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WYDARZENIA

• 5 sierpnia w piątek startujemy z trze-
cim festiwalowym weekendem. Tego 
dnia dwukrotnie będzie można zoba-
czyć komediowy spektakl „Tresowany 
mężczyzna”, z udziałem m.in. Katarzyny 
Kwiatkowskiej oraz Justyny Sieńczyłło. 
• 6 sierpnia w sobotę przy Alei Gwiazd 
odbędą się: czytanie bajek dla dzieci 
oraz sesje autografowe z udziałem ar-
tystów obecnych w Międzyzdrojach, 
ponadto pełna anegdot i wspomnień 
debata poświęcona historii Festiwalu 
Gwiazd. Aż dwa razy zagrany zostanie 
spektakl „Metoda na wnuczka”, w któ-
rym wystąpią m.in. Maria Winiarska 
i Robert Rozmus. 
• 7 sierpnia w niedzielę to czas na pla-
żowe aktywności sportowe z udziałem 

artystów. Popołudniu zapraszamy na 
projekcję filmu „Biały” w reż. Krzysztofa 
Kieślowskiego (patrona tegorocznego 
Festiwalu) z udziałem Zbigniewa Zama-
chowskiego. 

W ostatni weekend sierpnia szcze-
gólnie polecamy spektakl „Dobrze się 
kłamie” w gwiazdorskiej obsadzie, m.in.: 
Olga Bołądź, Anita Sokołowska, Szymon 

Bobrowski, Bartłomiej Topa, Przemy-
sław Sadowski, a także debatę o Mię-
dzyzdrojach i Festiwalu, czytanie bajek, 
sesję autografową oraz plażowe aktyw-
ności. Tegoroczny Festiwal zakończymy 
pokazem wybitnego filmu „Przypadek” 
w reż. Krzysztofa Kieślowskiego. 

Organizatorzy

Festiwal Gwiazd w sierpniowe weekendy
25. Festiwal Gwiazd w Międzyzdrojach powraca także w sierpniu! Na kolejne, pełne atrakcji weekendy zapraszamy już 5-8 oraz 26-28 sierpnia. 

To wyjątkowa, bo jubileuszowa odsło-
na Festiwalu Gwiazd w Międzyzdrojach. 
Po trzech latach przerwy (wywołanej 
pandemią), po raz dwudziesty piąty mo-
gliśmy celebrować święto sztuki i nie-
zwykłych spotkań artystów z mieszkań-
cami Międzyzdrojów, turystami oraz wło-
darzami miasta. 

W piątek 1 lipca w Międzynarodowym 
Domu Kultury burmistrz Międzyzdrojów 
Mateusz Bobek wraz z dyrektorem ar-
tystycznym Festiwalu Gwiazd, aktorem 
i reżyserem Olafem Lubaszenko otworzy-
li wystawę kultowych plakatów pt. „Kie-
ślowski na nowo”. Stworzył je wybitny ar-
tysta Andrzej Pągowski, również obecny 
w Międzyzdrojach. 

Tego dnia aktorzy Anna Gornostaj  
i Olaf Lubaszenko dwukrotnie zagrali dla 
międzyzdrojskiej publiczności spektakl pt. 
„Małżeństwo to morderstwo” w sali teatral-
nej MDK. Wieczorem zaś na scenie przy 
Promenadzie Gwiazd odbył się koncert 
„Kora” w reżyserii Janusza Gasta, z udzia-
łem młodych, świetnych wokalistów, przy 
akompaniamencie zespołu „The Jobers”. 

W sobotę 2 lipca przed południem, 
w specjalnym namiocie przy Alei Gwiazd, 
bajki dla dzieci czytała Katarzyna Maciąg, 
aktorka teatralna, filmowa i telewizyjna.

Dużo emocji wywołała Debata o Fe-
stiwalu Gwiazd i Międzyzdrojach, któ-
ra również odbyła się przy Alei Gwiazd. 
Wzięli w niej udział burmistrz Mateusz 
Bobek oraz artyści: Anna Gornostaj, Mi-
chał Milowicz i Robert Moskwa. Wspo-
minali swoje pierwsze przyjazdy do tego 
nadmorskiego kurortu i zdradzali małe 

PIERWSZY WEEKEND FESTIWALU GWIAZD 2022 ZA NAMI! 
Joanna Trzepiecińska, Katarzyna Maciąg, Przemysław Sadowski, Michał Milowicz i Lesław Żurek odcisnęli dłonie przy Promena-
dzie Gwiazd, ponadto odbyły się cztery spektakle i koncert Kamila Bednarka, a także wiele spotkań z artystami, w tym z Grażyną 
Szapołowską i Andrzejem Pągowskim. Za nami emocjonujący pierwszy weekend Festiwalu Gwiazd 2022 w Międzyzdrojach. 

tajemnice związane z Festiwalem, czy ze 
spotkaniami z fanami. 

Z kolei wieczorem setki osób przybyły 
na słynną już w całej Polsce Galę Odci-
śnięcia Dłoni przy Promenadzie Gwiazd 
w Międzyzdrojach. W tym roku powięk-
szyła się ona o takie nazwiska, jak: Jo-
anna Trzepiecińska, Katarzyna Maciąg, 
Lesław Żurek, Michał Milowicz i Prze-
mysław Sadowski. Niestety, na Galę nie 
zdołał dotrzeć (z powodów zdrowotnych) 
Henryk Talar, który na specjalnym filmie 
przekazał gościom pozdrowienia. Galę 
poprowadzili Olaf Lubaszenko i Magdale-
na Kuszewska. 

Tego wieczoru artystka Joanna Trze-
piecińska, wraz z muzykami, wystąpiła 
w wyjątkowym recitalu, a piosenki Elvi-
sa Presley’a brawurowo wykonał Michał 
Milowicz. 

W niedzielę 3 lipca odbyła się impreza 
towarzysząca Festiwalowi, czyli Rajd Rowe-
rowy, w którym wzięło udział ok. 100 osób. 

Pełen emocji festiwalowy weekend 
zakończył z przytupem Kamil Bednarek 
wraz z zespołem energetycznym koncer-
tem przy Promenadzie Gwiazd. 

Podczas Festiwalu prowadziliśmy wa-
kacyjne studio plenerowe, gdzie każdego 
dnia można było śledzić relacje na żywo 
z gwiazdami i organizatorami tego wy-
darzenia.  Streamingi można było oglą-
dać w mediach społecznościowych  na 
profilach facebook: miasta Międzyzdroje   
- @miedzyzdroje i Festiwalu Gwiazd  
- @festiwalgwiazd w Międzyzdrojach. 
Relacje w każdej chwili można również 
obejrzeć na kanale YouTube Festiwal 
Gwiazd 2022. 

Wakacyjne studio plenerowe będzie-
my prowadzić przez cały sezon w wy-
brane dni festiwalowe. Zapraszamy do 
polubienia i subskrybowania naszych 
kanałów.  

Organizatorzy 
25. Festiwalu Gwiazd

Joanna TrzepiecińskaJoanna Trzepiecińska Przemysław SadowskiPrzemysław Sadowski
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WIEŚCI Z RATUSZA

- Tak, jak w zeszłym roku, chciał-
bym jeszcze raz wyraźnie podkreślić, że 
ten sukces jest wynikiem ciężkiej pra-
cy pracowników merytorycznych, któ-
rzy osobiście zaangażowali się i włożyli 
wysiłek w realizację naszych zamierzo-
nych i realizowanych planów. Powtó-
rzę, że Międzyzdroje mogą rozwijać się 
dzięki współpracy Radnych, Sołectw  
i wszystkich tych, którzy mają na względzie 
dobro naszego pięknego miasta. Moim ma-
rzeniem jest, aby nasza gmina nieustannie 
rozwijała się, realizowała kolejne projekty. 
Wszystkim Państwu serdecznie dziękuję! – 
mówił burmistrz Mateusz Bobek.

Trzy fabrycznie nowe, nieużywane,  
wyprodukowane nie wcześniej niż  
w 2022 r., samochody do transportu 
odpadów komunalnych, w tym 1 szt. 
wyposażona dodatkowo w śmieciarko-
-myjkę, zasilą nasze szeregi. Trzy specja-
listyczne samochody – śmieciarki,  do 
odbioru i transportu odpadów komunal-
nych będą na wyposażeniu spółki Zie-
lone Międzyzdroje, która od przyszłego 
roku  będzie świadczyć w tym zakresie 
usługi na terenie naszej Gminy. Śmieciar-
ki będą: trzyosiowe z ramami Mercedesa,  
o ładowności 21 metrów sześciennych, 
(śmieciarka wyposażona w myjkę bę-

Decyzja o przebudowie ulic 
Piastowskiej, Piaskowej, 
Wiejskiej, Emilii Plater w na-

Umowa na przebudowę ulic Piastowskiej, 
Piaskowej, Wiejskiej i Emilii Plater podpisana!

Nowy sprzęt trafi do naszego miasta!

dzie miała 18 metrów ładowności), wy-
posażone w nowoczesny system łado-
wania zasilany elektrycznie (auta będą 
cichsze),  wyposażone w najnowsze 
systemy monitoringu (co ułatwi pracę  
w trudnych warunkach, jakie mamy w se-

zonie). Co więcej myjka zamontowana na 
jednej ze śmieciarek pozwoli na urucho-
mienie nowej usługi dla mieszkańców,  
a mianowicie mycie i dezynfekcję konte-
nerów na odpady.

- Jak wspominałem, nie zwalniamy tem-
pa i dążymy do tego, by nasze miasto było 
nowoczesne i jak najlepiej wyposażone,  
w trosce o bezpieczeństwo, ład i ekologię – 
mówi burmistrz Mateusz Bobek.

Najkorzystniejszą ofertę przetargową 
przedstawiła firma Terberg Matec Polska 
Sp z o.o. z Warszawy. Kwota zadania to  
3 560 850.00 zł.

Biuro Burmistrza Międzyzdrojów

PODSUMOWANIE ROKU 2021 
- WOTUM ZAUFANIA I ABSOLUTORIUM DLA BURMISTRZA 
Rada Miejska w Międzyzdrojach podczas czerwcowej sesji zapoznała się z raportem gminnym. Radni  udzielili międzyzdrojskiemu burmistrzowi 
absolutorium – 12 radnych było za, 0 było przeciw, 0 wstrzymujących się od głosu. To kolejny już rok jednogłośności radnych w tej kwestii.

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

zdroje za 2021 rok, który jest dostępny 
na stronie miejskiej oraz na BIP.

Biuro Burmistrza Międzyzdrojów

szym mieście zapadła. Bur-
mistrz Międzyzdrojów Mate-
usz Bobek podpisał umowę  

z firmą MAZUR Specjalistycz-
ne Przedsiębiorstwo Robót 
Inżynieryjnych Henryk Ma-
zur z Goleniowa, wyłonioną 
w drodze przetargu. Kwota 

zadania to 14 200 000.00 zł 
brutto. To kolejne ulice w Mię-
dzyzdrojach, które doczekają 
się remontu!

Biuro Burmistrza 
Międzyzdrojów
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RANKING

Kurort od lat przyciąga turystów nie tylko 
z Polski. Niezwykle bogata oferta kulturalna 
(prężnie działający Międzynarodowy Dom 
Kultury i biblioteka, stowarzyszenia i klu-
by), rekreacyjna (m.in. Strefa Aktywności 
Sportowej na Plaży, Strefa Malucha, piękne 
parki, place zabaw dla dzieci, niepowtarzal-
ne ścieżki rowerowe i szlaki dla pieszych 
w otulinie Wolińskiego Parku Narodowego, 
nowoczesne Oceanarium, Zagroda Poka-
zowa Żubrów, sołectwa), gastronomiczna 
(ogromna liczba restauracji i kawiarni) – 
sprawia, że co roku niezależnie od pogody 
w Międzyzdrojach wypoczywa kilkadziesiąt 
tysięcy wczasowiczów. Gmina nieustannie 
realizuje kolejne zadania, dzięki którym 
zmienia swoje oblicze polepszając jakość 
życia mieszkańców i przyczyniając się do 
rozwoju usług okołoturystycznych. 

W ostatnim czasie niezwykle ważnym 
wydarzeniem było zakończenie projektu 
Morze Zieleni. Był on realizowany od 2017 
roku i zakładał stworzenie atrakcyjnych 
terenów do rekreacji i spędzania czasu. Te-
reny objęte projektem podzielone zostały 
na 8 obszarów, z których każdy zaprojek-
towany został w sposób umożliwiający za-
równo wypoczynek, jak i rekreację. Przed-
sięwzięcie zostało zrealizowane w ramach 
Programu Operacyjnego Infrastruktura 
i Środowisko na lata 2014–2020, Działanie 

Międzyzdroje Perłą Wybrzeża
Kurort od lat wyróżnia się na polskim wybrzeżu i nieustannie rozwija – ostatnie dwa lata świetnie to obrazują. Po-
twierdzeniem tego jest fakt, że miasto znalazło się na liście najbogatszych gmin w Polsce, zajmując drugie miejsce 
w rankingu „Bogactwo samorządów 2021” Pisma Samorządu Terytorialnego „Wspólnota” w kategorii małych miast.

2.5 Poprawa jakości środowiska miejskie-
go pn. „Zagospodarowanie terenów zieleni 
w Międzyzdrojach”. Jako jedyny w woj. za-
chodniopomorskim i jako jeden z siedmiu 
w Polsce projekt uzyskał dofinansowanie 
w wysokości 5 142 338,16 zł. Całkowita 
wartość to 10 957 281 zł. Nasadzono łącz-
nie 300 drzew, około 20 tys. krzewów i po-
nad 85 tys. bylin, traw i roślin cebulowych. 
Powstały nowe ciągi piesze, elementy małej 
architektury oraz nowe miejsca rekreacji 
przeznaczone dla młodszych i starszych 
użytkowników parków. Kolejnym waż-
nym przedsięwzięciem była refulacja pla-
ży. Zarówno mieszkańcy Międzyzdrojów, 
jak i licznie odwiedzający miasto turyści 
zdają sobie sprawę, że plaża jest najwięk-
szym skarbem wybrzeża. Niegdyś wąska, 
dziś szeroka i czysta, zachwyca bardziej niż 

kiedykolwiek. Inwestycje podejmowane 
w Międzyzdrojach robią wrażenie. Oprócz 
systematycznych remontów dróg, budowy 
nowoczesnego PSZOK-u, wprowadzania 
energooszczędnego oświetlenia czy mo-
nitoringu, przełomowymi działaniami są 
rozbudowa i modernizacja oczyszczalni czy 
budowa Międzyzdrojskiego Centrum Kul-
tury i Usług Administracyjnych. Te ostatnie 
służyć będą wielu przyszłym pokoleniom, 
co dla władz miasta jest szalenie istotne. 
Burmistrz Międzyzdrojów Mateusz Bobek 

wraz ze swoją zastępczynią Beatą Kiryluk 
wielokrotnie powtarzali, jak ważny jest nie 
tylko turysta, ale przede wszystkim miesz-
kaniec. Stąd niezwykle prężna polityka 
prospołeczna, której (tak jak inwestycji) 
nie była w stanie zatrzymać szalejąca przez 
dwa lata pandemia. Prężnie zmieniające się 
Międzyzdroje mają szansę stać się nie tylko 
zachwycającym kurortem, ale i miejscem, 
w którym wielu z nas będzie chciało zostać.
To miasto, w którym nie oszczędza się na 
rozwoju – wręcz przeciwnie! 

– Chciałbym podkreślić, że nasza gmina 
pięknieje i rozwija się dzięki ludziom, którzy 
z pasją, niezwykłym poczuciem odpowie-
dzialności i zaangażowaniem wykonują swo-
ją pracę. Dlatego chciałbym podziękować 
wszystkim pracownikom oraz mieszkańcom, 
którzy tworzą to wyjątkowe miejsce, a także 

turystom, którzy decydują się nas odwiedzać 
– mówi burmistrz Mateusz Bobek.

Na koniec przedstawiamy ranking najbo-
gatszych gmin w Polsce w 2022 roku:

1. Krynica Morska
2. Międzyzdroje
3. Mielno
4. Dziwnów
W roku 2022 Międzyzdroje awansowały 

z 5. miejsca w 2021 r. i z 7. w 2020 r.
Zapraszamy do Międzyzdrojów!

Biuro Burmistrza Międzyzdrojów
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AKTUALNOŚCI

Teren kąpieliska strzeżonego obejmu-
je obszar 300 m po stronie wschodniej od 
molo oraz 600 m po stronie zachodniej,  
z wyłączeniem obszaru 50 m pasa bez-
pieczeństwa przy molo oraz z wyłącze-
niem obszaru 200 m na odcinku pomię-
dzy zejściem F i G. Ponadto w godz. od 
18:00 do 10:00 dnia następnego ratow-
nicy pełnią dyżury nocne. 

Na kąpielisku ratownicy dysponują 
nowoczesnym sprzętem ratunkowym np. 
defibrylatorem AED czy dronem ratu-
jącym życie tj. posiadającym możliwość 
przekazywania dźwięku i obrazu w czasie 
rzeczywistym. Działa również radiowęzeł 
i monitoring plaży. W tym roku kąpieli-
sko zostało wyposażone w wózek inwa-
lidzki plażowy do kąpieli morskich, tak 
więc w pełni z dobrodziejstwa uroków 
plaży i kąpieli morskich mogą korzystać 
osoby niepełnosprawne, którym pomo-
gą odpowiednio przeszkoleni ratownicy  
z uprawnieniami do obsługi osób niepeł-
nosprawnych.   

W sezonie 2022 możemy również 
pochwalić się Błękitną Flagą przyzna-
ną Kąpielisku Morskiemu Międzyzdroje 

Sezon kąpielowy 2022 na plaży 
Półmetek sezonu letniego już za nami. Wakacje w toku,  słońce i kąpiele w Bałtyku,  
a pogoda dość dynamicznie się zmienia. O nasze bezpieczeństwo na kąpielisku dbają ra-
townicy WOPR woj. zachodniopomorskiego, codziennie w godzinach od 10:00 do 18:00.

Zachód oraz Marinie w Wapnicy. Błę-
kitna flaga oznacza spełnienie wymagań  
w zakresie: jakości wody, działań na rzecz 
edukacji ekologicznej, zarządzania środo-
wiskowego, bezpieczeństwa oraz jakości 
prowadzonych usług. Korzystając z uro-
kliwej międzyzdrojskiej plaży pamiętajmy 
jednak o zachowaniu bezpieczeństwa, 
szczególnie podczas kąpieli, jak i podczas 
prowadzonych aktywności sportowych. 

W Miejskiej Strefie Aktywności Spor-
towej, usytuowanej przy zejściu B (przy 
ul. Pomorskiej), codziennie w godz. od 
10:00 do 19:00 można poćwiczyć, za-
grać w piłkę nożną beach soccer czy 
siatkówkę plażową. Dużą popularnością 
cieszą się organizowane w weekendy 
turnieje: w sobotę – turniej beach soccer,  
a w niedzielę – turniej siatkówki. W stre-
fie odbywają się również jednorazowe 
akcje promocyjno – sportowe z udziałem 
znanych gwiazd sportu  jak  „Szyjemy 
Sport na miarę z Enea”, w której udział 
wzięło 140 dzieci w wieku od 9 do 14 lat, 
koszykarz Cezary Trybański, czy siatkarz 
Krzysztof  Ignaczak. Również w weeken-
dy w godz. 15:00 – 18:00 działa strefa 

animacji dla dzieci. Prowadzone działania 
dostosowane są do każdego wieku. Dzie-
ci bawią się chustą Klanza, puszczają la-
tawce, czy rywalizują na przygotowanym 
torze przeszkód. A dla tych dzieci, które 
wolą zabawy indywidualne przygotowa-
liśmy Strefę Malucha czyli plażowy plac 
zabaw z urządzeniami przeznaczonymi 
dla różnych grup wiekowych. 

Lato na plaży w Międzyzdrojach?  
Z całą stanowczością TAK! Zapraszamy 
do udziału w aktywnościach organizowa-
nych podczas sezonu letniego!

Anetta Czyżak
UM Międzyzdroje

Plaża w Wapnicy oddana do użytku

Teren objęty projektem został upo-
rządkowany, zasilony piaskiem i zagospo-
darowany. Zamontowano elementy  ma-
łej architektury i  platformę/podest dla 
osób z niepełnosprawnościami. Można 
wypocząć w wyznaczonej tu strefie relak-
su - na leżankach z pergolami, leżakach, 
ławeczkach czy hamakach, a dzieci mają  
swój plac zabaw tzw. Strefę Malucha  
w Wapnicy. 

Dla rowerzystów, przy wejściu na pla-
żę zainstalowano stojaki na rowery.

- Mam nadzieję, że to miejsce będzie słu-
żyć przede wszystkim mieszkańcom, ale też 
turystom, którzy decydują się na wypoczy-
nek poza miastem - mówi burmistrz Mate-
usz Bobek.

Zakres prac objął również konserwa-
cję i naprawę istniejącej nawierzchni dro-
gi dojazdowej do plaży.

Inwestycja zrealizowana została  
w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie 
na wdrożenie operacji w ramach stra-
tegii rozwoju lokalnego kierowanego 
przez społeczność” objętego PROW na 

W czerwcu br. piękna, uporządkowana przestrzeń nad Jeziorem Wicko Wielkie została oddana do użytku. Trudno nie zachwy-
cić się samym terenem – otoczeniem natury samej w sobie, niemniej nie da się ukryć, że wykonane prace niezwykle podniosły 
atrakcyjność tego miejsca. Tym bardziej, że prace te nie wpłynęły negatywnie na krajobraz i środowisko przyrodnicze. 

lata 2014 – 2020, pt. „Urządzenie te-
renu rekreacyjnego – plaży w Wapnicy,  
w ramach rozwoju ogólnodostępnej i nie-
komercyjnej infrastruktury turystyczno-
-rekreacyjnej w Gminie Międzyzdroje”, 
za pośrednictwem Lokalnej Grupy Dzia-
łania „Partnerstwo w rozwoju”. Wartość 
inwestycji ogółem wyniosła 311 190,00 zł 
brutto, w tym, kwota dofinasowania  

- 127 260,00 zł ze środków wspólnoto-
wych EFRROW.

Zapraszamy wszystkich do odwiedze-
nia tego wyjątkowego miejsca.

Biuro Burmistrza Międzyzdrojów
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AKTUALNOŚCI

Półkolonie zorganizowane 
zostały w ramach współpracy 
Urzędu Miasta i Szkoły Pod-
stawowej nr 1. Przypomina-
my, że szkoła oferuje pobyt 
w godzinach 7:00- 15:00 oraz 
zapewnia 3 posiłki dziennie 

- śniadanie, drugie śniadanie 
i obiad. Rozpoczęty 18  lipca 
turnus trwać będzie do 29  
lipca. Trzeci, ostatni turnus 
zaplanowano od 01 do 12 
sierpnia.

Koszt jednego turnusu to 
300 zł dla posiadacza Mię-

Istotą warsztatów było poka-
zanie znaczenia upcykilngu, 
czyli techniki, która ma na 
celu wykorzystanie materia-
łów wcześniej używanych, 
ażeby stworzyć coś zupełnie 
nowego i równie przydat-
nego.  Pierwszym zadaniem 
było  projektowanie i wyko-
nanie czapek z daszkiem, ka-
peluszy ze starych kartonów, 
nieaktualnych kalendarzy. 
Zadaniem podczas drugich 
warsztatów  było stworzenie 
koszyczków, wazonów bądź 
szkatułek z plastikowych opa-
kowań po lodach, jogurtach, 
serkach, szklanych słoików po 
dżemach, ogórkach.  Podczas 
trzecich warsztatów  obecni 
zajęli się  stworzeniem przy-
borników na długopisy, pióra, 
ołówki itp. z rolek po papie-

Półkolonie w Międzyzdrojach
Zakończył się pierwszy turnus międzyzdrojskich półkolonii 
dla dzieci z miasta i gminy Międzyzdroje.  Piękna, w większo-
ści słoneczna pogoda sprzyjała zabawom na plaży i pieszym 
wycieczkom. Te dwa tygodnie szaleństw przyniosło dzieciom 
wiele radości.

dzyzdrojskiej Karty Mieszkań-
ca oraz 600 zł dla pozostałych 
osób.

Dodatkowa wpłata 20 zł 
od każdego dziecka z prze-
znaczeniem na dodatkowe 
atrakcje (lody, płatne wej-

ściówki) - płatne w szkole (do 
rozliczenia z rodzicami).

Szczegółowe informacje  
uzyskacie Państwo w sekre-
tariacie szkoły nr telefonu: 91 
328 06 11.

Biuro Burmistrza 
Międzyzdrojów

„RODZINA” do zadań specjalnych 

U p c y k l i n g  j e s t  t r e n d y !
5 lipca 2022 r., w ramach projektu „RODZINA” do zadań specjalnych,  odbyły się pierwsze warsztaty plastyczno- 
ekologiczne z cyklu „Upcykling jest trendy” zorganizowane przez Międzyzdrojskie Stowarzyszenie „Rodzina”  
i Miejską Bibliotekę Publiczną w Międzyzdrojach. Kolejne warsztaty z cyklu miały miejsce  12, 19 i 26 lipca 2022 r.  

rze toaletowym, zaś podczas 
ostatnich uczestnicy wyko-
nywali organizery krawieckie 
i piaskowe mozaiki.

W zajęciach wzięły udział 
dzieci z półkolonii ze Szkoły 
Podstawowej nr 1 w Mię-
dzyzdrojach, a także rodziny 
z Międzyzdrojów oraz turyści.

Materiały plastyczne zo-
stały zakupione w ramach 
„Programu Społecznik 2022-
2024”. Program został za-
inicjowany przez Marszałka 
Województwa Zachodniopo-
morskiego. Pomysłodawcą 
projektu „Rodzina” do zadań 
specjalnych jest Andżelika 
Gałecka, dyrektor międzyz-
drojskiej biblioteki oraz Mię-
dzyzdrojskie Stowarzyszenie 
„Rodzina”. 

Bibliotekarze
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REKREACJA I KULTURA

Aplikacja zawiera aktualne 
przebiegi tras rowerowych 
Pomorza Zachodniego, w tym 
Velo Baltica (Euro Velo 10/13, 

R-10), trasę Pojezierzy Za-
chodnich, Blue Velo, Stary Ko-
lejowy Szlak i trasę Wokół Za-
lewu Szczecińskiego. Przy tra-

Szanowni Państwo,
Jest nam niezmiernie miło przekazać Państwu, iż Miej-
ska Informacja Turystyczna w czerwcu uzyskała Certyfi-
kat „Miejsce Przyjazne Rowerzystom w województwie 
zachodniopomorskim” i została włączona do nowej apli-
kacji w systemie iOS z wszystkimi trasami rowerowymi 
Pomorza Zachodniego – www.rowery.wzp.pl.

sach zaznaczone są i opisane 
warte uwagi obiekty i miejsca 
przyjazne rowerzystom. Nie-
które z obiektów opatrzone 

są panoramami sferycznymi.
Aplikacja jest bezpłatna  

i dostępna w trzech wersjach 
językowych: polskiej, angiel-

skiej i niemieckiej do pobrania 
w App Store oraz Google Play.

Wybierz się w niezapo-
mnianą wycieczkę rowerem 

przez Pomorze Zachodnie - 
zapraszamy!

 Katarzyna Wojciechowska 
Miejska Informacja Turystyczna
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Z PRAC RADY MIEJSKIEJ

Na XLIX Sesji Rady Miejskiej w Międzyzdrojach 
w dniu 23.06.2022 r. podjęto następujące uchwały:

UCHWAŁA NR XLIX/583/22
w sprawie udzielenia Burmistrzowi Mię-
dzyzdrojów wotum zaufania

Rada  Miejska udzieliła wotum zaufania 
Burmistrzowi Międzyzdrojów.

UCHWAŁA NR XLIX/584/22
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania 
finansowego wraz ze sprawozdaniem 
z wykonania budżetu za 2021 r.

 
Rada Miejska zatwierdziła sprawozdanie fi-

nansowe wraz ze sprawozdaniem z wykonania 
budżetu za rok 2021.

UCHWAŁA NR XLIX/585/22
w sprawie absolutorium z tytułu wykona-
nia budżetu za rok 2021

Rada Miejska, po zapoznaniu się:
1)  ze sprawozdaniem z wykonania budżetu 
 Gminy za 2021 rok, 
2)  ze sprawozdaniem finansowym Gminy za 
 rok 2021, 
3)  z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej 
 o sprawozdaniu z wykonania budżetu, 
4)  z informacją o stanie mienia Gminy, 
5)  z wnioskiem Komisji Rewizyjnej, 
6)  z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej 
 o wniosku Komisji Rewizyjnej, 

Udzieliła Burmistrzowi Międzyzdrojów ab-
solutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 
2021.

UCHWAŁA NR XLIX/586/22
w sprawie udzielenia pomocy finansowej 
Województwu Zachodniopomorskiemu

W ramach porozumienia z samorządem 
województwa na terenie Gminy Międzyz-
droje będą wybudowane wiaty rowerowe 
– miejsca odpoczynku dla rowerzystów na 
trasie Velo Baltica tj. przy zejściu M – Lubie-
wo, oraz na działce nr 7/2 obręb Wicko. Na 
budowę przedmiotowych wiat, w ramach re-
alizacji projektu, Samorząd Województwa ma 
zabezpieczone środki finansowe w wysokości po 
120 000,00 zł brutto na jedną wiatę. Jednakże 
przy wykonywaniu adaptacji typowej wiaty do 
posadowienia ich w terenie na terenie Gminy 
Międzyzdroje, zgodnie z umową/porozumie-
niem z samorządem województwa, gmina 
wykonała projekty zagospodarowania i bu-
dowlano – wykonawcze wraz z kosztorysem. 
Wartość inwestycji jest wyższa, z uwagi na 
charakterystykę lokalizacji w koronie wydmy 
oraz trudny podmokły teren nad Jeziorem 
Wicko Małe w Wicku i warunki postawione 
przez Urzędy Morski w Szczecinie. Wg. kosz-
torysu inwestorskiego, sporządzonego przez 
Wykonawcę działającego na zlecenie Gminy 
Międzyzdroje, wartość kosztorysu inwestor-
skiego wynosi: 

1) budowa wiaty w Lubiewie – 226 457,26 zł 
brutto; 

2) budowa wiaty w Wicku – 180 093,23 zł 
brutto. 

UCHWAŁA NR XLIX/587/22
zmieniająca uchwałę nr XXXIII/402/21 
Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 25 
marca 2021 r. w sprawie udzielenia pomocy 
finansowej Województwu Zachodniopo-
morskiemu

Z uwagi na to, że zaplanowany harmono-
gram robót budowlanych nie został zrealizo-
wany w planowanym zakresie, ze względu na 
występujące w niektórych miejscach inne od 
założonych warunki terenowe, co skutkowa-
ło przeprowadzeniem zmian projektowych, 
w związku z tym Zarząd Dróg Publicznych, 
działający w imieniu Samorządu Wojewódz-
twa, zwrócił na konto gminy niewykorzysta-
ną kwotę dotacji w wysokości 77 036,11 zł 
i przedstawił rozliczenie dotacji celowej z re-
alizacji projektu za 2021 r. Z uwagi na osta-
teczne wykonanie i rozliczenia inwestycji, ze 
względu na nieprzewidziany wzrost kosztów 
wykonania zadania, ZZDW wystąpił do Gminy 
Międzyzdroje o podwyższenie wysokości do-
tacji o kwotę 7 812,43 zł.

UCHWAŁA NR XLIX/588/22
w sprawie zmiany budżetu i zmian w bu-
dżecie na rok 2022

W niniejszej uchwale proponuje się 
zwiększenie dochodów o kwotę 152 508,03 zł 
w tym: dochodów bieżących o kwotę  
129 508,03 zł, dochodów majątkowych 
o kwotę 23 000 zł, i zwiększenie wydatków 
na kwotę 892 812,54 zł. Wydatki zwiększa 
się o kwotę 1 311 949,22 zł (wydatki bieżące  
771 326,79 zł ,  wydatki majątkowe  
540 622,43 zł) i zmniejsza się wydatki o kwotę 
419 136,68 zł (wydatki bieżące 52 691,90 zł, 
wydatki majątkowe 366 444,78 zł). W związ-
ku z powyższymi zmianami zwiększa się pla-
nowany deficyt budżetu gminy o 740 304,51 zł 
i wynosi 50 078 666,33 zł, który zostanie po-
kryty przychodami pochodzącymi z wolnych 
środków, jako nadwyżki środków pieniężnych 
na rachunku bieżącym budżetu, wynikających 
z rozliczeń wyemitowanych papierów war-
tościowych, kredytów i pożyczek z lat ubie-
głych w kwocie 2 424 024,69 zł, z pożyczek  
w kwocie 13 422 438,11 zł, z nadwyżki  
b u d żet u  z  l a t  u b i e g ł yc h  w k wo c i e  
27 291 172,28 zł, z niewykorzystanych środ-
ków pieniężnych wynikających z rozliczenia 
dochodów i wydatków nimi finansowanych 
związanych ze szczególnymi zasadami wyko-
nywania budżetu określonymi w odrębnych 
ustawach w kwocie 6 909 793,56 oraz z nie-
wykorzystanych środków pieniężnych wyni-
kających z rozliczenia środków określonych 
w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy i dotacji na reali-
zację programu, projektu lub zadania finanso-
wanego z udziałem tych środków w kwocie  
31 237,69 zł.

UCHWAŁA NR XLIX/589/22
w sprawie zmiany uchwały Nr XLIII/501/21 
Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 21 
grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia 
budżetu Gminy Międzyzdroje na 2022 rok

W niniejszej uchwale zmienia się treść 5 
załączników.

UCHWAŁA NR XLIX/590/22
w sprawie zmiany uchwały nr XLIII/502/21 
Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 
21 grudnia 2022 r. w sprawie wieloletniej 
prognozy finansowej Gminy Międzyzdroje 
na lata 2022-2042.

W uchwale dokonuje się zmiany 3 załącz-
ników. 

UCHWAŁA NR XLIX/591/22
w sprawie zmiany miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego Gmi-
ny Międzyzdroje, obejmującego obszar 
położony w części wschodniej miasta w ob-
rębie geodezyjnym miasta Międzyzdroje, 
pomiędzy ulicami: Zwycięstwa, Tadeusza 
Kościuszki, Promenada Gwiazd, Ludową.

Przedmiotem zmiany planu jest zmiana 
zapisów treści Uchwały Nr X/111/19 Rady 
Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 30 maja 
2019 r. w sprawie: miejscowego planu zago-
spodarowania przestrzennego Gminy Mię-
dzyzdroje, obejmującego obszar położony 
w części wschodniej miasta w obrębie geode-
zyjnym miasta Międzyzdroje, pomiędzy ulica-
mi: Zwycięstwa, Tadeusza Kościuszki, Prome-
nadą Gwiazd, Ludową, w ściśle określonym 
zakresie, tj. zmiany zapisów treści Uchwały 
dotyczących parametrów możliwości zabu-
dowy działek budowlanych - z utrzymaniem 
wysokości zabudowy wyznaczonej w obecnie 
obowiązującym miejscowym planie zagospo-
darowania przestrzennego oraz umożliwienie 
realizacji większej liczby miejsc parkingowych 
w podziemnych częściach nowoprojektowa-
nych obiektów.

UCHWAŁA NR XLIX/592/22
w sprawie przystąpienia do sporządzenia 
zmiany miejscowego planu zagospo-
darowania przestrzennego Promenady 
Wschodniej w Międzyzdrojach.

Głównym zadaniem opracowania miejsco-
wego planu zagospodarowania przestrzen-
nego jest możliwość wprowadzenia zapisów 
ustalających zasady ochrony kształtowania 
ładu przestrzennego i parametrów zagospo-
darowania, przy jednoczesnym uwzględnieniu 
ochrony przyrody tej części miasta. Propono-
wane ustalenia planu mają na celu ustalenie 
przeznaczenia terenów, określenie sposobów 
ich zagospodarowania i zabudowy oraz dosto-
sowanie ustaleń planu do kierunków obecnie 
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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,   PLAC  
RATUSZOWY 1 – POKÓJ NR 101/102

W celu usprawnienia  dyżurów,  uprzej-
mie prosimy o wcześniejsze umawianie 
się na spotkania  z radnymi  za pośred-
nictwem biura RM, 
kontakt   tel. 91 32 75 647,  
e-mail: rada_miejska@miedzyzdroje.pl

PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ 
– Jan WĘGLORZ
przyjmuje w czwartki od godz. 13.00 - 
15.00 oraz w pozostałe dni po uprzed-
nim umówieniu na spotkanie, 
pok. nr 104 Urząd Miejski, 
stały kontakt: tel. 609 847 375; 
e-mail: jan _weglorz@miedzyzdroje.pl

WICEPRZEWODNICZĄCY RM 
– Józef Bogusław SUTYŁA  
przyjmuje we wtorki od 14.00 - 15.30, 
pok. nr 104 Urząd Miejski
e-mail: jozef_sutyla@miedzyzdroje.pl

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

obowiązującego studium. Przedmiotowy plan 
jest dla rozwoju gminy rzeczą ważną z uwagi 
na ochronę krajobrazu, dlatego też wywołanie 
niniejszej uchwały uznaje się za zasadne.

UCHWAŁA NR XLIX/593/22
w sprawie zmiany uchwały nr XLV/536/22 
Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 24 
lutego 2022 r. w sprawie nadania nazwy 
placowi w Międzyzdrojach

W uchwale nr XLV/536/22 Rady Miejskiej 
w Międzyzdrojach z dnia 24 lutego 2022 r. 
w sprawie nadania nazwy placowi w Między- 
zdrojach zmienia się nazwę publicznego placu 
pieszego (rynku) z „plac Ratuszowy” na „Plac 
Ratuszowy”.

UCHWAŁA NR XLIX/594/22
w sprawie wyrażenia zgody na wydzierża-
wienie nieruchomości oraz na odstąpienie 
od obowiązku przetargowego trybu zawar-
cia umowy dzierżawy

W związku z wnioskiem dotychczasowego 
dzierżawcy terenu zabudowanego garażem, 
położonego przy ul. Książąt Pomorskich 9 
w Międzyzdrojach, stanowiącego część działki 
268 obręb 20 miasta Międzyzdroje, o zawar-
cie kolejnej umowy dzierżawy na okres jak 
najdłuższy, proponuje się przeznaczyć część 
działki 268 o powierzchni 18m2 do wydzier-
żawienia w trybie bezprzetargowym na okres 
10 lat.

UCHWAŁA NR XLIX/595/22
w sprawie wyrażenia zgody na wydzierża-
wienie nieruchomości

W związku z wnioskiem dotychczasowego 
dzierżawcy terenu przyległego do wieżyczki 
wschodniej molo o wydzierżawienie terenu 
o łącznej powierzchni 67m2 z przeznaczeniem 
na ogródek gastronomiczny, proponuje się 
podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody 
na wydzierżawienie przedmiotowego terenu 
na okres do 1 roku.

UCHWAŁA NR XLIX/596/22
w sprawie wyrażenia zgody na nabycie 
nieruchomości

Dyrektor Urzędu Morskiego w Szczecinie 
zwrócił się do Gminy Międzyzdroje w spra-
wie komunalizacji nieruchomości gruntowej 
Skarbu Państwa, położonej na terenie Gmi-
ny Międzyzdroje, stanowiącej działkę nr 7/2, 
obręb 25 - Wicko, o powierzchni 2,2206 ha, 
zabudowanej nabrzeżem pasażerskim, która 
stała się zbędna dla potrzeb Urzędu Morskie-
go. Gmina Międzyzdroje uzyskała pozytywną 
opinię Starosty Kamieńskiego, działającego 
w imieniu Skarbu Państwa, w sprawie nabycia 
przez Gminę Międzyzdroje wyżej wymienio-
nej nieruchomości. Przedmiotowa nierucho-
mość będzie wykorzystywana do realizacji 
zadań własnych Gminy wskazanych w art. 7 
ust. 1 pkt 10 i pkt 18 ustawy z dnia 8 mar-
ca 1990r. o samorządzie gminnym, tj. w celu 
zaspokajania zbiorowych potrzeb wspólnoty, 
w szczególności w zakresie kultury fizycz-
nej i turystyki, w tym terenów rekreacyjnych 

i urządzeń sportowych oraz promocji Gminy, 
zgodnie z jego przeznaczeniem i zapisami 
w planie zagospodarowania przestrzenne-
go, w celu utrzymania jego obecnej funkcji 
użytkowej i rozwoju atrakcyjności przyrod-
niczo-krajobrazowej i turystycznej Gminy 
Międzyzdroje. Obecnie przedmiotowy teren 
wykorzystywany jest przez Gminę Międzyz-
droje jako teren rekreacyjny. Znajduje się na 
nim siłownia plenerowa i miejsce odpoczynku 
dla aktywnych, a w niedługim czasie powsta-
nie wiata przystankowa/odpoczynkowa, jako 
miejsce wypoczynku dla osób korzystających 
z wybudowanej przez Gminę Międzyzdroje 
we współpracy z Urzędem Marszałkowskim 
Województwa Zachodniopomorskiego, trasy 
rowerowej w ramach projektu „Na dwóch kół-
kach wokół Zalewu Szczecińskiego – polsko-
-niemiecki produkt turystyczny”, realizowany 
w ramach projektu INT174 pn. „Trasa rowe-
rowa wokół Zalewu Szczecińskiego - wspólna 
tożsamość pogranicza”.

UCHWAŁA NR XLIX/597/22
w sprawie wyrażenia zgody na nabycie 
nieruchomości

Gmina Międzyzdroje zamierza nabyć 
w drodze komunalizacji własność niezabu-
dowanej nieruchomości gruntowej Skarbu 
Państwa, położonej na terenie Gminy Mię-
dzyzdroje, stanowiącej działkę nr 76, obręb 20 
miasta Międzyzdroje, o powierzchni 0,0213 
ha. Przedmiotowy teren Gmina Międzyzdroje 
zamierza wykorzystać do realizacji zadań wła-
snych Gminy wskazanych w art. 7 ust. 1 pkt 
2 i pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o sa-
morządzie gminnym, tj. w celu zaspokajania 
zbiorowych potrzeb wspólnoty, w szczegól-
ności w zakresie gminnych dróg, ulic, organi-
zacji ruchu drogowego oraz wodociągów i za-
opatrzenia w wodę, kanalizacji, zaopatrzenia 
w energię elektryczną oraz gaz, zgodnie z jego 
przeznaczeniem i zapisami w planie zagospo-
darowania przestrzennego. Działka nr 76, sta-
nowiąca nieużytki, położona na obszarze pasa 
ochronnego, przeznaczona jest w miejsco-
wym planie zagospodarowania przestrzenne-
go, przyjętym uchwałą nr XVII/193/20 Rady 
Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 14 stycznia 
2020 r., w części na drogę wewnętrzną (12.
KD.W) i stanowi jeden teren elementarny z te-
renami gminnymi, stanowiącymi części działek 
nr 77 i nr 256 obręb 20, będącymi drogą we-
wnętrzną oraz w części jako tereny techniczne 
wraz z infrastrukturą towarzyszącą (TT.49). 

Nabycie przedmiotowego terenu przez 
Gminę Międzyzdroje umożliwi komplekso-
we zagospodarowanie terenów gminnych, 
stanowiących przestrzeń publiczną - drogi 
wewnętrzne powiązane z układem komunika-
cyjnym miasta, w celu obsługi terenów przy-
ległych, jak również na lokalizację obiektów 
i urządzeń infrastruktury technicznej. Staro-
sta Kamieński, działający w imieniu Skarbu 
Państwa, oraz Dyrektor Urzędu Morskiego 
w Szczecinie pozytywnie zaopiniowali wnio-
sek Burmistrza Międzyzdrojów w sprawie na-
bycia przez Gminę Międzyzdroje działki nr 76.

UCHWAŁA NR XLIX/598/22
w sprawie określenia wzoru deklaracji 
o wysokości opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi składanej przez 
właścicieli nieruchomości, obowiązującej 
na terenie Gminy Międzyzdroje

Na podstawie art. 6n ustawy z dnia 13 
września 1996r. o utrzymaniu czystości i po-
rządku w gminach, gminy są obowiązane okre-
ślić w drodze uchwały stanowiącej akt prawa 
miejscowego wzór deklaracji o wysokości 
opłaty za gospodarowanie odpadami komu-
nalnymi. Projekt przedmiotowej uchwały ma 
na celu zmianę wzorów deklaracji w związku 
ze zmianą miejsca składania deklaracji w no-
wej siedzibie Urzędu Miejskiego przy ulicy Plac 
Ratuszowy 1, 72-500 Międzyzdroje.

Jan Węglorz
Przewodniczący Rady Miejskiej

Wszystkie uchwały są zamieszczone na stro-
nie www.bip.miedzyzdroje.pl  w zakładce Rada  
Miejska. 

Jarosław MAZUR  27.07.

Krystian MAZUR  03.08.

Katarzyna NATKAŃSKA 10.08.

Alina POSKART  17.08.

Jędrzej SZERSZEŃ  24.08.
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TRANSPORT, KULTURA

Marianna Kargul – urodzona w Lu-
belskiem, mieszka w Międzyzdrojach od 
1972 roku. Żona i matka. Dla niej rodzi-
na jest na pierwszym miejscu. Wiele lat 
pracowała społecznie w ZREiI, w Klubie 
Seniora. Przygodę z poezją zafundowała 
sobie będąc na emeryturze. Również po-
dróże, które są jej spełnieniem marzeń. 
To dzięki nim ma wciąż nowe tematy 
do opisania. Zachęcona przez rodzinę  
i przyjaciół zdecydowała się, by jej wier-
sze wyfrunęły jak motyle w świat. Do tej 
pory wydała 5 tomików wierszy, jej wier-
sze znalazły się również w 5 antologiach 
wierszy wydanych w Polsce. Często  
w życiu kieruje się mottem wypowie-
dzianym po raz pierwszy przez Willama 
Blacke’go: Zobaczyć świat w ziarenku 
piasku i niebo w dzikim kwiecie, zatrzy-
mać bezkres w swojej dłoni i wieczność 
w jednej godzinie. 

Zapraszamy na spotkanie z Marian-
ną Kargul 22 sierpnia o godz. 18:00  
w Parku Chopina, podczas którego za-
prezentuje swoje wiersze. Spotkanie 

Żona, matka, poetka
Nasza mieszkanka Pani Marianna Kargul została wyróżniona za dotychczasową 
twórczość literacką dyplomem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Pani 
Mariannie szczerze gratulujemy, życzymy zdrowia i dalszej inspiracji twórczej. 

Mateusz Bobek
Burmistrz Międzyzdrojów   

Sierpień
Pan Sierpień przyniósł gorące dni
plażę pachnącą słońcem
spokojny oddech Neptuna 
i fale cicho szumiące

srebrne morze o poranku
promykiem słońca łaskotane
marszczy się i pomrukuje
budzi mewy rozkrzyczane

miękkie chmurki jak w lusterku 
przeglądają się w błękicie
magia morza je odmieni
w dwa łabędzie zobaczycie

zanurzam stopy w złoty piach
ciepłe powietrze otula
kocham to miejsce i ten czas
barwny jak skrzydła motyla

organizowane jest w ramach realizo-
wanych przez Stowarzyszenie Autorów 
Polskich oddział Kołobrzeg „Spotkań 
o zachodzie słońca”. W ramach spo-
tkania będziemy mogli przenieść się  
w świat liryzmu i poezji i wysłuchać rów-
nież,  przy dźwiękach gitary,  piosenek 
Mariana Hemara, Bułata Okudżawy czy 
Włodzimierza Wysockiego w wykonaniu 
aktora teatralnego prof. Stanisława Gór-
ki. Zapraszamy! Redakcja

Mieszkańcy naszej Gminy oraz wszy-
scy zainteresowani mogą już zamówić 
usługę transportu na trasie Międzyz-
droje-Wicko-Wapnica-Lubin. W ramach 
usługi możliwy jest przejazd pomiędzy 
wszystkimi miejscowościami gminnymi, 
w godzinach od 7:00 do 19:00 w dni po-
wszednie oraz weekendy, za wyjątkiem 

„Transport na życzenie” w Gminie Międzyzdroje!
Transport na życzenie cennik

ustawowych dni świątecznych. Przewozy 
są realizowane jako uzupełnienie istnieją-
cego transportu regularnego, a wysokość 
opłaty jest uzależniona od wybranej trasy 
i wynosi: 3,50 zł, 4,50 zł oraz 5,50 zł. 

Zamówienie transportu odbywa się 
za pośrednictwem dedykowanej aplika-
cji Blees możliwej do pobrania z Google 
Play oraz AppStore lub dyspozytorni - 

telefonicznie pod nr 785 155 066 lub 
785 155 067 w godz. od 7:00 do 17:00 
od poniedziałku do soboty. Chęć przejaz-
du należy zgłosić dyspozytorowi z około 
godzinnym wyprzedzeniem.

Więcej informacji na stronie miedzyz-
droje.blees.co; miedzyzdroje.pl oraz

https://youtu.be/Lu7I9PX9iuw
Marzena Paluch 

Koordynator projektu
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego 

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020
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SPORT

Trzy pierwsze walki zakoń-
czyły się przez techniczny no-
kaut. Na dobry początek gali 
do poddania przez duszenie 
zza pleców Nikodem Sura 
zmusił Kamila Grześkowiaka. 
Widowiskowo walkę zakoń-
czył także Adrian Osmański 
(MMA 3-0-1), który przez 
TKO pokonał Krzysztofa 
Kamińskiego (MMA1-1-0). 
Nadziei kibiców na show nie 
zawiódł również Przemysław 
Górny. W trzeciej rundzie 
starcia z Kordianem „Spej-
sonem” Wacławem zasypał 
rywala takim gradem ciosów, 
że ten runął na ziemię. Sędzia 
był zmuszony przerwać ten 
pojedynek. Następnie kibice 
mogli zobaczyć pojedynek 
kobiet, w którym udział wzię-
ła  Eliza Kuczyńska (MMA 
0-3-0) ze Świnoujścia. Nie-
stety pojedynek zakończył 
się dla Elizy porażką.  Jedno-
głośną decyzją sędziów wal-
kę wygrała znacznie bardziej 
utytułowana zawodniczka  

Artur wystartował w mi-
strzostwach na swoim ko-
ronnym dystansie 400m. 
W pierwszym dniu zawo-
dów podczas biegu elimi-
nacyjnego Artur uzyskał 
nowy rekord życiowy, któ-
ry obecnie wynosi 49,22 
PB. Wynik ten pozwolił 
na awans do Finału B Mi-
strzostw Polski i walkę 
o miejsca 9-16. W koń-
cowym efekcie w finale 
B nasz zawodnik zajął 5. 
miejsce z wynikiem 49,79  
i ostatecznie zajął 13. miej-
sce w Mistrzostwach Pol-
ski Juniorów. Gratulacje  
i brawa za udział w tak pre-
stiżowych zawodach.

Zarząd 
AL Międzyzdroje

Hania wystartowała w bie-
gu na 600m gdzie zdobyła brą-
zowy medal oraz ustanowiła 
fenomenalny rekord życiowy 
1:32,65 PB, który jest bliski 
rekordu Polski w kategorii mło-
dziczek U16. Wynik ustano-
wiony przez Hanię jest również 
nowym rekordem wojewódz-
twa w kategorii U16. Na tych 
samych zawodach w Sieradzu 
druga z naszych zawodniczek 
Maja Czajkowska U14 zajęła 
8. miejsce w biegu na 300m-
43,94 PB. Wynik osiągnięty 
przez Maję jest jej nowym re-
kordem życiowym oraz najlep-
szym wynikiem w wojewódz-
twie wśród kategorii U14.

Zarząd 
AL Międzyzdroje

Jubileuszowa Gala Babilon MMA 30 
08 lipca br. w amfiteatrze w Międzyzdrojach odbyła się  jubileuszowa gala Babilon MMA 30, podczas 
której kibice zobaczyli dziewięć pojedynków mieszanych sztuk walki. Gala była transmitowana na żywo 
w telewizji Polsat, więc Ci co nie kupili biletów mogli śledzić walki na antenach Polsat Sport.

z Krakowa Weronika Zygmunt 
(MMA 5-5-0). 

W innych walkach: Ser-
giusz Zając (MMA 2-0-0) po-
konał Łukasza Kulpę (MMA 
3-3-0) przez techniczny no-
kaut (uderzenia) w rundzie 
pierwszej,Mateusz Strzelczyk 
(MMA 11-12-1) pokonał Ma-
teusza Rybaka (MMA 6-3-0) 
jednogłośną decyzją sędziów 
zaś Kołobrzeżanin Marcin 

Sianos (MMA 6-7-0) pokonał 
Marcina Kalatę (MMA 3-4-0) 
w wadze ciężkiej jednogłośną 
decyzją sędziów.  Kołobrzeski 
zawodnik mądrze zarządzał 
siłami i przez trzy rundy zdo-
minował „Araba”.

Głównym pojedynkiem 
piątkowej gali Babilon MMA 
30 w Międzyzdrojach było 
starcie o tytuł mistrzowski 
organizacji w wadze półcięż-

kiej – Łukasz Sudolski (MMA 
10-1-0) skrzyżował rękawice 
z Edersonem Macedo (MMA 
11-7-0). Sudolski od początku 
starał narzucić swój styl, ma-
jąc kilka okazji do znokauto-
wania przeciwnika. Bez więk-
szych problemów kontynu-
ował swoją taktykę, obijając 
w klinczu i dystansie Brazy-
lijczyka w pierwszej rundzie. 
Macedo chwiał się na nogach, 
w pewnym momencie opuścił 
ręce i nie reagował na uderze-
nia.  Ostateczne rozstrzygnię-
cie nastało w ostatnich se-
kundach drugiej rundy, kiedy 
zakrwawiony mistrz federacji 
Babilon rozbijał w parterze 
głowę Macedo. Sędzia zmu-
szony był przerwać walkę, bo 
krew lała się strumieniami. 
Łukasz Sudolski, zawodnik 
Babilon MMA został mistrzem 
wagi półciężkiej.

Anetta Czyżak
UM Międzyzdroje

fot. Babilon MMA

Mistrzostwa Polski Juniorów

Nowy rekord Artura
Zawodnik Akademii Lekkoatletycznej Międzyzdroje Artur 
Udycz wystartował w 76. Mistrzostwach Polski Juniorów  
w Radomiu. 

Hanna Owczaruk 
bl isko rekordu Polski  U16
Zawodniczka Akademii Lekkoatletycznej Międzyzdroje Hanna 
Owczaruk 23 czerwca br. wystartowała w Sieradzu w prestiżowych 
zawodach „Ogólnopolskie zawody LDK”, w których wystartowała 
czołówka zawodniczek z całej Polski w kategorii U14 i U16. 
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OGŁOSZENIE

TERENY MIEJSKIE
ODPADY KOMUNALNE NIESEGREGOWANE (zmieszane)   

(odpady komunalne stanowiące pozostałości po uprzednim wysegregowaniu frakcji odpadów)

Dzień tygodnia       Lokalizacja odbioru

poniedziałek Aleja Róż, Armii Krajowej, Cicha, Dąbrówki, Garażowa, Wodziczki, Książąt Pomorskich, Plażowa, Poprzeczna, Spokojna, 
czwartek Sportowa, Miernicza, Usługowa, Wczasowa, Wesoła, Wodziczki, 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, Bursztynowa, Campingowa,
 Komunalna, Mieszka I, Myśliwska, Nowomyśliwska, Turystyczna, Zwycięstwa

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

poniedziałek Punkty handlowe – Bohaterów Warszawy, Promenada Gwiazd, z terenu plaży miejskiej
piątek

sobota Obiekty wymagające odbioru 6 razy w tygodniu – w przypadku wystąpienia takiej potrzeby

   PLASTIK - Odpady komunalne segregowane (metale i tworzywa sztuczne)
   (metale, tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe)
   BIO - Odpady komunalne ulegające biodegradacji
   (odpady kuchenne ulegające biodegradacji z gospodarstw domowych, odpady zielone)

Dzień tygodnia       Lokalizacja odbioru

poniedziałek Aleja Róż, Armii Krajowej, Cicha, Dąbrówki, Garażowa, Wodziczki, Książąt Pomorskich, Plażowa, , Poprzeczna, Spokojna, 
czwartek Sportowa, Miernicza, Usługowa, Wczasowa, Wesoła, Wodziczki, 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, Bursztynowa, Campingowa, 
 Komunalna, Mieszka I, Myśliwska, Nowomyśliwska, Turystyczna, Zwycięstwa

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

PAPIER (odpady opakowaniowe z papieru i tektury, gazety i czasopisma)

Dzień tygodnia       Lokalizacja odbioru

środa Aleja Róż, Armii Krajowej, Cicha, Dąbrówki, Garażowa, Wodziczki, Książąt Pomorskich, Plażowa, Poprzeczna, Spokojna, 
 Sportowa, Miernicza, Usługowa, Wczasowa, Wesoła, Wodziczki, 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, Bursztynowa, Campingowa, 
 Komunalna, Mieszka I, Myśliwska, Nowomyśliwska, Turystyczna, Zwycięstwa

sobota Bukowa, Dąbrowskiej, Gintera, Góra Filaretów, Kolejowa, Konopnickiej, Leśna, Lipowa, Niepodległości, Norwida, 
 Orzeszkowej, 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       Lokalizacja odbioru

Środa Aleja Róż, Armii Krajowej, Cicha, Dąbrówki, Garażowa, Wodziczki, Książąt Pomorskich, Plażowa, , Poprzeczna, Spokojna, 
 Sportowa, Miernicza, Usługowa, Wczasowa, Wesoła, Wodziczki, 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, Bursztynowa, Campingowa, 
 Komunalna, Mieszka I, Myśliwska, Nowomyśliwska, Turystyczna, Zwycięstwa

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

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych z terenów miejskich i wiejskich 
Gminy Międzyzdroje w okresie od 01.08.2022 r. do 03.09.2022 r. 
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OGŁOSZENIA

Międzyzdroje, 12 lipca 2022 r.

 OBWIESZCZENIE
W związku z publikacją w dniu 15 kwietnia 2022 roku obwieszczeń o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miej-
scowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Międzyzdroje na terenie ograniczonym ulicami: Gryfa 
Pomorskiego, Polną, Adama Wodziczki oraz o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowa-
nia przestrzennego Gminy Międzyzdroje obejmującego obszar położony w Wicku-Zalesie, w obrębie geodezyj-
nym Gminy Międzyzdroje, pomiędzy ulicami: Nadbrzeżna, Podgórna z błędnie zapisaną datą terminu składania 
wniosków, zawiadamiam, że zainteresowani mogą składać wnioski dotyczące obu ww. opracowań planistycznych 
w terminie do dnia 5 sierpnia 2022 r. 

Wnioski mogą być wnoszone w formie papierowej na adres: Urząd Miejski w Międzyzdrojach, Plac 
Ratuszowy 1, 72-500 Międzyzdroje lub elektronicznej, w tym za pomocą środków komunikacji  
elektronicznej na adres: um_planowanie@miedzyzdroje.pl

Pozostałe informacje ujęte w obu ww. obwieszczeniach pozostają bez zmian.

Mateusz Bobek
Burmistrz Międzyzdrojów

Teren Rodzinnych Ogrodów Działkowych „Bursztyn” w Międzyzdrojach
Odbiór odpadów komunalnych wszystkich frakcji z działek ogrodowych odbywać się będzie
2 x w tygodniu w każdy wtorek i piątek z wyjątkiem  dni wolnych ujętych w oddzielnej tabeli

TERENY WIEJSKIE 
Biała Góra , Grodno I, IC, II, III , Lubin, Wapnica, Wicko, Zalesie.

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

SIERPIEŃ:    03.08.2022,  10.08.2022,  17.08.2022,  24.08.2022,  31.08.2022 
 1 x w tygodniu – środa

PLASTIK - Odpady komunalne segregowane (metale i tworzywa sztuczne)
 (metale, tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe)

SIERPIEŃ:    02.08.2022,  09.08.2022,  16.08.2022,  23.08.2022,  30.08.2022 
 1 x w tygodniu  –  wtorek

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

SIERPIEŃ:    02.08.2022,  09.08.2022,  16.08.2022,  23.08.2022,  30.08.2022 
 1 x w tygodniu  –  wtorek

PAPIER (odpady opakowaniowe z papieru i tektury, gazety i czasopisma)

SIERPIEŃ:    06.08.2022,  13.08.2022,  20.08.2022,  27.08.2022 
 1 x w tygodniu  –  sobota

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

SIERPIEŃ:  03.08.2022,  17.08.2022,  31.08.2022 
 1 x na 2 tygodnie  –  środa

W związku  z  przypadającymi  dniami  wolnymi  w roku  2022, 
 podajemy  daty odbioru odpadów za przypadające w dni wolne:

           15.08.2022 r. poniedziałek Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny  BEZ ZMIAN - 15.08.2022r.

Wioletta Sosińska  
Referat Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej 
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MoRE

Uczestnicy konferencji mieli możliwość 
wysłuchania prezentacji oraz aktywnego 
udziału w dyskusji w następujących tema-
tach: 
• Portret energetyczny wysp - wyniki ba-
dań terenowych
• Koncepcja transformacji energetycz-
nej w zakresie ograniczenia emisji za-
nieczyszczeń przez pojazdy spalinowe 
w miejscowościach turystycznych na 
przykładzie miasta Międzyzdroje
• Masterplan oświetlenia przestrzeni pu-
blicznych na przykładzie Świnoujścia
• Planowanie przestrzenne a odnawialne 
źródła energii
• Możliwości rozwoju e-mobilności na 
obszarze wysp Uznam i Wolin
• Rozwiązania z zakresu elektromobilno-
ści - dobre praktyki
• Międzygminna współpraca energetycz-
na - doświadczenia strony niemieckiej
• Koncepcja dążenia do samowystarczal-
ności energetycznej wysp Wolin i Uznam

Konferencja zakończyła się podsu-
mowaniem partnerów projektu, którzy 
wskazali dalsze kierunki i działania w za-
kresie transformacji energetycznej w ra-
mach własnej działalności instytucjonal-
nej. Aby skutecznie sprostać tym wyzwa-
niom, a oprócz tego, w myśl idei projektu 
MoRE, stać się wzorem dla innych regio-
nów, partnerzy projektu powinni ściśle 
współpracować oraz regularnie wymie-
niać się wiedzą i doświadczeniami. Takie 
deklaracje padły podczas dyskusji. 

„Sytuacja ekonomiczna będzie zmu-
szała nas żebyśmy przyspieszyli proces 
transformacji energetycznej. Do OZE 
będziemy podchodzić zadaniowo. Dzię-
ki temu projektowi otworzyliśmy sobie 
bardzo ważny kierunek działań w zakre-
sie transportu – chcemy realizować ideę 
parkingu buforowego i elektromobilności 
w przestrzeni miejskiej. Jesteśmy w trak-
cie ewolucji komunikacyjnej biorąc pod 
uwagę ukończenie tunelu w Świnoujściu 
oraz drogi S3. Projekt koncepcji parkingu 
buforowego, który zrealizowaliśmy w ra-
mach projektu MoRE będzie w następnej 
kolejności kontynuowany w fazie realiza-
cyjnej poprzez uzyskanie pozwolenia na 
budowę. Te zagadnienia są jednymi z naj-
większych wyzwań jakie stoją przed gmi-
ną Międzyzdroje” – powiedział Mateusz 
Bobek, burmistrz Międzyzdrojów.

Prof. dr hab. inż. Jacek Przepiórski 
(prorektor ds. nauki ZUT w Szczecinie) 
podkreślił istotną rolę współpracy mię-
dzy biznesem i nauką, deklarując jedno-

Konferencja podsumowująca projekt MoRE INT190 w Międzyzdrojach 
Miło nam poinformować Państwa, że wyniki projektu MoRE „Modelowy Region Energii Odnawialnych wysp Uznam 
i Wolin” zostały zaprezentowane 28 czerwca 2022 r. podczas konferencji podsumowującej w Międzynarodowym 
Domu Kultury w Międzyzdrojach. W wydarzeniu wzięło udział prawie 70 osób, w tym m.in. przedstawiciele partne-
rów projektu, eksperci z zakresu energetyki, elektromobilności i planowania przestrzennego, reprezentanci środowi-
ska naukowego, pracownicy samorządów gminnych i lokalni interesariusze. 

cześnie gotowość do dalszej współpracy 
Zachodniopomorskiego Uniwersytetu 
Technicznego w Szczecinie. 

Pani Petra Schmidt-Kaden reprezen-
tująca Ministerstwo Gospodarki, Infra-
struktury, Turystyki i Pracy Meklemburgii 
– Pomorza Przedniego zwróciła uwagę 
na istotne znaczenie dokumentów stra-
tegicznych i planistycznych w kształto-
waniu polityki energetycznej oraz trans-
formacji. Poprzez ogromne zaangażowa-
nie partnerów projektu powstało wiele 
doskonałych i bardzo ciekawych wspól-
nych projektów, pomysłów i inicjatyw. 
Naszym zadaniem jest teraz odpowiedź 

na pytanie w jaki sposób należy dosto-
sować dokumenty strategiczne, w tym 
również planistyczne, do czekających nas 
wyzwań transformacji energetycznej. 

Gdy zaczynaliśmy projekt MoRE byli-
śmy w innej rzeczywistości - mówiliśmy 
o Zielonym Ładzie (Green Deal). Po nie-
spełna dwóch latach, w związku z konse-
kwencjami COVID oraz agresji Rosji na 
Ukrainę stanęliśmy przed potrzebą nie 
tylko zmian myślenia o energetyce, ale 
i tempa działań. Problemy transforma-
cji energetycznej, które miały stanowić 
naszą przyszłość, stały się wyzwaniami 
chwili obecnej. Z perspektywy lidera pro-
jektu doceniamy szczególnie bezpośred-
nie zaangażowanie decydentów i samo-
rządowców – mówił Leszek Jastrzębski, 
dyrektor RBGPWZ w Szczecinie. Poza 
projektami, które zostały już zrealizowa-
ne i zaprezentowane przez prelegentów, 
lider projektu podkreślił również istotne 
znaczenie zaproponowanych działań na 
przyszłość, takich jak m.in.: 
• utworzenie punktu kontaktowego pro-
mującego i wspierającego wykorzystanie 
odnawialnych źródeł energii;
• budowanie partnerstw instytucjonal-
nych dla zawiązywania wspólnot energe-

tycznych oraz przygotowania możliwości 
transgranicznej wymiany energii;
• kontynuowanie działań na rzecz budo-
wania marki regionu, która oddaje ideę 
modelowego regionu i która może być 
utożsamiana z wyspami;
• stworzenie forum regularnej wymiany 
informacji na temat przedsięwzięć i po-
mysłów w zakresie OZE oraz ochrony 
klimatu wysp.

Ponadto jednym z bardziej istotnych 
zadań będzie monitorowanie zmian ja-
kie w tym zakresie będą zachodziły, 
realizowane poprzez aktualizację Kar-
ty charakterystyki energetycznej wysp 

Uznam i Wolin. Potrzebujemy mieć dane 
i potrafić je interpretować, wiedzieć co 
one oznaczają i na ich podstawie podej-
mować decyzje – podsumował dyrektor 
RBGPWZ. 

Z punktu widzenia regionu, wnioski 
i rekomendacje z projektu MoRE będą 
mogły być z powodzeniem wdrażane 
w całym regionie, w tym z wykorzysta-
niem wsparcia z Funduszy Europejskich 
dla Pomorza Zachodniego na lata 2021 
– 2027. 

Projekt Programu w ramach Prioryte-
tu 2. FE na rzecz zielonego Pomorza Za-
chodniego wskazuje na dwa cele szcze-
gółowe bezpośrednio wspierające trans-
formację energetyczną: 
• Cel szczegółowy I. Wspieranie efek-
tywności energetycznej i redukcji emisji 
gazów cieplarnianych,
• Cel szczegółowy II. Wspieranie energii 
odnawialnej zgodnie z dyrektywą (UE) 
2018/2001, w tym określonymi w niej 
kryteriami zrównoważonego rozwoju 

Pośrednio szereg innych celów uję-
tych w Programie również będzie mogło 
wspierać transformację energetyczną. 

Regionalne Biuro Gospodarki Przestrzennej 
Województwa Zachodniopomorskiego
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AKTUALNOŚCI

Bałtyckie Środy organizowane są 
przez Międzynarodowy Dom Kultury 
w Międzyzdrojach w ramach Programu 
Operacyjnego „Rybactwo i Morze”, pod-
czas których przez wszystkie środy se-
zonu wakacyjnego będą prezentowane 
dziedzictwa kulturowe naszego regionu 
związane z Morzem Bałtyckim i Zalewem 
Szczecińskim oraz z rodzinnym wielopo-
koleniowym rybołówstwem. 

Popołudniowe animacje skierowane 
są do dzieci oraz młodzieży, a także do 
rodzin związanych z morzem. Animatorzy 
zapewnią ciekawy program rekreacyjny 
i zabawy w morskim stylu, połączone 
z chrztem morskim, konkursami, zaba-
wami oraz  quizami o Morzu Bałtyckim. 
W międzyczasie odbywać się będą degu-
stacje dań oraz prezentacje kulinarnych 

Bałtyckie Środy w Międzyzdrojach
Pokazy kulinarne, zabawy i muzyka szantowa i to niedaleko plaży, a dokładnie na scenie przy Alei Gwiazd w Międzyz-
drojach. Te atrakcje czekają na każdego poszukiwacza morskich przygód i odbywają się w każdą wakacyjną środę!

specjałów z Morza Bałtyckiego, a wie-
czorami na scenie Alei Gwiazd umilać 
czas będą koncerty muzyki szantowej.

Ahoj Kamraci! Przybywajcie do Mię-
dzyzdrojów na nasze Bałtyckie Środy!

Międzynarodowy Dom Kultury 

Jak podkreślał burmistrz Mateusz Bo-
bek, nie ulega wątpliwości, że Międzyz-
droje borykają się ciągle z takimi proble-
mami,  jak:  słaby stan dróg miejskich, 
nierozwiązany problem ze  wzmożonym 
ruchem kołowym w trakcie sezonu i par-
kowaniem,  obawy  i niepewność związa-
na z rosnącymi cenami nośników ener-
getycznych, czy wreszcie brakiem tanich 
mieszkań dla mieszkańców gmin. Nie ule-
ga również wątpliwości, że jesteśmy tego 
świadomi i staramy się je  sukcesywnie 
rozwiązywać. Stąd  między innymi reali-
zowany program budownictwa miesz-
kaniowego przez MTBS, pozyskiwanie 
kolejnych środków na modernizację dróg 
w ramach rządowego programu rozwoju, 
udział Międzyzdrojów w Projekcie MORE 
i poszukiwanie sposobów do lokalnego 
uzyskania samowystarczalności energe-
tycznej, czy prace nad stworzeniem par-
kingu buforowego.

Strategia rozwoju gminy ma wska-
zywać kierunki rozwoju społecznego, 
gospodarczego i przestrzennego Mię-
dzyzdrojów. Co więcej będzie pełnić tak-
że rolę włączającą społeczność lokalną  
w sprawy gminy, np. poprzez proces kon-
sultacji czy oceny działań samorządow-
ców.

Podczas spotkania głos zabrali m.in.: p. 
Stanisław Chabinka, który podkreślił znacze-
nie zwiększenia poczucia bezpieczeństwa i 

Kolejne spotkania w sprawie Strategii Rozwoju Gminy Międzyzdroje
W ostatnim czasie, w ramach prac nad Strategią Rozwoju Gminy Międzyzdroje na lata 2022 – 2030 w siedzibie 
Międzyzdrojskiego Centrum Kultury i Usług Administracyjnych, przy udziale Burmistrza, radnych Rady Miejskiej, 
pracowników merytorycznych Urzędu Miejskiego, przedsiębiorców i firm komunalnych odbyły się kolejne spotkania 
z zespołem doradztwa strategicznego CS FRDL Szczecin – Robertem Żarkowskim oraz dr Arkadiuszem Malkowskim. 
Głównym celem spotkań było przedyskutowanie kierunków rozwojowych gminy Międzyzdroje na kolejne lata.

spokoju zarówno w życiu tu na co dzień, jak 
i wprowadzeniu działalności gospodarczej. 
Trudno sobie to wyobrazić bez ograniczenia 
ruchu samochodowego w pasie nadmor-
skim, przy promenadzie. Wieloletni samo-
rządowiec Jan Magda podkreślał unikatowy 
charakter sołectw i Doliny Trzciągowskiej, 
których walorów krajobrazowych przyrod-
niczych nie możemy utracić, poprzez nie-
skoordynowane działania. Dyrektor Wo-
lińskiego Parku Narodowego p. Wioletta 
Nawrocka podkreśliła potrzebę wzmacnia-
nia wspólnej oferty Parku i Miasta w celu 
pozyskania jeszcze większej liczby turystów 
szanujących przyrodę i zainteresowanych 
wykorzystaniem tras i ścieżek ekologicz-
nych na terenie coraz bardzie otwartego  
WPN.

W trakcie spotkania wypracowa-
no projekt  misji Międzyzdrojów, która  
w najbardziej ogólny i zwięzły sposób 
powinna odzwierciedlić cele rozwojowe 
gminy na najbliższe lata i brzmi następu-
jąco: 

Szanując tożsamość i kulturę lokalną 
chcemy wdrażać inteligentne, innowacyj ne i 
proekologiczne rozwiązania tworzące atrak-
cyjną, bezpieczną przestrzeń dla ko lejnych 
pokoleń mieszkańców. Wykorzy stując ko-
egzystencje natury, człowieka i technologii, 
w stworzeniu wysokiej ja kości warunków 
życia i przedsiębiorczo ści chcemy dążyć do 
zrównoważonego, wysoce konkurencyjne-
go rozwoju spo łecznego i ekonomicznego  
w otoczeniu środowiska naturalnego.

Biuro Burmistrza Międzyzdrojów
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