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AKTUALNOŚCI

Świetlica Środowiskowa Iskierka po remoncie!
Wspaniała wiadomość! Dla wszystkich - bez wyjątku, bowiem tego typu miejsca, jakimi chwalić
mogą się samorządy, pełnią ogromną rolę w środowisku lokalnym i mają wielkie znaczenie dla każdej osoby, każdego dziecka, które potrzebuje wsparcia, towarzystwa i opieki.
Mija już miesiąc odkąd przy ul. Kolejowej w Międzyzdrojach odbyło się uroczyste otwarcie wyremontowanej, pięknej
Świetlicy Środowiskowej. Nowe ściany,
instalacje, meble, podłogi, drzwi, okna –
i niezwykła (,,nie - nowa”) atmosfera!
- Piękne pomieszczenia, kompletne wyposażenie na miarę XXI wieku i niezwykła
ekipa pracowników, którzy związani są
z Iskierką nie od dziś, oddając temu miejscu
serce - to napawa mnie dumą! – mówi Burmistrz Międzyzdrojów Mateusz Bobek. Bardzo wszystkim dziękuję! Dzień otwarcia
zdecydowanie był piękny! – dodaje.
- Warto było czekać, na to co sobie
wspólnie z panem burmistrzem wymarzyliśmy i zaplanowaliśmy. Dzieci i rodzice są
szczęśliwi i zachwyceni. Mają piękne warunki aby bezpiecznie i ciekawie spędzać
czas po zajęciach szkolnych – podkreśla
Ewa Horbań, kierownik Placówki Wsparcia Dziennego, Świetlica Środowiskowa
„Iskierka” .
Celem działalności świetlicy jest
wspieranie rodziny w procesie przygotowywania dzieci i młodzieży do samodzielnego życia, kształtowania właściwych postaw społecznych poprzez objęcie ich w czasie wolnym od zajęć szkolnych opieką oraz zajęciami edukacyjnymi

i profilaktycznymi. Podczas pobytu dzieci
w Iskierce wychowawcy pomagają w odrabianiu lekcji i wyrównywaniu zaległości
w nauce. Organizują różnego rodzaju gry,
zabawy integracyjne i edukacyjne. Prowadzą też zajęcia plastyczne, teatralne,
taneczne, modelarskie, twórcze, poprzez
które wspierają rozwój zainteresowań
i zdolności dzieci. Podopieczni uczest-

niczą też w wycieczkach plenerowych
i wyjazdach wakacyjnych nie tylko o charakterze turystyczno-rekreacyjnym, ale
przede wszystkim profilaktycznym.
To wyjątkowe i ważne miejsce na edukacyjnej mapie Międzyzdrojów.
Przypominamy, że koszt realizacji remontu świetlicy wyniósł 584 428.24 zł.
Biuro Burmistrza Międzyzdrojów

Trwają prace przy budowie Parku Ekologicznego

Zielone drzewa i kwiaty, słońce i błękitne niebo wprowadza niemal wszystkich w błogi nastrój. Ale nie tylko zieleniejący się krajobraz sprawia, że Międzyzdroje pięknieją. W naszym mieście dzieje się naprawdę sporo!
Powoli możecie Państwo
obserwować postępy kolejnych prac przy powstającym
w naszym mieście Parku
Ekologicznym. To kolejny obszar, który zyskuje nowe oblicze - warto zwrócić uwagę,
że w ostatnich latach, mimo
pandemii na zaniedbanych

terenach powstały siłownie
plenerowe (również w sołectwach), parki aktywności czy
place zabaw.
Park Ekologiczny ma być
kolejnym wyjątkowym miejscem na mapie Międzyzdrojów. Oświetlony, z alejkami,
dwiema pięknymi altanami

i ławeczkami wewnątrz, ze
ścieżką
pieszo-rowerową,
w całości przystosowany do
potrzeb osób z niepełnosprawnościami bez wątpienia
stanie się ulubionym terenem
zielonym do spędzania czasu
wolnego dla wielu naszych
mieszkańców i turystów.
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Pracami zajmuje się Sp.
z o.o. Hydrobudowa Nowe
Miasto z Poznania, która wyceniła prace na kwotę 423
705.52 zł brutto.
Będzie pięknie!
Biuro Burmistrza
Międzyzdrojów
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WYDARZENIA

Zapowiedź wydarzeń kulturalnych - czerwiec 2022
Czerwiec - początek lata, długie, jasne noce i najdłuższe w roku kalendarzowym dni, rozpoczęcie wakacji, relaks, słońce. Właśnie
w czerwcu, proponuję Państwu całą paletę wydarzeń kulturalnych, które z całą pewnością urozmaicą każdemu z nas wolny czas,
przyczyniając się tym samym do samorozwoju i aktywności. Nasz kalendarz wydarzeń nie powinien nikogo rozczarować.
Już 1 czerwca zapraszam wszystkie dzieci na
„Najlepszy Dzień Dziecka
na Wyspach”. Będą dmuchańce, zabawy i animacje,
a baloniki marzeń wzniosą
się prosto do nieba, by spełnić dziecięce marzenia i pragnienia.
Długi weekend w okresie
Bożego Ciała to święto muzyki i Neptuna. Zachęcam
do uczestnictwa w organizowanych międzyzdrojskich
Neptunaliach oraz koncertach: muzyki folkowej, gdzie
wystąpią zespoły Ino Ros
i No To Co oraz muzyki szanty, a zagrają Węże z Poligonu.
Czerwiec w Międzyzdrojach od lat kojarzy się z muzyką klasyczną. Już od 19
czerwca rozpoczynamy 57.
Międzynarodowy
Festiwal
Pieśni Chóralnej, tygodniowe
międzyzdrojskie święto chóralistyki. Jak co roku będą odbywały się koncerty w MDK

i w kościele parafialnym.
W tym roku szczególnie
gorąco zachęcam Państwa
do wysłuchania koncertu,
który odbędzie się w środę
29 czerwca br., w kościele
parafialnym w ramach obchodów święta Patrona naszego miasta. O godz. 20:00
w ramach festiwalu „Sacrum

Non Profanum 2022”, zaprezentują się wybitni artyści
z Polskiego Stowarzyszenia
Instrumentalistów ACADEMIA ze Szczecina.
21
czerwca
przypada
pierwszy dzień astronomicznego lata, który jednocześnie jest najdłuższym dniem
w roku, a ja już dzisiaj ser-

decznie
zapraszam
wszystkich w niedzielę
26 czerwca na plażę
przy Miejskiej Strefie
Malucha (wejście E
przy molo). Od godz.
11:00 rozpoczynamy
wspólne powitanie lata
z Radiem Szczecin. Będzie wesoło i plażowo!
Wszystkie
zaplanowane w kalendarzu
miejskim wydarzenia są
bezpłatne.
Więcej
informacji
i szczegółów znajdzie-cie Państwo na stronach: www.miedzyzdroje.pl i www.mdkmiedzyzdroje.com.
Mam nadzieję, że będziecie Państwo zadowoleni
i z pełną werwą i siłą wspólnie wkroczymy w sezon letni
2022.
Zapraszam!
Mateusz Bobek
Burmistrz Międzyzdrojów

Festiwal Gwiazd powraca
po dwóch latach pandemii!
Nie skrywając naprawdę pozytywnych emocji informujemy, że po dwuletniej przerwie, wywołanej pandemią,
powraca jedyny w swoim rodzaju, uwielbiany przez publiczność, artystów i media FESTIWAL GWIAZD w naszym pięknym mieście.
Festiwal rozpocznie się
w pierwszy weekend lipca
(1-3 lipca 2022 roku). Ponadto zorganizowane zostały
również trzy wakacyjne weekendy festiwalowe w lipcu
i w sierpniu (22-24 lipca oraz
5-7 i 26-28 sierpnia).
W sobotę 2 lipca, odbędzie
się kolejna edycja odciskania
dłoni w Alei Gwiazd, na razie
jednak nie ujawniamy, kto odciśnie dłonie w tym roku.
Zaplanowane zostały koncerty, spektakle, projekcje filmów, warsztaty artystyczne,
mnóstwo spotkań z gwiazdami czy sesje autografowe.

Wśród naszych tegorocznych festiwalowych gości,
którzy zaprezentują się przed
międzyzdrojską publicznością,
jak zawsze będą wspaniałe
postaci ze świata kultury.
Dyrektorem artystycznym
Festiwalu (w tym roku pod
patronatem Krzysztofa Kieślowskiego), został Olaf Lubaszenko.
- Z wielką radością zapraszam na 25. międzyzdrojski
Festiwal Gwiazd 2022 - mówi
zastępca burmistrza Beata Kiryluk.
Biuro Burmistrza
Międzyzdrojów
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Podsumowanie Międzyzdrojskiej Majówki 2022
Dni wolne w maju sprawiły, że mogliśmy odpocząć i zrelaksować się nad morzem, a ładna pogoda często sprzyjała
spacerom po gminie i spotkaniom ze znajomymi na mieście. Każdy z nas miał inne plany na majówkę. Kto chciał, mógł
w tym roku spędzić ją rekreacyjnie i kulturalnie.
Długi weekend majowy rozpoczęliśmy
30 kwietnia 2022r. od spektaklu komediowego „A mi to rybka!” w wykonaniu Teatru Capitol z Warszawy. Dwa dni później,
w dzień Flagi RP, odbył się spektakl z cyklu
„Seks nocy letniej. Czarowna noc” Teatru
Kameralnego w Szczecinie.
A wieczorami w międzyzdrojskim amfiteatrze było koncertowo. W pierwszy
dzień dla publiczności zagrał Baranovski,
30-letni wokalista, muzyk, producent
i songwriter Wojtek Baranowski, zdobywca złotych płyt dla singli „Dym” i „Zbiór”,
platynowej dla „Luźno” i podwójnie platynowe dla „Czułego miejsca”. Następnie gośćmi majówki był zespół Poparzeni Kawą
Trzy.
W kolejnym dniu majówki na amfiteatrze supportował młody raperski zespół
5G Zakon. To ekipa siedmiu utalentowanych nastolatków pochodzących w większości z Międzyzdrojów i ze Szczecina. Potem wystąpił na scenie Smolasty – polski
raper, wokalista z dużą charyzmą, którego
twórczość jest elektryzującym połączeniem R’N’B, rapu, popu i muzyki klubowej.
Jego koncert był dużą atrakcją dla młodego pokolenia.
Warto podkreślić, że dla posiadaczy
Międzyzdrojskiej Karty Mieszkańca bilety
na wszystkie spektakle i koncerty Międzyzdrojskiej Majówki były bezpłatne.
W drugi dzień majówki 1 maja 2022r.
w godzinach porannych w Sali Teatralnej
MDK rozegrano III Mistrzostwa Szachowe
o Puchar Burmistrza Międzyzdrojów. Do
udziału zgłosiło się 45 zawodników z różnych części kraju i nawet z zagranicy. Do
końca turnieju wytrwało 39 zawodników
rozgrywając systemem szwajcarskim po 9
partii.
Nagrody w poszczególnych kategoriach
zdobyli:
I miejsce – arcymistrz /GM/ Igor Janik,
UKS Hetman Elbląg
II miejsce – arcymistrzyni /WGM/ Julia
Antolak, GKS Solny Grzybowo
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III miejsce – mistrz FIDE/FM/- Filip Łuczak, KSz Hetman Koszalin
Najlepszy zawodnik gminy Międzyzdroje – Mieczysław Dorosz
Najlepsza szachistka – Olga Plichta,
Biały Król Wisznia Mała
Najmłodszy zawodnik – Rusłan Nalewajko z Ukrainy
Najstarszy zawodnik – Zygmunt Bazylewicz, UKS Szach Wolsztyn
Najlepszy młodzik do lat 8 - Lena Osileniec, Dargobądz
Najlepszy junior młodszy do lat 12 Oliwier Markuc, MKS Wicher Zbąszyń
Najlepszy junior starszy do 18 lat - Filip
Łuczak, KSz Hetman Koszalin
Najlepszy senior powyżej 65. roku życia
- Tadeusz Kucharski, Husaria
Najlepsza 3 - osobowa rodzina - Olga,
Krzysztof i Kamil Plichtowie
2 maja 2022 r. w Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej promenada w Międzyzdrojach zapełniła się biało-czerwonymi
chorągiewkami. Tradycyjnie, jak co roku
zuchy i harcerze z X Szczepu „Gniazdo”
ZHP w godzinach porannych przeprowadzili Harcerski Happening „Biało - Czerwona”, na którym mieszkańcom oraz gościom
Gminy Międzyzdroje wręczano balony
oraz chorągiewki biało-czerwone. Po raz
kolejny odbył V Bieg po Kulturę. W imprezie wzięło udział ok. 30 uczestników.
Najszybszą i pierwszą na mecie wśród
kobiet była Sylwia Warchoł, najszybszym
mężczyzną - Marcin Fudali, a zaraz za nimi
jako trzeci Piotr Kwiecień, najstarszym

uczestnikiem - Wojciech Mickiewicz, a najmłodszymi uczestnikami: Lena Potomska
i Jakub Bogusz. Uwieńczeniem biegu był
koncert zespołu „Madej Band” w międzyzdrojskim Amfiteatrze.
Punktualnie o godzinie 13:30 na Alei
Gwiazd odbyły się uroczystości Dnia Flagi
RP. Na uroczystościach żołnierze 12 Dywizji Zmechanizowanej ze Szczecina wciągnęli flagę RP na maszt, orkiestra 8 Flotylli
Obrony Wybrzeża ze Świnoujścia odegrała muzykę paradną oraz wykonała pokaz
musztry. A także został nadany Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski Panu
Leszkowi Rodziewiczowi - inicjatorowi
świętowania Dnia Flagi RP w Polsce. Pod
koniec zuchy i harcerze Hufca Ziemi Wolińskiej ZHP mieli zaszczyt rozciągnąć po
całej długości Alei Gwiazd 100 metrową
flagę biało-czerwoną.
W ostatni dzień majówki, czyli 3 maja
2022 r. odbył się I Maraton Zumba Fitness,
którego organizatorem byli Gmina Międzyzdroje wraz międzyzdrojską instruktorką fitness Alicją Taratajcio. Przy pięknej,
słonecznej pogodzie przez dwie godziny
na placu amfiteatru ćwiczyło 70 uczestniczek z różnych stron Polski.
Serdeczne podziękowania wszystkim,
którzy zaangażowali się w pomoc i organizację Międzyzdrojskiej Majówki 2022.
Zapraszamy na kolejną majówkę za rok!
Tomasz Rychłowski
Międzynarodowy Dom Kultury
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Międzyzdrojskie Wakacje dla Bohatera dobiegły końca
Po raz piąty Stowarzyszenie Paczka dla Bohatera zorganizowało wypoczynkowo-leczniczy turnus dla kombatantów w Międzyzdrojach.
Na dziesięciodniowy turnus zaproszono weteranów i kombatantów walczących na wszystkich frontach II Wojny Światowej i po niej.
Byli wśród nich reprezentanci różnych
formacji m.in.: Armii Krajowej, Narodowych Sił Zbrojnych, Wolność i Niepodległość, powstańcy warszawscy, przedstawiciele podziemia niepodległościowego,
opozycjoniści czasów PRL, żołnierze kresowi, 1 i 2 Armii Wojska Polskiego.
Podczas pobytu - od 30 kwietnia br. 61 bohaterów walk o niepodległość Polski uczestniczyło w wielu warsztatach,
koncertach, wycieczkach, zabiegach rehabilitacyjnych i medycznych.
- Co niezwykle ważne kombatanci
uczestniczyli też w spotkaniach z młodzieżą - to niezwykle mnie wzrusza - mówi
burmistrz Mateusz Bobek. – Nasi goście to żywi świadkowie historii, których doświadczenia, wiedza i mądrość
są niczym skarbnica - ważne, abyśmy my
wszyscy, a w szczególności młodzi ludzie szanowali pamięć o wydarzeniach

i ludziach, którzy walczyli o wolną Polskę.
Z tego miejsca chciałbym podziękować
organizatorom oraz wszystkim zaangażo-

wanym w realizację tego przedsięwzięcia
- dodaje.
Stowarzyszenie Paczka dla Bohatera wspiera kombatantów przez cały rok
- całym sercem, ze wszystkich sił i we
wszystkie możliwe sposoby. Działa nieprzerwanie od 2010 r. wręczając Kombatantom paczki świąteczne, organizując
wakacje oraz pomagając w życiu codziennym. W poprzednich latach organizowało Wakacje dla Bohatera w Juracie, Mielnie i Rynii.
Więcej o działalności Stowarzyszenia
dowiecie się Państwo na stronie:
https://paczkadlabohatera.org
Biuro
Burmistrza Międzyzdrojów

Teren przy SP1 na miarę XXI wieku

drewniana, rekreacyjna wiata i siedziska w formie amfiteatralnej wbudowane
w skarpę oraz duża ławka w kształcie łuku
i drewniane skrzynie na uprawy.
Mamy dla Państwa jeszcze jedną informację. W ramach budżetu obywatelskiego budowana jest tu bieżnia lekkoatletyczna wraz ze skocznią. Dwutorowa
bieżnia (o długości 52,0 m, szerokości
2,0 m oraz całkowitej powierzchni
104,0 m2), z oznaczeniem do biegu
na dystansie 40,0 m, będzie jednocześnie rozbiegiem dla skoku w dal.
Autorem projektu jest Rafał Błocian.
Wartość prac budowy bieżni to koszt
125 854,46 zł brutto.
- Nasze szkoły zasługują na jak najlepsze wyposażenie, nie tylko wewnątrz
budynku. Porządna sala gimnastyczna,
jaka powstanie lada moment w Wapnicy i wymarzona bieżnia przy SP 1 to
perły w koronie naszego pięknego miasta – mówi burmistrz Mateusz Bobek.

Jak informowaliśmy wcześniej, szkoła przy ulicy Leśnej zyska nowy, piękny
teren dedykowany dzieciom. Dzięki umowie na ,,Zagospodarowanie terenu
przy Szkole Podstawowej w Międzyzdrojach przy ul. Leśnej”, miejsce to kolejny raz zyskuje nowoczesne i przyjazne dzieciom oblicze.
Dzieci kochają zabawki, ale te
które pojawią się w obrębie szkoły to przede wszystkim narzędzia
o edukacyjnym charakterze. To
połączenie ma za zadanie spełnić oczekiwania dzieci, nauczycieli
oraz rodziców. Oprócz wyrównania
i utwardzenia terenu, pojawią się
tu gry terenowe z prefabrykowanej masy termoplastycznej. Dzieci
będą mogły korzystać z gry liczbowej 1-100 , grać w klasy, w kółko
i krzyżyk oraz pokonywać tor przeszkód. Zamontowane zostaną tablice manipulacyjne, powstanie
ścianka
edukacyjna
,,Labirynt”
i ,,Liczydło”. Ponadto pojawi się tu
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Warsztaty plastyczne w międzyzdrojskiej bibliotece

S t r a ż a k d o z a d ań s p e c j al ny c h
10 maja 2022 r., w ramach tegorocznego Tygodnia Bibliotek, Miejska Biblioteka Publiczna w Międzyzdrojach zaprosiła dzieci wraz
z rodzinami na warsztaty literacko – plastyczne pt. „Międzynarodowy Dzień Strażaka”.
Niespodzianką dla uczestników były odwiedziny strażaków z OSP Lubin oraz
z Państwowej Straży Pożarnej
w Szczecinie, którzy opowiedzieli o podstawowych czynnościach udzielenia pierwszej pomocy oraz o zasadach
bezpieczeństwa w domu.
Można było dowiedzieć się
także, co zrobić, żeby zostać
strażakiem, jaki jest numer
alarmowy oraz jak wygląda
praca strażaka. Następnie
uczestnicy warsztatów wraz
z gośćmi wzięli udział w części plastyczniej. Mieli za zadanie wykonać gniotki antystresowe z balonów, mąki ziemniaczanej i włóczki. Strażacy
z uśmiechem na ustach pomagali najmłodszym i doskonale się przy tym bawili. Moż-

Letni kiermasz książek!

Książka za 1 zł!

Zapraszamy
do Miejskiej Biblioteki Publicznej w Międzyzdrojach przy ul. Norwida 15 w godzinach otwarcia biblioteki
na letni kiermasz książek, który rozpocznie się od 20.06.2022 r. i potrwa do
19.08.2022 r. Możliwość nabycia książek
od 1 zł, m.in. beletrystyki i książek popularnonaukowych. Nie przegap takiej
okazji!
Bibliotekarze

Spotkanie
z Joanną Jax
Zapraszamy na spotkanie autorskie z Joanną Jax, autorką bestsellerowych

książek

historycznych

i sag rodzinnych, które odbędzie się
w Miejskiej Bibliotece Publicznej
w Międzyzdrojach

23.06.2022 r.

o godz. 19.00. Podczas spotkania
będzie możliwość zakupu książek
pisarki. Wstęp wolny.
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Bibliotekarze

na było zrobić sobie pamiątkowe zdjęcie w specjalnym ubraniu strażackim, co wzbudziło
ogromne zainteresowanie najmłodszych uczestników. Serdeczne podziękowania Mariuszowi Samołykowi z OSP Lubin
oraz Pawłowi Pietkiewiczowi
z Państwowej Straży Pożarnej
w Szczecinie. Część materiałów plastycznych na warsztaty zakupił Ośrodek Pomocy
Społecznej w Międzyzdrojach
w ramach Gminnego Programu
Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych na
2022 r. na działania profilaktyczno-rozwojowe dla dzieci
i młodzieży realizowane przy
Bibliotece w Międzyzdrojach
za co serdecznie dziękujemy.
Bibliotekarze

Dofinansowania dla Międzyzdrojskiego Stowarzyszenia „Rodzina”
z „Programu Społecznik na lata 2022-2024”

„RODZINA do zadań specjalnych”,
„Międzyzdrojska Biblioteka Przyszłości”
Międzyzdrojskie Stowarzyszenie „Rodzina” otrzymało dofinansowanie w kwocie
10.000,00 złotych na realizację 2 projektów „RODZINA do zadań specjalnych”
i „Międzyzdrojska Biblioteka Przyszłości”
– szkolenia, warsztaty, zabawa z drukarkami 3D, w ramach Programu Marszałkowskiego „Społecznik” na lata 20222024.
Autorką ww. projektów jest dyrektor
międzyzdrojskiej biblioteki, członek MS
„Rodzina” – Andżelika Gałecka.
Członkowie „Rodziny”, przy wsparciu
grupy nieformalnej w osobach bibliotekarzy oraz zaangażowaniu wolontariuszy,
zorganizują następujące wydarzenia kulturalno-edukacyjne, które odbywać się
będą w międzyzdrojskiej bibliotece, na
promenadzie przy Informacji Turystycznej w Międzyzdrojach oraz w Wiklinie
w Wapnicy:
• plenerowe warsztaty plastyczne
„Upcykling jest trendy” z elementami recyklingu i upcyklingu (lipiec – wrzesień
2022)
• event „Szafing – szafy melodii”, czyli
bezgotówkową wymianę odzieży (lipiec wrzesień 2022)

• szkolenia, warsztaty, zabawę z druku
3D dla dzieci i młodzieży (od września do
listopada 2022)
• wystawę prezentującą efekty drukowania 3D, zajęcia z rodzicami i seniorami,
gdzie młodzież będzie twórczo aktywizować starszych i pokazywać nowe technologie (od września do listopada 2022)
• w bibliotece w Międzyzdrojach powstanie dział z literaturą w jęz. ukraińskim (od lipca 2022)
W ramach projektu zostaną zakupione 2 drukarki 3D, filament, artykuły
plastyczne, materiały do zorganizowania
eventu oraz książki w jęz. ukraińskim,
które zostaną przekazane do Biblioteki
w Międzyzdrojach, gdzie będą wypożyczane.
Mamy nadzieję, iż dzięki realizacji
projektów zachęcimy młodzież i gości
z Ukrainy do aktywniejszego korzystania z oferty biblioteki, a organizowane
zajęcia będą początkiem cyklicznych rodzinnych zabaw wokół ekologii i nowych
technologii. Serdecznie zapraszamy do
uczestnictwa. Szczegóły już wkrótce.
Bibliotekarze

INFORMATOR MIĘDZYZDROJSKI NR 5/2022

KULTURA

„Czytanie bajek nie musi być nudne”, czyli biblioteka w plenerze
14 maja 2022 r. Miejska Biblioteka Publiczna w Międzyzdrojach zorganizowała - w ramach międzyzdrojskiego Tygodnia Bibliotek 2022 - inicjatywę czytelniczą pt. „Czytanie bajek nie musi być nudne!”, która odbyła się na promenadzie przed Informacją Turystyczną w Międzyzdrojach.
Na najmłodszych i ich rodziny czekało
mnóstwo niespodzianek. Dzieci wraz
z opiekunami wysłuchali fragmentów
książki pt. „Kuba i Buba czyli awantura do kwadratu” autorstwa Grzegorza
Kasdepke oraz obejrzeli inscenizację przygotowaną przez bibliotekarzy.
W rolę Kuby i Buby wcieliły się Anna
Szymańska i Andżelika Gałecka z międzyzdrojskiej biblioteki. Nie zabrakło,
oczywiście, tak bardzo lubianych
przez dzieci warsztatów plastycznych.
Uczestnicy mieli za zadanie wykonać
zakładki do książek oraz ozdobić pamiętniki, które zabrali ze sobą do domu.
Niespodzianką dla przybyłych gości
były animacje prowadzone przez Lidię
Marek i Magdalenę Wlazło z Koła Naukowego Animatorów Czasu Wolnego

Polsko-Ukraińskie warsztaty kulinarne w Wapnicy
26 kwietnia 2022 r. w świetlicy Wiklina w Wapnicy odbyły się polsko-ukraińskie
warsztaty kulinarne. W akcję włączyły się: Koło Gospodyń Wiejskich „Wiklina”
w Wapnicy, OWES Szczecin, Międzyzdrojskie Stowarzyszenie „Rodzina”, Miejska
Biblioteka Publiczna w Międzyzdrojach.
Podczas warsztatów Natalia Radobenko pokazywała, a także udzielała
wskazówek, jak wykonywać trady-

cyjne ukraińskie pielmienie i warenyky.
Najmłodsi chętnie piekli i ozdabiali pierniczki, kruche ciasteczka według

świetnych przepisów Edyty Sałaty
i Beaty Klawy. Nie zabrakło też zdrowych
koktajli m.in. z ananasów, truskawek,
szpinaku, bananów, malin, które
pomagali
zrobić
członkowie
Międzyzdrojskiego Stowarzyszenia „Rodzina”. Wszyscy uczestnicy
ze smakiem pałaszowali wykonane potrawy. Zapachy unoszące
się w świetlicy, miła atmosfera
sprzyjała długim rozmowom i integracji.
Warsztaty zostały sfinansowane przez Ośrodek Wsparcia
Ekonomii Społecznej ze Szczecina
oraz
Międzyzdrojskie
Stowarzyszenie „Rodzina”. Dziękujemy wszystkim za udział i pomoc w organizacji warsztatów.
Bibliotekarze

ŚWIĘTO MUZYKI W MIĘDZYZDROJACH
21 czerwca br. Filharmonia im. Mieczysława Karłowicza w Szczecinie zawita do
Międzyzdrojów! Koncert odbędzie się o godzinie 17:00 w Amfiteatrze przy promenadzie. Wstęp bezpłatny. Wystąpi Szczecińska Trzynastka - orkiestra dęta
DK 13 Muz. Dyrygent: Mateusz Kupski. Wydarzenie poprowadzi Agata Kolasińska - aktorka, scenarzystka i autorka tekstów piosenek.
W programie: P. Williams - „Happy”, Secret Garden - „You raise me up”,
Queen - „Don’t stop me now”, J. Williams
- Star wars, H. Zimmer - Król lew, T. Beates - Strażnicy galaktyki, Sanah - „Ale
jazz”, D. Strafford - „Young Amadeus”.
MDK
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„Pasja” z Instytut Pedagogiki Uniwersytetu Szczecińskiego. Uczestnicy
mogli zagrać w szachownicę, Twistera
czy ułożyć klocki w grze zwanej „Wieża” oraz wziąć udział w gimnastyce tanecznej, podczas której dzieci mogły
poskakać i powygłupiać się z bibliotekarzami, studentami i wolontariuszami. Największą frajdę sprawiły najmłodszym bańki, które przyciągnęły
do zabawy także starsze dzieci oraz
dorosłych. Poza niespodziankami dla
dzieci, bibliotekarze przygotowali również kiermasz dla czytelników, gdzie
można było nabyć książki ubytkowane
i przekazane w darze przez czytelników. Bibliotekarze i wolontariusze
rozdawali przybyłym gościom balony
i cukierki krówki z logo biblioteki, by
uczcić ten niezwykle ważny tydzień –
TYDZIEŃ BIBLIOTEK.
Serdecznie dziękujemy za pomoc
i wsparcie dr Lidii Marek, opiekunce Koła
Animatorów Czasu Wolnego „Pasja”
i wykładowczyni Uniwersytetu Szczecińskiego, Magdalenie Wlazło, studentce
Animacji Kultury Uniwersytetu Szczecińskiego, Bogumile Popko oraz Jackowi
Schabowskiemu.
Dziękujemy wszystkim przybyłym za
udział w naszym festynie czytelniczym,
mamy nadzieję, że pokazaliśmy Wam, że
czytanie może sprawiać dużo radości.
Bibliotekarze

Koncert młodych
pianistów i wokalistów

6 czerwca o godzinie 17.00 w Sali Teatralnej Międzynarodowego Domu
Kultury w Międzyzdrojach odbędzie
się koncert uczniów pracowni muzycznej, działającej pod kierunkiem Inny
Zholudevej. Wystąpią młodzi pianiści
i wokaliści, niektórzy po raz pierwszy
spróbują swoich możliwości na scenie. Warto dodać, iż włożyliśmy wiele
starań w przygotowania, zawsze się
staramy, ale ten rok był wyjątkowy, bo
aż czworo uczestników naszej grupy
muzycznej brało udział w projekcie
Liga e Szkoła, poświęcając sporo czasu
na zrealizowanie projektu.
Przygotowaliśmy bardzo ciekawe
duety, trio, a także muzyczne niespodzianki, więc serdecznie zapraszamy!
Inna Zholudeva
Międzynarodowy Dom Kultury
w Międzyzdrojach
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Na XLVII Sesji Rady Miejskiej w Międzyzdrojach
w dniu 28.04.2022 r. podjęto następujące uchwały:
UCHWAŁA NR XLVII/558/22

w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie na rok 2022
W niniejszej uchwale proponuje się
zwiększenie dochodów o kwotę 28
120,64 zł i zwiększenie wydatków na
kwotę 1 804 524,29 zł. Dochody zwiększa się o kwotę 179 556 zł (dochody
bieżące 49 556 zł, dochody majątkowe
130 000 zł) i zmniejsza się o kwotę 151
435,36 zł (dochody bieżące). Wydatki
zwiększa się o kwotę 1 938 379,03 zł
(wydatki bieżące 1 409 726,53 zł, wydatki majątkowe 528 652,50 zł) i zmniejsza
się o kwotę 133 854,74 zł (wydatki bieżące).
Zmiany polegają m.in. na:
• zwiększeniu dochodu w kwocie 15
000,00 zł z tytułu dotacji celowej i zwiększeniu wydatków majątkowych na łączną
kwotę 23 062,50 zł na realizację zadania „Rewitalizacja skweru z Ekostudnią”
w tym: 15 000 zł środki z dotacji tzw.
”Grant Sołecki 2022” i 8 062,50 zł ze
środków własnych.
• zwiększeniu wydatku na kwotę 300
000 zł na opracowanie dokumentacji
projektowo-kosztorysowej dla zadania
„Przebudowa ulic: Kopernika, Rybackiej
i Mickiewicza w Międzyzdrojach”
• zwiększeniu wydatku na kwotę
40 590 zł na realizację projektu „Urządzenie terenu rekreacyjnego – plaży
w Wapnicy w ramach rozwoju ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury
turystyczno-rekreacyjnej w Gminie Międzyzdroje” w związku z koniecznością
wykonania dodatkowych robót budowlanych z uwagi na nieprzewidziane okoliczności związane z wznowieniem granic
działki nr 229 Wapnica,
• zwiększeniu wydatku na kwotę
498,15 zł na zakup abonamentów oraz
3 kart sim z transferem danych 30 gb
w związku z koniecznością uruchomienia
nawodnienia w Parkach realizowanych
z projektu „Zagospodarowanie terenów
zieleni” , które należy podłączyć do internetu poprzez wymienione karty sim
• zwiększeniu wydatku na kwotę
92 250 zł na organizację wakacyjnego
eventu pn. Projekt plaża przez wybraną stację telewizyjną (event połączony
z wejściami na żywo z Międzyzdrojów)
oraz działania medialne o zasięgu m.in.
ogólnopolskim,
• zwiększeniu wydatku na kwotę
50 000 zł na zadanie „Termomodernizacja budynku położonego przy ul. Kolejowej 33” w związku z otwarciem ofert
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i wynikającej większej kwoty aniżeli zabezpieczona w budżecie,
• zwiększeniu wydatku na kwotę
850 000 zł na dotację podmiotową dla
Międzynarodowego Domu Kultury m.in.
na uzupełnienie środków na wydatki bieżące (wynagrodzenia, energia, gaz, woda,
usługi prawne, usługi remontowe) - 300
000 zł, na organizację Wakacyjnej Strefy
Kultury - 250 000 zł, na organizację Wakacyjnego Festiwalu Gwiazd (4 weekendy w sezonie) - 300 000zł (przedstawienia teatralne, koncerty, Gala Odciśnięcia
Dłoni),
• zwiększeniu wydatku na kwotę
140 000 zł na organizację Biegu Śniadaniowego i XXIII Mityngu Lekkoatletycznego im. Władysława Komara i Tadeusza
Ślusarskiego.
W związku z powyższymi zmianami
zwiększa się planowany deficyt budżetu
gminy o kwotę 1 776 403,65 zł i wynosi
40 582 492,95 zł, który zostanie pokryty
przychodami pochodzącymi z wolnych
środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń wyemitowanych
papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 25 186
461,70 zł, z pożyczek w kwocie 8 455
000 zł, z niewykorzystanych środków
pieniężnych wynikających z rozliczenia
dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi
w odrębnych ustawach w kwocie 6 909
793,56 oraz z niewykorzystanych środków pieniężnych wynikających z rozliczenia środków określonych w art.5 ust.1
pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie
31 237,69 zł.

UCHWAŁA NR XLVII/559/22

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 XLVII/560/22

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 załączników.

UCHWAŁA NR XLVII/561/22

w sprawie zmiany uchwały nr XLV/531/22
Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 24
lutego 2022 r. w sprawie przyznania dotacji
na prace konserwatorskie, restauratorskie
lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków
Zmianie ulega częściowo zapis w § 1
uchwały, z uwagi na uszczegółowienie/
uzupełnienie wniosku o zapisy zawarte w pozwoleniu na prowadzenie prac
konserwatorskich w kościele parafialnym
pw. Św. Piotra Apostoła w Międzyzdrojach, wynikające z Decyzji nr 586/2022
Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego
Konserwatora Zabytków w Szczecinie,
zgodnie z zabezpieczonymi w budżecie
gminy na 2022 rok środkami finansowymi w par. 921-92120-6570 na ochronę
zabytków, na dotacje celowe, na dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów
zabytkowych, Burmistrz Międzyzdrojów
wnioskuje o przyjęcie zmiany zapisu w §
1 niniejszej uchwały.

UCHWAŁA NR XLVII/562/22

w sprawie ustanowienia kierunku działania Burmistrza Międzyzdrojów
Gmina Międzyzdroje jest właścicielem nieruchomości przy ul. Zwycięstwa
3 w Międzyzdrojach, stanowiącej działkę
nr 163/5 obręb 20 m. Międzyzdroje, zabudowanej budynkiem z czterema lokalami mieszkalnymi (komunalnymi) i jednym
lokalem użytkowym oraz czterema budynkami gospodarczymi. W bezpośrednim sąsiedztwie nieruchomości, o której
mowa wyżej, na nieruchomościach objętej działkami nr 247, 248, 249 i 260,
obręb 20 m. Międzyzdroje, realizowana
jest inwestycja pn. „Rozbiórka zespołu
budynków na działkach 248 i 249 oraz
budowa zespołu budynków usługowych
z towarzyszącą infrastrukturą techniczną, oznaczonych literami A, B, C1 i C2”.
W ramach Inwestycji, bezpośrednio przy
granicy działek nr 248 i 163/5 została wykonana palisada zabezpieczająca
głęboki wykop zrealizowany pod dwie
kondygnacje podziemne, projektowane
w ramach Inwestycji. W wyniku prowadzonych prac w budynku gminnym
nastąpiło wyraźne pogorszenie stanu
technicznego. Obecny stan budynku
przy ul. Zwycięstwa 3 nie zapewnia bezpiecznego pobytu ludzi i mienia. Decyzją
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Z PRAC RADY MIEJSKIEJ
nr PNB.5162.23.2021.2022.PP z dnia
16 lutego 2022 r., Powiatowy Inspektor
Nadzoru Budowlanego zakazał użytkowania wszystkich pomieszczeń budynku
przy ul. Zwycięstwa 3 w Międzyzdrojach,
nadając w tym zakresie rzeczonej decyzji
rygor natychmiastowej wykonalności.
W związku z zaistniałą sytuacją oraz
faktem, że budynek przy ul. Zwycięstwa
3 wybudowany jest przed 1945 r., próba
przywrócenia go do stanu umożliwiającego bezpieczny pobyt ludzi i mienia, jest
z ekonomicznego punktu widzenia nieuzasadniona; tym samym, budynek ten
utracił dla Gminy gospodarcze znaczenie.
Inwestor – Polino Marszałek Sp. k.
z siedzibą w Szczecinie, poczuwając odpowiedzialność za zaistnienie okoliczności, o których mowa wyżej, skierował do
Gminy ofertę zamiany prawa własności
nieruchomości gminnej położonej przy
ul. Zwycięstwa 3 w Międzyzdrojach, na
prawo własności 4 lokali mieszkalnych
w stanie tzw. „pod klucz”, które powstaną
w budynku przy ul. Kolejowej 36 w Międzyzdrojach (działka nr 590/4, obręb 21
m. Międzyzdroje) i zostaną nabyte przez
Inwestora, celem dokonania rzeczonej
zamiany:
1) mieszkanie nr 2 na pierwszym piętrze o powierzchni 55,88 m2,
2) mieszkanie nr 3 na pierwszym piętrze o powierzchni 46,39 m2,
3) mieszkanie nr 4 na drugim piętrze
o powierzchni 55,73 m2,
4) mieszkanie nr 5 na drugim piętrze
o powierzchni 46,25 m2,
Łączna wartość rzeczonych lokali
określona została przez rzeczoznawcę
majątkowego na kwotę 3.063.750,00
zł brutto. Wartość nieruchomości gminnej przy ul. Zwycięstwa 3, stanowiącej
zabudowaną działkę nr 163/5 obręb
20 m. Międzyzdroje, ustalona przez
rzeczoznawcę majątkowego, wynosi
1.108.000,00 zł brutto.

UCHWAŁA NR XLVII/563/22

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż
nieruchomości
W związku ze zwolnieniem przez dotychczasowego najemcę lokalu mieszkalnego nr 5, położonego w budynku
nr 1F przy ul. Turkusowej w Wapnicy,
wchodzącego w skład mieszkaniowego
zasobu Gminy Międzyzdroje, powierzchni użytkowej 19,23 m2, składającego się
z pokoju z aneksem kuchennym, przedpokoju i łazienki, którego zły stan techniczny wymaga poniesienia znacznych
nakładów na remont umożliwiający jego
ponowny przydział, proponuje się przeznaczyć przedmiotowy lokal mieszkalny
do sprzedaży w trybie przetargu nieograniczonego.
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UCHWAŁA NR XLVII/564/22

działki nr 568/29, obręb 19 miasta Międzyzdroje.

W związku z wnioskiem właściciela
lokalu gastronomicznego położonego
w obiekcie molo, zainteresowanego zawarciem kolejnej umowy dzierżawy części przyległego tarasu obiektu molo o powierzchni 44m2, położonego na działce
nr 70/12, obręb 20 miasta Międzyzdroje,
z przeznaczeniem na urządzenie ogródka
gastronomicznego, bez możliwości zabudowy i zadaszania, proponuje się podjęcie przedmiotowej uchwały.

w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXII/388/21
Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 25
lutego 2021 r. w sprawie przystąpienia do
sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części
obrębów Wapnica, Wicko i Woliński Park
Narodowy, gmina Międzyzdroje

w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości

UCHWAŁA NR XLVII/565/22

w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości oraz na odstąpienie
od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy
W związku z wnioskiem dzierżawcy
lokalu gastronomicznego usytuowanego
w obiekcie amfiteatru oraz ogródka gastronomicznego w formie tarasu, przynależnego do tego lokalu, o wydzierżawienie dodatkowego terenu o powierzchni 8
m2 (długość 10m, szerokość 0,70 - 0,85
m), stanowiącego część działki gminnej
nr 256, obręb 20 miasta Międzyzdroje,
położonej przy ul. Bohaterów Warszawy,
z przeznaczeniem na powiększenie istniejącego ogródka gastronomicznego, proponuje się przeznaczyć ww. część działki
nr 256 do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym na okres do 30.04.2030r.

UCHWAŁA NR XLVII/566/22

w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości oraz na odstąpienie
od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy
W związku z wnioskiem Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oddział
w Szczecinie o wydzierżawienie na potrzeby Punktu Informacyjnego ZUS
w Międzyzdrojach lokalu usługowego nr
7 o powierzchni wg projektu wynoszącej
69,45 m2, położonego na parterze nowo
wybudowanego budynku administracji
publicznej - budynku Urzędu Miejskiego
z Biblioteką, OPS, MTBS i lokalami usługowymi przy placu Ratuszowym 1 w Międzyzdrojach, położonego na działce nr
568/33, obręb 19 miasta Międzyzdroje,
proponuje się przeznaczyć ww. lokal do
wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym na okres 10 lat.

UCHWAŁA NR XLVII/567/22

w sprawie nadania nazwy ulicy w Międzyzdrojach
Nadaje się nazwę „ulica Bursztynowa”
drodze wewnętrznej, stanowiącej część

UCHWAŁA NR XLVII/568/22

Wskazany obszar opracowania planu
obejmował zgodnie ze Studium uwaciąg dalszy na str. 10

PLAN DYŻURÓW
RADNYCH RADY MIEJSKIEJ
W MIĘDZYZDROJACH
DYŻURY ODBYWAJĄ SIĘ W KAŻDĄ ŚRODĘ OD GODZ. 15.30 DO
16.30 W URZĘDZIE MIEJSKIM,
ul.
KSIĄŻĄT
POMORSKICH
5
– POKÓJ NR 14
W celu usprawnienia dyżurów, uprzejmie prosimy o wcześniejsze umawianie
się na spotkania z radnymi za pośrednictwem biura RM,
kontakt tel. 91 32 75 647,
e-mail: rada_miejska@miedzyzdroje.pl

01.06. - Jędrzej SZERSZEŃ
08.06. - Krzysztof SZLASKI
15.06. - Filip SZYSZKOWSKI
22.06. - Ewa AKSMAN
29.06. - Iwona CZYŻ
PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ
– Jan WĘGLORZ
przyjmuje w czwartki od godz. 13.00 15.00 oraz w pozostałe dni po uprzednim umówieniu na spotkanie, pok. nr
14 Urząd Miejski,
stały kontakt: tel. 609 847 375; e-mail:
jan_weglorz@miedzyzdroje.pl
WICEPRZEWODNICZĄCY RM
– Józef Bogusław SUTYŁA
przyjmuje we wtorki od 14.00 - 15.30,
pok. nr 14 Urząd Miejski
e-mail: jozef_sutyla@miedzyzdroje.pl
WICEPRZEWODNICZĄCY RM
– Mariusz SAMOŁYK
dyżuruje w Wiklinie w Wapnicy,
w każdą środę od 17.00 - 18.00
e-mail:mariusz_samolyk@miedzyzdroje.pl, nr kontaktowy: 795 862 643
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Na XLVII Sesji
Rady Miejskiej
ciąg dalszy ze str. 9
runkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Międzyzdroje przyjętym Uchwałą Nr XLV/482/18
Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia
14 czerwca 2018 r., zasadnicze elementy kształtujące strukturę funkcjonalno-przestrzenną tej części gminy. W oparciu o zasięg wykształconych jednostek
osadniczych opracowaniem planu objęto
tereny lokalizacji zabudowy mieszkaniowej z towarzyszącymi usługami (M.1,U),
teren usług oświaty (UO), tereny zabudowy turystycznej (UT.1) i usług (U), teren
portu i towarzyszących usług administracji (PM.2,UA), tereny infrastruktury – ujęcia wody podziemnej (WZ) i oczyszczalni
ścieków (NO) oraz tereny otwarte (TO)
o znacznie ograniczonych możliwościach
inwestowania.

BIAŁO-CZERWONA W MIĘDZYZDROJACH
(Wypowiedź Burmistrza Międzyzdrojów
w trakcie uroczystości Dnia Flagi 2 maja 2022 r.)

Cieszę, że udało nam się spotkać w tych wyjątkowych dniach, jakimi były Święto Flagi
Rzeczypospolitej oraz Święto Konstytucji 3-go Maja. Konstytucji, która jest gwarantem naszej niepodległości. Niepodległości, która jest z kolei fundamentem do wspólnego budowania naszej tożsamości, kulturowości i historii.
Dzień Flagi został wprowadzony ustawą z dnia 20 lutego 2004 roku. Godnym
podkreślenia jest fakt, że ustanowienie
tego dnia zainicjował mieszkaniec Międzywodzia, p. Leszek Rodziewicz.
Na międzyzdrojskich ulicach, w słońcu
mieniły się barwy biało- czerwone przypominając o tym, jak szczególne były to
dni.
Powiewająca biało-czerwona flaga
jest jednym z najważniejszych symboli
naszego narodu.

jakim jest wojna w Ukrainie, jesteśmy
bezpieczni.
Niech biało- czerwona przypomina
też wszystkim o wielkim sercu, jakim polski naród dzieli się ze wszystkimi, którzy
potrzebują wsparcia.
Bardzo dziękuję Wszystkim za przybycie: Wojewodzie Zachodniopomorskiemu
Zbigniewowi Boguckiemu, Wicewojewodzie Zachodniopomorskiemu Mateuszowi Wagemann, Burmistrz Beacie Kiryluk,
Pierwszemu Zastępcy Komendanta Woje-

Biel symbolizuje czystość, porządek
i szlachetność. Kolor czerwony jest symbolem ognia i krwi, oznacza także odwagę
i waleczność. W całości zatem możemy
powiedzieć, że nasza flaga symbolizuje
szlachetnego wojownika - odważny naród,
który kieruje się najwyższymi wartościami.
O tych zapominać nam nie wolno ku czci tych, którzy oddali się walce
o nasz kraj. O wolność. O niepodległość.
O przyszłość. O swobodnie i bezpiecznie
powiewającą biało-czerwoną.
Wybór daty święta miał dwie przyczyny. Jedna, historyczna, jest związana
z tym, że właśnie 2 maja 1945 r. flaga
polska została zawieszona w Berlinie na
Reichstagu oraz na Kolumnie Zwycięstwa. Druga dotyczy tego, że władze PRL
zlikwidowały święto 3 maja: po 1 maja
flagi miały być natychmiast zdjęte, by nie
doczekały do 3 maja.
Szanowni Państwo,
Jestem
przekonany,
że
każdy
z nas dumnie spogląda na nasze barwy,
wdzięczni losowi za wolność. Za to, że
w tak strasznym momencie dla Europy,

wódzkiego Policji insp. Ryszardowi Ganie,
Dyrektorowi oddziału IPN w Szczecinie
dr Pawłowi Skubiszy, samorządowcom
ze Świnoujścia oraz Dziwnowa, Wójtowi
Świerzna Radosławowi Drozdowiczowi,
świnoujskiej orkiestrze, naszym wspaniałym harcerzom, mieszkańcom oraz przybyłym licznie turystom.
Z wyrazami największego szacunku
dziękuję Leszkowi Rodziewiczowi, który
w imieniu Prezydenta RP Andrzeja Dudy,
za wybitne zasługi w propagowaniu historii Polski, za działalność społeczną na
rzecz upowszechniania wiedzy o Polskich
Symbolach Narodowych 2 maja został
odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.
Serdecznie gratuluję i jeszcze raz dziękuję - Wszystkim, którzy przyczynili się
do organizacji tego szczególnego Dnia
oraz wszystkim uczestniczącym w jego
obchodach.
Chwała naszej Ojczyźnie i naszej najpiękniejszej BIAŁO-CZERWONEJ.
Mateusz Bobek
Burmistrz Międzyzdrojów

UCHWAŁA NR XLVII/569/22
w sprawie rozpatrzenia skargi z dnia
10.03.2022 r. na niewłaściwe załatwienie
przez Burmistrza Międzyzdrojów sprawy
dotyczącej wymiany kotła centralnego
ogrzewania
Rada Miejska uznała skargę z dnia
10.03.2022 r. na niewłaściwe załatwienie przez Burmistrza Międzyzdrojów
sprawy dotyczącej wymiany kotła centralnego ogrzewania za bezzasadną.

UCHWAŁA NR XLVII/570/22

w sprawie rozpatrzenia wniosku z dnia
6.04.2022 r. w sprawie podjęcia działań
związanych z nielegalnym zajęciem pasa
drogowego na terenie działki nr 334 obręb
21 w Międzyzdrojach
Rada Miejska uznała wniosek z dnia
6.04.2022 r. w sprawie podjęcia działań
związanych z nielegalnym zajęciem pasa
drogowego na terenie działki nr 334
obręb 21 w Międzyzdrojach za zasadny
w części.
***
Wszystkie uchwały są zamieszczone na stronie www.bip.miedzyzdroje.pl
w zakładce Rada Miejska.
Jan Węglorz
Przewodniczący Rady Miejskiej
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Zajęcia z wykorzystaniem kijków do Nordic Walking
Uczestnicy Środowiskowego Domu Samopomocy w Międzyzdrojach, prowadzonego przez PSONI koło w Wolinie, w ramach
silwoterapii – techniki obcowania pięknem przyrody wybrali się do Wolińskiego Parku Narodowego na zajęcia rekreacyjno - ruchowe z wykorzystaniem kijków do Nordic Walking.
Silwoterapia sprzyja relaksacji i wspomaga zdrowie fizyczne i psychiczne. Spacery po lesie usprawniają koordynację
ruchową, poprawiają samopoczucie oraz
pozytywnie wpływają na komunikację interpersonalną. Technika ta pozwala uwierzyć we własne siły i możliwości podnosi
samoocenę, uczy wzajemnej współpracy
oraz pomocy osobom słabszym.
Po godzinnym marszu, pozytywnie zmęczeni wróciliśmy do placówki. Wszyscy
stwierdziliśmy, że jest to bardzo przyjemna
forma spędzania czasu wolnego.
Anna Frymus
Terapeuta zajęciowy

Otwórzmy swoje szkatułki,
Zajrzyjmy do skrytek i szuflad. Wśród różnych przedmiotów głęboko poszukajmy tej
jedynej PEREŁKI i podzielmy się jej historią.
Uczestnicy Klubu przynieśli swoje drogie
sercu przedmioty i ze łzami w oczach przedstawili ich pochodzenie. Z wielkim pietyzmem rozkładali pożółkłe strony starych
gazet. Na stole pojawiły się rodzinne talizmany- ordery, legitymacje i zdjęcia. Bardzo wzruszające były przedmioty osobiste
najbliższych np. czapka, buty czy drewniana
metrówka stolarska gdzie cyfry były już lekko wytarte. Nie zabrakło talizmanów drogich każdemu Polakowi np. piasek z miejsca
zabójstwa Księdza Popiełuszki oraz zdjęcia
z tego miejsca. Wielkim wzruszeniem dla
nas było poznanie historii 101- letniej mamy

naszej seniorki. Bardzo ujmujące było przeczytanie listu pożegnalnego od najbliższej
osoby, której już nie ma. Byliśmy świadkami
odkrywania tajemnic rodzinnych. Uchylając
wieko szkatułki pamiętajmy, że otwieramy
czar wspomnień o zdarzeniach i ludziach za
którymi bardzo tęsknimy. Pamięć z minionych lat jest ogromnym skarbem i niezastąpioną wiedzą, której życzymy następnym
pokoleniom. Powinno się ją pielęgnować
i starać się, aby ujrzało światło dzienne.
Wspaniałe zajęcia terapeutyczne stymulujące pamięć, prowadzące do uzewnętrznienia swoich emocji i uczuć. Świadczące
o wspólnym zaufaniu i ogólnej wrażliwości
uczestników Klubu Senior+.
Bożena Daniluk
Terapeuta

Wspomnienie ukraińskiej Wielkiej Nocy

Pośród lęku o przyszłość i losy ludzi, których dotknęła wojna w Ukrainie, 24. kwietnia piękne, złociste słońce pojawiło się na
międzyzdrojskim niebie zwiastując nadejście ,,Wielkiego Dnia”- „Великдень” (ukraińskiej Wielkanocy).
Polski Holding Hotelowy, reprezentowany przez pana Gheorghe Cristescu z Caritas, zdecydował się pomóc
w organizacji świąt dla przebywających
w naszym mieście uchodźców z Ukrainy. Jak się okazało międzyzdrojanie kolejny raz bezinteresownie włączyli się
w pomoc, angażując się w przygotowanie
śniadania wielkanocnego i mimo wszystko dbając o świąteczną atmosferę.
Rankiem w kościele pw. św. Piotra Apostoła odbyło się uroczyste święcenie pokarmów. Po wspólnym świątecznym śniadaniu był czas na wspomnienia, rozmowy
i wzruszenia.
- Kościół, wolontariusze, zastępca burmistrza Beata Kiryluk i wszyscy pozostali ludzie
o wielkich sercach włączyli się w uroczyste
obchody ukraińskiej Wielkanocy. Było to
niezwykle wzruszające, bowiem nasi sąsiedzi jak nigdy dotąd potrzebują nadziei
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i wsparcia. Nadziei na lepsze jutro, nadziei
na wolną ojczyznę, nadziei na bezpieczeństwo najbliższych, pozostających na terenach objętych wojną. Niech Zmartwych-

wstały Pan przyniesie pokój, zwycięża
śmierć i leczy ból - mówił ks. dr Mariusz
Cywka, proboszcz międzyzdrojskiej parafii.
- Chciałabym wszystkim podziękować
za zaangażowanie, okazywane serce i rozumienie jakimi międzyzdrojanie dzielą się
z naszymi sąsiadami z Ukrainy. Jestem
dumna, że jestem mieszkanką Międzyzdrojów - miejsca wypełnionego wspaniałymi
ludźmi - dodaje zastępca burmistrza Beata Kiryluk.
Wielkanoc w Ukrainie obchodzona
jest później niż w Polsce, ponieważ Ukraińcy posługują się kalendarzem juliańskim. Najczęściej jest to różnica dwóch
tygodni, ale w tym roku Wielkanoc odbyła się tydzień później niż w kościele
katolickim.
Biuro Burmistrza
Międzyzdrojów
11
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XXIV WIOSENNE BIEGI PRZEŁA JOWE W WAPNIC Y
W sobotę 07.05.2022 r. na terenach położonych wokół Szkoły Podstawowej nr 2 w Wapnicy przy pięknej, słonecznej
pogodzie odbyły się XXIV Wiosenne Biegi Przełajowe pod hasłem „W Wapnicy biegamy i sił nabieramy”.
Podczas zawodów odbyło się 16 biegów
klasyfikowanych w różnych kategoriach
wiekowych, oraz symboliczny „Bieg dla
Ziemi”. Wśród biegających jak i maszerujących obserwowaliśmy zarówno 4-letnie dzieci, doświadczonych sportowców
oraz początkujących biegaczy. Razem na
starcie stanęło ponad 200 uczestników.
Oprócz zmagań sportowych organizatorzy przygotowali wiele atrakcji m.in.:
kącik plastyczny dla dzieci, malowanie
twarzy, ciepły posiłek i słodkie przekąski przygotowane przez Radę Rodziców
działającą przy Szkole Podstawowej nr 2
w Wapnicy.
Zwycięzcy poszczególnych kategorii:
Przedszkolaki młodsze chłopcy:
1. Kacper Dylewski 2. Tymon Jama
3. Franciszek Jóźwiak - Międzyzdroje
Przedszkolaki młodsze dziewczęta:
1. Katarzyna Regilewicz - SP2 Wapnica
2. Magdalena Regilewicz - SP2 Wapnica
3. Milena Kowalska - SP2 Wapnica
Przedszkolaki starsze chłopcy:
1. Rafał Krogulec - Świnoujście 2. Jan
Stasiak – Świnoujście 3. Michał Szapiaczan - Międzyzdroje
Przedszkolaki starsze dziewczęta:
1. Ines Lewandowska - Gorzów Wielkopolski 2. Wiktoria Łoś - SP2 Wapnica
3.Aleksandra Salamon - Wolin
Dziewczęta 2013-2014:
1. Julia Smoter - Hanza Goleniów 2. Darina Skoblina - SP Wapnica 3. Alicja Wójcik
- SP2 Wapnica
Chłopcy 2013-2014:
1. Szymon Ratajczak - SP2 Wapnica
2. Wojciech Borowy - Kamień Pomorski
3. Sawa Jasienicki - Międzyzdroje
Dziewczęta 2011-2012:
1. Liliana Leszczyńska - Wolin 2. Weronika Leszczyńska - SP2 Wapnica 3. Marika
Tymińska - Międzyzdroje
Chłopcy 2011-2012:
1. Błażej Nowicki - MKL Maraton Świnoujście 2. Tymoteusz Auguścik - SP2 Wapnica 3. Renat Shapoval - SP2 Wapnica
Dziewczęta 2009-2010:
1. Julia Leonowicz - MKL Maraton Świnoujście 2. Eva Kravchenko - MKL Maraton
Świnoujście 3. Marta Nieśpielska - MKL
Maraton Świnoujście
Chłopcy 2009-2010:
1. Gabriel Lewandowski - Gorzów Wielkopolski 2. Mateusz Bochna - Międzyzdroje 3. Dominik Piotrowicz - Hanza Goleniów
Dziewczęta 2007-2008:
1. Zuzanna Oleszkiewicz - MKL Maraton Świnoujście 2. Wiktoria Parchimowicz - MKL Maraton Świnoujście 3.
Weronika Kowalik - MKL Maraton Świnoujście
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kopolski 3. Grzegorz Kiljan - Wapnica
Nordic Walking
1. Katarzyna Otoka - Szczecin 2. Ewa
Martyna - Świnoujście 3. Dorota Baryła
- Wolin
BIEG RODZINNY:
1. Rodzina Lewandowskich: Kamila, Waldemar, Gabriel - Gorzów Wielkopolski,
2. Rodzina Auguścik: Tomasz, Mikołaj,
Tymoteusz - Wapnica, 3. Rodzina Krogulec: Maria, Rafał, Wojciech, Katarzyna
- Świnoujście

Chłopcy 2007-2008:
1. Andrii Lopata - SP2 Wapnica 2.
Alan Saładajczyk - Wysoka Kamieńska
3. Krzysztof Nurkowski - SP2 Wapnica
Dziewczęta od 15 lat / rocznik 2006:
1. Kornelia Orszulak - Wysoka Kamieńska
Chłopcy od 15 lat / rocznik 2006:
1. Adrian Karbowski - Wysoka Kamieńska 2. Kamil Cesarski - Wapnica
Bieg OPEN Kobiety od 18 lat:
1. Katarzyna Banach - Lubin 2. Katarzyna
Otoka - Szczecin 3. Kornelia Wanatowska - Ładzin
Bieg OPEN Mężczyźni od 18 lat:
1. Sebastian Łukaszewski - Stargard 2.
Waldemar Lewandowski - Gorzów Wiel-

Dziękując za udział w XXIV, zapraszamy już dzisiaj na jubileuszowe XXV Wiosenne Biegi Przełajowe do Wapnicy.
Monika Szumlewska

Międzynarodowy Turniej Zapaśniczy
Młodzików i Młodziczek ASI Bielik
W dniach 29.04-30.04.2022 w malowniczo położonych u stóp gór Stołowych Pieszycach odbył się międzynarodowy turniej Zapaśniczy Młodzików i Młodziczek oraz
dzieci z okazji rocznicy uchwalenia Konstytucji.
W zawodach w sumie udział wzięło ponad 300 zawodniczek i zawodników z całej
Polski oraz z Czech, Węgier i Ukrainy. Był
to pierwszy oficjalny start naszych zawodników w nowej dla nich kategorii wiekowej
młodzik, gdzie przyszło im walczyć z zawodnikami nawet o dwa lata starszymi od
siebie.
Wiktoria Kostek i Jakub Iskra tym razem wrócili bez medali, ale zdobyli cenne
doświadczenie oraz przekonali się jak dużo
jeszcze pracy przed nimi, żeby walczyć na
równi z zawodnikami z kraju.
Wyjazd na zawody możliwy był dzięki
dofinansowaniu przez Gminę Międzyzdroje oraz przez naszych wspaniałych i wierzących w nas sponsorów. Serdecznie dziękujemy za wsparcie i bierzemy się do pracy,
a wszystkich chętnych, którzy chcą dołączyć do naszego grona zapraszamy
w poniedziałki, środy I piątki do sali gimnastycznej obok straży pożarnej w Międzyzdrojach.
ASI Bielik
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Zwycięstwo w Ogólnopolskim Mityngu w Białogardzie
Bardzo dobrze spisali się zawodnicy i zawodniczki Akademii Lekkoatletycznej Międzyzdroje, którzy wystartowali 7 maja w Ogólnopolskim
Mityngu Otwarcia Sezonu
Lekkoatletycznego w Białogardzie. Nie zawiedli nasi
sprinterzy, którzy zajęli czołowe lokaty. Nasz junior Artur
Udycz zwyciężył w biegu na
300m z wynikiem 36,25. Zuzanna Ziomko zajęła drugie
miejsce w biegu na 200m26,21 PB oraz trzecie miejsce
w biegu na 300 m - 41,25 SB.
Bardzo dobry rezultat osiągnęła Maja Czajkowska kategoria U14 w biegu na 200 m
- 28,29, jest to obecnie drugi
wynik w Polsce w tej kategorii
wiekowej. Szymon Kozłowski
w debiucie na dystansie 600m
osiągnął rezultat 1:33,90 PB.
Wyjazd na zawody dofinansowany był z budżetu Gminy
Międzyzdroje.
Pozostałe wyniki naszych
zawodników:
300 m K
Nela Zygmunt U16 - 44,85 PB

Amelia Skupin U16 - 45,20
PB, Weronika Ilczenko U16 53,49 PB
200 m K
Hanna Szymańska U18 –
29,73, Maja Kucharczyk U16
- 30,29 PB, Natalia Kacprzyk
U16 – 31,83
Skok w dal K
Marta Wołkow U16 - 4,35 PB
Zosia Stefańska U14 - 4,31
PB, Hanna Wołkow U16 –
4,30 PB

Maja Czajkowska U14 - 4,18
PB, Gabriela Sobańska U16 –
4,07
Pchnięcie kulą
Szymon Kozłowski U16 - 7,20
PB, Nela Zygmunt U16 - 7,20
PB
100 m M
Jakub Filipowski U16 - 13,09
PB, Kacper Caban U16 13,35 PB
100 m K
Zofia Stefańska U14 - 14,27

PB, Hanna Wołkow U16 14,45, Gabriela Sobańska
U16 - 14,33 PB, Maja Kucharczyk U16 - 14,66 PB,
Marta Wołkow U16 - 15,27
PB, Hanna Szymańska U16 14,35 PB, Natalia Kacprzyk
U16 - 14,60
Skok w dal M
Kacper Caban U16 - 4,85
Jakub Filipowski U16 - 4,35
Zarząd AL Międzyzdroje

AL Międzyzdroje
z dofinansowaniem

Zarząd
Akademii Lekkoatletycznej Międzyzdroje prężnie
działając w zakresie pozyskiwania dodatkowych funduszy pozyskał w tym roku 27 tys. złotych na działania statutowe stowarzyszenia.
Pierwszym
projektem,
który zrealizuje nasze stowarzyszenie będzie IV Mały
Memoriał im. Ireny Szewińskiej, który otrzymał dofinansowanie w kwocie 15.000,00
zł z Ministerstwa Sportu i Turystyki w ramach programu
„Sport wszystkich dzieci”. Zawody odbędą się 12 czerwca
2022 r. Na te same zawody
stowarzyszenie
otrzymało
dofinansowanie w kwocie
2.000,00 zł od Marszałka
Województwa Zachodniopomorskiego na zakup nagród
rzeczowych.

Kolejnymi projektami, które uzyskały dofinasowanie
w kwocie łącznej 10.000,00
zł są: „Proekologiczny Piknik
Lekkoatletyczny” oraz „Jesienne Biegi Przełajowe”. Oba
projekty będą realizowane
w ramach Programu Społecznik na lata 2022-2024.
Zarząd AL Międzyzdroje nie powiedział jeszcze
ostatniego słowa w tym roku
w związku z pozyskiwaniem
dodatkowych funduszy na
działalność stowarzyszenia.
Zarząd AL Międzyzdroje
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AKTUALNOŚCI

Zgłoś źródło ciepła Harcerze i zuchy z Międzyzdrojów
Przypominamy, że od 1 lipca 2021 r.
wszedł w życie obowiązek złożenia
deklaracji do Centralnej Ewidencji
Emisyjności Budynków, który ma
na celu zebranie wszystkich danych
dotyczących źródeł ciepła i spalania
paliw w budynkach mieszkalnych
i niemieszkalnych.
Każdy budynek, który posiada źródło ciepła lub spalania paliw do 1 MW
należy zgłosić wypełniając odpowiednią
deklarację. Obowiązek składania deklaracji wynika z zapisów ustawy z dnia 21
listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej
ewidencji emisyjności budynków (t.j. Dz.
U. z 2022 r. poz. 438).
Termin złożenia deklaracji dot. źródeł
ciepła i źródeł spalania upływa 30 czerwca 2022 roku.
Wszelkich informacji udzielą Państwu
pracownicy Referatu Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej Urzędu
Miejskiego w Międzyzdrojach pod nr telefonu 32 75 656.
Referat Ochrony Środowiska
i Gospodarki Komunalnej

na 27 Radzie Harcerskim „Gryf” w Szczecinie

W sobotę 23 kwietnia międzyzdrojscy harcerze i zuchy z X Szczepu „Gniazdo” ZHP wzięli udział w XXVII Rajdzie Harcerskim „Gryf” w Szczecinie, którego organizatorem był Hufiec ZHP Szczecin.
Rajd miał formułę jednodniową i jego
głównym założeniem było poznanie
przez uczestników miejskich tajemnic
i zgłębianie wiedzy historycznej miasta.

tyka, chemia, medycyna, malarstwo,
ekologia czy informatyka.
Na zakończeniu podsumowującym
XXVII Rajd Harcerski „Gryf” w Szczecinie

Zuchy miały za zadanie poznać
miejsca i historie tych miejsc oraz
wykonać rajdowe zadania. Harcerze
na trasie mieli za zadanie odwiedzić
miejsca związane ze szczecińskim
światem nauki. Jednym z punktów
na przykład była wizyta w Muzeum
Techniki, która była dla wszystkich
harcerzy wielkim przeżyciem. Na pozostałych punktach realizowali zadania z takich dziedzin jak: matema-

podano punktację, z której wynikało, że
całkiem nieźle sobie poradziły z rajdową rywalizacją międzyzdrojskie drużyny
szczepowe. Patrol rajdowy harcerzy z 34
Drużyny Harcerskiej „Orlęta” w Międzyzdrojach zajął miejsce tuż za podium, a zuchy z 44 Gromady Zuchowej „Pracowite
Pszczółki” w Międzyzdrojach zajęli całkiem niezłe miejsce za udział.
Czuwaj!
Komenda X Szczepu
„Gniazdo” ZHP

Deratyzacja
Obowiązek przeprowadzenia deratyzacji:

Obowiązek przeprowadzenia deratyzacji wynika z art. 22
ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 5 grudnia 2008r. o zapobieganiu
oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (t.j. Dz. U.
z 2021 r. poz. 2069 z późn. zm.), zgodnie którym:
„Właściciel, posiadacz lub zarządzający nieruchomością są obowiązani utrzymywać ją w należytym
stanie higieniczno-sanitarnym w celu zapobiegania
zakażeniom i chorobom zakaźnym, w szczególności:
(…) zwalczać gryzonie, insekty i szkodniki.
W celu zapewnienia skuteczności deratyzacji, w regulaminie
utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Międzyzdroje określa się terminy i obszary obowiązkowej deratyzacji.
Zaleca się przeprowadzenie deratyzacji na terenie nieruchomości w następujących terminach:
W kwietniu lub w maju – termin wiosenny
We wrześniu lub październiku – termin jesienny
W okresie przeprowadzania deratyzacji należy zachować
szczególną ostrożność w obrębie miejsc wyłożenia środków
zwalczających gryzonie. Miejsca te powinny być oznakowane.
Referat Ochrony Środowiska
i Gospodarki Komunalnej
14
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BAW SIĘ Z NAMI

KALENDARZ IMPREZ: CZERWIEC 2022
• 01.06.2022 r. – Najlepszy Dzień

• 18.06.2022 r. – Miasteczko rowe-

Dziecka na Wyspach,

rowe z radiem ZET,

godz. 13:00 – 17:00, Amfiteatr;

godz.11:00 – 16:00, Aleja Gwiazd;

• 06.06.2022 r. – koncert uczniów

• 19 – 24.06.2022 r. – 57. Między-

pracowni muzycznej MDK,
godz. 17:00, sala teatralna MDK;
• 12.06.2022 r. – IV Mały Memoriał im. Ireny Szewińskiej,

narodowy Festiwal Pieśni Chóralnej,
PROGRAM:
godz. 16:00, kościół pw. Św. Piotra
Apostoła – koncert Musica Sacra

godz. 12:00, stadion miejski;

godz. 19:30, sala teatralna, Między-

• 16 – 18.06.2022 r. – Międzyz-

nia koncertowe;

drojskie Neptunalia,
PROGRAM:
godz. 15:00 – 18:00, Aleja Gwiazd
– Klaun Tomi,
17.06., godz. 19:00, amfiteatr –
koncert No To Co, koncert Ino Ros,
18.06., godz. 18:00, amfiteatr chrzest morski,
godz. 19:00, koncert szantowy
Węże z Poligonu,
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narodowy Dom Kultury, przesłucha-

• 20 – 30.06.2022 r. – Książka za 1 zł
– letni kiermasz książek, w godzinach
otwarcia biblioteki, Miejska Biblioteka Publiczna;
• 21.06.2022 r. – koncert „Szczecińskiej Trzynastki” orkiestry dętej
DK13 Muz,
godz. 17:00, amfiteatr;

• 23.06.2022 r. – Spotkanie autorskie z Joanną Jax,
godz. 19:00, Miejska Biblioteka
Publiczna;
• 25.06.2022 r. – Noc Muzeów 2022,
godz. 19:00-22:00, Muzeum Wolińskiego Parku Narodowego;
• 26.06.2022 r. – Powitanie lata
z Radiem Szczecin, otwarcie sezonu kąpielowego 2022,
godz.11:00 – 16:00, plaża przy zejściu E, Strefa Malucha;
• 29.06.2022 r. – Koncert pt. „Sacrum Non Profanum 2022” (odpust parafialny z okazji Patrona Św.
Piotra Apostoła),
godz.20:00, kościół pw. Św. Piotra
Apostoła.
Redakcja
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ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII
MORE – Regionalne Biuro Gospodarki Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego w Szczecinie – rbgp.pl

Druga wizyta studialna partnerów projektu MoRE – Wrocław,
Zgorzelec, Oława, Dzierżoniów (10-11 maja 2022 r.)

Klastry energetyczne receptą na samowystarczalność energetyczną gmin?
W ramach realizacji projektu MoRE w dniach 10 i 11 maja odbyła się druga wizyta studialna partnerów projektu, w tym kilkuosobowej reprezentacji Gminy Miedzyzdroje na czele z burmistrzem Mateuszem Bobkiem.
Miała ona na celu zapoznanie jej uczestników z przykładami klastrów energetycznych w Polsce.
W trakcie dwóch dni partnerzy zapoznali
się między innymi ze sposobami wdrażania technologii wodorowej oraz zasadami
funkcjonowania klastrów energetycznych
na Dolnym Śląsku. Odwiedzono Zgorzelecki Klaster Energii (ZKlaster), Energetyczny Klaster Oławski oraz Dzierżoniowski Klaster Energii, gdzie eksperci
w zakresie funkcjonowania samowystarczalnych wysp energetycznych opowiedzieli o swoich doświadczeniach w zakresie podnoszenia samowystarczalności
energetycznej gmin, miejscowości oraz
lokalnych zakładów produkcyjnych.
Pierwszego dnia wizyty odwiedzono
Zgorzelecki Klaster Energii (ZKlaster), którego podstawowym celem działalności jest
zbudowanie niezależnego lokalnego rynku
energii w obszarze gmin z wykorzystaniem
odnawialnych źródeł energii oraz wysokosprawnej kogeneracji. Klaster stawia na
lokalną produkcję, dystrybucję i konsump-

Krzosa. Pierwsza z nich dotyczyła złożonych projektów badawczych w zakresie
gospodarki wodorowej i aktualnego stanu
wiedzy w tej dziedzinie, druga natomiast
odnosiła się do funkcjonowania dolnośląskiej doliny wodorowej. Podsumowaniem
wizyty na Politechnice Wrocławskiej było
zwiedzanie laboratorium wodorowego.
Drugiego dnia można było zapoznać się
z działalnością Oławskiego Klastra Energii. Jego członkami są gmina Miasto Oława, gmina wiejska Oława, powiat oławski,
gminne jednostki budżetowe, lokalne zakłady produkcyjne, spółka Tauron Ekoenergia,
oraz Politechniki Opolska i Wrocławska.
W ramach klastra funkcjonuje farma wiatrowa oraz biogazownia, a także instalacja
fotowoltaiczna. W planach działalności klastra jest budowa dużej fotowoltaicznej farmy. Ponadto planowana jest także budowa
jednostki wytwarzania energii elektrycznej
ciepła i chłodu w wysokosprawnej trigene-

ne bądź prywatne (w tym m.in.: Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o., Stowarzyszenie
Ziemi Dzierżoniowskiej, Dzierżoniowskie
Towarzystwo Budownictwa Społecznego
Sp. z o.o., Bielawska Agencja Rozwoju Lokalnego Sp. z o.o., TAURON Ekoenergia Sp.
itd.). Koordynatorem DKE jest TAURON
Ekoenergia Sp. z o.o. z siedzibą w Jeleniej
Górze, a Energia Komunalna Sp. z o.o.
w Dzierżoniowie jego Liderem.
Pozyskane doświadczenia
z wizyty
studialnej utwierdziły partnerów projektu w przekonaniu, że samowystarczalność
energetyczna gmin oraz całych regionów
jest możliwa. Potrzeba natomiast odpowiedniej strategii oraz woli współpracy,
aby osiągnąć zakładane cele na szczeblu
ponadlokalnym.
Tomasz Furmańczyk
Regionalne Biuro Planowania
Przestrzennego ze Szczecina

cję energii. Co istotne jego struktura jest
otwarta na nowych członków i w każdym
momencie możliwe jest przystąpienie do
klastra przez nowe podmioty. Kluczową
rolę w funkcjonowaniu tego klastra odgrywa fotowoltaika. Równolegle do budowy
zespołów elektrowni fotowoltaicznych
powstał inteligentny system sieci dystrybucyjnych. Ponadto ZKlaster posiada też
klastrowy Hub Innowacji, w którym m.in.
powstał pierwszy w Polsce terenowy pojazd elektryczny.
Uzupełnieniem pierwszego dnia wizyty
były prezentacje, które odbyły się na Politechnice Wrocławskiej wygłoszone przez
prof. Jerzego Kaletę oraz prof. Grzegorza

racji oraz budowa wysokosprawnej kogeneracji. W centrum zainteresowania tego klastra jest również możliwość magazynowania energii w magazynach energii. Już teraz
klaster wykorzystuje do tego specjalne magazyny litowo-jonowe oraz planuje wdrożyć
nowoczesne magazyny działające w oparciu
o produkcję wodoru.
W ramach drugiego dnia wizyty studyjnej partnerzy projektu MoRE odwiedzili
również Dzierżoniowski Klaster Energii.
Obecnie skupia on 24 partnerów: powiat
dzierżoniowski i wszystkie 7 gmin powiatu (Dzierżoniów, Bielawa, Pieszyce, Piława
Górna, Niemcza, Gmina Dzierżoniów, Gmina Łagiewniki), oraz inne podmioty publicz-

***
Konferencja podsumowująca Projekt
MoRE odbędzie się w pod koniec czerwca
w Międzyzdrojach. W trakcie konferencji będzie prezentowana między innymi
wizjonerska koncepcja parkingu buforowego wyposażonego w instalacje OZE
(Odnawialnych Źródeł Energii) przy ulicy
Wodziczki w Międzyzdrojach. Zainteresowanych uczestnictwem w tym wydarzeniu
- szczególnie dużych konsumentów energii
w naszym mieście - proszę o kontakt z Pauliną Ścisłowską z Referatu Ochrony Środowiska.
Adam Szczodry
Sekretarz Gminy
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