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AKTUALNOŚCI

W naszej gminie jubileusz 
50-lecia pożycia małżeńskie-
go świętowały trzy pary:

Państwo Janina i Jerzy 
Czerscy

Państwo Regina i Andrzej 
Kamedułowie

Państwo Teresa i Tadeusz 
Malinowscy.

Medale, przyznane przez 
Prezydenta Rzeczypospolitej 
Polskiej, wręczył Jubilatom 
Mateusz Bobek, burmistrz 
Międzyzdrojów. Burmistrz 
podziękował Jubilatom za to, 
że są, że możemy uczyć się od 
nich szacunku, przyjaźni i mi-
łości. Podziękował także za 
pracę na rzecz naszej gminy. 
Życzył, aby te 50 lat było tyl-

POZWÓLMY 
NA BEZPIECZNY ODDECH

Z ogromnym smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci 

Śp. Grzegorza Muklewicza (1947 -2022) 
byłego sołtysa Sołectwa Wicko-Zalesie i wieloletniego  
działacza społecznego.

Pan Grzegorz przez 33 lata pracował w Urzędzie Morskim, Obwodzie 
Ochrony Wybrzeża w Międzyzdrojach, jako Starszy Bosman Portu Mię-
dzyzdroje. Po przejściu na emeryturę zaczął z dużym zaangażowaniem 
udzielać się w życiu samorządu. W latach 2007-2014 pełnił funkcję 
Sołtysa Sołectwa Wicko. Pana Grzegorza pamiętamy również jako wie-
loletniego i zaangażowanego członka gminnej komisji mieszkaniowej. 

Będzie nam brakować żartu Pana Grzegorza i troski, którą otaczał 
każdego bez wyjątku. Jego życzliwości i bardzo „ludzkiego” podejścia 
do bytowych problemów naszej lokalnej społeczności. 

Na ręce rodziny składamy wyrazy głębokiego smutku i żalu.
Mateusz Bobek 

Burmistrz Międzyzdrojów 

Złote pary
25 kwietnia 2022 roku w Międzynarodowym Domu Kultury 
w Międzyzdrojach  oraz 20 lipca 2022 roku w nowej siedzibie 
Urzędu Miejskiego w Międzyzdrojach odbyły się ceremonie 
jubileuszu 50-lecia pożycia małżeńskiego – Złote Gody. Jubi-
leusz ten jest niezwykły, jak niezwykli są ludzie, którzy przeżyli 
razem pół wieku. Patrzymy na nich z podziwem.

ko rozgrzewką na kolejne lata.
Medale za długoletnie 

pożycie małżeńskie to od-

słodkim poczęstunku, w miłej 
i pogodnej atmosferze, Jubila-
ci wraz z gośćmi wspominali 
pierwsze spotkania, młodość, 
dobre i złe chwile  wspólnego 
małżeńskiego życia.

Wszystkim Parom życzymy 
zdrowia oraz wszelkiej po-
myślności na kolejne lata. 

Marta Trojan
Kierownik Urzędu 
Stanu Cywilnego 

w Międzyzdrojach

znaczenie rangi państwowej 
nadawane przez Prezyden-
ta Rzeczypospolitej Polskiej, 
które mogą otrzymać wyłącz-
nie pary,  jako nagrodę za wy-
trwałość w miłości i wierno-
ści oraz złożonej 50 lat temu 
przysiędze małżeńskiej. 50-le-
cie pożycia małżeńskiego jest 
szczególną okazją, aby się 
zatrzymać i spojrzeć wstecz, 
to okazja do wspomnień 
wspólnie spędzonych lat. Przy 

Referat Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Komunalnej w 
Urzędzie Miejskim, Plac Ra-
tuszowy 1, przedłużył czas 
przyjmowania ANKIET dla 
mieszkańców Gminy Mię-
dzyzdroje, chętnych do sko-
rzystania z dofinansowania do 
wymiany tzw. „kopciuchów”, 
na źródło ciepła spełniające 
obowiązujące normy euro-

pejskie, w ramach Progra-
mu Priorytetowego „CIEPŁE 
MIESZKANE”, skierowanego 
do właścicieli lokali w budyn-
kach wielorodzinnych.

Zachęcamy do kontak-
tu tel. 91 327 56 56, e-mail: 
srodowisko@miedzyzdroje.
pl; um_edytazygan@mie-
dzyzdroje.pl lub osobiście 
pok.105, I piętro.
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WYDARZENIA

13 września Mateusz Bobek, bur-
mistrz Międzyzdrojów podpisał  umo-
wę na „Wykonanie prac projekto-
wych polegających na opracowaniu 
dokumentacji technicznej dla zadania 
pn. „Przebudowa ulic: Kopernika, Ry-
backiej, Mickiewicza oraz odcinka ul. 
Bohaterów Warszawy w Międzyzdro-
jach”. Pracami zajmie się Polska Inży-
nieria Sp. z o.o. z siedzibą w Warsza-
wie, wyłoniona w drodze przetargu.  
Kwota zadania to brutto 362 850.00 zł. 
Przebudowa obejmować będzie infra-
strukturę wodno - kanalizacyjną oraz 
deszczówkę.

Kolejne remonty dróg w Gminie!
- Myślę, że to kolejny ważny krok dla 

rozwoju naszego miasta. Staramy się suk-
cesywnie zmieniać oblicze naszych dróg  
i chodników, będąc świadomymi, że ich stan 
w wielu przypadkach pozostawia wiele do 
życzenia. Dodam, że ku końcowi zmierza 
też projektowanie ulicy Głównej w Lubinie 
- wygląda na to, że pozwolenie na budowę 
otrzymamy na wiosnę 2023 roku - mówi 
burmistrz Mateusz Bobek.

Międzyzdroje czekają również na ko-
lejne nabory wniosków o dofinansowanie 
remontu ulic: Gintera, Lipowej oraz ulicy 
Bukowej.

Biuro Burmistrza Międzyzdrojów

Dostępność, nowoczesność, prze-
strzeń, kreatywność, nowe możliwości to 
hasła przewodnie projektu „Międzyzdroj-
ska Biblioteka dla Każdego”, dzięki które-
mu udało się otrzymać dofinansowanie  
w kwocie 1 040 083,00 zł w ramach 
Narodowego Programu Rozwoju Czytel-
nictwa Kierunku Interwencji 2.1. Infra-
struktura bibliotek 2021-2025, Priorytet 
2. Całość projektu to kwota: 1 793 419,00 zł, 

gdzie 753 336,00 zł jest wkładem wła-
snym przekazanym przez Gminę Mię-
dzyzdroje.

„Międzyzdrojska Biblioteka dla Każde-
go”– to projekt inwestycyjny związany z: 
wykończeniem pomieszczeń (stan „pod 
klucz”), aranżacją wnętrz oraz zakupem 
wyposażenia i sprzętu, w nowo wybu-
dowanym obiekcie „Centrum Admini-
stracyjno-Kulturalne” w Międzyzdrojach,  
w części przeznaczonej dla Miejskiej Bi-
blioteki Publicznej im. Jana Kochanow-
skiego w Międzyzdrojach, opierający 
się na dostępności, nowoczesności oraz 

Otwarcie nowej siedziby Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Jana Kochanowskiego 

Międzyzdrojska Biblioteka dla Każdego
22 września 2022 r., w obecności gości: burmistrza Mateusza Bobka, Jana Węglorza, przewodniczącego Rady 
Miejskiej, Beaty Kiryluk, zastępcy burmistrza, kierownika Działu Komunikacji i Promocji oraz rzecznika praso-
wego Instytutu Książki Łukasza Jarockiego, nastąpiło uroczyste przecięcie wstęgi, by otwarcie nowej siedziby 
międzyzdrojskiej biblioteki przy Placu Ratuszowym 1 stało się faktem.

podnoszeniu standardów wszechstron-
nej działalności instytucji kultury. Po wy-
konaniu nakładów inwestycyjnych biblio-
teka stanowi nową przestrzeń społeczną, 
ośrodek wspierający dostęp do wiedzy, 
informacji, kultury i technologii oraz do 
rozmowy. 

Mamy piękną czytelnię z salą spotkań, 
dział dla dzieci, czytelnię kafejkę interne-
tową, przestronną wypożyczalnię, nowo-

czesny magazyn, salę do pracy m.in. z se-
niorami i młodzieżą. Na zewnątrz biblio-
teki znajduje się książkomat umożliwia-
jący dostęp do książek przez całą dobę. 
Czekamy na trezor biblioteczny. Dzięki 
realizacji projektu „Międzyzdrojska Bi-
blioteka dla Każdego” nasza instytucja 
została wyposażona w sprzęt i wysokiej 
jakości system wspierający dostępność 
do dóbr kultury dla osób z niepełno-
sprawnościami, pozwalający na spraw-

ne wyszukiwanie informacji oraz udział 
w edukacji i wydarzeniach kulturalnych: 
pętle indukcyjne, plany tyflograficzne, 
oznaczenia w jęz. Braille’a, stanowisko 
komputerowe dla osób niewidomych, 
sprzęt do audiodeskrypcji, powiększalnik, 
autolektor, tablet z programem mówik.

Po części oficjalnej bibliotekarze za-
prosili przybyłych na spacer po nowej 
siedzibie, tort i poczęstunek. „Wisienką 

na torcie” był wieczorny koncert kró-
lowych skrzypiec – zespołu Queens of 
Violin. 

Serdecznie dziękujemy wszystkim, 
którzy byli z nami w tak ważnym dniu, 
za ciepłe słowa, za momenty wzruszeń, 
które pokazują, że praca bibliotekarza 
jest doceniana przez mieszkańców. Dzię-
kujemy osobom, które przyczyniły się do 
realizacji inwestycji.

Bibliotekarze 
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WYWIAD

Od 1 września br. Szkoła Podstawowa 
nr 1 im. Bolesława Chrobrego w Mię-
dzyzdrojach ma nową dyrektor – Izabe-
lę Suchłabowicz. Pani Iza przez wiele lat 
pracowała w szkolnej bibliotece, zajmo-
wała się pomocą psychologiczną  jako 
terapeuta oraz przez ponad 20 lat pełniła 
funkcję wychowawcy klasy. Znana jest 
uczniom jako uśmiechnięta i pozytywnie 
nastawiona nauczycielka. 

Zofia Stasiewicz:  - Jak się Pani czuje 
jako nowy dyrektor?

Izabela Suchłabowicz: - Odpowiedź na 
to pytanie nie jest prosta, bo z jednej stro-
ny czuję się w tej nowej roli pewnie i “na 
miejscu”, jestem podekscytowana tą nową 
sytuacją i mam w sobie dużo nowej energii. 
A z drugiej strony czuję się zdeterminowana 
do odpowiedzialności za całą społeczność 
szkolną, za to by było nam w naszej szko-
le wszystkim jak najlepiej, by każdy znalazł  
w niej swoje własne niepowtarzalne miejsce. 

- Czy trudno jest być dyrektorem?

- Jeszcze za wcześnie na taką odpowiedź, 
ponieważ będę przekonywać się o tym każ-
dego dnia. Pełnienie funkcji dyrektora szko-
ły  to  zupełnie nowe wyzwania, które  in-
spirują mnie do rozwoju, pozwalają spojrzeć 
na szkołę bardziej całościowo, wyzwalają 
nowe pokłady pomysłowości i energii. To 
też czas na wykorzystanie już posiadanych 
własnych umiejętności i wiedzy, które do tej 
pory wykorzystywałam w mniejszym zakre-
sie. To moment kiedy relacje z ludźmi nada-
ją nowy sens i organizują mój czas. 

- Czy jeszcze rok temu pomyślała-
by Pani, że zostanie dyrektorem? Czy  
w przeszłości (jako dziecko) wyobrażała 
sobie Pani siebie na takim stanowisku?

 - Oczywiście, że nie, w dzieciństwie ni-
gdy nie myślałam o byciu dyrektorem, ale 
zdradzę, że  już w 7 klasie marzyłam o pracy 
w szkole (chciałam być „panią od biologii”). 
Więc wyobrażenia o pracy związanej ze 
szkołą krążyły w moich marzeniach… 

Pierwszy raz myśl o tym by kandydować 
na stanowisko dyrektora powstała w mojej 
świadomości jakieś 10 lat temu. Jednak aby 
wcielić tę myśl w życie musiałam skończyć 
studia z zakresu zarządzania oświatą. Potem 
dojrzewałam wewnętrznie, dorastałam do 
decyzji, nadal się uczyłam, stawałam do kilku 
konkursów, aż  nadszedł TEN moment w ży-
ciu, że poczułam w sobie „tę moc”. Odpowia-
dając na postawione pytanie, to rok temu nie 
pomyślałabym, że będę dyrektorem, ale życie 
jest zaskakujące i dziś jestem  w tym miejscu.

Rozmowa z Izabelą Suchłabowicz – nową dyrektor SP1 w Międzyzdrojach

Z pasją, energią i determinacją
 - Co Pani myśli o naszej młodzieży?

- Jak myślę „młodzież”,  to od razu widzę 
pokłady energii, potencjału intelektualnego, 
ogromnej emocjonalności i dociekliwości  
w sprawach zasadniczych, ciekawości świa-
ta, to też dużo lęku i niepewności. Uważam, 
że młodzież w Międzyzdrojach, w naszej 
szkole  jest właśnie taka:  zdolna, pracowi-
ta, ambitna, odważna, otwarta na nowości  

i tolerancyjna, a przy tym wrażliwa na 
krzywdę innych i sprawiedliwa.   

 

- Jakie zmiany chciałaby Pani wpro-
wadzić w naszej szkole?

 

- Chciałabym, żeby nasza szkoła była 
bezpieczna, nowoczesna, przyjazna, dająca 
wiele możliwości rozwoju i wsparcia. Żeby 
była miejscem  dialogu pomiędzy dorosłymi 
a młodzieżą, by stawała się szkołą, do któ-
rej chce się chodzić i dążyć do samorozwoju  
i realizacji marzeń. 

Dlatego postaram się  kontynuować roz-
wój szkoły pod każdym względem. Oczywi-
ście nie sama, tylko we współpracy z bur-
mistrzem, wszystkimi pracownikami szkoły, 
Radą Rodziców i z Wami -  uczniami.

Chciałabym m.in.:
• organizować systematyczne spotkania 

z młodzieżą (comiesięczne apele, żeby po-
kazywać Wasze sukcesy i doceniać podej-
mowane na rzecz szkoły działania);

• poprawiać komfort pracy uczniów  
i pracowników (trwa już modernizacja łazie-
nek, doposażenie klas i pracowni przedmio-
towych, terenu wokół szkoły);

• prowadzić prozdrowotny styl życia 
(poprzez okresowe  konsultowanie z ucznia-
mi za pośrednictwem Samorządu Uczniow-
skiego  jadłospisów, promowanie sportu 
jako alternatywy dla nowych technologii);

• zadbać o komfort fizyczny i psychiczny 

uczestników naszego szkolnego życia (re-
spektowanie ustalonych przepisów i zasad, 
zwracanie uwagi na drugą osobę, udziela-
nie wsparcia);

• zadbać o szeroką ofertę zajęć pozalek-
cyjnych (żeby doskonalić talenty i umiejęt-
ności);

Będę otwarta na sugestie uczniów zgła-
szane poprzez Samorząd Uczniowski.

Będę się starała, by wartości takie, jak:  
zdrowie, wykształcenie, szacunek i toleran-
cja  oraz empatia  były naszym drogowska-
zem.

- O czym Pani marzy?

- Marzę by moje plany, zamiary i wizje, 
udało się zrealizować. By móc opierać  się 
na mądrych, uczciwych i szczerych lu-
dziach. By nie zabrakło mi pasji, energii  
i przyjaciół. Marzę by nie zaskoczyło mnie 
w życiu coś, co sprawi, że będę zastanawiać 
się czy moje decyzje są właściwe (choć już 
wiem, że  zawsze  są one właściwe tylko na 
dany moment). 

- Czy jest Pani szczęśliwa?

- Szczęście każdy odbiera inaczej i dla 
każdego oznacza co innego.  Ale ja powiem 
tak: Tak!… dziś jestem szczęśliwa! Jestem 
zdrowa, otaczają mnie ludzie, którzy są 
szczerzy (mówią co im się podoba lub  nie), 
ciągle jeszcze dążę do samorozwoju, mam 
pasje i… codziennie piję kawę w swojej ulu-
bionej filiżance.

- Dziękuję za otwartość i życzę, żeby 
wszystkie Pani marzenia się spełniły!

Rozmawiała Zofia Stasiewicz
Uczennica klasy 8 SP1 

w Międzyzdrojach
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Przed nami kolejny rok szkolny, który powitaliśmy z pewnym niedowie-
rzaniem! Dopiero co życzyliśmy sobie bezpiecznych wakacji... 

Wszystkim - nauczycielom, rodzicom, a przede wszystkim naszej 
międzyzdrojskiej latorośli życzymy wszystkiego najlepszego w no-
wym roku szkolnym- sukcesów, cierpliwości, łatwości w pokonywaniu 
ewentualnych trudności, wzajemnej życzliwości i szacunku.

Mamy nadzieję, że będzie to czas bezpieczny, wolny od pandemii, 
pełen wzajemnego zrozumienia, tworzenia pięknych relacji i wspo-
mnień.

Początek roku szkolnego 2022/2023 w Gminie Międzyzdroje
Drodzy Mieszkańcy - Ci starsi i młodsi! Rodzice i Uczniowie!

Zastępca Burmistrza
Beata Kiryluk

Burmistrz Międzyzdrojów
Mateusz Bobek

Tym razem zwiastunem 
dobrego roku szkolnego 
2022/23 stała się wspólna 
zabawa w Lunaparku ,,Komar” 
w Międzyzdrojach. Dzieci 
miały okazję wejść w nowy 
etap edukacyjny z uśmie-
chem, korzystając z zapro-
szenia Mateusza Bobka, bur-
mistrza Międzyzdrojów do 
tego wyjątkowego miejsca 
rozrywki. Dzięki współpracy z  
lunaparkiem, którego właści-

Dwa dni świetnej zabawy!

Początek roku szkolnego w Lunaparku Komar

ciele są partnerami Między- 
zdrojskiej Karty Mieszkańca, 
w dniach 3 i 4 września dzieci 

W 2018 roku został wy-
dany pierwszy album. Al-
bum niezwykły, prezentujący 
twórczość lokalnych, mię-
dzyzdrojskich artystów, który 
wzbudził i wzbudza 
do dzisiaj podziw 
i uznanie lokalnych 
talentów. Jak poka-
zało pierwsze wyda-
nie albumu w naszej 
gminie mieszka wie-
le utalentowanych 
osób, piszą wiersze, 
książki, inni malu-
ją, haftują, tworzą 
różne dzieła arty-
styczne i chcą się nimi dzielić. 
Tych niezwykłych osób two-
rzących w zaciszu swojego 
domu, może być więcej. War-
to uwierzyć, że można do-
łączyć do grona tych, którzy 
odkryli swoje talenty oraz za-
prezentowali swoją twórczość 
i dorobek artystyczny.

Chcielibyśmy skupić się na 
tym niewątpliwym potencjale 
naszych mieszkańców, żeby 

Zajęcia nauki pływania  od-
bywać się będą w ramach lekcji 
wychowania fizycznego – raz 
w tygodniu od poniedziałku do 
czwartku, od godz. 13.00 do 
14.00. Posiadacze Międzyzdroj-
skiej Karty Mieszkańca będą 
mogli też nieodpłatnie skorzy-
stać z basenu, saun, jacuzzi  raz 
w tygodniu - w każdy piątek od 
godz. 17.00 do 19.00.  

Chcemy realizować ten  pro-
gram, mając na uwadze bez-
pośredni kontakt z akwenami 
wodnymi w naszej gminie, gdzie 
umiejętność pływania jest przy-
datna na co dzień, a szczególnie 
podczas wakacji. 

Możliwość skorzystania 
z basenu w ramach programu 
„Godziny dla Rodziny”, może 
być zachętą dla rodzin – miesz-
kańców do dbania o swoją kon-
dycję i zdrowie. Będzie stano-
wić dodatkową formę wsparcia 
dla tych, którzy z różnych przy-
czyn, szczególnie tych ekono-

basenów, bramek do strzela-
nia, karuzeli oraz wszystkich 
innych atrakcji, które Luna-
park oferuje na co dzień. 

- Bardzo dziękuję za fan-
tastyczną współpracę, dzięki 
której właściciele Karty Miesz-
kańca mogli bez opłat skorzy-
stać z oferty lunaparku. Mam 
nadzieję, że początek września 
z uśmiechem na twarzach dzie-
ci i szaloną zabawą, stanie się 
międzyzdrojską tradycją - mówi 
burmistrz Mateusz Bobek.

Biuro Burmistrza 
Międzyzdrojów

Godziny dla Rodziny
Od października zaczynamy realizację  nowego programu lo-
kalnego pn. „Godziny dla Rodziny”, poprzez  nieodpłatny do-
stęp uczniów z klas IV i V gminnych szkół podstawowych do 
korzystania z basenu w Hotelu Aurora w Międzyzdrojach. 

micznych, nie korzystają z tej 
formy rekreacji. Nie trzeba tu 
przekonywać, że przy pływaniu 
ćwiczymy praktycznie wszyst-
kie grupy mięśni, poprawia się  
wydolność oraz pojemność 
naszych płuc, pływanie pozy-
tywnie wpływa na nasz układ 
oddechowy i zapewnia dosko-
nałe samopoczucie. A pływanie 
z dzieckiem może być doskona-
łą okazją do nawiązania więzi, 
co pomaga budować wzajemne 
zaufanie poprzez zabawę w ba-
senie. Istnieje również szereg 
fantastycznych korzyści zdro-
wotnych, które można uzyskać 
pływając od najmłodszych lat.  
Przyszedł właśnie odpowied-
ni czas, aby stworzyć rodzinną 
pasję do pływania poprzez re-
alizację i wdrożenie programu 
„Godziny dla Rodziny”.

Zapraszamy do współpracy.   
Jadwiga Bober

Referat Promocji, 
Kultury i Turystyki

„Międzyzdrojskie inspiracje”
Nadszedł czas żeby rozpocząć prace nad wydaniem drugiej 
edycji „Międzyzdrojskich inspiracji”, aby ocalić od zapomnienia 
dzieło ludzkich rąk i umysłu naszych mieszkańców.

zachować i utrwalić to lokal-
ne dziedzictwo kulturowe. 
Może będziecie też chętni 
do przekazania swoich prac: 
obrazów, grafik i różnych 

dzieł sztuki, żeby-
śmy mogli zapre-
zentować Państwa 
twórczość w nowej 
przestrzeni naszego 
Ratusza.

Osobą koordy-
nującą projekt opra-
cowania i wydania 
albumu pt. „Mię-
dzyzdrojskie inspi-
racje” jest Jadwiga 

Bober – kierownik Referatu 
Promocji, Kultury i Turystyki 
w Urzędzie Miejskim w Mię-
dzyzdrojach, pok. nr 115, tel. 
91 327 56 68.

Jesteśmy otwarci na Pań-
stwa propozycje i zapraszamy 
do udziału we wspólnym pro-
jekcie.

Mateusz Bobek
Burmistrz Międzyzdrojów

korzystały m.in.: z placów za-
baw, bajkowych zamków do 
skakania, zjeżdżalni, suchych 
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Impreza cieszyła się dużym powo-
dzeniem. Uczestnicy chętnie wymieniali 
się odzieżą i różnymi dodatkami. Można 

było zdobyć unikatowe ubrania, które zy-
skały „nowe życie”. Bibliotekarze również 
przygotowali gościom słodki poczęstu-
nek oraz ciepłe napoje. Wszyscy bawili 
się świetnie!

Pamiętajmy, że tego typu działania to 
świetny sposób na życie wg. ekologicznej 

Lego Spike Prime w MDK
Międzynarodowy Dom Kultury  
w Międzyzdrojach rozpoczyna zapisy 
do pracowni robotyki i programowa-
nia Lego SpikePrime! Zapisy odbywają 
się mailowo: biuro@mdkmiedzyzdroje.
com Zajęcia dla dzieci w wieku od lat 9. Z 
planem zajęć można się zapoznać na 
stronie: https://liga-eszkola.pl/zaje-
cia-z-dziecmi-i-mlodzieza-lego-spike-
-prime/
Ilość miejsc ograniczona. Udział w za-
jęciach jest bezpłatny.

Zapraszamy serdecznie!
Międzynarodowy Dom Kultury 

„Szafing – szafy melodia” – bezgotówkowa wymiana odzieży 
9 września 2022 r. w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Międzyzdrojach, w ramach projektu „RODZINA” do zadań spe-
cjalnych, odbyła się bezgotówkowa wymiana odzieży pt. „Szafing – szafy melodia”. Wystarczyło zabrać ze sobą kilka 
niepotrzebnych ubrań (czystych,  niezniszczonych) oraz dodatki: torebkę, biżuterię itp. i wymienić je na lepszy model.

zasady „zero waste”, która polega na wy-
bieraniu zdrowej żywności i generowaniu 
jak najmniejszej ilości odpadów. 

To była ostatnia impreza w starym bu-
dynku – następne inicjatywy odbędą się 
już w nowej siedzibie biblioteki przy Pla-
cu Ratuszowym 1.

Akcja odbywa się w ramach „Progra-
mu Społecznik 2022-2024”. Program 
został zainicjowany przez Marszałka 

Województwa Zachodniopomorskiego. 
Pomysłodawcą projektu „Rodzina" do za-
dań specjalnych jest Andżelika Gałecka, 
Dyrektor międzyzdrojskiej biblioteki oraz 
członek Międzyzdrojskiego Stowarzysze-
nia „Rodzina”. 

@PomorzeZachodnie @Pomorze-
ZachodnieNews #PomorzeZachodnie 
#ProgramSpołecznik #społecznik #KARR

Bibliotekarze
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- Praca burmistrza to nie tylko ,,papiero-
logia”, planowanie strategii czy inwestycji. 
To przede wszystkim otaczanie się ludźmi, 
dialog z naszymi mieszkańcami, tworzenie 
relacji, wspólne kreowanie wizji, dążenie do 

17 września aktywnym dniem dla międzyzdrojan
W sobotę 17 września br. mieszkańcy Gminy hucznie obchodzili Dzień Sąsiada w Wapnicy.  Również Rodzinne Ogro-
dy Działkowe obchodziły swoje święto. Tańce, wspólny grill, rozmowy, konkursy, muzyka sprawiły, że atmosfera była 
naprawdę niepowtarzalna.  W wydarzeniach uczestniczył Mateusz Bobek, burmistrz Międzyzdrojów.

ich realizacji oraz… wspólna zabawa – pod-
kreśla burmistrz.

Doskonała atmosfera towarzyszyła 
również spotkaniu w siedzibie Polskiego 
Towarzystwa Turystyczno-Krajoznaw-
czego, gdzie burmistrz otrzymał wyróż-
nienie odznaką  „Za Zasługi w Rozwoju 

Turystyki i Krajoznawstwa Województwa 
Zachodniopomorskiego”. 

Uchwałą Zarządu Rodzinnego Ogrodu 
Działkowego ,,Bursztyn”, na ręce burmi-
strza złożono również odznakę ,,Za Za-
sługi dla ROD”.

Biuro Burmistrza Międzyzdrojów

Międzyzdrojska biblioteka otrzymała 
także dofinansowanie na zakup książek w 
języku ukraińskim - książki są już opraco-
wane i gotowe do wypożyczenia. Wiemy, 
jak ważne w dobie Internetu i mediów 
społecznościowych jest czytelnictwo. 
Dodatkowo chcemy, aby nowi mieszkań-

Program Społecznik na lata 2022-2024” – podsumowanie

„Rodzina” do zadań specjalnych 
Międzyzdrojskie Stowarzyszenie „Rodzina” oraz Miejska Biblioteka Publiczna w Międzyzdrojach, w ramach projektu 
„RODZINA” do zadań specjalnych, zorganizowała warsztaty plastyczno-ekologiczne pt. „Upcykling jest trendy”, któ-
re odbywały się w każdą sobotę lipca na międzyzdrojskiej promenadzie, a we wrześniu w międzyzdrojskiej bibliotece 
miała miejsce akcja pt. „Szafing-szafy melodia”, czyli bezgotówkowa wymiana odzieży. 

cy Międzyzdrojów uczestniczyli w każdej 
formie kultury. Postanowiliśmy więc włą-
czyć do naszego księgozbioru nowy dział 
książek w języku ukraińskim, w którym 
znajdziecie m.in. dzieła Stephana Kinga, 
Dana Browna, Ernesta Hemingwaya czy 
George’a Orwella, a dla dzieci: „Psi Pa-

trol’, „Muminki”, „Ferdynand Wspaniały”, 
„Wielka encyklopedia ciekawostek” czy 
biografie Cristiana Ronaldo, Lionela Mes-
siego.

Inicjatywy odbywały się w ramach 
„Programu Społecznik 2022-2024”. Pro-
gram został zainicjowany przez Marszał-
ka Województwa Zachodniopomorskie-
go. Pomysłodawcą projektu „Rodzina” do 
zadań specjalnych jest Andżelika Gałec-
ka, dyrektor międzyzdrojskiej biblioteki 
oraz członek Międzyzdrojskiego Stowa-
rzyszenia „Rodzina”. 

@PomorzeZachodnie @PomorzeZa-
chodnieNews #PomorzeZachodnie #Pro-
gramSpołecznik #społecznik #KARR

Bibliotekarze
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Uchwały Rady Miejskiej
Podczas LI Sesji Rady Miejskiej w Międzyzdrojach w dniu 8.09.2022 r. 

podjęto następujące uchwały:
UCHWAŁA NR LI/606/22

zmieniająca uchwałę nr XLIX/586/22 
Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 
23 czerwca 2022 r. w sprawie udzielenia 
pomocy finansowej Województwu Zachod-
niopomorskiemu

Samorząd Województwa ogłosił II prze-
targ na budowę wiat. Po otwarciu ofert wy-
nika, że: 

1) na budowę wiaty w Lubiewie- Mię-
dzyzdroje wpłynęła jedna oferta na kwotę  
– 460 000,00 zł; 

2) na budowę wiaty w Wicku – wpłynęły 
2 oferty – tańsza na kwotę – 320 000,00 zł 

Razem koszty w Gminie Międzyzdro-
je – 780 000,00 zł, w tym: samorząd Wo-
jewództwa zwiększy wartość dofinan-
sowania do kwoty – 330 000,00 zł (plan  
– 240 000,00), Gmina Międzyzdroje ma za-
bezpieczone środki na kwotę- 220 000,00 
zł, co stanowi kwotę 450 000,00 zł. Brakuje 
jednak do wykonania zadania – 230 000,00 
zł, dlatego też zasadnym jest zwiększenie 
pomocy finansowej w formie dotacji celo-
wej o powyższą kwotę.

UCHWAŁA NR LI/607/22
w sprawie zmiany budżetu i zmian w bu-
dżecie na rok 2022

Proponuje się zwiększenie dochodów 
o kwotę 73 060,00 zł i zwiększenie wy-
datków o kwotę 1 982 093,94 zł. Docho-
dy zwiększa się o kwotę 10 020 604,42 
i zmniejsza się o kwotę 9 947 544,42 zł. 
Wydatki zwiększa się o kwotę 15 160 
925,02 zł  i zmniejsza się wydatki o kwo-
tę 13 178 831,08 zł.  Ustala się planowany 
deficyt budżetu gminy w kwocie 53 254 
644,51 zł.

UCHWAŁA NR LI/608/22
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 uchwale zmienia się 8 załączników.

UCHWAŁA NR LI/609/22
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 za-
łączników. 

UCHWAŁA NR LI/610/22
w sprawie zmiany uchwały Nr XXXV/432/21 
Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 18 
maja 2021 roku w sprawie inkasa opłaty 
miejscowej

Wprowadza się wykaz inkasentów opła-
ty miejscowej, zaktualizowany poprzez wy-

kreślenie osób nie będących już inkasen-
tami oraz dopisanie nowych inkasentów. 
Wskazane osoby są osobami fizycznym 
i prawnymi, które zgodnie z CEIDG i KRS 
posiadają status przedsiębiorcy.

UCHWAŁA NR LI/611/22
w sprawie wyrażenia zgody na zamianę 
nieruchomości

Celem dokonania zamiany jest: 
- nabycie przez Gminę Międzyzdroje 

nieruchomości będącej własnością Skarbu 
Państwa, na której obecnie znajduje się Po-
sterunek Powiatowej Państwowej Straży 
Pożarnej w Kamieniu Pomorskim, 

- nabycie przez Skarb Państwa nierucho-
mości będącej własnością Gminy Między- 
zdroje, na potrzeby Komendy Powiatowej 
Państwowej Straży Pożarnej w Kamieniu 
Pomorskim, w celu budowy nowej siedziby 
PPSP.

UCHWAŁA NR LI/612/22
w sprawie wyrażenia zgody na nabycie 
nieruchomości budynkowej

Zamiarem Gminy Międzyzdroje oraz 
Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Jana 
Kochanowskiego jest doprowadzenie do 
wygaśnięcia prawa użytkowania wieczyste-
go ustanowionego na działkach nr 135/2,  
nr 135/3 i nr 135/4, przed upływem okre-
su, na jaki zostało ustanowione.

UCHWAŁA NR LI/613/22
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż 
nieruchomości

Proponuje się przeznaczyć do sprzeda-
ży działkę nr 2/8, obręb 24 - Lubin, o po-
wierzchni 0,5935, położoną w Lubinie.

UCHWAŁA NR LI/614/22
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż 
nieruchomości

Proponuje się przeznaczyć do sprzedaży 
działkę nr 128/11, obręb 24 - Lubin, o po-
wierzchni 0,1898, położoną przy ul. Geode-
zyjnej w Lubinie.

UCHWAŁA NR LI/615/22
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż 
nieruchomości

Proponuje się przeznaczyć do sprzedaży 
następujące działki: 

a) zabudowaną działkę nr 372 o po-
wierzchni 0,0215 ha, położoną przy ul. Nie-
podległości 

b) zabudowaną działkę nr 373 o po-
wierzchni 0,0284 ha, położoną przy ul. Nie-
podległości 14 w Międzyzdrojach. Działka 
nr 373 zabudowana jest budynkiem miesz-
kalnym oraz budynkiem niemieszkalnym, 
który częściowo usytuowany jest również 
na działce nr 372.

UCHWAŁA NR LI/616/22
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż 
nieruchomości oraz na odstąpienie od 
zbycia nieruchomości w drodze przetargu

Gmina Międzyzdroje wydzierżawi-
ła część działki nr 83/1, obręb 20 miasta 
Międzyzdroje, o powierzchni 0,0320ha, na 
okres 30 lat począwszy od dnia od dnia 1 
stycznia 2010 r., z przeznaczeniem na bu-
dowę obiektu gastronomiczno-hotelowego 
z zapleczem socjalnym, technicznym i han-
dlowym oraz odpowiednią infrastrukturą 
techniczną. Dzierżawca wystąpił do Bur-
mistrza Międzyzdrojów o nabycie dzierża-
wionej działki w trybie bezprzetargowym, 
w związku ze spełnieniem warunków umo-
wy dzierżawy i zrealizowaniem zamierzonej 
inwestycji.

UCHWAŁA NR LI/617/22
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż 
nieruchomości oraz na odstąpienie od 
zbycia nieruchomości w drodze przetargu

Gmina Międzyzdroje wydzierżawi-
ła część działki nr 83/1, obręb 20 miasta 
Międzyzdroje, o powierzchni 0,0305 ha, na 
okres 30 lat począwszy od dnia od dnia 1 
stycznia 2010 r., z przeznaczeniem na bu-
dowę obiektu gastronomiczno-hotelowego 
z zapleczem socjalnym, technicznym i han-
dlowym oraz odpowiednią infrastrukturą 
techniczną. Dzierżawca wystąpił do Bur-
mistrza Międzyzdrojów o nabycie dzierża-
wionej działki w trybie bezprzetargowym, 
w związku ze spełnieniem warunków umo-
wy dzierżawy i zrealizowaniem zamierzonej 
inwestycji.

UCHWAŁA NR LI/618/22
w sprawie zaopiniowania zamiaru sprze-
daży nieruchomości przez Międzyzdrojskie 
Towarzystwo Budownictwa Społecznego 
Sp. z o.o.

W związku z przeniesieniem siedziby 
Spółki z dniem 01.09.2022 r. z nierucho-
mości przy ul. Cichej 2 do nowego obiektu 
Budynku Administracji Publicznej, istnieje 
konieczność sprzedaży nieruchomości, po-
dyktowana optymalizacją bieżących kosz-
tów ponoszonych przez Spółkę na utrzy-
manie nieruchomości oraz pozyskaniem 
środków na wkład własny przy realizacji 
przyszłych inwestycji MTBS Sp. z o.o.

UCHWAŁA NR LI/619/22
w sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie 
nieruchomości

W związku z wnioskiem Stowarzyszenia 
Lokalna Grupa Rybacka „Zalew Szczeciń-
ski” o zawarcie umowy najmu pomieszczeń 
o łącznej powierzchni 61,7m2, położonych 
na II piętrze nowo wybudowanego Budyn-
ku Administracji Publicznej, położonego 
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PLAN DYŻURÓW 
RADNYCH RADY MIEJSKIEJ 

W MIĘDZYZDROJACH

DYŻURY ODBYWAJĄ SIĘ W KAŻDĄ 
ŚRODĘ OD GODZ. 15.30 DO 16.30 
W URZĘDZIE MIEJSKIM,   PLAC  
RATUSZOWY 1 – POKÓJ NR 101/102

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

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

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

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

na działce nr 568/33, na potrzeby siedziby 
Biura Stowarzyszenia, proponuje się prze-
znaczyć ww. pomieszczenia do wynajęcia 
w trybie bezprzetargowym na okres 3 lat.

UCHWAŁA NR LI/620/22
w sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie 
nieruchomości oraz na odstąpienie od 
obowiązku przetargowego trybu zawarcia 
umowy najmu

W związku z wnioskiem spółki MTBS  
Sp. z o.o. o zawarcie umowy najmu po-
mieszczeń o łącznej powierzchni 246,2m2, 
położonych na II piętrze nowo wybudowa-
nego Budynku Administracji Publicznej, po-
łożonego na działce nr 568/33, na potrze-
by siedziby MTBS Sp. z o.o., proponuje się 
przeznaczyć ww. pomieszczenia do wynaję-
cia w trybie bezprzetargowym na okres do 
dnia 31 grudnia 2036 r.

UCHWAŁA NR LI/621/22
w sprawie wyrażenia zgody na wydzierża-
wienie nieruchomości oraz na odstąpienie 
od obowiązku przetargowego trybu zawar-
cia umowy dzierżawy

W związku z wnioskiem dotychczaso-
wego dzierżawcy terenu usytuowanego 
pod tarasem od strony północnej Molo, 
stanowiącego część działki nr 70/12 o po-
wierzchni 284m2, wykorzystywanego na 
lokal użytkowy z działalnością gastrono-
miczno-handlową oraz kulturalno-rozryw-
kową, o zawarcie kolejnej umowy dzierża-
wy, proponuje się przeznaczyć część działki 
do wydzierżawienia w trybie bezprzetargo-
wym na okres 10 lat.

UCHWAŁA NR LI/622/22
w sprawie wyrażenia zgody na wydzierża-
wienie nieruchomości oraz na odstąpienie 
od obowiązku przetargowego trybu zawar-
cia umowy dzierżawy

W związku z wnioskiem dotychczasowe-
go dzierżawcy terenu, stanowiącego część 
działki nr 173/12 obręb 21 miasta Mię-
dzyzdroje o powierzchni 5.000m2, położo-
nego przy ulicy Przy Wodociągach w Mię-
dzyzdrojach, wykorzystywanego dotąd na 
park linowy, proponuje się przeznaczyć do 
wydzierżawienia ww. teren na okres 5 lat 
z przeznaczeniem na prowadzenie dotych-
czasowej działalności.

UCHWAŁA NR LI/623/22
w sprawie wyrażenia zgody na wydzierża-
wienie nieruchomości oraz na odstąpienie 
od obowiązku przetargowego trybu zawar-
cia umowy dzierżawy

W związku z wnioskiem Wodnego 
Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego 
Województwa Zachodniopomorskiego 
o wydzierżawienie na okres 30 lat, nieru-
chomości stanowiącej działkę nr 7/31, ob-
ręb 16 miasta Międzyzdroje, o powierzch-
ni 0,2402 ha, na potrzeby realizacji zadań 
statutowych, proponuje się przeznaczyć 
przedmiotową działkę do wydzierżawienia 
w trybie bezprzetargowym na okres 30 lat.

UCHWAŁA NR LI/624/22
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż 
nieruchomości

Proponuje się przeznaczyć do sprzedaży 
część nieruchomości, będącej własnością 
Gminy Międzyzdroje, stanowiącej: 

1) działkę nr 66/3, obręb 25 - Wicko, 
o powierzchni 0,3430 ha, 

2) działkę nr 66/4, obręb 25 - Wicko, 
o powierzchni 1,1779 ha,

UCHWAŁA NR LI/625/22
w sprawie wprowadzenia zasad i trybu 
przeprowadzenia na terenie gminy Mię-
dzyzdroje konsultacji społecznych w spra-
wie Międzyzdrojskiego Budżetu Obywatel-
skiego na 2023 rok

Ustala się przeprowadzenie na terenie 
Gminy Międzyzdroje konsultacji społecz-
nych w sprawie Międzyzdrojskiego Budżetu 
Obywatelskiego na 2023 rok i wprowadze-
nie Regulaminu określającego zasady i tryb 
przeprowadzania konsultacji społecznych 
w powyższej sprawie. 

UCHWAŁA NR LI/626/22
w sprawie przystąpienia do sporządzenia 
zmiany miejscowego planu zagospoda-
rowania przestrzennego miasta Między-  
zdroje na terenie ograniczonym ulicami: 
Nowomyśliwską i Polną

Przystąpiono do sporządzenia zmiany 
powyższego miejscowego planu zagospo-
darowania przestrzennego.

UCHWAŁA NR LI/627/22 
w sprawie przystąpienia do sporządzenia 
zmiany miejscowego planu zagospoda-
rowania przestrzennego Nowe Centrum 
- teren M.1 w Międzyzdrojach

Przystąpiono do sporządzenia zmiany 
powyższego miejscowego planu zagospo-
darowania przestrzennego.

UCHWAŁA NR LI/628/22
w sprawie zmiany uchwały nr XLI/396/13 
Rady Miejskiej w Międzyzdrojach w spra-
wie utworzenia gminnej jednostki budżeto-
wej Żłobek Miejski w Międzyzdrojach oraz 
nadania jego statutu

Zmiana nazwy Żłobka wymaga zmiany 
jego statutu. Wraz z wpisaniem do statutu 
nowej nazwy placówki, dokonuje się ko-
rekty innych postanowień statutowych, 
z uwzględnieniem potrzeb organizacyjnych 
placówki oraz osób z niej korzystających.

UCHWAŁA NR LI/629/22
w sprawie zatwierdzenia Zarządzeń Po-
rządkowych Burmistrza Międzyzdrojów

Z uwagi na wystąpienie bezpośrednie-
go zagrożenia życia i zdrowia ludzi oraz 
zwierząt wprowadzono na terenie Gminy 
Międzyzdroje bezpośredni zakaz kontaktu 
z wodami Odry, w tym Zalewu Szczeciń-
skiego.

UCHWAŁA NR LI/630/22
w sprawie rozpatrzenia petycji z dnia 
22.07.2022 r. o utworzenie Młodzieżowej 
Rady Gminy

Uznano petycję z dnia 22.07.2022 r. 
o utworzenie Młodzieżowej Rady Gminy za 
bezzasadną.

UCHWAŁA NR LI/631/22
w sprawie rozpatrzenia wniosku z dnia 
10.08.2022 r. w sprawie lepszego oznako-
wania Strefy Płatnego Parkowania

Uznano wniosek z dnia 10.08.2022 r. 
w sprawie lepszego oznakowania Strefy 
Płatnego Parkowania za zasadny.

***
Wszystkie uchwały są zamieszczone na 

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

Jan Węglorz
Przewodniczący Rady Miejskiej

Grażyna IWASZCZYSZYN  28.09. 
Ewelina JAKUBOWSKA  05.10.
Dorota KLUCHA  12.10.
Jarosław MAZUR  19.10.
Krystian MAZUR  26.10.
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AKTUALNOŚCI, OGŁOSZENIE

Zapraszamy wszystkich 
mieszkańców do zgłaszania 
swoich projektów i wspólne-
go decydowania o tym, jakie 
nowe zadania lub działania 
powinny być zrealizowane na 
rzecz społeczności lokalnej, 
czy jak może wyglądać prze-
strzeń wokół Nas. 

Mamy już doświadczenie, 
są już efekty realizacji Pań-
stwa pomysłów. Przy placów-
kach oświatowych  powstały 
nowe place zabaw, dzieci 
w obu szkołach mogą zdrowo 
spożywać posiłki, miłośnicy 
literatury mogą nieodpłatnie 
korzystać z e-booków i audio-
booków lub brać udział w im-
prezach, czy zawodach spor-
towych z wykorzystaniem no-
wych urządzeń oraz sprzętu 
do gry i zabawy, itp. 

- To doskonała okazja do 
realizacji swoich pomysłów na 
rzecz społeczności lokalnej lub 
wybranych grup docelowych 
oraz decydowania o tym co 
jest potrzebne i ważne w na-
szej gminie. Ciekawi jesteśmy 
jakie pomysły przedstawicie 
nam Państwo na 2023 r. Re-
alizacja zadań w ramach MBO 
jest po to, żeby nasza gmina 
była przyjazna dla mieszkań-
ców, żeby stworzyć przestrzeń 

O G Ł O S Z E N I E
Zarząd MTBS Sp. z o.o. uprzejmie informuje, iż planowany jest pierwszy przetarg ustny nieograniczony 

na sprzedaż zabudowanej nieruchomości stanowiącej działkę nr 34 o powierzchni 586 m2, położonej przy ulicy Cichej 2 
w Międzyzdrojach, obręb 20 miasta Międzyzdroje, dla której Sąd Rejonowy w Świnoujściu 

Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą numer SZ1W/00002887/0.

Nieruchomość zabudowana dwoma odrębnymi wolnostojącymi obiektami:
I obiekt wolnostojący, wykonany w technologii tradycyjnej, ilość kondygnacji 2 (w tym poddasze użytkowe), podpiwniczony,  
o dwuspadowym dachu, o powierzchni użytkowej 108,20 m2. Stan obiektu: obiekt w zadowalającym stanie technicznym.
II obiekt wolnostojący, wykonany w technologii tradycyjnej, ilość kondygnacji 2, z płaskim dachem, o powierzchni użytkowej 
111,90 m2. Stan obiektu: obiekt w zadowalającym stanie technicznym.

Przeznaczenie nieruchomości określono na podstawie decyzji o warunkach zabudowy określającej warunki do zabudowy dział-
ki obiektem usługowym. Na powyższej podstawie określono przeznaczenie nieruchomości: tereny inwestycyjne i zurbanizo-
wane.

Dodatkowe informacje można uzyskać w siedzibie MTBS Sp. z o.o. lub telefonicznie pod numerem 605 579 533
Termin przetargu wraz z warunkami przystąpienia zostanie wyznaczony w najbliższych dniach.

Z poważaniem
Dorota Zacharewicz-Siarska

Prezes Zarządu MTBS Sp. z o.o.
Międzyzdrojskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. Plac Ratuszowy 1, 72-500 Międzyzdroje

NIP 855-14-48-657 | Regon 811243605 | tel. 605 579 533 | e-mail: mtbs2@miedzyzdroje.pl
Sąd Rejonowy Szczecin — Centrum w Szczecinie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS: 0000062068

„Sekretem zmiany jest skupienie całej energii nie na walce z tym co stare, ale na budowaniu tego co nowe”  –  Sokrates 

Szanowni Mieszkańcy Gminy Międzyzdroje,
30 września 2022 r. ruszamy z 4. edycją Międzyzdrojskiego Budżetu Obywatelskiego na 2023 r.  

dla rodziny w otoczeniu natu-
ry, żeby najmłodsi mieli swoje 
miejsce zabaw i rekreacji, a se-
niorzy - miejsce relaksu i wy-
poczynku, żeby każdy znalazł 
coś dla siebie, bez względu na 
wiek, płeć, czy status społecz-
ny – podkreśla Mateusz Bo-
bek Burmistrz Międzyzdro-
jów. 

Na 2023 rok planujemy 
przeznaczyć kwotę wyższą 
niż w latach ubiegłych - ogó-
łem 270 000,00 zł, w tym 
na zadania inwestycyjne – 
210 000,00 zł, po 70 000,00 
zł na jeden projekt i 60 000,00 
zł na zadania społeczne, po 
6 000,00 zł na jeden projekt. 

Trochę inwencji, dobrych 
pomysłów, determinacji i za-
angażowania w uzyskanie po-
parcia dla swojego projektu 
i można coś zrobić dla dobra 
naszych mieszkańców, a tym 
samym dla siebie. 

Wystarczy tylko chcieć! 
Jesteśmy otwarci na Państwa 
propozycje. 

Zapraszamy do udziału 
i zgłaszania swoich propozycji 
zadań i projektów do realizacji 
w ramach MBO na 2023 r.

Wnioski można będzie po-
brać ze strony miejskiej www.
miedzyzdroje.pl w Strefie 

Mieszkańca, w zakładce Bu-
dżet Obywatelski na 2023 r.  

Jadwiga Bober
Referat Promocji, 

Kultury i Turystyki

Kontakt: 91 327 56 54 
         lub 91 327 56 68
um_przemyslawwiniarski@
miedzyzdroje.pl lub um_blazej-
karasiewicz@miedzyzdroje.pl
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W 2022 roku przypada dwu-
setna rocznica wydania „Bal-
lad i romansów” w pierwszym 
tomie „Poezyj” Adama Mic-
kiewicza. Rok ten został też 
ogłoszony  przez polski Sejm 
Rokiem Romantyzmu Polskie-
go.

Spośród 14 utworów wy-
braliśmy 4: „Świteź”, „Świte-
ziankę”, „Panią Twardowską” 
i „Lilije”. Okrasiliśmy to muzy-
ką m.in. z musicalu „Pan Twar-
dowski” (1990 rok) i repertu-
aru folkmetalowego zespołu 
Percival Schuttenbach. Czy-
taliśmy o zdradzie w miłości, 
o  zbrodni dokonanej na mężu 
przez niewierną żonę, ale 

Uczestnicy Środowiskowego 
Domu Samopomocy  w Mię-
dzyzdrojach, prowadzonego 
przez PSONI koło w Wolinie, 
mają  nieograniczone moż-
liwości dostępu do świata 
zewnętrznego oraz nowinek 

technicznych poprzez dosko-
nale wyposażoną pracownię 
komputerową. Do dyspozycji 
uczestników  placówki jest 
sześć stanowisk komputero-
wych, drukarki  wykonujące  
druk różnego formatu, lami-
narki, bindownica umożliwia-
jącą poukładanie dokumen-
tów, aparaty cyfrowe, rzutnik 
do projekcji filmów oraz zdjęć 
dokumentujących naszą dzia-
łalność.

Dużym zainteresowaniem 
seniorów cieszą się zajęcia 
manualne z piaskiem senso-
rycznym na podświetlanej 
tablicy. Rozwija się własna 
twórczość, koncentracja, sty-
muluje zmysł wzroku i dotyku. 
Precyzyjne ruchy dłoni mają 
kontakt z piaskiem wzmac-
niając motorykę małą i pobu-
dzając zakończenia nerwowe 
w opuszkach palców. Senio-
rzy tworzą rysunki na piasku 
różnymi metodami wypraco-
wanymi przez siebie.

 Dzięki zastosowaniu pro-
jektorów świetlnych możemy 
przenieść się na plażę i ob-
serwować nadchodzące fale 
i usłyszeć odgłosy delfinów  
oraz innych mieszkańców 
podwodnego świata. Wy-
korzystujemy światło zimne 
np. opadające lodowe gwiaz-
dy, ciepłe - imitacja zachodu 
słońca, stałe lub pulsacyjne 
w zależności od upodobań 
i stanu zdrowia seniora. Do-
pełnieniem zajęć jest aroma-
terapia, stosujemy zapachy 
z dyfuzora. Ulubionym  jest 
zapach „ozonowy” podczas 
słuchania odgłosu burzy, czy 

Narodowe Czytanie
3 września 2022 roku w ramach 11. edycji Narodowego Czytania nasi nauczyciele wraz 
z burmistrzem Gminy, dyrektorem MDK i reprezentacją Miejskiej Biblioteki Publicznej, 
na scenie przy Alei Gwiazd czytali „Ballady i romanse” Adama Mickiewicza. O lekturze, 
jak co roku, zadecydowała para prezydencka. 

też  o zmaganiach historycz-
nej Litwy z wojskami ruskimi. 
Krótko mówiąc poruszyliśmy 
tematy ponadczasowe i ra-
czej obnażające tę ciemniejszą 
stronę ludzkiej natury. Na tym 
tle żartobliwa historia pana 

Twardowskiego, który zaprze-
dał duszę diabłu, a potem pró-
bował się wymigać od pójścia 
do piekła, stanowiła na pewno 
pożądaną odmianę.

Całą naszą akcją wpisali-
śmy się w Pożegnanie Lata 

z Radiem Szczecin, stąd uryw-
ki czytania można zobaczyć 
w materiałach video zareje-
strowanych przez to medium. 
Serdeczne podziękowania dla 
biorących udział w sobotniej 
akcji nauczycieli oraz dla osób 
wspierających nas w akcji.

Czas szykować się do „Nad 
Niemnem” Elizy Orzeszkowej 
za rok! 

Dorota Sielewicz
Zdjęcie: 

Małgorzata Olborska 
– Miejska Biblioteka Publiczna

Zajęcia z Terapii Sensorycznej
Klub Senior+ wyposażony jest w sprzęt do prowadzenia zajęć 
z Terapii Sensorycznej. Z wiekiem obniża się sprawność układu 
nerwowego, gdzie organizm zbyt mocno lub zbyt słabo reaguje 
na bodźce m.in. dotykowe, wzrokowe, zapachowe.

zapach kwiatów łąki podczas 
śpiewu ptaków.

Dbamy o usprawnianie 
motoryczne. Bose spacery 
po ścieżkach sensorycznych 
o różnorodnych fakturach, 
pneumatycznych podusz-
kach, dyskach balansowych. 
Poprawiamy sprawność stóp, 
wzmacnianie mięśni, korygu-
jemy niedoskonałości, zmę-
czenie i poprawiamy ogólne 
samopoczucie. Masaże pi-
łeczkami sensorycznymi po-
budzają krążenie i  urozmaica-
ją wrażenia dotykowe. Bardzo 
ważne są ćwiczenia koordy-
nacji i prawidłowa postawa 
ciała, która zmienia się wraz 
z wiekiem.

Zapraszamy do naszej ma-
łej Sali Doświadczenia Świata.

Bożena Daniluk
Terapeuta

Okno na świat 
– nowoczesna pracownia komputerowa w  ŚDS

Uczestnicy w ramach zajęć 
przyswajają nowe umiejętno-
ści  i kompetencje z zakresu  
nauki pisania na klawiaturze 
komputerowej, wyszukiwania 
informacji w sieci, nauki edy-
cji tekstu oraz obsługi pocz-
ty elektronicznej, tworzenia 
prostej grafiki komputerowej. 
Doskonalą  umiejętności tech-
niczne  tj. posługiwanie się 
aparatem cyfrowym,  skane-
rem. W pracy z komputerem 
wykorzystywane są gry i pro-
gramy edukacyjne w celu pod-
trzymania i rozwijania umie-
jętności nabytych na  wcze-
śniejszym etapie nauczania.

Pracownia komputerowa 
ma na celu kształtowanie  sa-
moobsługi  i zaradności w pra-
cy z komputerem,  samodziel-
nej obsługi tego sprzętu w ży-
ciu codziennym oraz naukę  
korzystania z możliwości In-
ternetu.

W ramach pracowni 
uczestnicy ŚDS realizują tre-
ning umiejętności interper-
sonalnych i rozwiązywania 
problemów, umiejętności 
spędzania czasu wolnego oraz 
trening budżetowy. 

Aleksandra Antosiak 
Terapeuta zajęciowy 
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Worek medali otworzył Szy-
mon Kozłowski, który w biegu 
na 100 m zdobył złoty medal 
uzyskując nowy rekord życio-
wy 11,90 PB, Szymon również 
wystartował w biegu na 300 m 
gdzie zdobył brązowy medal  
z wynikiem 38,70. Kolejny 
złoty medal zdobyła Nela 
Zygmunt w biegu na 300 m 
ppł - 47,68 PB nowy rekord 
życiowy oraz dziesiąty wynik  
w Polsce w kategorii U16. 
Trzeci złoty medal dorzuciła 
Hanna Owczaruk w biegu na 
300 m nie dała szans swoim 
rywalkom osiągając bardzo 
dobry rezultat 41,89. Piąty 
srebrny medal dla naszego 
klubu wywalczyła sztafeta 
4x100 m w składzie: Hanna 
Wołkow, Nela Zygmunt, Ame-
lia Skupin, Hanna Owczaruk  
z czasem 53,15. Wyjazd na 
zawody dofinansowany został  
z budżetu Gminy Międzyzdro-
je.

Pozostałe wyniki naszych 
zawodników:

Spośród startujących w mitin-
gu w Białogardzie należy wyróż-
nić wynik Mai Czajkowskiej U14, 
która w biegu na 200m uzyskała 
czas 27,56 PB co jest obecnie 
czwartym wynikiem w Polsce w 
kategorii U14. Szymon Kozłowski 
U16 w biegu na 300m ppł popra-
wił kolejny rekord życiowy, który 
wynosi obecnie 42,31 PB. Artur 
Udycz U20 w skoku w dal rów-
nież poprawia życiówkę wynikiem 
6,20 PB. Już w najbliższy week-
end nasi zawodnicy wystartują w 
Poznaniu w Międzywojewódzkich 
Mistrzostwach Młodzików U16 
(wielkopolska-zachodniopomor-
skie) gdzie powalczą o kwalifika-
cje na Mistrzostwa Polski. Wyjazd 
na zawody dofinansowany został 
z budżetu Gminy Międzyzdroje.

Pozostałe wyniki naszych za-
wodniczek i zawodników: 

Artur Udycz U20 100 m 
- 11,58, Szymon Kozłowski 

Hanna Owczaruk 
z najlepszym wynikiem w Polsce
Zawodniczka Akademii Lekkoatletycznej Międzyzdroje Hanna 
Owczaruk U16 podczas mitingu w Białogardzie uzyskała najlep-
szy wynik w Polsce w kategorii U16 w biegu na 1000 m - 2:53,86 
PB. Wynik uzyskany przez Hanię to oczywiście nowy rekord ży-
ciowy oraz nowy rekord województwa na tym dystansie. 

U16 100 m - 12,18, 110 m 
ppł - 17,83, Hanna Szymańska 
U18 100 m - 14,34, oszczep - 
28,31m PB, Kacper Caban U16 
wieloskok - 10,69 PB, skok w 
dal - 4,64, Maja Czajkowska 
U14 100 m - 13,47, Zofia Stefań-
ska U14 100 m - 13,99 PB, skok 
w dal - 4,38 PB, Wiktoria Kalem-
ba U20 100 m - 13,97 PB, Han-
na Wołkow U16 100 m - 14,33, 
skok w dal - 4,48, Lilianna Lesz-
czyńska U12 100 m - 15,23 PB, 
skok w dal - 3,50, Martyna Trojan 
U14 100 m - 15,38 PB, skok w dal 
- 3,23, Marika Tymińska U12 100 
m - 15,58 PB, skok w dal - 3,39, 
Marta Wołkow U16 wzwyż - 130 
cm, w dal - 4,30, Faustyna Kmera 
U14 200 m - 32,04 PB, skok w dal 
- 3,54 PB, Iga Kowalska U12 200 
m - 36,11, skok w dal - 3,50 PB, 
Amelia Skupin U16 200 m - 28,90 
PB

Zarząd AL Międzyzdroje

Grad medali dla AL Międzyzdroje
Zawodnicy i zawodniczki Akademii Lekkoatletycznej Międzyzdroje 27 sierpnia wystartowali w  Mistrzostwach  
Województwa Młodzików U16 w lekkoatletyce w Szczecinie. 

• Marta Wołkow – skok  
 wzwyż - 135cm, wieloskok 
 - 8,81
•  Hanna Wołkow – skok w 
 dal - 4,52 PB
•  Wiktoria Kalemba – 100 m 
 - 14,08 SB i 200 m - 28,63 
 PB
•  Hanna Szymańska – 100 m 
 - 14,03 SB i 200 m - 29,00 
 PB
•  Faustyna Kmera – 100 m - 
 15,79 i skok w dal - 3,44
•  Martyna Trojan – 100 m   
 15,88 i skok w dal - 3,63
•  Maja Czajkowska – 100 m  
 - 13,36 i skok w dal - 4,08
•  Artur Udycz – 100 m - 11,64

Od września zapraszamy 
na treningi dzieci i młodzież, 
która chce rozpocząć przygo-
dę z lekkoatletyką w naszym 
klubie. Treningi w grupach 
roczniki 2015 - 2012 oraz 
2011 i starsze. Telefon do 
trenera 665 722 607 (ilość 
miejsc w grupach ograniczo-
na) www.almiedzyzdroje.pl

Zarząd 
AL Międzyzdroje
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Worek z medalami otwo-
rzyła Hanna Owczaruk w bie-
gu na 600 m - 1:34,85, która 
zdobyła złoty medal nie dając 
szans swoim rywalkom. Pew-
ny złoty medal zdobyła Nela 
Zygmunt w biegu na 300 m 
ppł - 47,54 PB (nowy rekord 
życiowy). Srebrny medal wy-
walczył Szymon Kozłowski w 
biegu na 300 m ppł - 41,19 
PB (nowy rekord życiowy). 
Cała trójka zawodników uzy-
skała awans do Mistrzostw 
Polski Młodzików U16, któ-
re odbędą się w dniach 24-

By zaliczyć jesienną rundę 
MBL należy wziąć udział w 
minimum trzech zawodach. 
Zawody odbywają się w ka-
tegoriach bieg i nordic wal-
king, na różnych dystansach, 
a każdy uczestnik zostanie 
sklasyfikowany wg kategorii 

wiekowej i płci. Zgłoszenia 
do biegu można dokonywać 
elektronicznie na www.proti-
ming.pl lub w dniu zawodów, 
w biurze zawodów od godz. 
10:00. Biuro zawodów znaj-
duje się na terenie Ośrodka 
Wczasowego Stilo, przy ul. 
Gryfa Pomorskiego 78, gdzie 
zlokalizowany jest również 
bezpłatny parking. Zgod-
nie z regulaminem naszej ligi 
warunkiem uczestnictwa w 
klasyfikacji generalnej jest 
wystartowanie przynajmniej 

Trzy medale AL Międzyzdroje w Poznaniu
Znakomicie spisali się zawodnicy i zawodniczki Akademii Lek-
koatletycznej Międzyzdroje podczas odbywających się 10 
września br. w Poznaniu Międzywojewódzkich Mistrzostwach 
Młodzików U16. Zdobyliśmy dwa złote i jeden srebrny medal. 

25.09.2022 r. w Lublinie.
Pozostałe wyniki naszych 

zawodników: 
Kacper Caban skok w dal-

5,03 PB, Amelia Skupin 300 
m - 46,64, Nela Zygmunt 
wzwyż - 145cm, Marta Woł-
kow wzwyż - 130cm, sztafeta 
4x100 m - 56,86 (Hanna Woł-
kow, Marta Wołkow, Amelia 
Skupin, Hanna Owczaruk). 

Wyjazd na zwody został 
dofinansowany z budżetu 
Gminy Międzyzdroje.

Zarząd
AL Międzyzdroje

MBL 2022 - EDYCJA JESIENNA
Jesteście gotowi? 2 października rozpoczynamy jesienną edycję Międzyzdrojskiej Ligi Biegowej 2022. W rundzie 
jesiennej, podobnie jak poprzednio, nasze spotkania biegowe odbywać się będą zawsze w niedzielę o godz. 12:00,  
w następujących terminach: 2 i 16 października, 6 i 20 listopada. 

w 6 zawodach w tym w 3 w 
edycji wiosennej i 3 w edycji 
jesiennej. 

Jak przyznaje burmistrz 
Mateusz Bobek: - W edycji 
wiosennej Międzyzdrojskiej 
Ligi Biegowej sklasyfikowali-
śmy 20 zawodników, chociaż 

łącznie udział w niej wzięło 
55 uczestników. Liczymy na 
większą frekwencję, choć  
i tak, jak na pierwszy rok na-
szego działania, jest całkiem 
nieźle. Bardzo żałuję, że ze 
względów zdrowotnych tym 
razem będę się tylko przy-
glądał. Wszystkim zawodni-
kom życzę udanych startów, 
radości z biegania i nowych 
życiówek. 

Przypominamy, że orga-
nizowane wydarzenie jest 
bezpłatne. Więcej informa-

cji można uzyskać na profilu 
Facebook @Miedzyzdrojska-
LigaBiegowa lub www.mie-
dzyzdroje.pl. 

Do zobaczenia na starcie, 
czekamy na Was!

Anetta Czyżak
UM Międzyzdroje
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AKTUALNOŚCI, OGŁOSZENIE

Z dniem 4 października 2022 r. Woliński 
Park Narodowy wprowadzi opłaty za 
wstęp do Parku. Obowiązek wprowa-
dzenia opłat wynika z przepisów Rozpo-
rządzenia Ministra Klimatu i Środowiska 
z dnia 14 września 2021 r. w sprawie 
parków narodowych lub niektórych ich 
obszarów, gdzie za wstęp pobiera się 
opłaty.

Bilet jednodniowy normalny koszto-
wać będzie 7 zł, a ulgowy 3,50 zł. Dostęp-
ne będą także bilety tygodniowe i pół-
roczne. Zwolnienie z opłat obejmować 
będzie mieszkańców gmin położonych 
w granicach parku narodowego i gmin 
graniczących z parkiem narodowym, tj. 
gminy Międzyzdroje, gminy Wolin, gmi-
ny Dziwnów oraz Miasta Świnoujście. 
Z opłat zwolnieni będą: dzieci w wieku 
do 7 lat, uczniowie szkół i studenci odby-
wający zajęcia dydaktyczne w parku na-
rodowym oraz członkowie rodziny wielo-
dzietnej posiadający ważną Kartę Dużej 
Rodziny. Dodatkowo wprowadzone zo-
stały także ulgi m.in. dla: uczniów szkół 
i studentów, emerytów i rencistów, osób 
niepełnosprawnych oraz żołnierzy służby 

Konsultacje i terapia psychologiczna, psychoterapia 
systemowa, behawioralno-poznawcza, 
pomoc i doradztwo pedagogiczne 
(budynek Nowe Centrum), rejestracja telefoniczna: 
tel. 91 327 83 68, 328 03 11/053
•  Roksana Nowodworska, psycholog, psychoterapeuta
•  Izabela Kiljan psycholog, psychoterapeuta
•  Marta Lawręc psycholog
•  Aleksandra Kruczek psycholog
•  Monika Dubowska Pomoc i doradztwo pedagogiczne

Pomoc psychologiczna, interwencja kryzysowa, terapia par 
(Ratusz)
•  Ewa Aksman specjalista pomocy psychologicznej, 
 tel. 91 327 83 68, 328 10 53, 509 572 167
•  Małgorzata Musialska specjalista pomocy 
 psychologicznej, 
 tel. 91 327 83 68, 328 03 11, 509 272 868

Poradnia Terapii Uzależnień w Międzyzdrojach  (Ratusz) 
•  Jerzy Moroz psychoterapeuta uzależnień, 
 tel. 664 372 048
•  Aneta Całus psychoterapeuta uzależnień, 
 tel. 501 788 894
•  Marzena Kowalska psychoterapeuta uzależnień, 
 tel. 508 096 792
•  Anna Głowacka psychoterapeuta uzależnień, 
 tel. 536 857 368 
•  dr Krzysztof Klepacki lekarz psychiatra

Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w 
Rodzinie (Ratusz), tel. 91 328 03 11
• Iwona Skórkowska Przewodnicząca Zespołu, specjalista 
 z zakresu pomocy ofiarom przemocy w rodzinie

Bezpłatna pomoc dla mieszkańców Gminy Międzyzdroje
Świetlica Środowiskowa „ISKIERKA” (budynek po gimna-
zjum), tel. 508 480 466
• Ewa Horbań Kierownik Placówki 

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 
(budynek po gimnazjum) tel. 508 480 466
• Ewa Horbań Przewodnicząca Komisji

Program psychoedukacyjny dla osób doznających 
przemocy oraz dla osób stosujących przemoc, 
Praca terapeutyczna w środowisku domowym u rodzin
 z problemem przemocy bądź zagrożonych przemocą 
(Ratusz), tel. 91 327 83 68, 501 788 894
• Aneta Całus specjalista z zakresu pomocy ofiarom 
 przemocy w rodzinie  

Środowiskowa opieka psychiatryczna, 
tel. 501 788 894, 913 27 83 68
• Aneta Całus pielęgniarka, psychoterapeuta uzależnień 
 wraz z lekarzem psychiatrą

Konsultacje prawne 
(Ratusz), tel. 91 328 10 53, 91 328 03 11
• Sylwia Juźwiak prawnik

Klub Abstynenta „Rozwaga”, ul. Cicha 2 (budynek MTBS) 
tel. 91 328 27 30
• Zofia Durka gospodarz Klubu, od poniedziałku do soboty 
 godz.16.00 - 20.00

Pomoc kierowana do osób z terenu Gminy Międzyzdroje  
w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomani.

Mieszkańcy gmin w których znajduje się Park zwolnieni z opłat

WPN wprowadza opłaty za wstęp do Parku

czynnej. Opłaty za wstęp na teren Wo-
lińskiego Parku Narodowego nie będą 
pobierane w dniach 1 marca (dzień utwo-
rzenia Wolińskiego Parku Narodowego) 
oraz 24 maja (Europejski Dzień Parków 
Narodowych). Szczegółowe informacje 
dotyczące opłat za wstęp do WPN do-
stępne na stronie internetowej Parku. 

Bilety będzie można nabyć poprzez 
nowy system sprzedaży biletów on-
-line dostępny na stronie www.ebilety.
wolinpn.pl oraz w kasach stacjonarnych 
w Muzeum Przyrodniczym i Zagrodzie 
Pokazowej Żubrów. Do końca roku na 
szlakach przy granicy parku ustawione 

zostaną tablice informacyjne z QR-koda-
mi, które po zeskanowaniu przekierują na 
stronę z płatnościami za wstęp do Parku. 
Przed następnym sezonem planuje się 
także zainstalowanie automatów bile-
towych w miejscach o dużym natężeniu 
ruchu turystycznego.

Środki zgromadzone z opłat za wstęp 
do Parku przeznaczone zostaną między 
innymi na rozwój i utrzymanie szlaków 
oraz infrastruktury turystycznej, a także 
na działania związane z ochroną czynną 
cennych siedlisk i gatunków występują-
cych w Parku.

Woliński Park Narodowy
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REKREACJA, KULTURA

RAFAŁEM

KRÓLIKOWSKIM

Miejska Biblioteka
Publiczna
w Międzyzdrojach

SPOTKANIE
Z AKTOREM

WSTĘP WOLNY

11.10.2022
godz. 18.00

Plac Ratuszowy 1

Spotkanie poprowadzi
Marcin Michrowski

Równo w samo południe wystartowało 
„Pożegnanie lata z Radiem Szczecin”. Im-
prezę, przy współpracy z MDK, Biblioteką 
Miejską, KS Fala i LGR Zalew Szczeciński, 

rozpoczęliśmy od Narodowego Czytania, 
które przygotowała Szkoła Podstawowa 
nr 1 im. Bolesława Chrobrego. 

Na Alei Gwiazd wspólnie przygo-
towaliśmy prawdziwy raj dla dzieci.  
W miasteczku Radia Szczecin najwięk-
szym zainteresowaniem cieszyło się ma-
lowanie buziek maluchom. Dzieci budo-
wały konstrukcje z patyczków, grały w pił-
kę i strzelały z łuku. Gmina Międzyzdroje 
przygotowała stoisko promocyjne oraz 

animacje dla dzieci. Prawdziwym hitem 
okazał się „festiwal baniek mydlanych”, 
które to - przy sprzyjających warunkach - 
duże i małe puszczały zarówno dzieci jak 
i dorośli. Tor przeszkód i zabawy z piłką 
przy olbrzymim darcie stanowiły alterna-
tywę dla dzieci starszych. A kto chciał się 
trochę poruszać miał okazję, bo międzyz-
drojska grupa Alifitness z trenerką Alicją 

zaprosiły w rytmach Latino do wspólnego 
zumbowania. Imprezę zakończył recital 
duetu Jackpot ze Szczecina. Małżeństwo 
Maciej i Katarzyna Kazuba to finaliści 
10-edycji programu Must be the Music, 
którzy przenieśli nas w nostalgiczny świat 
polskiej piosenki. Można było usłyszeć  

POŻEGNANIE LATA Z RADIEM SZCZECIN
Wakacje już się skończyły lecz w sobotę 3 września br. nie czuliśmy, że lato 
nieuchronnie dobiega końca. Międzyzdroje witały wszystkich w tym dniu 
słoneczną pogodą, lekką nadmorską bryzą i temperaturą Bałtyku ok. 19 ºC. 
Gorąca atmosfera na Alei Gwiazd udzieliła się wszystkim obecnym. 

i zanucić piosenki Hanny Banaszak, Ewy 
Bem, czy Krystyny Prońko. 

Jak śpiewała Zdzisława Sośnicka” „Że-
gnaj lato na rok, stoi jesień za mgłą, cze-
kamy wszyscy tu, pamiętaj nas i wracaj 
znów”!   

Anetta Czyżak
UM Międzyzdroje
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HISTORIA

Uroczysty apel harcerski na jubileuszu, po-
prowadzony przez druha pwd. Mateusza 
Szymczaka, był kulminacyjnym elementem 
obchodów 75-lecia, które poprzedziło od-
słonięcie tablicy upamiętniającej rozpo-
częcie działalności harcerskiej w Między- 
zdrojach. Tablica według pomysłu druhny 
Eweliny Wancisiewicz  -  drużynowej 44 
Gromady Zuchowej w Międzyzdrojach, zo-
stała wykonana przez Pracownię Rzeźbiar-
stwa Boguccy i Koronowski z Mosiny k. Po-
znania. Uroczystego odsłonięcia dokonali: 
Wojewoda Zachodniopomorski wraz Bur-
mistrzem Międzyzdrojów, Regina Chmie-
lowska - żona po zmarłym hm. Bronisławie 
Chmielowskim – pierwszym od 1947 r. dru-
żynowym 1 Męskiej Drużyny Harcerzy im. 
Zawiszy Czarnego w Międzyzdrojach, a tak-
że córka Małgorzata Marchelak i wnuczka 
Karolina Kosmalska po phm. Lucynie Mar-
chelak – dawnej komendantce X Szczepu 
ZHP im. Krzysztofa Arciszewskiego w Mię-
dzyzdrojach. 

Ponadto na apelu harcerskim nie zabra-
kło wciągnięcia flagi państwowej na maszt 
i odśpiewania hymnu harcerskiego, meldo-
wania hufcowych drużyn, przemówień go-
ści jubileuszu, a także wręczenia pamiątko-
wych medali. 

Po apelu uczestnicy mogli zwiedzić har-
cerską wystawę specjalnie przygotowaną 
pod jubileusz. Historyczna wystawa harcer-
ska jest dostępna do zwiedzania dla każde-
go w godzinach otwarcia Centrum Integracji 
Społecznej na 1 piętrze przy ul. Kolejowej 
33 w Międzyzdrojach. Wstęp wolny.

Odbyła się także Rodzinna Gra Miejska 
po Międzyzdrojach, której szefowała dh. 
Justyna Rzeźnik. Tego dnia  obecni mogli 
skorzystać z poczęstunku przygotowanego 
przez zuchów i harcerzy X Szczepu „Gniaz-
do” ZHP, a także odwiedzić stoiska partne-
rów, z którymi współpracuje międzyzdroj-
skie harcerstwo. 

Po południu rozpoczęło się harcerskie 
ognisko w miejscu, gdzie odbywał się wcze-
śniej apel.  Podczas ogniska zuchy   składa-

75-LECIE DZIAŁALNOŚCI HARCERSKIEJ W MIĘDZYZDROJACH
Z szacunku dla przeszłości i z myślą o przyszłości 10 września 2022 r. na uroczyście zaaranżowanym boisku przy ul. Ko-
lejowej 33, spotkały się międzyzdrojskie pokolenia zuchów, harcerek i harcerzy, instruktorów i opiekunów harcerskich, 
komendantów szczepowych i hufcowych oraz zaproszeni goście, aby wspólnie świętować wszystko to, co zostało zapisane 
na kartach 75-letniej historii harcerstwa w Międzyzdrojach.

ły Obietnice Zuchowe. Z Międzyzdrojów 
Znak Zucha otrzymała Zuzanna Krupińska 
i Eryk Janik. Potem harcerskie przyrzecze-
nie składały dh. Iga Kowal oraz dh. Karolina 
Janik, a po prawie 20 latach nieobecności 
w ZHP swoje przyrzeczenie harcerskie od-
nowił dh. Zbigniew Janik. Były też nadania 
sznurów funkcyjnych i nadanie naramienni-
ka wędrowniczego, który otrzymał dh. Igor 
Wancisiewicz. Na koniec dh. komendantka 
Hufca Ziemi Wolińskiej wręczyła odznaki 
zasłużonym harcerzom. Druh Kewin Traut 
otrzymał wyróżnienie odznaką za działania 
na wschodniej granicy pomagając uchodź-
com z Ukrainy, a phm. Tomasz Rychłowski 

otrzymał odznakę Zasłużonego Instruk-
tora Chorągwi Zachodniopomorskiej ZHP 
w stopniu srebrnym. Całość ogniska prze-
biegała w akompaniamencie Młodzieżowej 
Orkiestry Dętej ze Szczecina. Na sam ko-
niec jubileuszu udaliśmy się do Kina Eva na 
premierę filmu pt. „Orlęta. Grodno ‚39”. 

Gospodarzami uroczystości byli: zuchy 
i harcerze X Szczepu „Gniazdo” ZHP, a wśród 
gości znaleźli się: Zbigniew Bogucki, woje-
woda zachodniopomorski, Mateusz Bobek, 

burmistrz Międzyzdrojów, Joanna Piwińska, 
wicestarosta powiatu kamieńskiego, dh. 
hm. Dagmara Korbel-Gołąb, komendantka 
Chorągwi Zachodniopomorskiej ZHP, dh. 
phm. Bożena Janta – Lipińska, komendant-
ka Hufca Ziemi Wolińskiej ZHP oraz dele-
gacje Archiwum Państwowego, Wolińskie-
go Parku Narodowego, Nadleśnictwa Mię-
dzyzdroje, Straży Granicznej, 8 Dywizjonu 
Przeciwlotniczego oraz różne instytucje 
współpracujące z międzyzdrojskim harcer-
stwem, pierwsze roczniki zuchów, harcerek 
i harcerzy seniorów zakładających w 1947 
roku harcerstwo w Międzyzdrojach, groma-
dy zuchowe i drużyny harcerskie z Hufca 
Ziemi Wolińskiej ZHP oraz zaprzyjaźnieni 
harcerki i harcerze z III Szczepu „Słowianie” 
ZHR. Obchody Jubileuszu harcerskiego zo-
stały objęte honorowym patronatem Woje-
wody Zachodniopomorskiego i Burmistrza 
Międzyzdrojów.

Jubileusz 75-lecia działalności harcer-
skiej w Międzyzdrojach dofinansowano 
z budżetu Gminy Międzyzdroje, Narodo-
wego Instytutu Wolności z programu RO-
HIS oraz z darowizn i datków mieszkańców 
Międzyzdrojów, a Wojewoda Zachodnio-
pomorski ufundował zuchom i harcerzom 
składany maszt flagowy.  

Serdecznie dziękujemy wszystkim za 
udział w tak ważnym dla nas dniu. 

Czuwaj!
Komenda X Szczepu „Gniazdo” ZHP


