gminie Międzyzdroje. 

Tablica pamiątkowa z okazji harcerskiego 
jubileuszu

33 Drużyna Harcerek w Międzyzdrojach  - 11 października1978 r.
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SPORT

Natalia na 
Mistrzostwach Polski
W dniach 03-04.06.2022r. w Bydgoszczy 
odbyły się Mistrzostwa Polski Seniorek  
w zapasach. W zawodach startowały czoło-
we zawodniczki z całego kraju Mistrzynie 
Polski, Europy, Świata i medalistki olimpij-

skie. Wśród tych wspaniałych zawodniczek 
startowała i reprezentowała miasto Mię-
dzyzdroje zawodniczka i trenerka ASI Bielik 
Międzyzdroje Natalia Jaworska zajmując 5. 
miejsce w kraju minimalnie przegrywając 
walkę o brązowy medal. 

Warto wspomnieć, że Natalia wystarto-
wała po prawie rocznej przerwie w startach 
więc tym bardziej cieszy rezultat, no i - jak 
wiadomo - nielicznym klubom udaje się wy-
chować i cieszyć się ze startów zawodników 
w kategorii senior,  jest to prestiż. 

ASI BIELIK MIEDZYZDROJE

Międzyzdrojskie 
Czwartki 
Lekkoatletyczne
Zakończyła się Wiosenna Edycja Międzyz-
drojskich Czwartków Lekkoatletycznych  
w ramach Międzyzdrojskiego Budżetu Oby-
watelskiego.  Łącznie w trzech zawodach 
wystartowało prawie 70 dzieci i młodzieży, 
którzy rywalizowali w konkurencjach biego-
wych 60m, 100m, 300m oraz technicznych 
skok w dal oraz rzut piłką palantową. Każdy 
uczestnik otrzymał pamiątkowy medal 
oraz nagrody rzeczowe. Ogromne brawa 
dla uczestników, którzy systematycznie 
uczestniczyli w trzech kolejnych zawodach. 
Podziękowania dla wolontariuszy z SP 1 
Międzyzdroje oraz  Marzeny Tymińskiej, 
Anny Czajkowskiej, Agnieszki Szafranowicz 
oraz Pawła Nogali za pomoc w organizacji 
zawodów. 

Więcej informacji, zdjęć oraz wyniki moż-
na znaleźć na stronie internetowej organiza-
tora w zakładce Czwartki Lekkoatletyczne 
www.almiedzyzdroje.pl oraz na  https://
www.facebook.com/ALmiedzyzdroje. Za-
wody dofinansowane były z budżetu Gminy 
Międzyzdroje w ramach Międzyzdrojskiego 
Budżetu Obywatelskiego.

Zarząd 
AL Międzyzdroje

Złoty medal zdobył Artur Udycz U20 w biegu 
na 400m-50,28 SB wyprze-
dzając swoich rywali o 
dwie sekundy. Kolejny zło-
ty medal zdobyła Zuzanna 
Ziomko U18 w biegu na 
400m-58,52 PB również 
nie dając szans swoim 
rywalkom. Srebrny medal 
w skoku w dal z wynikiem 
4,74 PB zdobyła Wiktoria 
Kalemba, która również 
w biegu na 100m zdobyła 
brązowy medal z nowym 
rekordem życiowym 14,05 
PB. Srebrne medale w 
5-boju zdobyli Szymon Ko-

złowski z ilością 2546 pkt oraz Nela Zygmunt 
z ilością 2681  pkt. Poza 
konkursem wystartowała 
Hanna Owczaruk w biegu 
na 400m ustanawiając 
nowy rekord życiowy wy-
nikiem 58,32 PB. 

Brawa i gratulacje dla 
zawodników za wyniki i 
ciężką pracę na trenin-
gach. Wyjazd na zawody 
dofinansowany był z bu-
dżetu Gminy Międzyz-
droje.

Zarząd
AL Międzyzdroje

Medale  Mistrzostw Województwa dla AL 
w dniach 28-29 maja w Szczecinie odbyły się Mistrzostwa województwa Juniorów   
w Lekkoatletyce oraz Mistrzostwa województwa Młodzików w 5-boju lekkoatletycz-
nym. wszyscy nasi zawodnicy zaprezentowali się znakomicie stając na najwyższych 
stopniach podium. Łącznie nasz klub zdobył 6 medali Mistrzostw województwa. 

Zawody zostały zorganizowane przez 
Akademię Lekkoatletyczną Międzyzdroje  

i przyciągnęły zawodników z klubów lekko-
atletycznych z całego województwa zachod-
niopomorskiego, wielkopolski i pomorskie-
go. W Memoriale wystartowali zawodnicy 
w kategoriach U10, U12, U14, U16 którzy  
w większości zaczynają przygodę ze spor-
tem. Oczywiście nie zabrakło licznej i mocnej 
40-osobowej reprezentacji AL Międzyzdroje. 

Ciepła i słoneczna pogoda sprzyjała 
zdobywaniu nowych rekordów życiowych 
w konkurencjach biegowych oraz technicz-
nych. Podczas oficjalnej ceremonii otwarcia 
Memoriału uczestniczyła zastępca burmi-
strza Międzyzdrojów  Beata Kiryluk, która 
uroczyście rozpoczęła zawody. Henryk No-
gala, wielokrotny złoty medalista Mistrzostw 
Polski w biegach długich i reprezentant 
kraju, poprowadził całą imprezę umilając 
czas wszystkim uczestnikom. Ogromne po-
dziękowania za pomoc w organizacji memo-
riału należą się wszystkim zaangażowanym,  

a przede wszystkim rodzicom, dzieciom, wo-
lontariuszom oraz pracownikom stadionu. 

Zawody były dofinanso-
wane: 

-  z  p ro g r a m u  „ S p o r t 
Wsz ystk ich Dzieci  2022  
- program Ministerstwa Spor-
tu i Turystyki

- z budżetu Województwa 
Zachodniopomorskiego - 
Nagrody Marszałka Woje-
wództwa

- z budżetu Gminy Mię-
dzyzdroje w ramach wsparcia 
realizacji zadania w zakresie 
prowadzenia sekcji lekkiej 

atletyki w Gminie Międzyzdroje
WYNIKI: https://domtel-sport.pl/wyniki-

,zawody,5309
Medaliści z Międzyzdrojów:

Złoty medal Hanna Owczaruk U16 – 600m-1:36,28
Złoty medal sztafeta 4x100m U16 (N.Zygmunt, H.Owczaruk, 
H.Wołkow, A.Skupin)
Złoty medal Nela Zygmunt U16 – 300m ppł-48,42
Złoty medal Szymon Kozłowski U16 - 100m-11,95
Złoty medal Liliana Leszczyńska U12 – skok w dal-4,14
Srebrny medal Maja Czajkowska U14 – 100m-13,26
Srebrny medal Szymon Kozłowski U16 – 300m ppł-43,15
Srebrny medal Nela Zygmunt U16 – wzwyż – 151cm
Srebrny medal Miłosz Caban U10 – skok w dal-3,34
Brązowy medal Zofia Stefańska U14 – skok w dal-4,52
Brązowy medal Liliana Leszczyńska U12 – 60m-9,00
Brązowy medal Miłosz Caban U10 – 60m-9,96
Brązowy medal sztafeta 4x100m U16 (M.Wołkow, G.Sobań-
ska, M.Kucharczyk, N.Kacprzyk)

Rafał Błocian
Akademia Lekkoatletyczna Międzyzdroje

IV Mały Memoriał im. Ireny Szewińskiej
wspaniałe lekkoatletyczne święto odbyło się w niedzielę 12 czerwca na Stadionie 
Miejskim im. Ireny Szewińskiej w Międzyzdrojach. cztery lata po śmierci wybitnej 
lekkoatletki odbył się IV Mały Memoriał im. Ireny Szewińskiej. 
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OGŁOSZENIA

W dniu 28 kwietnia 2022 roku Uchwałą Nr 
XLVII/568/22 Rada Miejska w Międzyzdro-
jach zmieniła granice obszaru objętego 
opracowaniem miejscowego planu zago-
spodarowania przestrzennego dla części 
obrębów Wapnica, Wicko i Woliński Park 
Narodowy, gmina Międzyzdroje.

Po przystąpieniu do realizacji prac 
planistycznych, mieszkańcy w procedurze 
planistycznej złożyli ok. 100 wniosków, które 
dotyczyły przede wszystkim oznaczenia 
działek na MN i UT, czyli mieszkaniówki 

I N F O R M A c J A
Burmistrz Międzyzdrojów informuje o zmianach w pracach planistycznych doty-

czących sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla 
części obrębów wapnica, wicko i woliński Park Narodowy, gmina Międzyzdroje.  

jednorodzinnej i usług turystycznych, które 
znajdują się w większości na terenach TO 
– czyli tereny wyłączone spod zabudowy 
lub z ograniczeniami w zabudowie. Głosy 
społeczności dotyczyły przede wszystkim 
umożliwienia właścicielom działek  zabudo-
wy mieszkaniowej i usługowej, a co za tym 
idzie wyłączenia tych terenów z TO terenów 
ochronnych.

Po przeanalizowaniu złożonych wnio-
sków oraz procedury formalnej stwierdzono, 

że dla określenia zasad zagospodarowania 
terenów otwartych konieczne jest przepro-
wadzenie znacznie pogłębionych analiz, 
wykraczających poza standardowe prace 
wykonane na potrzeby opracowania ekofi-
zjograficznego, w szczególności analiz doty-
czących uwarunkowań hydrogeologicznych, 
stosunków wodnych, stanu zachowania 
urządzeń melioracji w obszarze „Doliny 
Trzciągowskiej” i terenów położonych 
wzdłuż ul. Nadbrzeżnej i brzegu jez. Wicko 
Małe. Przeprowadzenie pogłębionych analiz, 
w tym ew. wprowadzenie zmian do studium 
w wyniku uzyskanych wniosków, wymagać 
będzie czasu, który spowodowałby wstrzy-
manie prac nad planem dla samej miejsco-
wości Wapnica.

W związku z powyższym zdecydowano 
o wyłączeniu z opracowania planu części 
terenów i kontynuowaniu prac planistycz-
nych dla obszaru określonego w załącz-
niku do ww. uchwały. Obszary wyłączone 
zostaną objęte odrębnym opracowaniem 
planistycznym.

Andżelika Przygocka
Planowanie Przestrzenne
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wYDARZENIA

Spotkanie pn. „Wspomnienie gen. Władysława Andersa” zorgani-
zowane zostało przez Urząd Miejski i MDK, a uczestniczyli w nim 
m.in. Zbigniew Bogucki - Wojewoda Zachodniopomorski, mło-

dzież naszych szkół, harcerze z X Szczepu 
Gniazdo ZHP Hufiec Ziemi Wolińskiej, radni, 
przedstawiciele jednostek samorządowych 
oraz lokalnych stowarzyszeń. Była to również 
okazja do zaprezentowania pomnika ge-
nerała Władysława Andersa, rzeźby z brązu  
o wysokości 220 cm, która dumnie prezentuje 
się w Międzynarodowym Domu Kultury i - ze 
względów pandemicznych - nie trafiła jeszcze, 
jak to wcześniej zaplanowano, do Cassino we 
Włoszech. 

W przedstawionym programie słowno 
– muzycznym wybrzmiały wiersze: „Litania 
na Monte Cassino”, „Przesłanie Pana Cogito”,  
a w wierszu „Anders” autorstwa Andrzeja 
Cieciucha usłyszeliśmy: 

Nie każdemu wielkiemu z wodzów gene-
rałów poeci piszą wiersze, a lud śpiewa pieśni,

Nie wszystkim bohaterom naród swe pomniki wznosi z czystej 
pamięci… 

Anders umarł, a żyje w pieśni nieśmiertelny jak każdy wielki z królów 
i wodzów naczelnych, którzy nimi byli nie z tytułu – a z czynu! 

Jak podkreślał podczas spotkania burmistrz Mateusz Bobek - 
Wspominając gen. Władysława Andersa nie możemy zapomnieć, jak 

SPOTKANIE  Z  ANNĄ  MARIĄ  ANDERS 
Poniedziałek 6 czerwca 2022r. na pewno zapisze się w pamięci naszej międzyzdrojskiej społeczności, mieliśmy bowiem okazję 
gościć w Międzyzdrojach córkę generała władysława Andersa, Ambasador RP w Republice włoskiej i Republice San Marino - Annę 
Marię Anders. 

wiele krwi zostało przelanej byśmy mogli dzisiaj żyć w wolnej Polsce”. 
Wojewoda Zachodniopomorski dodał:  -  W obecnej rzeczywistości 
pokazaliśmy coś co przekazał nam gen. Władysław Anders – polskie 
umiłowanie wolności, wyciągając pomocną dłoń do ponad 3 mln. 
uchodźców z Ukrainy.   

Pani Anders odpowiadała na przygotowane przez młodzież szkol-
ną pytania. Czy generał lubił sport np. piłkę nożną?  Jakim był tatą?  
We wspomnieniach córki  Władysław Anders był zwykłym, ciepłym 
tatą, który odprowadzał córkę do przedszkola, chodził z nią do cyrku 
czy na lody, a sport stanowił ważną część jego życia, uwielbiał konie, 
był kawalerzystą. 

O oprawę muzyczną wydarzenia zadbała Orkiestra Wojskowa ze 
Świnoujścia, która wzbudziła zachwyt naszego gościa. Publiczność 
wysłuchała m.in. „Marszu Dywizjon 303”, „Marszu Monte Cassino”, 
„Marszu Bohaterów Westerplatte” czy utworu  „Libertango”  Astora 
Piazzoli. Wspólne fotografie córki przy rzeźbie ojca to niezapomniany 
widok!  

Podsumowując, na koniec wizyty Pani Ambasador RP w Repu-
blice Włoskiej i Republice San Marino jednoznacznie potwierdziła, 
że pomnik musi stanąć w Cassino w 80 rocznicę bitwy w 2024 roku, 
a właśnie dzięki takim inicjatywom jej ojciec nadal żyje nie tylko  
w jej pamięci. 

Anetta czyżak
UM Międzyzdroje
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