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AKTUALNOŚCI

Cudowna muzyka, prze-
piękne głosy, wspaniali ar-
tyści i wyjątkowy klimat – to 
wszystko można było po-
dziwiać 7 stycznia 2022 r. 
w Międzynarodowym Domu 
Kultury. Koncert noworocz-
ny w wykonaniu zespołu „La 

Tua Via” to spotkanie z mu-
zyką pełne niezapomnianych 
wrażeń! To także spotkanie 
z mistrzami opery i operetki 
– z Webberem, Moniuszko, 
Leharem, Kalmanem, Offen-
bachem, Verdim, etc. W pro-

gramie znalazły się najbardziej 
znane i lubiane arie i operetki, 
takie jak, “Usta milczą, dusza 
śpiewa”, “Czardasz”, „Liber-
tango” w wykonaniu utalen-
towanych młodych artystów 
z Akademii Sztuki ze Szcze-
cina. Zespół „La Tua Via” wy-
stąpił w składzie: Aleksandra 
Przybyła, Maria Bieleninik, 
Michał Komorek i Filip Mate-
usz Bańkowski. 

Moc atrakcji – światła i  dźwięku
Za nami pierwszy noworoczny długi weekend od 6 do 9.01.2022 r. Było biało, zimowo, z mnóstwem atrakcji, z bogatą ofertą kul-
turalną, rekreacyjną dla dzieci, była moc światła i dźwięku oraz zmagań sportowych. A przede wszystkim byli turyści i nasza nad-
morska promenada wyglądała, jak w środku sezonu letniego. I o to chodziło organizatorom, którymi byli: Burmistrz Międzyzdro-
jów, Referat Promocji, Kultury i Turystyki, Międzynarodowy Dom Kultury i Klub Sportowy „Fala” Międzyzdroje.

Program „W krainie uśmie-
chu - moc światła i dźwię-
ku” zadedykowaliśmy rodzi-
nom, a szczególnie dzieciom: 
warsztaty artystyczne, kon-
kursy z nagrodami, gry, za-
bawa z animatorami, teatr 
z elementami edukacyjnymi, 

iluzjonistę, mnóstwo wrażeń 
i pamiątkowe zdjęcie z Foto 
budki, to tylko namiastka 
tego co się działo w MDK 
w sobotnie popołudnie. Na-
tomiast Plac Gwiazd zmienił 
się w bajkowy świat pełen 

kolorów i dźwięków. Sobotni 
wieczór, z muzyką na żywo 
DJ i teatrem ognia, przycią-
gnął tłumy. Dla wszystkich 
uczestników ciekawa oferta, 
moc wrażeń i piękny obrazek 
do zdjęć, które obiegły, moż-
na powiedzieć, cały kraj i nie 
tylko. 

Weekend zakończyliśmy 
9 stycznia 2022 r. w Hali 
Sportowej im. A. Grubby 

w Międzyzdrojach, gdzie ro-
zegrany został Noworocz-
ny Turniej Piłki Siatkowej. 
W turnieju wystąpiło 11 dru-
żyn z Międzyzdrojów, Świno-
ujścia, Szczecina, Stargardu 
oraz Przybiernowa. Bardzo 
emocjonująca oraz zacięta 

walka w grupie mistrzowskiej 
wyłoniła najlepszy zespół 
turnieju, którym został 4Fun 
Szczecin. 

Jadwiga Bober
Referat Promocji, 

Kultury i Turystyki
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KARTA MIESZKAŃCA

W lipcu 2021 roku weszło w życie tzw. 
„Międzyzdrojskie becikowe”, czyli świad-
czenie pieniężne z tytułu urodzenia 
dziecka. Przypomnijmy, iż w świetle przy-
jętej w grudniu 2020r. uchwały, o beci-
kowe ubiegać się może matka lub ojciec, 
a także opiekun prawny dziecka, który 
jest mieszkańcem gminy Międzyzdroje 
i posiada ważną, imienną Międzyzdrojską 

Kartę Mieszkańca. Świadczenie przysłu-
guje niezależnie od wysokości dochodu, 
a wniosek o jego przyznanie należy zło-
żyć w terminie 12 miesięcy od dnia na-
rodzin dziecka. W 2021 roku „Międzyz-
drojskie becikowe” otrzymało 14 osób, 
rodziców 8 chłopców i 6 dziewczynek, 
którym przyznano jednorazowe świad-
czenie w wysokości 500 zł.

By pogratulować świeżo upieczonym 
rodzicom, podkreślając jak ważnym ele-
mentem jest prowadzona przez gminę 

Jak informuje Mateusz Bobek,  bur-
mistrz Międzyzdrojów: - W 2021r. roz-
poczęliśmy projekt pn. „Międzyzdrojska 
Karta Mieszkańca”, z którego skorzystało  
1 563 międzyzdrojan. Dzięki temu zyskali 
oni  dostęp do szerokiego pakietu usług – 
niektórych dostępnych bezpłatnie, jak np.  
bezpłatne bilety wstępu na organizowane 
wydarzenia: spektakle czy koncerty w MDK. 
Dzięki umowom zawartym z Partnera-
mi projektu posiadacze karty mieszkańca 
mogą korzystać zróżnorodnych usług z ra-
batami sięgającymi od 10 do 50%. W ciągu 
minionego roku zawarliśmy 38 Porozumień 
z Partnerami, którzy reprezentują m.in. 
branżę turystyczną, reklamową, usługową 
czy gastronomiczną. Warto być uczestni-
kiem naszego projektu, bo tylko można na 
tym zyskać, nic przy tym nie tracąc!

Przypomnijmy, że każda osoba za-
mieszkująca na terenie Gminy Mię-
dzyzdroje, która rozlicza się z podatku 
dochodowego od osób fizycznych ze 
wskazaniem jako miejsce zamieszkania 
obszar Gminy Międzyzdroje może stać 
się właścicielem karty. Aby rozliczyć PIT 
ze wskazaniem miejsca zamieszkania 
Gminę Międzyzdroje, nie trzeba być tu 
zameldowanym. Do celów podatkowych 

MIĘDZYZDROJSKIE BECIKOWE
polityka prorodzinna, burmistrz Mateusz 
Bobek zorganizował w dniu 11 stycz-
nia br. spotkanie z rodzicami. Podczas 
spotkania wymieniano rodzicielskie do-
świadczenia oraz wręczono specjalnie 
dedykowane dzieciom upominki: niebie-
skie dla chłopców i różowe dla dziewczy-
nek kocyki wraz z maskotką Mewci Ewci, 
oraz kalendarz na rok 2022  ilustrowany 

zdjęciami laureatów konkursu fotogra-
ficznego pn. „Moje Międzyzdroje”. 

Program „Międzyzdrojskie becikowe” 
jest otwarty, zapraszamy rodziców dzie-
ci urodzonych w ciągu 12 miesięcy do 
składania wniosków, a tych, którzy nie 
posiadają Karty Mieszkańca, do jej wyro-
bienia. Wnioski należy składać do Urzędu 
Miejskiego w Międzyzdrojach, pokój nr 6 
– Ewidencja Ludności, tel. 91 327 56 33. 

Anetta Czyżak
UM Międzyzdroje

Przystąp do Programu Międzyzdrojska Karta Mieszkańca i zyskaj więcej!
bowiem liczy się miejsce zamieszkania, 
a nie zameldowania.

Warto więc rozliczając swój PIT wska-
zać na adres zamieszkania Gminę Mię-
dzyzdroje.

Dzięki temu posiadacze Międzyz-
drojskiej Karty Mieszkańca zwolnie-
ni są w 80% z opłat za pobyt dziecka 
w żłobku.  Osoby nie posiadające karty, 
a zamieszkałe na terenie Gminy Mię-
dzyzdroje ponoszą opłatę w wysokości 
40 % ogólnie ustalonej kwoty. Ustalona 
opłata za pobyt dziecka w żłobku wyno-
si 1 000 zł miesięcznie. Ponadto w 2021 
roku nastąpiło zintegrowanie systemu 
strefy płatnego parkowania z kartą. Przy 
uzyskaniu elektronicznej karty parkingo-
wej  wystarczy tylko okazać kartę miesz-
kańca, bez konieczności przedstawiania 
PIT. Wszystkim rodzicom przypominamy 
również o „Międzyzdrojskim becikowym”, 
o którym piszemy poniżej, a warunkiem 
jego uzyskania jest posiadanie karty 
mieszkańca. Nie zapominamy o naszych 
Seniorach, którym dedykujemy Bon Se-
niora. Warto wspomnieć, że to jednora-
zowe świadczenie wzrosło w 2022 roku 
z kwoty 150 zł do kwoty 180 zł, a już 
od stycznia br. każdy Senior, po 65. roku 

życia, posiadacz karty mieszkańca może 
ubiegać się o  jego wypłatę.  Z myślą o in-
tegracji naszych Seniorów w listopadzie 
ubiegłego roku po raz pierwszy zorgani-
zowaliśmy w ramach MKM  Bal Seniora. 
Bal cieszył się ogromnym zainteresowa-
niem, a inicjatywa zyskała uznanie i bę-
dzie kontynuuowana.    

Na stronie internetowej www.karta.
miedzyzdroje.pl można odnaleźć do-
kładne informacje dotyczące programu. 
Szczegółowych informacji o projek-
cie udziela również  Referat Promocji, 
Kultury i Turystyki Urzędu Miejskiego 
w Międzyzdrojach, tel. 798 129 494 lub 
609 519 590.

Wydawaniem karty mieszkańca oraz 
jej przedłużeniem zajmuje się Urząd 
Miejski w Międzyzdrojach, pok. nr 6,  
Ewidencja Ludności – tel. 91 / 32 75 633. 
Zachęcamy do bezpośredniego kontaktu. 

Zapraszamy również osoby, które 
prowadzą działalność gospodarczą na 
terenie naszej miny do współpracy jako 
Partner programu MKM. Razem możemy 
więcej!

Anetta Czyżak
UM Międzyzdroje
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KULTURA

Karta Mieszkańca to pro-
jekt, który ma ułatwić życie 
mieszkańcom Gminy Mię-
dzyzdroje, a także przy-
nieść im konkretne korzyści. 
W gminie takiej jak nasza 
– opartej przede wszystkim 
na ruchu turystycznym, chce-
my docenić wkład Mieszkań-
ców w jej współtworzenie. 

Posiadanie Międzyzdroj-
skiej Karty Mieszkańca będzie 
uprawniało do korzystania 
z szerokiej oferty kulturalnej 
w Międzynarodowym Domu 
Kultury w Międzyzdrojach i to 
bezpłatnie. 

Międzyzdroje to miasto, 
które w Polsce kojarzone jest 
z „miastem gwiazd”, dlatego 
też przygotowaliśmy dla Pań-
stwa bogaty program arty-
styczny - spotkania ze sztuką, 
różnych gatunków i stylów: 
teatr, widowisko muzyczne, 
kabaret, muzyka czy stand up. 
Każdy znajdzie coś dla siebie. 
Wystarczy być lub stać się po-
siadaczem Międzyzdrojskiej 
Karty Mieszkańca, śledzić 
na bieżąco nasze informacje, 

odebrać bilet w wyznaczonym 
terminie i miejscu. 

Co proponujemy Państwu 
w najbliższym czasie?

14 lutego – romantycz-
ny koncert Stanisława Sojki, 
z okazji święta zakochanych 
– Walentynki, któż nie zna 
utworu „Tolerancja”,  „Życie 
nie tylko po to jest, by brać…”.

8 marca  – wieczór kaba-
retowy – piosenki, monologi 
i skecze – wystąpią artyści 
Teatru Polskiego ze Szczeci-
na tworzący kabaret Czarny  
Kot Rudy, z okazji Dnia Ko-
biet.

9 kwietnia  – widowisko 
muzyczne „Piosenka ci nie 
da zapomnieć” Teatr Broad-
way zabierze nas w muzyczną 
podróż znanych i lubianych 
przebojów polskiej muzyki 
rozrywkowej. 

30 kwietnia - spektakl 
„A mi to rybka” Teatr Capitol, 
w wyśmienitej obsadzie: An-
drzej Deskur, Daria Widaw-
ska, Wojtek Solarz i Michalina 
Sosna. „Czy wszystkie skry-
wane sekrety w końcu wyjdą 

Spotkanie ze sztuką z Kartą Mieszkańca – bezpłatnie
Dołącz  do tych,  którzy posiadają  już  swoją  Kartę  i  korzystaj  ze  zniżek,  rabatów i  przywi le jów!

na jaw, czy rybka zachowa je 
dla siebie…?” o tym możecie 
Państwo przekonać się sami.

30 kwietnia – koncert Ba-
ranovski – właść. Wojciech 
Baranowski - polski wokalista 
i kompozytor, autor tekstów 
oraz pianista. Wśród jego 
piosenek wymienić można 
m.in. „Czułe miejsce”, „Luźno”, 
„Mamo”, „Dym” czy „Sam”. 

01 maja – koncert zespołu 
Poparzeni Kawą Trzy – ze-
spół w 2005 r. zdobył nagro-
dę dziennikarzy w koncercie 
TOPtrendy. Przypomnijmy 
sobie ich utwory… a szcze-
gólnie jeden z nich„Byłaś dla 
mnie wszystkim”.

02 maja – spektakl 
„Wdzięczna noc” w obsadzie: 
Anna Podgórzak, Michał Ja-
nicki, Mirosław Kupiec. To 
spektakl pełen humoru i akcji 
„Osią tej poetyckiej sytuacji 
w jakiej znaleźli się Pan Ko-
lega i Drugi Pan Kolega jest 
dziewczyna pojawiająca się 
znikąd i odchodząca w nie-
znane”…

02 maja – koncert Smola-
sty- właść. Norbert Smoliń-
ski – polski raper i producent 
muzyczny tworzący muzy-
kę z pogranicza R&B, popu 

i rapu. Jego utwory to m.in. 
„Duże oczy”, „OhDaddy”, „Ra-
tuj” czy „Raj”.

Już wkrótce przedstawimy 
Państwu kolejne propozycje 
wydarzeń i imprez kulturalno- 
rozrywkowych organizowa-
nych w Sali Teatralnej MDK, 
Amfiteatrze  i w plenerze.

Chcemy zaproponować 
też nowe otwarcie i zaprosić 
Mieszkańców naszej gminy do 
współtworzenia kalendarza 
imprez. Aby wysłuchać głosu 
i potrzeb we wrześniu br. za-
prosimy Państwa do udziału 
w wyborze np. jaki koncert, 
spektakl, czy z kim chcieli-
byście się spotkać: aktor, sa-

tyryk, sportowiec, ciekawa 
postać, mając na uwadze fakt, 
że to często kręgi artystyczne 
decydują o tym, co możemy 
pokazać publiczności. To już 
wkrótce.

Będziemy Państwa na bie-
żąco informować o szczegó-
łach naszych działań i planów. 

Mateusz Bobek
Burmistrz Międzyzdrojów 

Artur Duszyński 
Międzynarodowy Dom Kultury

Jadwiga Bober
Referat Promocji 

Kultury i Turystyki
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WYDARZENIA

30.01.2022 r. (NIEDZIELA) 
PLAŻA PRZY MOLO, PLAC PRZED MOLO, MDK

12:00 – 16:00 – Prezentacja sprzętu Ochotniczej Straży Pożarnej 
    z Międzyzdrojów i Lubina – Plac przed molo
12:00 – 16:00 – Przejazd kolejką turystyczną – Przystanek przy  
 Międzynarodowym Domu Kultury
12:00 – 16:00 – Przejazd Harleyem Davidsonem – Przystanek przy 
    Międzynarodowym Domu Kultury
13:30  – Zumba Fitness – Alifitness Alicja Taratajcio 
 – Plaża przy molo
13:45  – Kąpiel Klubu Morsów „Kurka Wodna” 
    z Międzyzdrojów – Plaża przy molo

MIĘDZYNARODOWY DOM KULTURY FOYER
Od godziny 12:00 – „JARMARK GORĄCYCH SERC”

•  „Biblioteka z sercem” (od godziny 13:00) – przygotowany  
 przez Bibliotekę Miejską kiermasz książek oraz sprzedaż  
 prac wykonanych przez dzieci podczas warsztatów 
 plastycznych w bibliotece
•  „W krainie domowych wypieków i różnorodności” – stoisko 
 przygotowane przez Związek Emerytów, Rencistów 
 i Inwalidów
•  „Upominek od serca” – stoisko przygotowane przez koło 
 PTTK Międzyzdroje
•  „Kiermasz rozmaitości” – stoisko przygotowane przez 
 Szkołę Podstawową nr 1 i nr 2

I etap modernizacji stacji 
uzdatniania wody w Między- 
zdrojach obejmuje budowę 
zbiornika wody czystej 2 x 
500 m3 wraz z wyposażeniem, 
remont oraz zabezpieczenie 
istniejącego zbiornika wody 
czystej 2 x 200 m3 wymianę 
infrastruktury towarzyszącej 
tj. rurociągu łączącego stacje 
uzdatniania wody z budowa-
nym zbiornikiem wody czy-
stej. Planowany czas realizacji 
przedsięwzięcia to 12 miesię-
cy.

- Budowa zbiorników reten-
cyjnych to jedno z kluczowych 
działań, które podejmujemy, 
aby zniwelować deficyt wody  
w okresach i godzinach naj-
większego jej rozbioru, a więc w 
okresie lata, w czasie upalnych 
dni. Retencja daje możliwość 
również bardziej racjonalnej 
eksploatacji  ujęcia i chroni je 
przed nadmiernym poborem 
wody. To ważne zadanie, aby-

•  „Domowe smakołyki” – stoisko przygotowane przez klub 
 Morsów „Kurka Wodna” z Międzyzdrojów
•  „Serduszka Morskich Skarbów” –  stoisko przygotowane 
 przez Przedszkole Miejskie „Morskie Skarby” 
 z Międzyzdrojów

SALA TEATRALNA
Start godzina 14:00 - pomiędzy występami odbywać się będzie  

wyprzedaż WOŚP-owych gadżetów

•  „Osada Grodno” – grupa muzyczna miłośników pieśni 
 i muzyki tradycyjnej
•  Zespół  „Dair” – muzyka celtycka
•  Koncert Wolińskiej Orkiestry Bębniarskiej – największe 
 hity zagrane na bębnach
•  Występ dzieci z Przedszkola Miejskiego „Morskie Skarby”  
 z Międzyzdrojów
•  Wesołe Hity – występ zespołu tanecznego przedszkolaków  
 i starszaków
•  Występ koła teatralnego „Magia”. Przedstawienie teatralne 
 dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 1
•  Zespół Śpiewaczy „BRYZA” z Międzyzdrojów
•  Zespół muzyczny „MADEJ BAND” – muzyka disco
•  Zespół „Sklep z Ptasimi Piórami” ze Szczecina - niepowta-
 rzalne spotkanie z dynamiczną muzyką i mądrymi tekstami

Sztab WOŚP Międzyzdroje
* organizator zastrzega sobie prawo do zmiany programu

Pierwszy etap modernizacji Stacji Uzdatniania Wody w Międzyzdrojach
14 stycznia br.  to niezwykle ważny dzień dla Międzyzdrojów! Zakład Wodociągów i  Kanal izacj i  Sp.  z  o.o.  
w Międzyzdrojach zawarł umowę z Mazur - Specjalistyczne Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych Hen-
ryk Mazur w Goleniowie na realizację pierwszego etapu modernizacji Stacji Uzdatniania Wody w Międzyzdro-
jach. Zadanie inwestycyjne pn: „Budowa zbiornika retencyjnego wody czystej V=2 x 500 m3 wraz z uzbrojeniem  
i infrastrukturą towarzyszącą przy ul. Przy Wodociągach w miejscowości Międzyzdroje”.

śmy spokojnie mogli planować 
dalszy rozwój Międzyzdrojów, 

również dla przyszłych pokoleń 
– zaznacza burmistrz Mateusz 
Bobek.

Budowa zbiornika reten-
cyjnego, to obok modernizacji 

oczyszczalni ścieków, jedno 
z kluczowych zadań Zakła-

du Wodociągów i Kanalizacji 
w okresie najbliższych 2 lat. 
Dalszym jego etapem będzie 
modernizacja stacji uzdatnia-
nia, co spowoduje, że nie tyl-

ko wody nie zabraknie, ale jej 
jakość się nie pogorszy.

Całkowity koszt realizacji 
I etapu na etapie podpisanej 
umowy wynosi 3 980 906,16 zł 
netto.

Biuro Burmistrza 
Międzyzdrojów
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AKTUALNOŚCI

Celem głównym systemu rekomen-
dacji jest rozwój i promocja systemu ob-
sługi turystów rowerowych na obszarze 
województwa zachodniopomorskiego, 
a także wspieranie lokalnego biznesu 
w tworzeniu oferty dla rowerzystów. Sys-
tem rekomendacji ma charakter otwarty 
i nieodpłatny dla wszystkich podmiotów, 
które wypełnią określone w regulaminie 
wymogi formalne oraz zapewnią speł-
nienie wszystkich obowiązkowych kryte-
riów. Obiekty, które spełnią kryteria będą 
oznakowane i wyróżnione na mapach 
elektronicznych i papierowych, uzyskają 
prawo do posługiwania się rekomendacją 
MPR.

System rekomendacji obejmuje obiek-
ty  świadczące usługi na rzecz rowerzy-
stów: 

• obiekty noclegowe,
• obiekty gastronomiczne,
• atrakcje turystyczne,
• punkty informacji turystycznej,
• pozostałe obiekty handlowe i usłu-

gowe,
Obiekty Noclegowe powinny zapew-

nić następujące podstawowe świadcze-
nia na rzecz rowerzystów:

• możliwość skorzystania przez mini-
mum 4 turystów z noclegu na jedną dobę,

• bezpieczne i nieodpłatne przecho-
wanie rowerów wraz z bagażem w trakcie 
pobytu,

• nieodpłatne udostępnienie narzędzi 
do podstawowych napraw rowerów,

• posiadanie w widocznym miejscu ak-
tualnej informacji o pobliskich punktach 
serwisowych i sklepach rowerowych lub 

Sygnatariuszami porozumienia byli: bryg. 
Roman Pikulski, Komendant Powiatowy 
PSP w Kamieniu Pomorskim, Mateusz 
Bobek - Burmistrz Międzyzdrojów  oraz 
Ochotnicza Straż Pożarna w Międzyzdro-
jach, reprezentowana przez Wiesława 
Woszczyka - Prezesa OSP oraz Radosła-
wa Kopienkę - Naczelnika OSP.

Na mocy podpisanego porozumienia, 
nadbryg. Andrzej Bartkowiak - Komen-
dant Główny Państwowej Straży Po-

Kolejny ważny dzień dla Międzyzdrojów

Międzyzdrojscy strażacy oficjalnie włączeni 
do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego
Jak informowaliśmy Państwa wcześniej, 13 września 2021 roku podpisane zostało 
trójstronne porozumie w sprawie włączenia jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej  
z Międzyzdrojów do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. 

żarnej dn. 6 grudnia 2021 roku oficjal-
nie włączył Ochotniczą Straż Pożarną  
w Międzyzdrojach do krajowego systemu 
ratowniczo- gaśniczego do dnia 31 grud-
nia 2026 roku.

- Głównym celem Krajowego Systemu 
Ratowniczo-Gaśniczego jest zapewnienie 
ochrony życia, zdrowia, mienia lub środo-
wiska, w ramach działań podejmowanych 
przez PSP i inne podmioty ratownicze (ze 
szczególnym uwzględnieniem OSP), dlatego 

włączenie jednostki OSP w Międzyzdrojach 
do KSRG to ważne dla nas wszystkich wy-
darzenie - mówi burmistrz Mateusz Bo-
bek.

Przypominamy, że KSRG to integral-
na część organizacji bezpieczeństwa 
wewnętrznego państwa, mający na celu 
ratowanie życia, zdrowia, mienia lub śro-
dowiska, prognozowanie, rozpoznawanie 
i zwalczanie pożarów, klęsk żywiołowych 
lub innych miejscowych zagrożeń. Sys-
tem skupia jednostki ochrony przeciw-
pożarowej, inne służby, inspekcje, straże, 
instytucje oraz podmioty, które dobro-
wolnie w drodze umowy cywilnoprawnej 
zgodziły się współdziałać w akcjach ra-
towniczych.

Gratulujemy!
Biuro Burmistrza Międzyzdrojów

oferowanie w ramach prowadzonej dzia-
łalności gospodarczej sprzedaży przez 
obiekt części zamiennych do rowerów.

Obiekty Gastronomiczne, Atrak-
cje Turystyczne, Punkty Informacji 
Turystycznej, Pozostałe Obiekty 
Handlowe i Usługowe powinny za-
pewnić:

• bezpieczny nieodpłatny parking ro-
werowy,

• umożliwienie przewozu przyczepki 
rowerowej oraz niestandardowego ro-
weru,

• posiadanie w widocznym miejscu 
aktualnej informacji o pobliskich punk-

tach serwisowych i sklepach rowerowych  
lub sprzedaży przez obiekt w ramach pro-
wadzonej działalności gospodarczej czę-
ści zamiennych do rowerów.

W związku z powyższym zwracam 
się z prośbą o przystąpienie do Systemu, 
w którym turyści będą mogli korzystać 
z Państwa usług. Nabór zgłoszeń zapla-
nowano od 01 stycznia do 29 kwietnia 
2022 roku, a przyznanie rekomendacji – 
przed sezonem wakacyjnym.

Szczegółowe informacje znajdą Pań-
stwo na stronie internetowej:

http://www.turystyka.wzp.pl/system-
rekomendacj i-miejsc-przyjaznych-
rowerzystom.

Bliższych informacji można uzyskać 
w Referacie Promocji, Kultury i Turystyki 
tel. 91 327 56 64. 

Licząc na Państwa przychylność  
i otwartość, pozostaje z szacunkiem.

Mateusz Bobek
Burmistrz Międzyzdrojów

Jest mi niezmiernie miło zaprosić Państwa do udziału w systemie rekomen-
dacji MIEJSC PRZYJAZNYCH ROWERZYSTOM (MPR) w województwie za-
chodniopomorskim. System rekomendacji MPR zarządza Samorząd Woje-
wództwa Zachodniopomorskiego, poprzez Wydział Współpracy Terytorialnej 
i Turystyki oraz Biuro ds. komunikacji rowerowej.

Szanowni Państwo!
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INWESTYCJE

Przypominamy, że w ramach inwesty-
cji powstaje ogrodzony, skanalizowany, 
oświetlony plac, wyposażony w pojemni-
ki i kontenery do selektywnej zbiórki od-
padów. Część kontenerów zostanie za-
daszona wiatą stalową. Dla załogi posta-
wiony będzie kontener socjalno-biurowy.
Wyznaczone zostaną pasy ruchu, miejsca 
postojowe i rozładunkowe. Innymi sło-
wy Międzyzdroje zyskają nowoczesne 
miejsce, które będzie spełniało wymogi 
restrykcyjnych przepisów związanych 
z gospodarką odpadami. Zwiększone 
zostaną możliwości segregacji odpadów, 
co zmniejszy koszty funkcjonowania sys-
temu, na które duży wpływ ma ciągle 
wysoki wskaźnik zmieszanych to znaczy 
niesegregowanych śmieci,  odprowadza-
nych na bramę składowiska pośredniego 
R-XXI. Pomimo wprowadzonych prze-
pisów o obligatoryjnej segregacji odpa-
dów i podjętymi  działaniami kontrolny-
mi przez służby miejskie, wskaźnik ten 
jest ciągle wysoki, co powoduje wysokie 
koszty przyjęcia ich na wysypisko w Słaj-

- Udało nam się wejść do 
tego programu, ponieważ 
gmina zgłosiła wstępne za-
potrzebowanie na tego typu 
sprzęt, wykazując przy tym, 
że w budżecie zabezpieczo-
ne zostały środki finansowe 
na jego zakup. Jest to kwota 
w wysokości 200 tys.  zło-
tych - informował Mateusz 
Bobek, burmistrz Mię-
dzyzdrojów.

4 grudnia 2021 r. do 
międzyzdrojskich straża-
ków trafił nowoczesny 
wóz ratowniczo – gaśni-
czy. Oficjalne jego odebranie przysporzy-
ło wszystkim ogromnej satysfakcji. Nie 
ulega wątpliwości, że tego typu zakupy 
w znacznym stopniu podnoszą dyspozy-
cyjność i gotowość bojową, a tym samym 
bezpieczeństwo społeczności lokalnej 
oraz turystów licznie odwiedzających 
Międzyzdroje. Należy przy tym pamiętać, 

Prace w międzyzdrojskim PSZOK-u trwają na całego!
Budowa nowoczesnego Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) w Międzyz-
drojach wraz z infrastrukturą towarzyszącą trwa na całego! Oprócz robót przygotowawczych, wykona-
no prace ziemne. Trwają prace sanitarne i elektryczne.

sinie. To z kolei wpływa na konieczność 
wprowadzania podwyżek za odbiór śmieci. 

Nowoczesny PSZOK  będzie niewąt-
pliwie dobrze służył naszym mieszkań-
com i spowoduje, że ceny opłat za gospo-
darowanie odpadami nie będą musiały 
wzrastać tak znacznie w przyszłości. Wa-
runkiem jest jednak to, abyśmy segrego-
wali odpady. Nowy Punkt Selektywnego 
Zbierania Odpadów Komunalnych, który 

Nowy wóz ratowniczo-gaśniczy trafił do Międzyzdrojów
W połowie ubiegłego roku Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej poinformowała, że do końca 2021 r. 
do jednostek OSP w całej Polsce trafi 314 samochodów ratowniczo-gaśniczych o łącznej wartości ok. 244 mln zł.  
Pośród 314 miejscowości w Polsce, które skorzystały z tego dofinansowania znalazły się Międzyzdroje. 

że międzyzdrojscy strażacy wyjeżdżają 
do interwencji nie tylko na terenie Mię-
dzyzdrojów, ale i całego powiatu.

Zakup samochodów został zrealizo-
wany przez jednostki OSP przy dofinan-
sowaniu:

- WFOŚiGW: 299 000,00 zł
- MSWiA:  261 000,00 zł

- Dotacja z Gminy Międzyzdroje:   
264 349,00 zł

- Środki własne OSP Międzyzdroje:   
8 115,00 zł

Całkowity koszt zakupu wyniósł  832 
464,00 zł.

Biuro Burmistrza Międzyzdrojów

wkrótce zostanie oddany do użytkowa-
nia,  na pewno to ułatwi. Chciejmy z nie-
go korzystać!

Kwota przeznaczona na realizację 
tego zadania to 1.638.360 zł. Prace bu-
dowlane wykonuje Przedsiębiorstwo Bu-
dowlano Inwestycyjne Kornel Koralewski 
z siedzibą w Wicku.

Biuro Burmistrza Międzyzdrojów
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Z PRAC RADY MIEJSKIEJ, WIEŚCI Z RATUSZA

W ramach programu mieszkańcy 
Gminy Międzyzdroje (osoby fizyczne 
ubiegające się o przyznanie grantu, 
legitymujące się tytułem prawnym do 
nieruchomości, wynikającym z prawa 
własności, prawa użytkowania wiec-
zystego, ograniczonego prawa rzeczo-
wego lub stosunku zobowiązaniowego) 
mogą otrzymać wsparcie w wysokości:

25.000,00 zł za przeprowadzoną lik-
widację źródła ciepła opartego o spala-
nie węgla (piec/kocioł węglowy) i:

- zastąpienie zlikwidowanego 
źródła nową jednostką wytwarzania 
energii cieplnej,

- przeprowadzenie częściowej ter-
momodernizacji (izolacja cieplna ścian, 
stolarka okienna i drzwiowa, oraz mod-
ernizacja instalacji centralnego ogrze-
wania).

50.000,00 zł za przeprowadzoną 
likwidację źródła ciepła opartego 

Uchwały Rady Miejskiej
Podczas  XLIII Sesji Rady Miejskiej w Międzyzdrojach w dniu 21.12.2021r. podjęto następujące uchwały:

Uchwała Nr XLIII/501/21 
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy 
Międzyzdroje na 2022 rok

Uchwała Nr XLIII/502/21 
w sprawie wieloletniej prognozy fi-
nansowej Gminy Międzyzdroje na lata  
2022-2036

Uchwała Nr XLIII/503/21 
w sprawie zmiany budżetu i zmian w bu-
dżecie na rok 2021

Uchwała Nr XLIII/504/21 
w sprawie zmiany uchwały Nr 
XXIX/340/20 Rady Miejskiej w Międzyz-
drojach z dnia 17 grudnia 2020 r. w spra-
wie uchwalenia budżetu Gminy Międzyz-
droje na 2021 rok

Uchwała Nr XLIII/505/21 
w sprawie zmiany uchwały Nr 
XXIX/357/20 Rady Miejskiej w Międzyz-
drojach z dnia 17 grudnia 2020 r. w spra-
wie wieloletniej prognozy finansowej 
Gminy Międzyzdroje na lata 2021-2036

Uchwała Nr XLIII/506/21 
w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Woje-
wódzkim Funduszu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej w Szczecinie

Uchwała Nr XLIII/507/21 
w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Woje-
wódzkim Funduszu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej w Szczecinie

Uchwała Nr XLIII/508/21 
w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Woje-
wódzkim Funduszu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej w Szczecinie

Uchwała Nr XLIII/509/21 
w sprawie ustalenia wynagrodzenia Bur-
mistrza Międzyzdrojów

Uchwała Nr XLIII/510/21 
w sprawie zasad otrzymywania i wysoko-
ści diet przysługujących radnym Gminy 
Międzyzdroje oraz zwrotu kosztów po-
dróży służbowej radnemu Gminy 

Uchwała Nr XLIII/511/21 
w sprawie ustalenia diet dla sołtysów 
i zwrotu kosztów podróży służbowych na 
terenie kraju

Uchwała Nr XLIII/512/21 
w sprawie wyrażenia zgody na wydzier-
żawienie nieruchomości oraz na odstą-
pienie od obowiązku przetargowego try-
bu zawarcia umowy dzierżawy

Uchwała Nr XLIII/513/21 
w sprawie zasad udzielania świadczenia 
pieniężnego ,,Bon Seniora”

Uchwała Nr XLIII/514/21 
w sprawie ustalenia stawek dotacji 
przedmiotowej dla zakładu budżetowego 
w zakresie dofinansowania utrzymania 
stadionu miejskiego w Międzyzdrojach

Uchwała Nr XLIII/515/21 
w sprawie ustalenia stawek dotacji 
przedmiotowej dla zakładu budżetowego 
w zakresie dofinansowania utrzymania 
cmentarza komunalnego w Międzyzdro-
jach i Lubinie

Uchwała Nr XLIII/516/21 
w sprawie przyjęcia „Gminnego Progra-
mu Przeciwdziałania Narkomanii” na 
2022 rok

Uchwała Nr XLIII/517/21 
w sprawie przyjęcia „Gminnego Progra-
mu Profilaktyki i Rozwiązywania Proble-
mów Alkoholowych” na 2022 rok

Wszystkie uchwały są zamieszczone na 
stronie www.bip.miedzyzdroje.pl w za-
kładce Rada Miejska. 

Jan Węglorz
Przewodniczący Rady Miejskiej

WYMIEŃ PIEC, DOCIEPL BUDYNEK, 
SKORZYSTAJ Z DOFINANSOWANIA
Przypominamy, iż w roku 2020 Gmina Międzyzdroje przystąpiła do projektu „Wymień piec – termomodernizuj budynek  
w Międzyzdrojach – w ramach Zachodniopomorskiego Programu Antysmogowego” dofinansowanego z Regionalnego Pro-
gramu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 Oś priorytetowa II Gospodarka niskoemisyjna Dz-
iałanie 2.15 Termomodernizacja budynków jednorodzinnych – Zachodniopomorski Program Antysmogowy.

o spalanie węgla (piec/kocioł węglowy) i:
- zastąpienie zlikwidowanego źródła 

nową jednostką wytwarzania energii cie-
plnej,

- przeprowadzenie pełnej termomod-
ernizacji (izolacja cieplna ścian, stolarka 
okienna i drzwiowa, stropu w tym dachu 
i podłogi oraz modernizacja instalacji 
centralnego ogrzewania).

Uwaga: Likwidacji podlega wyłącznie 
źródło ciepła użytkowego oparte o spala-
nie węgla (piece lub kotły węglowe) w bu-
dynkach jednorodzinnych, w których nie 
jest prowadzona działalność gospodar- 
cza.

Z programu w ubiegłych latach zreal-
izowano po 2 projekty na wymianę pieca 

z częściową i pełną termomoderni- 
zacją.

W roku 2022 do realizacji mogą 
zostać przyjęte 3 zgłoszenia na prze-
prowadzenie częściowej i 6 zgłoszeń 
na przeprowadzenie pełnej termo- 
modernizacji.

Zgłoszenia o przyznanie grantu w ra-
mach naboru w projekcie należy złożyć 
w Urzędzie Miejskim w Międzyzdro-
jach ul. Książąt Pomorskich 5 w Punk-
cie Obsługi Interesanta – Informacja 
lub  w siedzibie Referatu Ochrony 
Środowiska ul. Kolejowa 33 (decyduje 
kolejność zgłoszeń).

Katarzyna Jaros
Referat Ochrony Środowiska 

i Gospodarki Odpadami



9INFORMATOR  MIĘDZYZDROJSKI  NR 1/2022

Z PRAC RADY MIEJSKIEJ

W Radzie Miejskiej w Międzyzdrojach dzia-
łają 4 stałe komisje:
• Komisja Rozwoju Gospodarczego i Budże-
tu, która w 2021 roku spotkała się 3 razy.
• Komisja Spraw Komunalnych i Społecz-
nych, która w 2021 roku spotkała się 4 razy.
• Komisja Rewizyjna, która w 2021 roku 
spotkała się 9 razy.
• Komisja Skarg, Wniosków i Petycji, która 
w 2021 roku spotkała się 7 razy.

Odbyło się 18 posiedzeń w ramach 
wspólnych Komisji Rady.

W roku 2021 odbyło się 14 Sesji Rady 
Miejskiej, w tym 5 sesji ,,na wniosek”. Pod-
jęto łącznie 159 uchwał, które dot. m. in. 
udzielenia Burmistrzowi Międzyzdrojów 
wotum zaufania oraz absolutorium z tytu-
łu wykonania budżetu za 2020 rok, a także 
przyjęcia budżetu na rok 2022. Rada Miejska 
podjęła również  uchwałę o nadaniu nazwy 
ulicy Bursztynowej, stanowiącej część dział-
ki nr 568/29, obręb 19 miasta Międzyzdroje. 

Kontynuowano działania związane z poli-
tyką prospołeczną w postaci wypłaty świad-
czeń pieniężnych ,,Bon Seniora” i ,,Międzyz-
drojskie becikowe” oraz działania związane 
z realizacją programu ,,Międzyzdrojska Karta 
Mieszkańca”. 

Oprócz tego radni podjęli szereg uchwa-
ły dot. sprzedaży i wydzierżawienia gmin-
nych terenów, opłat lokalnych obowiązu-
jących w Gminie, jak również uchwał dot. 
zmian w budżecie i wieloletniej prognozie 
finansowej. Istotne zmiany dotyczyły za-
sobu komunalnego i socjalnego. Wydłu-
żono termin realizacji międzyzdrojskiego 
programu edukacji czynszowej dłużników 
komunalnych lokali mieszkalnych i socjal-
nych na lata 2022-2026. Zmieniono też 
uchwałę w sprawie zasad wynajmowania 
lokali i pomieszczeń wchodzących w skład 
mieszkaniowego zasobu Gminy Międzyzdro-
je. Dodatkowo Gmina przystąpiła do spółki 
Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa ,,KZN- 
Zachodniopomorskie” Spółka z ograniczoną 
odpowiedzialnością z siedzibą w Koszalinie, 
dzięki której łatwiejsze stanie się uzyskanie 
wsparcia finansowego dla gmin realizujących 
inwestycje mieszkaniowe, w ramach taniego 
budownictwa mieszkaniowego.

Rada Miejska w 2021 roku podjęła 
uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na 
zawarcie z Powiatem Kamieńskim umowy 
partnerskiej w celu przygotowania i reali-
zacji projektu pilotażowego ,,Transport na 
życzenie” współfinansowanego ze środków 
Europejskiego Funduszu Społecznego. Pro-
gram ten ma na celu walkę z wykluczeniem 
społecznymspowodowanym ograniczeniem 
środków transportu dla mieszkańców sołec-
twa.

W 2021 roku uchwalono 7 uchwał zwią-
zanych z planami zagospodarowania prze-
strzennego:
• w sprawie uchwalenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego gminy 
Międzyzdroje, obejmującego obszar poło-
żony w Centrum Promenady w obrębie geo-
dezyjnym miasta Międzyzdroje, w rejonie 

Sprawozdanie z działalności Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za 2021 rok
granicy lądowo-morskiej gminy Międzyzdro-
je na odcinku pomiędzy ulicami Bohaterów 
Warszawy, Promenadą Gwiazd, Romualda 
Traugutta, Tysiąclecia Państwa Polskiego, 
Ignacego Krasickiego, Krótką, Gryfa Pomor-
skiego, Adama Mickiewicza, Rybacką.
• w sprawie przystąpienia do sporządzenia 
miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego dla części obrębów Wapnica, 
Wicko i Woliński Park Narodowy.
• w sprawie zmiany uchwały nr V/65/19 
Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 12 
lutego 2019 r. w sprawie przystąpienia do 
sporządzenia i zmiany miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego w rejonie 
ulicy Gryfa Pomorskiego m. Międzyzdroje- 
Lubiewo. 
• w sprawie uchwalenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego w rejonie 
ulicy Gryfa Pomorskiego m. Międzyzdroje - 
Lubiewo.
• w sprawie przystąpienia do sporządzenia 
i zmiany miejscowego planu zagospoda-
rowania przestrzennego m. Międzyzdroje 
w rejonie ulicy Gryfa Pomorskiego- Prome-
nada Zachodnia. 
• w sprawie miejscowego planu zagospo-
darowania przestrzennego przy „Kawczej 
Górze” obejmującego działki oznaczone nu-
merami: 439 i 160/5 obrębu 20 jednostki 
ewidencyjnej gminy Międzyzdroje.
• w sprawie przystąpienia do sporządzenia 
zmiany miejscowego planu zagospodarowa-
nia przestrzennego miasta Międzyzdroje na 
terenie ograniczonym ulicami: Gryfa Pomor-
skiego, Polną, Adama Wodziczki.

Dodatkowo Rada Miejska podjęła 
uchwałę w sprawie uchwalenia zmiany 
studium uwarunkowań i kierunków zago-
spodarowania przestrzennego gminy Mię-
dzyzdroje. Radni podjęli również uchwałę  
w sprawie przystąpienia utworzenia tzw. 
uchwały krajobrazowej, dzięki której zosta-
ną ustalone zasady i warunki sytuowania na 
terenie Gminy Międzyzdroje obiektów małej 
architektury, tablic reklamowych i urządzeń 
reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabarytów, 
standardów jakościowych oraz materiałów 
budowlanych z jakich mogą być wykona-
ne. Powyższe ma na celu uporządkowanie 
i poprawienie estetyki przestrzeni miejskiej 
oraz przystąpiono do sporządzenia Strategii 
Rozwoju Gminy Międzyzdroje na lata 2022-
2030.

W roku 2021 wpłynęła 1 skarga na dzia-
łalność Burmistrza, która została uznana za 
bezzasadną. 

Rada Miejska rozpatrzyła 3 petycje, które 
wpłynęły w roku 2021. Wszystkie petycje 
zostały uznane za bezzasadne. 

W 2021 roku radni złożyli łącznie 12 in-
terpelacji i zapytań skierowanych do Burmi-
strza Międzyzdrojów.

W ramach posiedzeń Komisji analizowa-
no tematy związane m.in. z monitoringiem 
miejskim, oświetleniem ulicznym, stanem 
i nawierzchnią dróg, bezpieczeństwem pu-
blicznym, promocją i turystyką, jak również 
ochroną zdrowia, profilaktyką i oświatą.  

Wypracowane na posiedzeniach komisji opi-
nie, wnioski i stanowiska kierowane były na 
sesję pod obrady całej Rady Miejskiej i tam 
załatwiane (dyskutowane oraz głosowane).

Radni utrzymywali stały kontakt z wybor-
cami poprzez cotygodniowe dyżury, które 
odbywały się w środy w Urzędzie Miejskim 
w Biurze Rady Miejskiej oraz w sołectwach 
w ,,Wiklinie”. Przewodniczący Rady przyj-
mował mieszkańców codziennie. Wszystkie 
sprawy przekazywane przez mieszkańców 
były przedkładane Burmistrzowi, bądź bez-
pośrednio pracownikom merytorycznym.  

W roku 2021 Przewodniczący Rady 
uczestniczył w wielu uroczystościach pań-
stwowych oraz różnych wydarzeniach kultu-
ralnych, które odbywały się na terenie gmi-
ny. Radni Rady Miejskiej wypełniali sumien-
nie swoje obowiązki, reprezentowali różne 
środowiska i również czynnie uczestniczyli 
w powyższych wydarzeniach. 

Jan Węglorz
Przewodniczący Rady Miejskiej

PLAN DYŻURÓW 
RADNYCH RADY 

MIEJSKIEJ 
W MIĘDZYZDROJACH

W związku z trwającą pandemią 
koronawirusa kontakt z radnymi 
możliwy jest w formie e-mailowej, 
jak również za pośrednictwem Biura 
Rady Miejskiej. Prace Rady Miejskiej 
są kontynuowane online. 

Poniżej podajemy Państwu adresy 
e-mailowe do radnych:

ewa_aksman@miedzyzdroje.pl
iwona_czyz@miedzyzdroje.pl
grazyna_iwaszczyszyn@
miedzyzdroje.pl
ewelina_jakubowska@
miedzyzdroje.pl
dorota_kluch@miedzyzdroje.pl
jaroslaw_mazur@miedzyzdroje.pl
krystian_mazur@miedzyzdroje.pl
katarzyna_natkanska@
miedzyzdroje.pl
alina_poskart@miedzyzdroje.pl
mariusz_samolyk@miedzyzdroje.pl
jozef_sutyla@miedzyzdroje.pl
jedrzej_szerszen@miedzyzdroje.pl
krzysztof_szlaski@miedzyzdroje.pl
filip_szyszkowski@miedzyzdroje.pl
jan_weglorz@miedzyzdroje.pl

Kontakt z Biurem Rady: e-mali 
rada_miejska@miedzyzdroje.pl 

tel.: 913275647, 

Przewodniczący
 Rady Jan Węglorz 

– 609847375.
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Zadaniem placówki jest wsparcie, moty-
wacja i aktywizacja uczestników poprzez:

• doskonalenie i rozwijanie umiejętno-
ści niezbędnych do samodzielnego życia, 

• organizację terapii zajęciowej,
• wsparcie psychologiczne i terapeu-

tyczne,
• rehabilitację społeczną i zawodową,
• czynne angażowanie osób w dzia-

łalność środowiskową poprzez aktywne 
pełnienie ról społecznych.

W ramach  prowadzonych treningów 
i warsztatów terapeutycznych  w pierw-
szym roku działalności  placówki  uczest-
nicy odwiedzili m.in. Ogrody tematyczne 
Hortulus w Dobrzycy k/ Koszalina, naj-
ciekawsze atrakcje turystyczno-rekre-
acyjne Międzyzdrojów.

Często spacerowali i korzystali z uro-
ków Wolińskiego Parku Narodowego, kli-
matycznej i piaszczystej plaży uprawiając 
nordic walking.

Uczestnicy czynnie i chętnie brali 
udział w organizacji  imprez okolicznościo-
wych  tj. urodziny, Andrzejki, spotkania 
świąteczne i integracyjne, wyjścia do kina, 
teatru i biblioteki  miejskiej. Pobudzali  wy-

Nasi międzyzdrojscy Senio-
rzy Klubie Senior + działają 
już rok. Tutaj spełniają się 
ich marzenia, odnajdują so-
bie ogromny potencjał ukry-
tych talentów. Rozwijają je 
zaczynając śpiewać, grać na 
instrumentach, malować two-
rzyć. Powracają też do daw-
nych hobby. Mają możliwość 
wykorzystywania własnych 
umiejętności doświadczeń. 
Założony przez uczestników  
Klubu teatr zacznie swoje 
pierwsze próby występy. Klub 
jest źródłem inspiracji, gdzie 
osoby znajdują poczucie jed-
ności przynależności do gru-
py. Utrzymują wzmacniają 
kontakty towarzyskie. 

Proponowana terapia do-
stosowana jest do możliwości 
indywidualnych predyspozy-
cji uczestników. Poprzez arte-
terapię wzmacniamy spraw-

Środowiskowy Dom Samopomocy w Międzyzdrojach obchodzi pierwszą rocznicę działalności 

Działamy już rok!
Za nami rok pełen wrażeń, pozytywnych emocji i wielu interesujących wydarzeń. Głównym celem dzia-
łalności ŚDS  jest wsparcie i pomoc w przezwyciężaniu trudności życiowych, pokonywaniu barier inte-
gracyjnych oraz doskonaleniu umiejętności niezbędnych  do samodzielnej egzystencji.

obraźnię twórczą oraz usprawniali zdol-
ności manualne w ramach prowadzonych 
przez zdolne i prężnie działające artystki 
naszego regionu - warsztaty ceramiczne, 
dziewiarskie i tworzenia biżuterii.

Osobom korzystającym z usług ŚDS  
placówka zapewnia gorący posiłek, 
wszechstronną rehabilitację  dostosowa-
ną do indywidualnych potrzeb i możliwo-
ści, obejmującą:

• doskonalenie i rozwijanie umiejęt-
ności do samodzielnego życia,

• terapię zajęciową,
• terapię psychologiczną,
• cykliczne wizyty lekarza specjalisty  

z poradni zdrowia psychicznego na tere-
nie placówki.

Serdecznie zapraszamy chętne osoby 
i ich opiekunów do udziału w propono-
wanych zajęciach  oraz  zapoznania się  
z informacjami na temat pracy i  funkcjo-
nowania Środowiskowego Domu Samo-
pomocy w Międzyzdrojach przy ulicy Ko-
lejowej 33. Tel. kontaktowy: 505 963 004.

Przy okazji rozliczeń podatkowych za 
2021 rok, zachęcamy i prosimy wszyst-
kich Państwa, aby pamiętać o naszym 
Stowarzyszeniu tym samym zwracamy 
się z prośbą o przekazanie 1% podatku 
na Rzecz PSONI koło w Wolinie.

 „Dzielmy się dobrem, a powróci ono 
do nas zwielokrotnione”.

Aleksandra Antosiak
ŚDS

ność manualną, rozwijamy 
aktywność twórczą, precyzję 
wyobraźnię. Treningi umysłu 
umożliwiają stymulację proce-
sów poznawczych - pamięci, 
koncentracji, skupienia uwagi. 
Trening relaksacji, tym muzy-
koterapia, terapia zapachem, 
światłem, odgłosami świata  
daje odpoczynek, błogość 
wewnętrzny spokój. Bardzo 
ważna jest poprawa, utrzy-
manie sprawności wydolności 
fizycznej organizmu oraz za-
pobieganie skutkom bezruchu 
poprzez ogólno-kondycyjne, 
p/miażdżycowe zajęcia, spa-
cery kijkami jak ćwiczenia od-
dechowe. Wspólne rozmowy, 
pogadanki medyczne, spotka-
nia dietetykiem, celebrowa-
nie uroczystości wiele innych 
zajęć, które rozwijają, walczą 
bólem samotnością.

Bożena  Daniluk 
Terapeuta  

„Terapia w Klubie Senior+”
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U c z e s t n i -
cy z kilku kra-
jów wzięli udział 
w licznych wykład-
ach i warsztatach, 
a także  w kilku 
wizytach study-
jnych. Placówki 
daltońskie, w czasie 
wirtualnych wy-
cieczek, prezen-
towały ciekawe 
pomysły i rozwiąza-
nia realizacji peda-
gogiki daltońskiej, 
mogące być inspiracją dla innych 
i zachętą do poszukiwania własnych dróg 
rozwoju. Jedną z trzech prezentowanych 
na międzynarodowej arenie placówek 
była właśnie nasza szkoła. Mogliśmy  
pochwalić się swoimi działaniami oraz 
osiągnięciami wypracowanymi w ostat-

Kolejne dofinansowanie 
do połączeń autobusowych 
z sołectwami
Po raz trzeci Międzyzdrojom udało się 
pozyskać zewnętrzne fundusze na dofinan-
sowanie zadań zapewnianiających funk-
cjonowanie przewozów autobusowych  
o charakterze użyteczności publicznej.

W grudniu ubiegłego roku Gmina 
wystąpiła z wnioskiem do Wojewody 
Zachodniopomorskiego o dofinanso-
wanie z Funduszu Rozwoju Przewozów 
Autobusowych. Dofinansowanie, które 
zostało przyznane na 2022 rok wynosi 
99 792,00 zł.

Z Funduszu rozwoju przewozów au-
tobusowych dofinansowywane są loka-
lne połączenia autobusowe. Dzięki temu 
mieszkańcy z naszych sołectw będą mog-
li dotrzeć środkami transportu publiczne-
go do pracy, szkół, placówek zdrowia i in-
stytucji kultury.

W roku 2021 Międzyzdroje współpra-
cowały z firmą PKS Kamień Pomorski. 
W tym roku linię gminną obsługuje fir-
ma Emilbus Przewozy Pasażerskie, która 
przedstawiła najkorzystniejszą ofertę. 
Rozkład jazdy pozostaje bez zmian - ceny 
biletów również! Biorąc pod uwagę sza-
lejącą drożyznę, to naprawdę dobra in-
formacja!

Całkowita kwota zadania w całym 
2022 roku wynosi 116.091,36 zł.

Biuro Burmistrza Międzyzdrojów

Niektórzy laureaci przyjechali spec-
jalnie na tę okazję z daleka, np. Eliza 
Pawłowska, laureatka II miejsca w kat-
egorii aktywne życie,  przyjechała wraz  
z dziećmi z Witaszyc (koło Jarocina), Ag-
nieszka Mrozowicz laureatka I miejsca 
w kategorii aktywne życie - z Gorzowa, 
a Anna Kowalska laureatka I miejsca 
w kategorii architektura 
i zabytki - z Goleniowa. Jak 
same stwierdziły, kochają 
Międzyzdroje i nie było 
dla nich problemem, by 
do nas przyjechać.  Wśród 
laureatów nie zabrakło 
również międzyzdrojan.

 I miejsce w katego-
rii przyroda zajęła sołtys 
Wapnicy Katarzyna 
Auguścik, ukazując na 
wygranej fotografii piękno sołectw, 
I miejsce w kategorii z lotu ptaka, oraz II 
miejsce w kategorii architektura i zabytki  
zajęła przewodniczka turystyczna Edy-
ta Szymczak, a III miejsce w kategoriach 
aktywne życie i architektura i zabytki 
komisja konkursowa przyznała radnemu 
Krzysztofowi Szlaskiemu. 

Nie sposób nie wspomnieć o  Gabrieli 
Sitnik –Schmach, która wraz z mężem już 
od ponad 20 lat przyjeżdża z Hamburga. 
- Lubimy z mężem sprawdzać za każdym 
razem co się zmieniło i co nowego w mieś-
cie. Międzyzdroje zmieniają się i pięknie-
ją - poinformowała pani Gabriela, która 

Nagrody w konkursie fotograficznym wręczone
Z lekkim poślizgiem, bo już w Nowym 2022 Roku zostały wręczone nagrody w 
konkursie fotograficznym pn.„Moje Międzyzdroje”. Nie przeszkadzało to jednak przy-
byłym na spotkanie laureatom, którzy odebrali przyznane przez komisję konkursową 
nagrody rzeczowe tj. dyski przenośne, power banki, pendrive i inne oraz otrzymali 
specjalnie dedykowany kalendarz na rok 2022.  

w konkursie zdobyła aż trzy nagrody 
w jednej kategorii – przyroda tj. II miejsce 
i dwa III miejsca. 

Warto przypomnieć, że na konkurs 
fotograficzny zostało przesłanych łącznie 
217 zdjęć, przez 26 uczestników. Konkurs 
trwał od maja – do września 2021 r. 
Oceny prac konkursowych dokonywała 

8-osobowa komisja konkursowa, która 
przyznawała punkty numerom zdjęć 
w każdej z czterech kategorii, nie wiedząc 
kto jest ich autorem. Z uwagi na niewielką 
ilość przesłanych prac w kategorii z lotu 
ptaka (tylko 3 fotografie), komisja pos-
tanowiła w tej kategorii przyznać tylko 
jedną nagrodę główną, a dwie przenieść 
do kategorii przyroda, gdzie wpłynęło 
najwięcej - 120 fotografii.  Po rozmowie 
z laureatami konkursu burmistrz Mateusz 
Bobek potwierdził, kontynuację konkur-
su fotograficznego również w 2022 roku.  

Anetta Czyżak
UM Międzyzdroje

nich kilku latach, m.in. innowacyjnym, 
w skali kraju, pomysłem na realizację 4 
filarów Planu Daltońskiego (samodziel-
ność, odpowiedzialność, współpraca i re-
fleksja) w klasach 4-8. Konferencja była 
również okazją do świętowania jubile-
uszu 10-lecia Stowarzyszenia Dalton Pol-
ska oraz zaprezentowania nowego logo 
Stowarzyszenia. Dla Naszej Szkoły kon-
ferencja była wyjątkowym wydarzeniem  
z dwóch powodów: przedstawiono nas 
oficjalnie jako nową Placówkę Daltońską 
w Polsce, a Iwona Sołtysiak - dyrektor 
szkoły otrzymała, wręczaną po raz pier-
wszy, statuetkę „Perła Zarządzania” oraz 

Szkoła Podstawowa nr 2 w Wapnicy -  szkołą studyjną 
na X Międzynarodowej Konferencji Daltońskiej 
W dniach 26-27 listopada 2021 r. kilku nauczycieli SP 2 w Wapnicy wzięło udział w X Międzynarodowej Konfer-
encji Daltońskiej. Tematem konferencji był „Plan Daltoński w kulturze wzajemnego uczenia się”. Tegoroczna kon-
ferencja z powodów bezpieczeństwa została zorganizowana w formule on-line. 

tytuł Dalton Manager 2021, z czego jest-
eśmy szczególnie dumni.

Małgorzata Małolepsza 
Lider Planu Daltońskiego  

w SP nr 2 w Wapnicy
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Na międzyzdrojskiej pro-
menadzie przygotowano trzy 
trasy biegowe. O godz. 11.30 
rozpocznie się pierwszy bieg 
dla dzieci (do lat 6 w obecno-
ści rodzica) na dystansie ok. 
400 m, o godz. 12.00 drugi 
bieg na 1963 m (odwołanie do 
roku, w którym zginął ostat-
ni Żołnierz Wyklęty – Józef  
Franczak ps. Lalek), natomiast 
trzeci o godz. 12.30 na dy-
stansie ok. 5 km. Trzy dystan-
se rozpoczynają się i kończą 
w Golden Tulip Międzyzdroje 
Residence (ul. Gryfa Pomor-
skiego 79). Liczba uczestni-
ków jest ograniczona do 150 
numerów startowych. Udział 
w biegu jest bezpłatny! Zapi-
sy na bieg ruszają od 1 lutego 
2022 r. 
Więcej informacji na: 
https://tropemwilczym.org/
bieg/miedzyzdroje/
Zapraszamy serdecznie!

X Szczep „Gniazdo” ZHP

Zapraszamy wszystkich te-
gorocznych maturzystów 
do uczestnictwa w bez-
płatnych korepetycjach  
- w spotkaniach dot. litera-
tury i dziedzin powiązanych 
z literaturą, a znajomość 

Tegoroczny bieg pamięci odbędzie się w dniu 6 marca 2022 r. 
W Międzyzdrojach bieg organizowany jest przez harcerzy z Hufca Ziemi Wolińskiej ZHP (X Szczep „Gniazdo” ZHP), 
którzy tradycyjnie jako partner przyłączyli się do ogólnopolskiej akcji Fundacji Wolność i Demokracja.

B e z p ł at n e  k o r e p e t y c j e  o n l i n e  z  j ę z y k a 
p o l s k i e g o  w  mi ę d z y z d r o j s k i e j  b i b l i o t e c e

których może pomóc w zda-
niu egzaminu maturalnego 
z języka ojczystego. Zajęcia 
będzie prowadziła Andżelika 
Gałecka, dyrektor biblioteki.

Prosimy o zgłaszanie się 
chętnych za pośrednictwem 
profilu biblioteki na Face-

booku, telefonicznie pod nr 
91 32 80 442 lub mailowo: 
biblioteka.miedzyzdroje@
poczta.intenetdsl.pl i wy-
brania preferowanej formy 
zajęć: online lub stacjonarnie 
(max. 15 osób).

Bibliotekarze
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W turnieju wystąpiło 11 drużyn  
z Międzyzdrojów, Świnoujścia, Szczecina, 
Stargardu oraz Przybiernowa. Jednym 
z punktów regulaminu było niezbędne 
posiadanie przynajmniej jednej grającej 
kobiety w składzie. Drużyny zostały po-
dzielone na trzy grupy i następnie zwy-
cięzcy każdej grupy oraz jedna drużyna 
z drugiego miejsca awansowali do grupy 
mistrzowskiej, w której rozstrzygnęły się 
losy turnieju. Po rozegraniu spotkań eli-
minacyjnych w grupach okazało się, że 
do finałowej czwórki awansowały ze-
społy: Kazuar Szczecin, Bring Świnouj-
ście, 4Fun Szczecin oraz Remis Rakieta. 
Bardzo emocjonująca oraz zacięta walka 
w grupie mistrzowskiej wyłoniła najlep-

Klub UKS CHROBRY MIĘDZYZDRO-
JE reprezentowało 9 zawodników. Każdy 
zawodnik i zawodniczka Chrobrego gra-
li w większości ze starszymi  -  w tym 
turnieju założeniem było ćwiczenie i ze-
branie doświadczenia, które przyda się 
w turniejach w swojej kategorii wiekowej 
i w przyszłości. 

W zawodach wystartowało 
prawie 50 zawodników i za-
wodniczek, którzy rywalizowali 

w kategoriach U10, U12, U14 
i U16 w takich konkurencjach 
jak bieg na dystansie 30 m przez 
płotki, 30 m płaskie oraz spec-
jalnie przygotowanym torze 
przeszkód, który sprawdził 
szybkość, skoczność, wytrzy-

Turniej Mikołajkowy
Najmłodsi zawodnicy Akademii Lekkoatletycznej Międzyzdro-
je wzięli udział w Halowych Mikołajkach Lekkoatletycznych, 
które odbyły się 19 grudnia 2021 r. w hali sportowej im. An-
drzeja Grubby przy SP 1.

małość, siłę oraz koordynację 
ruchową, czyli wszystkie cechy 
motoryczne. Wydarzenie do-

finansowane z budżetu Gmi-
ny Międzyzdroje w ramach 
wsparcia realizacji zadania  
w zakresie prowadzenia sek-
cji lekkiej atletyki w Gminie 
Międzyzdroje.

AL Międzyzdroje

Turniej kwalifikacyjny młodziczek i młodzików
16.01.2022 r. w hali widowiskowo- sportowej w Międzyzdrojach odbył się III wo- 
jewódzki turniej kwalifikacyjny młodziczek i młodzików (10-11 lat).

Warte podkreślenia jest godne reprez-
entowanie miasta Międzyzdroje klubu 
UKS Chrobry przez zawodników i zawo- 
dniczki, za co zarząd klubu dziękuje i gra- 
tuluje. 

Zarząd serdecznie dziękuje  OSP 
w Lubinie za pomoc medyczną w turnie-
ju i starszym zawodnikom Chrobrego  
w przygotowaniu sali do zawodów oraz 
pomocy przy sędziowaniu najmłodszym.

Zarząd UKS 
Chrobry Międzyzdroje 

Noworoczna siatkówka
9 stycznia br. w Hali Sportowej im. Andrzeja Grubby w Międzyzdrojach rozegrany 
został Noworoczny Turniej Piłki Siatkowej. Organizatorami turnieju była Gmina Mię-
dzyzdroje oraz Klub Sportowy „FALA”.

szy zespół turnieju, którym został 4Fun 
Szczecin. 

Oprócz nagród grupowych zostały 
również przyznane wyróżnienia indywi-
dualne dla najmłodszego i najstarszego 
zawodnika oraz MVP turnieju (kobieta), 
MVP turnieju (mężczyzna). Najmłodszą 
zawodniczką została Patrycja Żur (Fala 

Międzyzdroje), najstarszym zawodnikiem 
okazał się Marian Kowalewski (Fala Mię-
dzyzdroje), najlepszym zawodnikiem zo-
stał wybrany Wojciech Ożarowski (4Fun 

Szczecin) natomiast najlepszą zawo-
dniczką została Martyna Aksamit (Kazuar 
Szczecin).

Wydarzenie dofinansowano z budżetu 
Gminy Międzyzdroje. 

Błażej KARASIEWICZ 
Prezes Zarządu Klubu Sportowego

 „Fala” Międzyzdroje
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INWESTYCJA OGŁOSZENIA

Dzień tygodnia* Godziny otwarcia Radca prawny/adwokat Adres udzielania porad prawnych 
   i porad obywatelskich

Poniedziałek  13.30 - 17.30 Dariusz Wiszniewski – RP WOLIN – Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna,
    ul. Kolejowa 1, 72-510 Wolin

Wtorek  12.00 - 16.00 Tomasz Pyfel – AD MIĘDZYZDROJE  
   ul. Kolejowa 33, 72-500 Międzyzdroje

Środa  14.00 - 18.00 Monika Bark – AR, DO GOLCZEWO – Gminny Ośrodek Kultury i Sportu, 
   ul. Zwycięstwa 12, 72-410 Golczewo

Czwartek  14.00 - 18.00 Monika Bark – AR, DO ŚWIERZNO – Urząd Gminy, 
   ul. Długa 8, 72-405 Świerzno

Piątek  12.00 - 16.00 Dariusz Wiszniewski – RP WOLIN – Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna, 
   ul. Kolejowa 1, 72-510 Wolin

HARMONOGRAM UDZIELANIA BEZPŁATNYCH    
PORAD PRAWNYCH I OBYWATELSKICH

NA TERENIE POWIATU KAMIEŃSKIEGO W 2022 ROKU

ZAPISY I REJESTRACJA: 
Tel. 91 38 24  106; 91 38 23 120; 91 38 23 928 (godz. 7:30-15:30),

lub bezpośrednio  na stronie: np.ms.gov.pl

* punkt nieodpłatnej pomocy prawnej nieczynny w dniach: 06.01; 18.04; 03.05; 16.06; 15.08; 01.11; 11.11; 26.12.2022
   Punkt jest prowadzony przez Fundację „Inicjatywa Kobiet Aktywnych” z siedzibą: ul. J. Hanowskiego 9/42, 10-687 Olsztyn 

UWAGA!  Od 01.01.2022 r. aż do odwołania (stan epidemii COVID-19), świadczenie nieodpłatnej pomocy prawnej  odbywa 
   się zdalnie z wykorzystaniem środków porozumienia się na odległość (telefon, e-mail, komunikatory internetowe).

W celu poprawy komfortu korzysta-
nia z toalet na promenadzie przez 
mieszkańców Międzyzdrojów i gości 
odwiedzających nasze miasto, w te-
gorocznym budżecie zabezpieczono 
środki na nową toaletę, która ma 
powstać z nowoczesnego, gotowe-
go kontenera modułowego. Obiekt 
będzie ustawiony tuż przy Promena-
dzie i pozwoli zastąpić dotychczaso-
we toalety przenośne typu Toi-Toi. 
Nie ma co ukrywać, że tego typu 
rozwiązanie nie pasowało do  jedne-
go z najbardziej reprezentacyjnych 
miejsc w naszym kurorcie.

Toaleta składać się będzie z 4 ka-
bin uniwersalnych (koedukacyjnych) 
oraz jednej kabiny przystosowanej 
do potrzeb osób niepełnospraw-
nych.

Poza standardowym wyposaże-
niem, toaleta będzie posiadała mo-
duł płatności kartą. Jest szansa, że 
zostanie uruchomiona jeszcze przed 
długim weekendem majowym.

Biuro Burmistrza Międzyzdrojów

Kolejna nowoczesna toaleta pojawi się w Międzyzdrojach
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TURYSTYKA

Uprzejmie prosimy osoby/podmio-
ty prowadzące działalność w zakresie 
świadczenia usług noclegowych o wy-
wiązywanie się z obowiązku sprawo- 
zdawczego wynikającego z ustawy o sta-
tystyce publicznej i terminowe przekazy-
wanie wymaganych danych.

Sprawozdania można przekazywać:
- za pośrednictwem portalu sprawo-

zdawczego: https://raport.stat.gov.pl,
- w formie wiadomości e-mail na ad-

res: a.klepacka@stat.gov.pl, r.stepien@
stat.gov.pl lub a.dzierzak@stat.gov.pl, 

- w wersji papierowej na adres Urzędu 
Statystycznego w Rzeszowie: ul. Jana III 
Sobieskiego 10, 35-959 Rzeszów.

Dzięki Państwa udziałowi w bada-
niach możliwe będzie pozyskanie wie-
lu ważnych informacji dla analiz rynku 
turystycznego, służących do działań 
wspierających rozwój sektora tury-
stycznego w Państwa gminie, a także 
do ewaluacji projektów i działań reali-

Turystyka w statystykach
Urząd Statystyczny w Rzeszowie informuje, że w dziedzinie statystyki turystyki prowadzi dwa ogólnopolskie badania 
z zakresu wykorzystania turystycznej bazy noclegowej. Badanie na formularzu KT-1 dotyczy wszystkich obiektów 
posiadających 10 lub więcej miejsc noclegowych, zaś badanie na formularzu KT-2 jest badaniem reprezentacyjnym  
i dotyczy wylosowanych obiektów posiadających mniej niż 10 miejsc noclegowych.

zowanych z wykorzystaniem funduszy 
UE.

Wyniki badań dostępne są pod adre-
sem https://bdl.stat.gov.pl/ w dziedzinie 
Turystyka oraz w corocznie wydawanej 
publikacji „Turystyka w…” 

Zapewniamy, że wszystkie przekazane 
przez Państwa dane objęte są tajemni-
cą statystyczną i zostaną wykorzystane 
jedynie do opracowywania zestawień 
zbiorczych.

Marzena Paluch
Działalność Gospodarcza

Zadanie dofinansowane jest z Euro-
pejskiego Funduszu Rolnego na rzecz 
Rozwoju Obszarów Wiejskich. Europa 
inwestująca w obszary wiejskie. Opera-
cja/zadanie realizowane jest w ramach 
poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdroże-
nie operacji w ramach strategii rozwoju 
lokalnego kierowanego przez społecz-
ność”, objętego PROW na lata 2014 – 
2020”. Koszt wykonania  zadania wynosi 
270 600,00 zł brutto. Planowany termin 
zakończenia realizacji 31 maja 2022 rok. 

N o w e  m i e j s c e  r e k r e a c j i  i  w y p o c z y n k u  w  W a p n i c y
Już w sezonie letnim 2022 r. powstanie nowe miejsce rekreacji i wypoczynku w Wapnicy. W grudniu 2021 r. Mateusz 
Bobek, burmistrz Międzyzdrojów i Kamil Skoczny – Prezes Zarządu spółki z o.o. Gorbud ze Świdwina podpisali umo-
wę na realizację zadania  pn. „Urządzenie terenu rekreacyjnego - plaży w Wapnicy, w ramach rozwoju ogólnodostęp-
nej i niekomercyjnej infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej w gminie Międzyzdroje”. 

W ramach realizacji operacji zostanie 
zagospodarowany teren  z przeznacze-
niem na cele rekreacyjno-wypoczynko-
we dla społeczności lokalnej, turystów, 
żeglarzy cumujących jachtami w Mari-
nie Wapnica. Wapnica, ze względu na 
swoje atrakcyjne położenie, staje się 
zapleczem turystycznym, poprzez roz-
wój bazy noclegowej: domki letniskowe 
i pokoje do wynajęcia. To tu mieszkańcy 
sołectw: Wicko, Wapnica i Lubin zaczy-
nają stawiać na ekoturystykę -najbardziej 

przyjazną dla środowiska formę turysty-
ki. Ekoturystyka, jako forma aktywne-
go i dogłębnego zwiedzania obszarów 
o wybitnych walorach przyrodniczych, 
krajobrazowych i kulturowych, może 
przynosić realne korzyści ekonomiczne 
lokalnym społecznościom. Dlatego też 
zasadnym jest zagospodarowanie terenu 
i urządzenie miejsca wypoczynku, relaksu  
i rekreacji, z elementami małej architek-
tury wypoczynkowej i placem zabaw dla 
dzieci, z dostępem dla osób niepełno-
sprawnych. 

Rozwój usług okołoturystycznych  
i ekoturystyki aktywnej, która rozwija się 
w bardzo szybkim tempie, będzie sta-
nowić dodatkową atrakcyjną ofertę dla 
klienta wymagającego ciszy, spokoju i od-
poczynku w otoczeniu natury, w odległo-
ści od „cywilizacji”. Ekoturystyka - to wy-
zwanie i szansa dla rozwoju terenów wiej-
skich, a dla turystów dodatkowe miejsce 
na wypoczynek w otoczeniu naturalnego, 
nieskażonego środowiska przyrodnicze-
go, z szeregiem atrakcji na turystycznym 
szlaku Pomorza Zachodniego.

 Jadwiga Bober
Referat Promocji, Kultury i Turystyki
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FERIE ZIMOWE

FERIE W GMINIE MIĘDZYZDROJE
Zapraszamy wszystkie dzieci 
i młodzież na organizowane 
w naszych jednostkach ferie zi-
mowe. Oferta jest bogata i zróż-
nicowana, więc każdy znajdzie 

coś dla siebie.  Ciekawe zajęcia 
organizowane są w Bibliotece  
i Międzynarodowym Domu Kul-
tury, co niżej przedstawiamy. Na 
chętnych czekamy też  w Szko-

le Podstawowej nr 1, gdzie  
w dniach 31 stycznia, 02 lutego 
i 04 lutego br. w godz. 10:30 – 
12:30 na hali organizowane są 
zajęcia sportowe. 

Nie siedź w domu, korzystaj 
z atrakcji, które proponujemy!

Mateusz Bobek
Burmistrz Międzyzdrojów


