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„TERAZ POLSKA – TERAZ MIĘDZYZDROJE”

W środku Informatora:
Program 21. Festiwalu Gwiazd (str. 2)
ZAPRASZAMY DO LEKTURY

AKTUALNOŚCI
• 18:00 stadion miejski
Mecz Artyści kontra Samorządowcy
• 24:00 skwer rekreacyjny
Plenerowe nocne projekcje filmowe
„Moje córki krowy” reż. Kinga Dębska
02.07.2016r. (sobota)

PROGRAM
29.06.2016r. (środa)
• 17:00 Vienna House Amber Baltic Międzyzdroje – sala Chopin
Konferencja prasowa
• 21:30 Amfiteatr
Otwarcie 21. Festiwalu Gwiazd w Międzyzdrojach
• 22:00 Amfiteatr
Koncert – „Śpiewnik Pana Wasowskiego” z udziałem Justyny Steczkowskiej i Wojciecha Malajkata
Teatr Syrena Warszawa
30.06.2016r. (czwartek)
• 11:00 skwer rekreacyjny przy Alei Gwiazd
Czytanie Bajek„Z RPO na Promenadzie"
• 11:30 sala pomarańczowa MDK
Warsztaty teatralne dla dzieci
• 13:00 Vienna House Amber Baltic Międzyzdroje
– sala Chopin
Sesje autografowe
• 14.00 Foyer Międzynarodowego Domu Kultury
Wernisaż Wystawy Fotografii „Zmiana pogody”
– Jacek Koprowicz

• 16:00 I 19:00 sala teatralna MDK
Spektakl “ Dajcie mi tenora”
• 16:00 I 19.00 Vienna House Amber Baltic
Międzyzdroje – sala Casino
Spektakl "Spróbujmy jeszcze raz"
• 22:00 Amfiteatr
Koncert Patrycji Markowskiej
• 24:00 skwer rekreacyjny
Plenerowe nocne projekcje filmowe
„Dziewczyny do wzięcia” reż. Janusz Kondratiuk
01.07.2016r. (piątek)
• 11:00 skwer rekreacyjny przy Alei Gwiazd
Czytanie Bajek „Z RPO na Promenadzie"
• 11:30 sala pomarańczowa MDK
Warsztaty teatralne dla dzieci
• 13:00 Vienna House Amber Baltic Międzyzdroje – sala Chopin
Sesje autografowe
• 16:00 i 19:00 sala teatralna MDK
Spektakl „Godzinka spokoju”
Teatr Kwadrat Warszawa
• 16:00 I 19:00 Vienna House Amber Baltic
Międzyzdroje – sala Casino
Spektakl „Gwiazda i Ja”
Teatr Capitol Warszawa

Amfiteatr zaprasza:
Lipiec 2016:
* 7.07 godz. 20.00 - Kabaret Nowaki 40 zł/30 zł - dzieci do lat 13
* 8.07 godz. 20.00 - Krzysztof Hanke – 30 zł/20 zł - dzieci do lat 13
* 10.07 godz. 19.00 - Kabaret Skeczów Męczących - 50 zł/40 zł dzieci do lat 13
* 12.07 godz. 21.00 - Zespół Akcent - Zenon Martyniuk - 40 zł/20 zł dzieci
do lat 13
* 15.07 godz. 19.00 - kabaret Paranienormalni - 60 zł/40 zł - dzieci do lat 13
* 18.07 godz. 20.00 - Don Vasyl z zespołem - 35 zł/25 zł - dzieci do lat 13
* 19.07 godz. 20.00 - kabaret Jurki – 40zł/30 zł - dzieci do lat 13
* 20.07 godz. 21.00 - zespół Piękni i Młodzi 30zł/20 zł - dzieci do lat 13
* 21.07 godz. 20.00 - Formacja Chatelet - 40 zł/30 zł - dzieci do lat 13
* 23.07 godz. 20.00 - Piotr Bałtroczyk - 40 zł – tylko dla widzów dorosłych
* 24.07 godz. 20.00 - kabaret Łowcy.B - 40 zł/30 zł - dzieci do lat 13
* 27.07 godz. 20.00 - kabaret Paranienormalni - 60 zł/40 zł - dzieci do lat 13
* 28.07 godz. 20.00 - zespół Czerwone Gitary - 40 zł/25 zł - dzieci do lat 13
* 29.07 godz. 20.00 - zespół Boys - 30 zł/20 zł - dzieci do lat 13
* 30.07 godz. 20.00 - Marcin Daniec - 45 zł/35 zł - dzieci do lat 13
Bilety do nabycia:
Kasa amfiteatru: 11.30-21.00. Informacja turystyczna: 9.00-18.00
Informacje i zamówienia: tel. 887 090 020
Sprzedaż internetowa:www.kabaretowebilety.pl oraz www.kulturairozrywka.pl

• 11:00 skwer rekreacyjny przy Alei Gwiazd
Czytanie Bajek „Z RPO na Promenadzie"
• 11:30 sala pomarańczowa MDK
Warsztaty teatralne dla dzieci
• 13:00 Vienna House Amber Baltic Międzyzdroje – sala Chopin
Sesje autografowe
• 15.00 Vienna House Amber Baltic Międzyzdroje
– sala Casino
Recital Katarzyny Żak
• 14:00 i 17.00 sala teatralna MDK
Spektakl „ZUS czyli Zalotny Uśmiech Słonia”
Teatr Kamienica Warszawa
• 19:00 scena przed Vienna House Amber Baltic
Międzyzdroje przy Alei Gwiazd
Uroczysta Gala Odciśnięcia Dłoni, po odciśnięciu
dłoni Koncert Zbigniewa Wodeckiego
Lista artystów odciskających dłoń:
- Justyna Steczkowska,
- Ewa Szykulska,
- Marian Dziędziel,
- Katarzyna Żak,
- Michał Kwieciński
- Zbigniew Wodecki
- Ewa Braun
• 23.00 Vienna House Amber Baltic Międzyzdroje
– sala Casino
Koncert Piotra Machalicy "Piaskownica"
• 24:00 skwer rekreacyjny
Plenerowe nocne projekcje filmowe
„Planeta singli” reż. Mitja Okorn
Organizatorzy

Usługi hotelarskie

Tabliczki – renowacja
Przedsiębiorcy posiadający tabliczki
„usługi hotelarskie” z nadanym numerem, które zostały uszkodzone
przez warunki atmosferyczne, mogą
przekazać je do renowacji.

Tabliczki należy przynieść do
Urzędu Miejskiego w Międzyzdrojach do pok. nr 13 do 30 czerwca br.
Andżelika Przygodzka
Inspektor ds. działalności gospodarczej

Usługi Turystyczne
Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia
1997r. o usługach turystycznych
(Dz.U. z 2016 r. poz. 187 ze zm.), przedsiębiorcy świadczący usługi hotelarskie (tj. wynajem pokoi gościnnych,
apartamentów) mają obowiązek
zgłoszenia danego miejsca (obiektu)
do ewidencji innych obiektów,
w których są świadczone usługi

hotelarskie, a także zgłaszania okoliczności powodujących zmianę
rodzaju obiektu oraz o zakończeniu
świadczenia usług hotelarskich.
Ewidencję obiektów hotelarskich
prowadzi Burmistrz Międzyzdrojów.
Andżelika Przygodzka
Inspektor
ds. działalności gospodarczej

Z miejskiego kalendarza imprez: czerwiec - lipiec 2016 r.
 29 – 02.07.2016r. – 21. Festiwal
Gwiazd w Międzyzdrojach
 01.07.2016r. – Koncert zespołu
muzyki dawnej „Gaudium Ludentem”, kościół pw. św. Piotra
Apostoła, godz. 19:00;
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 08.07.2016r. – Koncert zespołu
muzyki dawnej „Musica Antiqua
Inovroclaviensis”, kościół pw. św.
Piotra Apostoła, godz. 19:00;
 09.07.2016r. – „Piknik Strażacki”, remiza strażacka OSP

w Lubinie, godz. 16:00;
 23.07.2016r. – Międzyzdroje
Family Beach Ball Cup, plaża
przy molo.
Redakcja
INFORMATOR MIĘDZYZDROJSKI NR 6/2016

WYDARZENIA

Godło promocyjne „Teraz Polska” dla Międzyzdrojów!

W celu umocnienia marki promocyjnej miasta, zgłosiliśmy swój udział w ogólnopolskim konkursie „Teraz Polska”. W tym roku
wpłynęło blisko 100 zgłoszeń rejestracyjnych. Spośród nich 67 otrzymało nominację do godła „Teraz Polska”, w tym również Gmina
Międzyzdroje.
Celem konkursu, organizowanego przez
Fundację Polskiego Godła Promocyjnego, jest
nagrodzenie najlepszych produktów, usług,
gmin, które dzięki swoim walorom jakościowym,
technologicznym i użytkowym, wyróżniają się na
rynku oraz mogą być wzorem dla innych. Konkurs
realizowany jest w 3 kategoriach: na Najlepsze
Produkty i Usługi, dla Gmin oraz dla Przedsięwzięć
Innowacyjnych i przebiega wieloetapowo.
W I etapie konkursu należało wypełnić ankietę
weryfikacyjną, obejmującą szeroki zakres informacji i danych z ostatnich trzech lat. Ankieta została
poddana opinii Branżowej Komisji Ekspertów,
którzy dokonali oceny na podstawie informacji

zawartych we wniosku weryfikacyjnym oraz Kolegium Ekspertów, którzy badali zgodność ocen
komisji z kryteriami Konkursu.
II etapem konkursu była prezentacja nominowanych do godła promocyjnego, która odbyła
się w Warszawie na stadionie narodowym w
dniu 25 kwietnia br. Na stoiskach promocyjnych
swoją ofertę prezentowały m.in. firma Sokołów,
Ursus S.A., gmina Przywidz i inne. Przygotowana
prezentacja Międzyzdrojów, utrzymana w klimacie nadmorskim, a także atrakcyjne materiały
promocyjne zostały wysoko ocenione, zyskując
uznanie i przychylność Kapituły.
Zwieńczeniem udziału w konkursie była

uroczysta gala, podczas której wręczono godła
promocyjne „Teraz Polska”. Uroczystość odbyła
się 30 maja br. w Teatrze Wielkim w Warszawie.
Laureatom konkursu statuetki wręczał m.in.

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego Jarosław
Gowin, a uroczystość uświetnił koncert Zbigniewa
Wodeckiego z zespołem. Obecność znamienitych
osobistości oraz wysoki poziom artystyczny
tego wydarzenia stanowi o tym, iż gala „Teraz
Polska” to prestiżowa impreza gospodarcza oraz
doniosłe wydarzenie kulturalne w Warszawie,
w którym uczestniczyli przedstawiciele Gminy
Międzyzdroje.
Godło„Teraz Polska” od lat cieszy się zaufaniem
i uznaniem społecznym. Rozpoznawalność godła
„Teraz Polska” przekłada się na możliwości promocyjne, jakie pojawiają się przed laureatami. Tym
bardziej cieszy fakt, że Międzyzdroje znalazły się
w gronie laureatów tej prestiżowej nagrody. To
uznanie i prestiż, którymi możemy się szczycić.
Anetta Czyżak
Referat Promocji i Współpracy z Zagranicą

„IDOL PUBLICZNOŚCI”
21. FESTIWALU GWIAZD WYBRANY!
Natalia Sikora zwyciężyła w plebiscycie na „Idola
Publiczności” 21. Festiwalu Gwiazd w Międzyzdrojach. 21 czerwca br. odbyło się posiedzenie
Komisji Konkursowej, która skontrolowała prawidłowość przeprowadzonego plebiscytu. Łącznie

w drodze głosowania internetowego oddano
5 106 głosów, w tym 36 głosów uznano za nieważne.
Zwyciężczyni uzyskała w głosowaniu internautów 2 808 głosów.
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Zgodnie z regulaminem konkursu wśród
głosujących rozlosowano nagrody ufundowane
przez gestorów branży turystycznej.
Nagrody otrzymują:
Justyna Mikołajczyk – voucher Festiwalu
Gwiazd
Robert Osiński – voucher Festiwalu Gwiazd
Anna Kowalewicz – voucher Festiwalu Gwiazd
Violetta Kozłowska – wstęp na basen w hotelu
Aurora
Kacper Bartczak – kręgielnia w Hotelu Amber
Baltic
Aleksander Banachowicz – lekcja golfa na polu
golfowym Amber Baltic Golf Club
Katarzyna Wojciechowska – zabiegi SPA w
Hotelu Aurora
Michał Kuliński – kawa i ciastko w Kawiarni
Wiedeńskiej hotelu Amber Baltic
Urszula Sygit – zabiegi SPA w Golden Tulip
Residence Międzyzdroje
Sylwia Reid – kolacja w restauracji Miramare
hotelu Aurora
Eliwira Korcz – kolacja w restauracji hotelu SPA
Bagiński&Chabinka
Elżbieta Lange-Szuper – kolacja w restauracji
Miramare hotelu Aurora.
GRATULUJEMY!
Anetta Czyżak
Urząd Miejski w Międzyzdrojach

UKS Chrobry
awansuje do
Ekstraklasy Kobiet!
Historyczny sukces odniosły zawodniczki
Uczniowskiego Klubu Sportowego Chrobry
Międzyzdroje awansując do Ekstraklasy Kobiet
tenisa stołowego.
W meczu barażowym, rozegranym 25 czerwca br. we własnej hali sportowej, zawodniczki
z Międzyzdrojów pokonały drużynę MLKS UKS
Śnieżnik Stronie Śląskie wynikiem 8:2. Pierwszy
pojedynek w Stroniu Śląskim również rozstrzygnięty został na korzyść Chrobrego rezultatem 6:4.
Sukces zawodniczek z Międzyzdrojów jest
na tyle ważny, że w historii klubu nigdy żaden
zespół męski ani kobiecy nie grał na najwyższym
szczeblu rozgrywkowym Polskiego Związku Tenisa
Stołowego.
W skład drużyny wchodzą: Anna Zielińska,
Wioleta Witkowska, Sylwia Wandachowicz,
Joanna Kiedrowska oraz Adriana Kołaszewska.
Warto dodać, że ojcami tego sukcesu są: trener
Jacek Wandachowicz oraz prezes UKS Chrobry
Międzyzdroje Waldemar Witkowski.
Już od września tego roku do Międzyzdrojów
zawitają najlepsze kluby kobiece w Polsce! Zapraszamy wszystkich sympatyków tenisa stołowego
do kibicowania.
Rafał Błocian
UKS Chrobry
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ROZMOWA

„Teraz Międzyzdroje!”

Rozmowa z Leszkiem Doroszem, burmistrzem Międzyzdrojów
- Panie Burmistrzu, spotykamy się po sesji
absolutoryjnej. Jest to dobry czas do podsumowań i opowiedzenia osobom, które przeczytają
Informator, co dzieje się w Międzyzdrojach.
- Zadania, które wykonujemy od lat, to kontynuacja zaplanowanych wcześniej projektów.
Obecnie trwają prace remontowe ulic Myśliwskiej,
Mieszka I i Sportowej oraz Gryfa Pomorskiego Las.
Po 15 sierpnia ruszamy z modernizacją ul. Książąt
Pomorskich. Chcę podkreślić, że przystępując do
inwestycji drogowych nie remontujemy tylko tego,
co widać, czyli nawierzchni, ale również to, co jest
w ziemi, czyli stare, poniemieckie sieci wodnokanalizacyjne. To wymaga wymiany, a co
za tym idzie - większych nakładów pracy
oraz środków finansowych. Można by
pokryć międzyzdrojskie ulice asfaltem - na
pokaz, ale późniejsze remonty instalacji
kosztowałyby nas wiele i rujnowały to, co
dotychczas zostało wykonane.
Przystąpiliśmy do projektu ścieżki na
koronach wydm i zejścia na plażę na wysokości stacji morskiej Uniwersytetu Szczecińskiego. W najbliższym czasie ogłosimy
przetarg na wykonanie kompleksowej
dokumentacji dla ulic w południowej części miasta. Łącznie z wymianą kanalizacji,
inwestycja będzie realizowana przez dwa
kolejne lata, począwszy od 2018 roku.
Procedury związane z realizacją projektu
są długotrwałe, wymagają podpisania
porozumień. Nie możemy rozpocząć inwestycji wcześniej, ponieważ utracilibyśmy
dofinansowanie.
Planowana jest również modernizacja
ul. Cmentarnej. Cmentarz będzie modernizowany
sukcesywnie. Ogłosiliśmy, w porozumieniu z partnerami, II przetarg na rozbudowę schodów wejściowych na molo i zjazd techniczny po zachodniej
stronie mola. Przewidziana jest także modernizacja
obecnej strefy handlowej przy promenadzie.
Wszędzie na świecie, nawet w najbardziej ekskluzywnych kurortach są miejsca, gdzie można kupić
pamiątki. Gdyby nie było zapotrzebowania na takie
rzeczy, nie byłoby ich w przestrzeni publicznej.
Na tym zarabia przede wszystkim społeczność
lokalna. Przystąpiliśmy również do przygotowywania projektów dokumentacji na projekty, dzięki
którym powstanie bogata infrastruktura na terenie
sołectw, min. ścieżki rowerowe.
Zależy nam na uporządkowaniu centralnej
części promenady, dla której przygotowujemy
plan zagospodarowania przestrzennego. Będzie
on gotowy w 2017 roku. Dla poprawy estetyki przestrzeni publicznej konieczny jest zakaz stawiania
obiektów tymczasowych na 120 dni. W naszym
mieście widoczna jest rosnąca ilość punktów
tymczasowych, które właściciele obiektów stawiają
przed swoimi domami. Są to przeróżne stragany
zasłaniające budynki. W uporządkowaniu tej
kwestii pomogą starosta kamieński i powiatowy
nadzór budowlany. Wiele osób krytykuje takie
przypadkowe obiekty, natomiast jeśli dotyczy to
ich działek, wtedy pojawiają się różne okoliczności
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łagodzące. Chcemy ograniczyć się do obiektów
stałych, estetycznych, murowanych, na stałe związanych z gruntem.
Kończymy projekt modernizacji oczyszczalni
ścieków, wystąpimy o dofinansowanie w formie
refundacji na dokumentację oraz na dofinansowanie realizacji zadania z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko w Narodowym
Funduszu Ochrony Środowiska. Zadanie będzie
realizowała spółka miejska Zakład Wodociągów i
Kanalizacji w okresie 3 lat, od 2017 roku. Chcemy,
aby Międzyzdroje zostały w stu procentach skanalizowane do 2018 roku.

Ważną kwestią dla Międzyzdrojów, jako miejscowości wypoczynkowej, jest woda. Dziś mamy
pełne bezpieczeństwo w dostawie wody dla
naszego miasta. Jako burmistrz, któremu zależy
na rozwoju gminy i widzący rozwój sąsiednich
gmin, nie mogę tego tematu zaniechać. Bez
wody miejscowość traci atrakcyjność w jeden
dzień, nie możemy sobie na to pozwolić. Dlatego,
mając pełną wiedze w tym temacie, podjęliśmy
decyzję o podłączeniu się naszej gminy do źródła
w Kodrąbku.
- Jest Pan krytykowany za to, że betonuje Pan
miasto. Czy grozi nam perspektywa betonowych
Międzyzdrojów?
- Oczywiście odczuwam krytykę dotyczącą
tego tematu, to jest ,,dobre hasło” do krytykowania. Jedną z tak ocenianych inwestycji, którą
wykonaliśmy w ostatnim czasie, jest centralna
część promenady. Warto dodać, że nie ma na
niej betonu, ale materiały naturalne tj. granit.
Oczywiście modernizacja spowodowała, że
mamy więcej terenu utwardzonego, ale co było
tam wcześniej? Dwa trójkąty wyschniętej trawy,
zdeptane zniszczone trawniki nie są w mojej opinii
zielenią. Posadziliśmy tam 25 drzew, a nie kilka, jak
było poprzednio. Proszę zwrócić uwagę ile osób
tam siedzi, odpoczywa korzystając z nowej infrastruktury, ławek. Budując ciąg pieszo – jezdny na
ul. Bohaterów Warszawy wraz ze ścieżką rowerową,

zaplanowano szpaler niskich kwitnących drzew. To
nie betonowanie, ale urządzanie zieleni. Jeszcze w
tym roku ogłosimy konkurs na zagospodarowanie
5 ha terenów zielonych na terenie miasta. Teren
przy Alei Gwiazd, który jest miejscem różnych
wydarzeń, przeznaczymy w całości na rozległy
kolorowy ogród z fontannami. Imprezy będą
organizowane w amfiteatrze, bo takie jest jego
przeznaczenie. Zależy nam, aby Zielona Brygada
realizowała spójną koncepcję zieleni na terenie
całego miasta. Biorąc powyższe pod uwagę, czy
prawdziwe jest zatem stwierdzenie, że betonuję
Międzyzdroje?
- Wśród planów inwestycyjnych na następne lata jest budowa nowego urzędu
miejskiego. Czy taka mała miejscowość
potrzebuje nowego budynku? Stać nas na
taką inwestycję?
- Obecnie pracujemy w willi, która do czasu
spełniała swoją rolę. Od lat zwiększa się ilość
zadań delegowanych na jednostki samorządowe, co pociąga za sobą konieczność zatrudniania personelu. Nie można wykonywać
coraz większej ilości zadań w takim samym
składzie osobowym. Ilość osób zatrudnionych
jest niezbędna do zadań nam powierzonych.
Uważam, że osobom, które przychodzą do
urzędu należą się odpowiednie warunki, nie
może być tak, że osoby przychodzące do
urzędu opowiadają często o osobistych, finansowych, domowych sytuacjach przy osobach
postronnych.
Żyjemy w XXI wieku. Sprawy w takim
urzędzie, jak nasz, powinny być załatwione
szybko. Dzięki budowie urzędu interesant
będzie mógł załatwić wiele spraw w jednym
miejscu. Rozmawiamy ze Starostwem w Kamieniu
Pomorskim, aby do Międzyzdrojów, raz – dwa razy
w tygodniu, przyjeżdżali pracownicy referatów
ze starostwa tak, aby nasi mieszkańcy nie musieli
jeździć do Kamienia Pomorskiego. Starostwo jest
otwarte na takie rozwiązania, ponieważ nie będzie
to wymagało tworzenia nowych etatów. Obecnie
utrzymanie budynków, w których są jednostki
urzędu, pochłania spore środki finansowe. Natomiast koszty utrzymania tego jednego budynku,
który będzie obiektem energooszczędnym, będą
niższe, albo podobne, ale w jednym miejscu będzie można załatwić większość spraw. Da nam to
oszczędność czasu i pieniędzy. Środki wydane na
budowę nowego urzędu odzyskamy sprzedając
budynki, które teraz zajmujemy.
- Zbliża się sezon wakacyjny, proszę powiedzieć turystom, jakie atrakcje na nich czekają?
- Nasza Gmina ma bardzo atrakcyjne położenie i mnóstwo walorów turystycznych, przyrodę
Wolińskiego Parku Narodowego, do tego bogaty i
urozmaicony kalendarz imprez kulturalnych i sportowych. W mojej opinii wartością naszej Gminy są
ludzie, którzy w niej mieszkają. Szanuję ich za to,
że potrafią swoim miejscem do życia podzielić się
z innymi, wpuszczamy przecież do domu obcych
ludzi, to wielka umiejętność, aby umieć się z nimi
cd. na str. 5

INFORMATOR MIĘDZYZDROJSKI NR 6/2016

ROZMOWA, AKTUALNOŚCI
cd. ze str. 4
dzielić, służyć im. Zapraszam do Międzyzdrojów i
sołectw, bo tu warto być nie tylko ze względów
estetycznych, klimatycznych, ale i dlatego, że są tu
dobrzy ludzie, których warto poznać i skorzystać
z ich gościnności.
- W rozmowie, która ukazała się w Informatorze w lutym powiedział Pan, że chciałby, aby
Międzyzdroje kojarzyły się przede wszystkim z
jakością. Czy fakt, że w tym roku gmina została
laureatem tytułu ,,Teraz Polska” jest dla Pana
dowodem na to, że ta jakość się poprawia?
- Ta nagroda to dowód na to, że zmiany w
Międzyzdrojach idą w dobrym kierunku. Gdy prze-

bywa się stale w tym samym miejscu nie dostrzega
tych zmian. Jestem patriotą z krwi i kości, i dla mnie
wyróżnienie ,,Teraz Polska” to znak, że nasza mała
ojczyzna jest na odpowiednim poziomie, że nie
musimy się tego miejsca wstydzić. Jestem dumny z
przyznanego wyróżnienia, w tym roku więc można
powiedzieć ,,Teraz Międzyzdroje”.
- Ostatnie pytanie, Panie Burmistrzu: czy
będzie Pan kandydował w kolejnej kadencji?
- Nieopatrznie na początku tej kadencji w jednym z wywiadów na pytanie redaktora o to, czy
będę kandydował, odpowiedziałem negatywnie.
Byłem wtedy zmęczony kampanią i jej przebie-

giem. Ale na pewno nie zmienił się mój stosunek
do miasta, za które czuję się odpowiedzialny.
Zarządzanie taką gminą, jak Międzyzdroje wymaga
spójności i konsekwencji.
W ostatnich latach rozpoczęliśmy wiele projektów. Na realizację czekają kolejne. Na to potrzebne
jest więcej czasu niż dwa lata, które mi zostały
w tej kadencji. Dlatego dziś mogę powiedzieć
– tak, będę kandydował. Chciałbym zakończyć
to, co rozpoczęte i na koniec rozliczyć się przed
mieszkańcami z wykonanej przez te lata pracy.
- Dziękuję za rozmowę.
Rozmawiała: Joanna Ścigała

Podsumowanie Festynu Rodzinnego oraz kwesty na rzecz Mai Mączniańskiej

„Razem pokonamy SMA-ka”
10 czerwca odbył się Piknik Rodzinny zorganizowany przy współpracy Szkoły Podstawowej nr 2 w
Wapnicy oraz Międzyzdrojskiego Stowarzyszenia
„Rodzina”.
Początkowo impreza planowana była na terenach zielonych przy szkole w Wapnicy jednak
organizatorzy, wystraszeni intensywnymi opadami
deszczu, w ostatniej chwili część atrakcji przenieśli

W Tawernie natomiast miały miejsce działania
zasilające pierwszą kwestę w ramach zbiórki charytatywnej na rzecz Mai Mączniańskiej „Razem
pokonamy SMA-ka”, która będzie prowadzona
przez Międzyzdrojskie Stowarzyszenie „Rodzina”
w terminie od 10 czerwca do 31 grudnia 2016r.
Uczestnicy pikniku mogli korzystać z wielu
atrakcji. Wspólna zabawa trwała do godz. 19. Po

wali po mszach św. w Wapnicy i Lubinie. Zebrano
1 305,00 zł (tysiąc trzysta pięć złotych 00/100).
Zebrane podczas zbiórki fundusze będą w
całości przekazane na leczenie i rehabilitację Mai.
Serdeczne podziękowania za ogromny wysiłek, wkład pracy i poświęcony czas kierujemy do
wszystkich, którzy wsparli akcję. Z wielkim uznaniem i szacunkiem ślemy wyrazy wdzięczności dla

do Tawerny przy Jeziorku Turkusowym (w tym
miejscu ogromne podziękowania dla państwa
Isenko za nieodpłatne użyczenie lokalu). Tym samym w szkole odbyło się jedynie podsumowanie
projektu„Jedzmy odpowiedzialnie”, w tym konkurs
na najlepszą sałatkę, degustacja zdrowych przekąsek i wystawa podsumowująca projekt.

godzinie 21 odbyła się „Potańcówka z koszyczkiem”, na której również kwestowano dla Mai.
Tego dnia zebrano kwotę 12 008,62 zł (dwanaście
tysięcy, osiem złotych 62/100) i 35 €.
Dodatkowo, dzięki uprzejmości proboszcza
ks. k. Waldemara Michałowskiego, w niedzielę 12
czerwca wolontariusze Stowarzyszenia kwesto-

wszystkich darczyńców, dzięki którym mogliśmy
zorganizować wszelkie atrakcje festynu i zebrać
tak imponującą kwotę.
Iwona Sołtysiak
Dyrektor SP nr 2
Monika Ratajczyk
Prezes Międzyzdrojskiego Stowarzyszenia „Rodzina”

Dyżury pielęgniarki
w dni wolne
Uprzejmie informujemy wszystkich
Mieszkańców i Gości przebywających
na terenie Gminy Międzyzdroje, że
w miesiącach lipcu i sierpniu br. w przychodni NZOZ „Partnermed” przy ul. Gryfa
Pomorskiego 21-23 w Międzyzdrojach,
w dni wolne od pracy - w godzinach od
9.00 do 12.00 - będą pełnione dyżury
pielęgniarki.
Grażyna Dubako
Urząd Miejski

INFORMATOR MIĘDZYZDROJSKI NR 6/2016

5

AKTUALNOŚCI

Międzyzdrojskie Neptunalia 2016
W sobotę 18 czerwca 2016 r. - po wieloletniej przerwie - odbyły się Międzyzdrojskie Neptunalia.
Tego dnia po południu barwny orszak Neptuna wraz ze świtą wyruszył z plaży w kierunku Amfiteatru, gdzie na licznie zgromadzoną publiczność czekało wiele atrakcji. Na scenie Amfiteatru
odbyła się uroczysta ceremonia chrztu morskiego.
W barwnym pełnym humoru widowisku scenicznym, z udziałem Neptuna, Salacji, Nimf, Lekarza,
Diabłów, Pirata z Trytonem na czele, odbyło
się symboliczne przekazanie kluczy do miasta.
Publiczność wspaniale się bawiła, czynnie biorąc
udział w przedstawieniu, śpiewając i składając
przyrzeczenie aby czuwać nad czystością wód
oraz nie niszczyć roślin na wydmach.
Imprezę uświetniły występy zespołów muzycznych „Fale” i „Bryza” działających przy Mię-

dzynarodowym Domu Kultury. Następnie odbył
się koncert 2 Harcerskiej Drużyny Wodnej „Złota
Szekla” oraz 1 Wodnej Gromady Zuchowej „Bursztynki” z Wałcza. Koło teatralne „Magia”, działające
przy Międzynarodowym Domu Kultury, zaprezentowało się w przedstawieniu „O Stence, korsarce
wolińskiej”. Imprezę zakończył występ zespołu
szantowego „Sztorm” ze Świnoujścia.
W widowisku wystąpili: Neptun - Janusz
Kalemba, pracownik Urzędu Miasta w Międzyz-

Dzień Św. Ottona w Lubinie

drojach, Salacja - Andżelika Gałecka, dyrektor
Miejskiej Biblioteki Publicznej, Tryton - Andrzej
Mleczko, Lekarz - Joanna Kudłaszyk, Stowarzyszenie Volvard, Fryzjer - Krystyna Marzec,
Dom Wczasów Dziecięcych, Belzebub - Elżbieta
Mazurek, pracownik Szkoły Podstawowej nr
1 w Międzyzdrojach, Diabeł 1 - Grażyna Bejster, księgowa Miejskiej Biblioteki Publicznej,
Diabeł 2 - Iga Młodawska, Nimfy: Barbara Rudnicka, Danuta Stachowiak, Maria Głod, Róża Siemak,
Maria Kowalska, Basista - Kazimierz Zakrzewski,
Pirat - Piotr Piętka.
Międzynarodowy Dom Kultury składa serdeczne podziękowania wszystkim, którzy wzięli udział
w przygotowaniu imprezy.
MDK

Letnia słoneczna pogoda oraz bogaty program
jarmarku przyciągnął na lubińskie grodzisko wielu
mieszkańców gminy Międzyzdroje oraz turystów.
Okazją do spotkania był obchodzony po raz
pierwszy w naszej gminie Dzień Św. Ottona, który

uroczystości na grodzisku nastąpiło odsłonięcie
okolicznościowej tablicy upamiętniającej miejsce
związane z I misją chrystianizacyjną biskupa Ottona z Bambergu. Niedzielne święto było okazją
do przypomnienia sobie uroczystości sprzed
2 lat. Profesor Rębkowski
zapewniał podczas odczytu, że grodzisko kryje w sobie jeszcze wiele tajemnic,
które czekają na odkrycie.
Po wykładzie uczestnicy przeszli na teren gro-

Jarmark odbywał się przy muzyce zespołu
flażoletowego ze Szczecina, a także piosenkach
w wykonaniu 2 Harcerskiej Drużyny Wodnej
,,Złota Szekla” oraz 1 Wodnej Gromady Zuchowej
,,Bursztynki” z Wałcza. Bezpłatny dojazd z Międzyzdrojów pozwolił na przybycie na grodzisko także
mieszkańcom i turystom z Międzyzdrojów. Na
gości czekał smaczny poczęstunek. Jarmark zakończyło bicie rekordu w puszczaniu ogromnych
mydlanych baniek.
Dzień św. Ottona odbył się z inicjatywy Joanny Kudłaszyk ze Stowarzyszenia ,,Volvard”, przy
czynnym współudziale i finansowym wsparciu
rodziny Kowalskich, członków Stowarzyszenia
Historia Grodziska Lubin, proboszcza parafii
w Lubinie oraz gminy Międzyzdroje.

rozpoczął się uroczystą mszą świętą w kościele
pw. M.B. Jasnogórskiej w Lubinie. Mszę celebrował ksiądz biskup Marian Błażej Kruszyłowicz,
a wśród zaproszonych gości była Ewa Stanecka –
Wojewódzki Konserwator Zabytków w Szczecinie,
a także byli i obecni przedstawiciele samorządu.
Po mszy, podczas odczytu, prof. Marian Rębkowski
opowiedział zgromadzonym w kościele o historii
grodziska w Lubinie.
W latach 2008-2011, pod kierownictwem
prof. Rębkowskiego i przy finansowym wsparciu
gminy Międzyzdroje, prowadzone były w tym
miejscu prace archeologiczne. Szczątki, wydobyte
podczas prac, zostały przebadane, a następnie,
podczas uroczystego pochówku, pogrzebane w
dniu 13 czerwca 2014 roku. Wówczas podczas

dziska, gdzie otrzymali
pochodnie, od których
uroczyście rozpalono
ognisko. W ten sposób rozpoczęto jarmark rodzinny z bogatym programem dla małych i dużych: turlanie
w workach, zabawy ruchowe, a dla odważnych
przejażdżka konna - dzięki uprzejmości Zespołowi Szkół Ponadgimnzjalnych w Benicach. Klimat
letniego pikniku na grodzisku, z wyjątkowym
widokiem na Zalew Szczeciński, wzbogacili
wystawcy ze stoiskami o tematyce historycznej
– Stowarzyszenie Centrum Słowian i Wikingów z
Wolina, Stowarzyszenia ,,Archeozdroje” i ,,Volvard”
z Międzyzdrojów, a także osoby prywatne.

Dzień ten nie byłby możliwy bez wielu osób
czynnie zaangażowanych przy organizacji tego
wydarzenia, którym składamy serdecznie podziękowania za wszelką pomoc, wsparcie i współtworzenie z nami klimatu tego dnia. A wszystkich
miłośników lubińskiego grodziska oraz historii
naszego regionu już dziś zapraszamy na drugą
edycję Dnia Św. Ottona za rok.
Joanna Ścigała
UM w Międzyzdrojach
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SPOTKANIE MAŁYCH I DUŻYCH SĄSIADÓW
„Jak dobrze mieć sąsiada” to projekt realizowany
przez uczniów i nauczycieli w Szkole Podstawowej nr 2 w Wapnicy. Podczas zajęć projektowych,
które odbywały się po zajęciach szkolnych, dzieci
poznawały swoje najbliższe otoczenie, gromadząc
informacje o ciekawych ludziach spotykanych na
co dzień. Uczniowie sami planowali pracę, układali ankiety, samodzielnie przeprowadzali wywiady z sąsiadami, a wszystkie dane posłużyły do
stworzenia specjalnych plakatów, tak zwanych
„Sąsiedzkich kalejdoskopów”. Zajęcia były prowadzone metodą projektu oraz planu daltońskiego,
wdrażanego w szkole w Wapnicy od września
2015 r.
Cały projekt zakończył się „Spotkaniem
małych i dużych sąsiadów”, które odbyło się
w połowie czerwca w szkole w Wapnicy. Podczas

spotkania dzieci zaprezentowały zaproszonym
sąsiadom i rodzicom informacje oraz kalejdoskopy
o swoim sąsiedzie. Każdy uczestnik otrzymał torbę
materiałową z nadrukiem, aby zawsze pamiętać,
że „dobrze jest mieć sąsiada”. Spotkanie zakończyło się zwiedzaniem szkoły oraz poczęstunkiem.
Zrealizowany projekt uświadomił dzieciom zalety mieszkania w małej społeczności,
a spotkanie było świetną okazją do integracji
mieszkańców.
Alicja Grzywaczewska
Iwona Samołyk
Koordynatorki projektu
Projekt „Jak dobrze mieć sąsiada” jest współfinansowany przez Fundusz Wspierania Inicjatyw
Lokalnych Polskiego LNG S.A.

W Wapnicy jest
„Moje Przedszkole”
Ponad 20 dzieci z sołectwa Międzyzdroje mówi
„Moje Przedszkole” o punkcie przedszkolnym przy
Szkole Podstawowej nr 2 w Wapnicy. Dzieci czują
się tu jak w domu i mają bardzo dobrą opiekę
pedagogiczną. Przedszkole powstało w 2010 roku
i od tego momentu nie było remontowane. Złożony przez nas projekt „Moje Przedszkole” otrzymał
49,5 na 50 możliwych punktów w konkursie
grantowym w ramach projektu „Mikrodotacje
- Małe Inicjatywy Lokalne” programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014-2020. Z dotacji
zostanie zakupiona farba do pomalowania sali
przedszkolnej, 25 kompletów pościeli, powstanie
kącik plastyczny, przedszkole zostanie również
doposażone w pomoce dydaktyczne i zabawki
edukacyjne. Rodzice-wolontariusze własnymi
siłami zadbają, by po wakacjach dzieci uczęszczały
do odnowionego przedszkola.
Rodzice przedszkolaków z Wapnicy

Dni papieskie w Międzyzdrojach
17 maja w Gimnazjum nr 1 im. Jana Pawła II odbył się doroczny Dzień Patrona szkoły związany
z dniem urodzin Karola Wojtyły. W tym roku minęło 10 lat odkąd międzyzdrojskie gimnazjum
nosi imię papieża Jana Pawła II.
Tego dnia z samego rana odbył się uroczysty apel,
podczas którego dyrektor Tamara Starachowska
przypomniała historię szkoły, wyboru patrona
i pamiątek z nim związanych, znajdujących się
w szkole. Następnie ks. Tomasz Tylutki - katecheta
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opowiedział o swoich spotkaniach ze św. Janem
Pawłem oraz rzymskim kulcie i czci świętego.
Z kolei katecheta Arkadiusz Rutkowski wspomniał o pielgrzymkach papieża Polaka do Polski.
Mieliśmy też okazję posłuchać „Kwiatków Jana
Pawła”, zbioru krótkich
i zabawnych historyjek
z wiązanych z ż yciem
patrona. Na koniec
wspólnie zaśpiewaliśmy
„Barkę”- ulubioną pieśń
Jana Pawła II. Kolejnym
punktem dnia był film
dokumentalny o życiu
Jana Pawła II, który miał
nas przygotować do konkursu wiedzy o jego życiu.
Za zmagania z trudnymi
i bardzo szczegółowymi
pytaniami zostaliśmy nagrodzeni przepysznymi
kremówkami.
Dzień Patrona zakończyliśmy w Międzynarodowym Domu Kultury na
koncercie „Znajdź pomysł
na siebie” zespołu „Full

Power Spirit”, który, w rytmie muzyki hip-hop
i świadectw, tchnął w nas ducha przyjaźni i zachęty
rozwijania swoich talentów.
Kolejnym dniem związanym z osobą św. Jana
Pawła II była instalacja jego relikwii w naszym parafialnym kościele w niedzielę 29 maja br. podczas
mszy św. z okazji rocznicy i jubileuszy I komunii
św. Relikwie te przekazał nam ks. kard. Stanisław
Dziwisz - były sekretarz papieski. Uroczystego
przyjęcia kropli krwi patrona rodzin i naszego gimnazjum dokonał ks. prałat dr Marian Jan Wittlieb
wraz z dyrekcją szkoły, gimnazjalistami i dziećmi.
Międzyzdrojski proboszcz wygłosił bardzo
poruszające kazanie opowiadające historię małżeństwa Roberta i Ewy. Robert jako dziecko nie
został ochrzczony, więc kiedy przyszedł na niego
czas odejścia z ziemi, błagał żonę, aby go ochrzciła.
Chciał bowiem po śmierci znaleźć się w tym samym
niebie co jego ukochana żona. Ta para małżeńska
ufundowała obraz Jana Pawła, który znajduje się
w naszej świątyni. Na koniec mszy św. uczniowie
gimnazjum odczytali litanię do świętego patrona,
po czym każdy mógł podejść i pomodlić się przy
relikwiarzu.
Wraz ze św. Janem Pawłem II zostały także
wprowadzone i zainstalowane relikwie św. Siostry
Faustyny Kowalskiej oraz jej spowiednika bł. ks. Michała Sopoćko - szczególnych świadków i głosicieli
Bożego Miłosierdzia.
Dziękujemy serdecznie wszystkim zaangażowanym w przygotowanie i przebieg dni
papieskich.
Alicja Szulc
Uczennica
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Dziesiąte absolutorium dla Leszka Dorosza - Burmistrza Międzyzdrojów
Podczas XXIII Sesji Rady Miejskiej w Międzyzdrojach radni, po zapoznaniu się: ze sprawozdaniem
z wykonania budżetu Gminy za 2015 rok, ze
sprawozdaniem finansowym Gminy za 2015
rok, z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej o

sprawozdaniu z wykonania budżetu, z informacją
o stanie mienia Gminy oraz stanowiskiem Komisji
Rewizyjnej, stosunkiem głosów 12 za, 3 przeciw,
udzielili Burmistrzowi Międzyzdrojów absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2015 rok.

Jest to, począwszy od 2007 roku, dziesiąte
absolutorium udzielone przez Radę Miejską Burmistrzowi Międzyzdrojów Leszkowi Doroszowi.
Więcej o planach Burmistrza na następne lata
w wywiadzie na stronie 4.
Redakcja

G i m n a z j a l i ś c i Młodzi samorządni
z wyróżnieniem

Julia Konarzewska, uczennica I klasy międzyzdrojskiego gimnazjum została laureatką trzeciej edycji konkursu
wiedzy o samorządzie terytorialnym pt. ,,Młodzi samorządni”. W nagrodę przez jeden dzień zasiadała w fotelu
burmistrza Międzyzdrojów. II miejsce w konkursie zdobyła Wiktoria Małkińska, zaś III - Michał Szymański.

To już siedemnasty rok funkcjonowania szkoły gimnazjalnej.
Po raz piętnasty mamy okazję
pożegnać kolejnych absolwentów
Gimnazjum nr 1 im. Jana Pawła II
w Międzyzdrojach.
Do grona 1037 uczniów, którzy
ukończyli międzyzdrojskie gimnazjum dołączy kolejnych 45 !
Gimnazjum z wyróżnieniem
kończą:
III a Olaf Lindorf - Bąk
III a Mariusz Majzner
III a Rafał Piątkowski
III a Sebastian Poskart
III a Ilona Rydzewska
III a Alicja Szumicka
III b Roksana Marjańska
III b Alicja Szulc
III b Wiktor Ganowski
III c Karolina Kowalewska
III c Oliwia Nowicka
III c Dominika Zozoń
Roksana Marjańska z kl.3b została
laureatką wojewódzkiego Konkursu
Języka Angielskiego
W roku szkolnym 2015/2016
Uczniowie promowani z wyróżnieniem:
I a Wiktoria Małkińska
5,0
I a Iga Wachowicz
4,85
I b Julia Konarzewska
5,07
I b Piotr Natkański
4,79
I c Iga Frączek
4,85
I c Dorota Szubelko
4,85
II a Emilia Deptuła
4,86
II b Weronika Ruśkiewicz
5,0
Julia Konarzewska z kl. 1b pełniła
funkcję Burmistrza Międzyzdrojów
w nagrodę za I miejsce w Gminnym
Konkursie Wiedzy o Samorządzie
Terytorialnym „Młodzi Samorządni”.
Agata Konicka z kl.1b i Weronika
Zygan z kl.2a w drużynowym tenisie
stołowym reprezentowały szkołę
w turnieju ogólnopolskim!
Warto podkreślić, że wyniki
egzaminu gimnazjalnego w naszym
gimnazjum w roku 2016 z: historii,
wos, przedmiotów przyrodniczych,
matematyki, języka angielskiego
i niemieckiego na poziomie rozszerzonym są powyżej średniej powiatu kamieńskiego, województwa
zachodniopomorskiego i kraju.
Tamara Starachowska
Dyrektor Gimnazjum nr1
8

Celem konkursu, zorganizowanego
2 czerwca br. przez Radę Miejską
i Gimnazjum nr 1 im. Jana Pawła II w
Międzyzdrojach, było propagowanie
wiedzy o samorządzie terytorialnym
wszystkich szczebli: gminy, powiatu,

województwa, zapoznanie
uczniów z pracą radnych
i burmistrza, kształtowanie
postaw aktywnych, charakterystycznych dla społeczeństwa obywatelskiego.

W etapie testow ym brało udział
8 uczniów. Poziom wiedzy był bardzo wyrównany i w efekcie 5 uczniów dostało się
do etapu ustnego konkursu. Podczas finału
uczniowie odpowiadali na trzy wylosowane
pytania tj.: „Gdybyś był burmistrzem swojego
miasta, jakie byłyby Twoje pomysły na jego
rozwój? Jakie widzisz największe zagrożenia
w rozwoju Międzyzdrojów?” itp.
Uczniowie wykazali się dużą kreatywnością i znajomością tematu.
Mateusz Bobek

„Każdy człowiek ma prawo, by szanowane było jego życie i godność, które stanowią
dobra nienaruszalne.” Jan Paweł II

Finał konkursu „Prawa człowieka w oczach dziecka”
Powyższy cytat nawiązuje do przeprowadzonego w dniu 17 czerwca br.
finału konkursu „Prawa człowieka
w oczach dziecka” w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Międzyzdrojach. Konkurs przygotowany został
przez Hufiec ZHP Ziemi Wolińskiej
we współpracy z Miejską Biblioteką
Publiczną w Międzyzdrojach i Gminą
Międzyzdroje. Nawiązywał do przypadającej w tym roku 225. rocznicy
uchwalenia Konstytucji 3 Maja.

Podzielony był na dwie kategorie: plastyczną dla uczniów szkół
podstawowych i edukacyjną dla
uczniów z gimnazjum. W plastycznej
dzieci, wykonując prace rysunkowe,
przedstawiały swoje wyobrażenia na
temat praw człowieka w dzisiejszym
świecie. Spośród kilkunastu rysunków wybrano trzy najlepsze prace
autorów, którzy zajęli następujące
miejsca:

1. miejsce – Amelia Kujda
– Rogowska
2. miejsce – Anna Zygmunt
3. miejsce – Amelia Banasiak
W kategorii edukacyjnej wzięło
udział 10 uczniów z Gimnazjum nr 1
w Międzyzdrojach. Współzawodnictwo odbywało się na zasadach
znanego turnieju telewizyjnego
„1 z 10”, w którym gimnazjaliści
prezentowali swoją wiedzę na temat
Konstytucji RP, międzynarodowych
organizacji, przysługujących zasad,
wolności i praw człowieka, itp.
W ścisłym finale znalazła się najlepsza trójka zawodników, która
zdobyła najwięcej punktów i zajęła
następujące miejsca:
1. miejsce – Iga Wachowicz
2. miejsce – Olaf Lindorf - Bąk
3. miejsce – Weronika Ruśkiewicz
W imieniu Hufca ZHP Ziemi Wolińskiej dziękuję wszystkim dzieciom
i młodzieży za udział w konkursie.
Czuwaj!
Pwd. Tomasz Rychłowski
34 DH „Orlęta"
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Z PRAC RADY MIEJSKIEJ

Uchwały Rady Miejskiej
Rada Miejska obradując podczas XXII Sesji w dniu 24.05.2016 r. podjęła następujące uchwały:
Uchwała Nr XXII/207/
w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie na rok 2016
W niniejszej uchwale proponuje się zwiększenie
dochodów i wydatków na kwotę 343 276,12 zł.
Dochody zwiększa się o kwotę 426 760,12 zł (dochody bieżące) i zmniejsza się o kwotę 83 484 zł
(dochody bieżące).Wydatki zwiększa się o kwotę
491 562,12 zł (wydatki bieżące – 470 022,12 zł,
wydatki majątkowe – 21 540,00 zł) i zmniejsza się
o kwotę 148 286,00 zł (wydatki bieżące – 10 000 zł,
wydatki majątkowe-138 286,00 zł).
Zmiany polegają między innymi na:
1/ zwiększeniu dochodu z tytułu podatku
dochodowego o kwotę 20 938 zł i zmniejszeniu
dochodu z tytułu subwencji oświatowej o kwotę
83 484 zł w związku z informacją Ministerstwa
Finansów,
2/ zwiększeniu dochodów i wydatków w szkole nr 2 na łączną kwotę 5 822,12 zł z czego 5 000
zł dotyczy projektu „Jak dobrze mieć sąsiada” i
822,12 zł dotyczy projektu „Jedz odpowiedzialnie”,
3/ zwiększeniu wydatku na kwotę 13 540 zł z
przeznaczeniem na zakup zestawu konferencyjnego w związku z koniecznością usprawnienia
obsługi posiedzeń Rady Miejskiej oraz innych
spotkań odbywających się na Sali Konferencyjnej
Urzędu Miejskiego,
4/ zwiększeniu wydatku na kwotę 20 000 zł
na organizację imprezy „Summer Kite Festiwal”,
5/ zwiększeniu wydatków w łącznej kwocie
15 000 zł w rozdziale 85154 –Przeciwdziałanie
alkoholizmowi w celu zapewnienia uczestnictwa
dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 1 i nr 2 w zawodach „Mini Mundial 2016”,
6/ zwiększeniu wydatku w kwocie 10 700 zł z
przeznaczeniem na pokrycie kosztów naprawy
pompy na przepompowni melioracyjnej usytuowanej na Kanale Stary Zdrój,
7/ zwiększeniu wydatku w kwocie 8 000 zł na
zadanie „Budowa przyłączy kanalizacji sanitarnej
w ul. Wikingów w m. Lubin”,
8/ zwiększeniu wydatku w kwocie 10 000
zł na kontynuację projektu „Klubik rodzinny
od juniora do seniora” – tura jesienna, który sfinansowany będzie ze zmniejszenia wydatku na
kontynuację projektu „Klubik rodzinny od juniora
do seniora”(wkład własny do projektu „Aktywne
społeczeństwo”),
9/ zwiększeniu wydatku w łącznej kwocie
8 500 zł w związku z koniecznością zwrotu
dofinansowania oraz zapłaty odsetek - dotyczy
zadania promocyjnego w ramach projektu „Budowa infrastruktury Portu Jachtowego w Wapnicy”,
10/ zmniejszeniu wydatku w kwocie 138 286 zł
na zadanie „Remont nawierzchni Alei Gwiazd”,
11/ zwiększeniu dochodu z tytułu odzyskane-
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go podatku VAT na kwotę 400 000 zł i zwiększeniu
wydatku z tytułu usług związanych z odzyskaniem
tego podatku na tę samą kwotę.
Uchwała Nr XXII/208/16
w sprawie zmiany uchwały Nr XVII/159/15
Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 17 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu
Gminy Międzyzdroje na 2016 rok
W niniejszej uchwale zmienia się treść załącznika nr 9 „Dotacje celowe udzielone w 2016 r. na
zadania własne gminy realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych”.
Zmiana w załączniku nr 9 wynika z uchwały w
sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie na
rok 2016, w której zmniejszono wydatki na dotację
na dofinansowanie zadań z zakresu działalności
wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności
lokalnej na kontynuację projektu „Klubik rodzinny
od juniora do seniora” - wkład własny do projektu
„Aktywne społeczeństwo” i zwiększono wydatki
na dotację na dofinansowanie zadań z zakresu
działalności wspomagającej rozwój wspólnot
i społeczności lokalnej na kontynuację projektu
„Klubik rodzinny od juniora do seniora”.
Uchwała Nr XXII/209/16
w sprawie zmiany uchwały Nr IV/23/11 Rady
Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 4 stycznia
2011 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej
prognozy finansowej Gminy Międzyzdroje na
lata 2016-2035
Zmianie ulega treść załączników, w ślad za
zmianami powyższej uchwały.

dzierżawców terenów gminnych usytuowanych
przy wieżyczkach przed obiektem molo w Międzyzdrojach, wykorzystywanych na ogródki gastronomiczne przy obiektach gastronomicznych,
proponuje się wydzierżawić na ich rzecz terenów,
będących przedmiotem dotychczasowych umów
dzierżawy, na okres jednego roku.
Uchwała Nr XXII/212/2016
w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości
W związku z zainteresowaniem dotychczasowego dzierżawcy, zawarciem kolejnej umowy
dzierżawy działki nr 113/2 o powierzchni 12 m2,
usytuowanej przy posesji przy ulicy Gryfa Pomorskiego 19, proponuje się przeznaczyć przedmiotowy teren do wydzierżawienia na okres 1 roku.
Jan Magda
Przewodniczący Rady Miejskiej

PLAN DYŻURÓW RADNYCH RADY
MIEJSKIEJ W MIĘDZYZDROJACH
Dyżury odbywają się w środy od godz. 15.30
do 16.30 w Urzędzie Miejskim,
ul. Książąt Pomorskich 5 – pokój nr 14
W celu usprawnienia dyżurów, prosimy
o wcześniejsze zgłaszanie chęci spotkań z radnymi
- tel. 91 327 56 47,
e-mail: rada_miejska@miedzyzdroje.pl

29.06.2016 r. - Jan WĘGLORZ
06.07.2016 r. - Iwona CZYŻ
13.07.2016 r. - Adam JAKUBOWSKI
20.07.2016 r. - Dorota KLUCHA
27.07.2016 r. - Andrzej KOŚCIUKIEWICZ

Uchwała Nr XXII/210/2016
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż
nieruchomości
W związku z wnioskiem spółki ENEA Operator
Sp. z o. o. w sprawie sprzedaży w trybie bezprzetargowym na podstawie art. 37 ust. 3 ustawy o gospodarce nieruchomościami terenu stanowiącego
działkę nr 196/2 o powierzchni 89 m² położoną w
Wapnicy z przeznaczeniem na realizację urządzeń
infrastruktury technicznej - lokalizację projektowanej stacji transformatorowej przez podmiot,
dla którego są to cele statutowe i którego dochody
przeznacza się w całości na działalność statutową,
proponuje się podjęcie przedłożonego projektu
uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie
ww. nieruchomości w trybie bezprzetargowym.

PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ
– Jan MAGDA w czwartki od godz. 15.00 - 16.00,
pok. nr 14 Urząd Miejski
stały kontakt: tel. 609 847 375;
e-mail: jan_magda@miedzyzdroje.pl

Uchwała Nr XXII/211/2016
w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości
Ze względu na zainteresowanie zawarciem kolejnej umowy dzierżawy przez dotychczasowych

Mieszkańców sołectw zapraszamy
do kontaktowania się z sołtysami:

WICEPRZEWODNICZĄCA RM
– Anna OLEKSY
we wtorki w Wapnicy w Wiklinie od 13.00 - 14.00
e-mail: anna_oleksy@miedzyzdroje.pl
WICEPRZEWODNICZĄCY RM
– Józef Bogusław SUTYŁA
we wtorki od 14.30 - 15.30, pok. nr 14 Urząd Miejski
e-mail: jozef_sutyla@miedzyzdroje.pl
WICEPRZEWODNICZĄCY RM
– Mateusz BOBEK
w poniedziałki od godziny 12.00 – 13.00,
pok. Nr 14 Urząd Miejski
e-mail: mateusz_bobek@miedzyzdroje.pl

Jan Radzimski, sołectwo Lubin – 504974967;
Bożena Magda, sołectwo Wapnica – 603620078;
e-mail: soltyswapnicy@miedzyzdroje.pl
Piotr Płoński, sołectwo Wicko – 603620079.
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KULTURA

URODZINOWA MAGNOLIA
Powodów podróży jest wiele. Dla państwa Katarzyny i Roberta
Kosiackich ze Spały powodem przyjazdu na krótki majowy wypoczynek do Międzyzdrojów były 50-te urodziny pani Kasi. Państwo
Kosiaccy - oboje lekarze - poznali się na studiach medycznych
w Łodzi. Są razem od 26 lat, mają syna Piotra, który jest prawnikiem.
Ich wspólną pasją są podróże, podczas których starają się
zobaczyć jak najwięcej. Tradycją rodzinną są aktywne majówki.
Zwiedzają cały świat, preferują polskie góry i morze. Wśród podróży, które najbardziej zapadły im w pamięć są dwie: wyjazd do
Lizbony z okazji rocznicy ślubu, gdzie pojechali ze swoją kłódką,
którą tam pozostawili. I choć pora roku nie była sprzyjająca, bo
zimowa, wyjazd był bardzo udany. Drugą taką podróżą był wyjazd do Peru, gdzie obchodzili 18-te urodziny syna. Pan Robert
zadbał o to, aby Indianie odśpiewali synowi ,,100 lat”.
Pan Robert jest mistrzem w świętowaniu rodzinnych uroczystości, dlatego wymyślił dla żony prezent nietypowy i trwały.
Prezentem na 50-te urodziny była biała magnolia, która miała
zostać posadzona w Międzyzdrojach właśnie. Jednak cel podróży

do samego końca był niespodzianką dla pani Kasi.
Dzięki uprzejmości i pomocy ekipy Zielonej Brygady ZOŚ biała magnolia znalazła swoje miejsce na
skwerku przy ul. Kolejowej przy dwóch rosnących
już w tym miejscu pięknych różowych magnoliach.
Była to pierwsza wizyta państwa Kosiackich w
Międzyzdrojach, które bardzo im się podobały, a
nietypowy prezent i wspomnienia z pobytu będą
doskonałą okazją do kolejnych wizyt.
Zapytani o patent na udane małżeństwo wymieniają tolerancję dla ludzkich słabości i drobnych
wad, które z wiekiem przestają przeszkadzać. Ważne aby skupić się na tym, co jest w życiu najważniejsze i tworzyć od początku wspólną wizję związku.
Państwu Kosiackim życzymy wielu udanych
wspólnych podróży, a ekipie Zielonej Brygady
składamy serdeczne podziękowania za pomoc.
Joanna Ścigała
UM Międzyzdroje

Wolno czytać! – czyli „Noc Bibliotek 2016” w SP nr 1
04 czerwca br. w bibliotece szkolnej przy Szkole Podstawowej nr 1 w Międzyzdrojach, odbyła się II Ogólnopolska Noc Bibliotek. Szkolna biblioteka
jako jedna z ponad tysiąca w kraju włączyła się aktywnie w tę akcję.
Celem nocnego spotkania była popularyzacja
czytelnictwa, nowości czytelniczych, a także biblioteki jako miejsca alternatywnego spędzania
czasu. Każdy uczestnik otrzymał okolicznościową
czapeczkę. W trakcie wieczornego spotkania w
szkolnej bibliotece miało miejsce głośne czytanie
fragmentu książki Andrzeja Maleszki pt. „ Magiczne
drzewo – Czerwone krzesło”, a następnie projekcja
filmu o tym samym tytule.
Odbyły się również warsztaty filcowania, za
które serdecznie dziękujemy Stowarzyszeniu Archeozdroje – p. Jolancie Szarłowicz. Pracownice działu
edukacyjnego Wolińskiego Parku Narodowego
przygotowały interesujące zajęcia dotyczące świata
zwierząt i roślin, były quizy, zagadki, kolorowanki
itp. Koło Przyjaciół Nauki – p. Monika Ratajczak

przygotowała ciekawe opowieści o kosmosie, planetach i wszystkim tym, co z tym związane. Strzałem w dziesiątkę okazały się warsztaty kulinarne

Rycerski turniej i jarmark

Stowarzyszenie Archeozdroje na początku czerwca uczestniczyło - w charakterze partnerów
- w Dniach Kożuchowa, podczas których odbył się XX Turniej Rycerski, oraz w Jarmarku Klasztornym w Myśliborzu.
Podczas trzydniowej imprezy w Kożuchowie można
nalbinding’iem, szycie spodni i sakiewek,
było wysłuchać koncertów muzyki średniowiecznej
haftowanie i tkanie na bardku. Można
i nie tylko, wziąć udział w warsztatach rzemiosł
było przyglądać się lub pomagać kowadawnych i turnieju łuczniczym, spróbować śrelowi przy pracy.
dniowiecznych potraw i obejrzeć pokaz ogni oraz
Chętni kosztowali podpłomyków,
inscenizację bitwy - Oblężenia Kożuchowa 1476.
uczyli się tańczyć, grać w kubb i hnefatafl.
Stowarzyszenie Archeozdroje na obu impreDla najmłodszych mieliśmy nadzach wystawiło po jedenaście stanowisk rzemieślnimorskie muszelki, z których mogli sobie
czych. Goście mogli obejrzeć, jak pracuje szewc, jak
zrobić biżuterię.
wyglądało warzenie soli, filcowanie, garncarstwo,
Podczas obu imprez nasz obóz hipozyskiwanie żywicy do robienia strzał, farbowastoryczny tętnił pracą i wzbudzał duże
nie naturalnymi metodami lnu, wełny i jedwabiu,
zainteresowanie, podobnie jak i nasze
puncowanie skóry, wykonywanie skarpet i rękawic
miasto, z którego pochodzimy. Zainte-

Narodowe ozdoby pradawnych Słowianek
8 czerwca w Międzynarodowym Domu Kultury w Międzyzdrojach otwarta została wystawa Rekonstrukcji Słowiańskich Kabłączków Skroniowych przygotowana przez członkinie Stowarzyszenia
Archeozdroje. Biżuteria wykonana została ręcznie z drutu o różnych przekrojach przy pomocy
najprostszych narzędzi - mogła je samodzielnie wykonać kobieta bez pomocy rzemieślnika.
Narodowe ozdoby głowy Słowianek Wschodnich
i Zachodnich od Uralu po Łabę, Polskę, Słowację,
Czechy, Bośnię, Węgry, Niemcy i Rosję - ukazują
różnorodność kształtów, łączą je wspólne cechy: są
wykonane z metalu, służą do ozdoby głowy i mają
kabłąk - służący do zamocowania na tkaninie, pasku
10

skóry, we włosach czy dzianinie. Przypuszczalne sposoby noszenia tych ozdób pokazane są na czółkach
z lnu, kory brzozowej i kolorowych krajkach utkanych z wełny. Znaleziska archeologiczne kabłączków
pokrywają się z terenami zamieszkiwanymi przez
Słowian - to potwierdzają slawiści i archeolodzy.

pod hasłem „Jedzmy zdrowo”. Kolorowe kanapki,
własnoręcznie ozdobione zdrowymi, warzywnymi
dodatkami smakowały wyśmienicie!
Punktem kulminacyjnym był wieczorny
marsz z latarkami w okolicach szkoły, poprowadzony przez p. Milenę Karpowicz.
W trakcie można było usłyszeć dźwięki
otaczającej przyrody. Na pożegnanie każdy
uczestnik otrzymał niespodziankę w postaci
nowiutkiej, pachnącej, interesującej książki.
Bo przecież wolno czytać i to jest nasz
wybór!
Zapraszamy za rok!
Aleksandra Andraszewicz
– Lewandowska
Izabela Suchłabowicz
resowanym rozdawaliśmy mapki Międzyzdrojów
zachęcając do odwiedzenia miasta i gminy.
Miłą niespodziankę sprawiły nam dzieci, które
zebrały się tłumnie na pożegnanie i wymogły
obietnicę, że spotkamy się z nimi za rok.
Stowarzyszenie Archeozdroje

Podczas wernisażu nie zabrakło poczęstunku:
chleb pieczony na zakwasie, smalec domowy z
cebulką i mięsem, ogórki w miodzie i czosnku oraz
wybór owocowych herbat. Gościom przybyłym
na to spotkanie bardzo serdecznie dziękujemy za
poświęcony nam czas, dziękujemy również za budujące rozmowy i zaproszenie na południe Polski.
Wystawa była prezentowana do dnia 24
czerwca 2016.
Powtórzenie wystawy z rozszerzeniem
o następne rekonstrukcje zaplanowane jest na
wrzesień 2016 r.
Stowarzyszenie Archeozdroje
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AKTUALNOŚCI, WARTO ZOBACZYĆ

Kąpielisko Międzyzdroje 2016 otwarte
Oficjalne otwarcie kąpielisk nr 1 i nr 2 w Międzyzdrojach odbyło się w sobotę 25 czerwca 2016
roku. W uroczystości na plaży uczestniczyli: zastępca burmistrza Katarzyna Kutereba-Gnitecka,
ratownicy oraz zgromadzeni turyści. Przy słonecznej aurze błękitna flaga - już po raz piąty - została
wciągnięta na maszt przez Katarzynę Kuterebę-Gnitecką oraz Mateusza Bobka, przedstawiciela
Zachodniopomorskiego WOPR-u.

W tym sezonie nad bezpieczeństwem plażowiczów będzie czuwało 34 ratowników w tym
2 ratowników medycznych. Ratownicy będą
pełnili służbę na 10 wieżach umieszczonych po
obu stronach kąpieliska. Punkt medyczny będzie
znajdował się po zachodniej stronie kąpieliska,
tuż przy zejściu z mola. Dyżur ratowniczy na plaży
strzeżonej będzie prowadzony w godz. 10 – 18.
Przy każdym zejściu na plażę znajdują się tablice informacyjne z podstawowymi wskazówkami
bezpiecznego wypoczynku oraz regulaminem
kąpieliska.
Życzymy wszystkim gościom, turystom oraz
mieszkańcom spokojnych i bezpiecznych wakacji.
Andżelika Przygodzka
Inspektor ds. działalności gospodarczej

MIASTO MIĘDZYZDROJE WARTO ZOBACZYĆ
duje się popiersie Fryderyka Chopina oraz kamień
upamiętniający wybitnego malarza marynistę
Eryka von Zedtwitz (1887 – 1965), który przez lata

ALEJA GWIAZD - dzieło prof. Adama Myjaka
związane z organizowanym od 1996r. Festiwalem Gwiazd. Jest to nietypowa aleja, na której
uwieczniono w brązie prawie 200 odcisków
dłoni artystów i pomniki, upamiętniające wielkie
postaci kina i teatru. Co roku na początku lipca
Międzyzdroje stają się polską nadmorską stolicą
kultury goszcząc gwiazdy polskiego kina i tysiące
turystów.
MOLO – o długości 395 m, najdłuższe betonowe molo w Polsce. Pierwszy drewniany
pomost został wybudowany w 1884 roku. Molo
jest ulubionym miejscem nie tylko zakochanych
odwiedzających Międzyzdroje, ale także wszystkich turystów podziwiających morską panoramę
podczas letnich zachodów słońca i jesiennych
widowiskowych sztormów.
GABINET FIGUR WOSKOWYCH - wystawa
woskowych postaci naturalnej wielkości ludzi
ze świata nauki polityki, sztuki, kina i bajki. Jest
jednym z większych obiektów tego typu w Polsce.
PLANETARIUM - na 7 metrowej kopule
wyświetlane są za pomocą cyfrowego projektora
trójwymiarowe obrazy pochodzące z kosmosu.
Planetarium może pomieścić 54 widzów. Znajduje
się w tym samym budynku, co Gabinet Figur Woskowych i kino ,,Eva” przy ul. Bohaterów Warszawy
19 w Międzyzdrojach.
MIĘDZYNARODOWY DOM KULTURY – budynek z końca XIX w. wpisany do rejestru zabytków, usytuowany przy nadmorskiej promenadzie
na łagodnym wzniesieniu przy Parku im. Fryderyka Chopina. Budynek w stylu klasycystycznym
zdobią wspaniałe elewacje i atrakcyjne wnętrza.
Od 1879 roku funkcjonował jako Dom Zdrojowy
(Kurhaus). Obecnie w zabytkowych wnętrzach
obywają się liczne imprezy kulturalne o zasięgu
ogólnopolskim i międzynarodowym.
PARK im. FRYDERYKA CHOPINA – założony
przez Arnolda Lejeune w XIX wieku, rosną w nim
efektowne okazy dębów, platany pochodzenia
greckiego, żywotniki i cisy. W centrum parku znaj-
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tworzył w Międzyzdrojach piękne nadmorskie pejzaże. W 2010 roku hrabia Eryk von Zedtwitz został
uhonorowany pośmiertnie tytułem ,,Zasłużony
dla Międzyzdrojów”.

OCEANARIUM - to niepowtarzalna okazja do
przyjrzenia się podwodnemu światu. Zwiedzający mogą na własne oczy zobaczyć egzotyczne
ryby i inne morskie organizmy, a także gady
i płazy, które zazwyczaj mamy okazję obejrzeć
jedynie w telewizji. Oceanarium znajduje się przy
ul. Promenada Gwiazd 4.
MUZEUM PRZYRODNICZE WOLIŃSKIEGO
PARKU NARODOWEGO – na wystawach stałych
i czasowych podziwiać można bogaty świat przyrody – roślin i zwierząt wyspy Wolin. Polujący bielik

niosący upolowaną ofiarę, atakujące bataliony czy
też odpoczywające na brzegu morza foki szare to
tylko niektóre atrakcje. Obok muzeum znajduje się
woliera z bielikiem.
ZAGRODA POKAZOWA ŻUBRÓW - oddalona
od miasta o 1,2 km, na terenie Wolińskiego Parku
Narodowego. Utworzona w 1976 roku jako obiekt
turystyczno – edukacyjny Parku. Podziwiać tu
można stado żubrów oraz piękne okazy jeleni,
saren, dzików i bielików.
KOŚCIÓŁ PARAFIALNY pod wezwaniem
św. Piotra Apostoła z 1862 r. - usytuowany na
Piastowskim Wzgórzu, którego wieża dominuje
nad krajobrazem miasta. Architektem był Friedrich August Stüler, a współautorem projektu
i znaczącym sponsorem był król pruski Fryderyk
Wilhelm IV stąd dawna nazwa wzniesienia to
Wzgórze Królewskie.

KAPLICA STELLA MATUTINA z 1902 r.
z ryglową wieżyczką. Siedziba Sióstr
Boromeuszek, które pełnią swoja
posługę w Międzyzdrojach nieprzerwanie od ponad 100 lat. Do 1945
roku kaplica była jedyną świątynia
katolicką na wyspie Wolin. Kaplica
znajduje się e centrum miasta przy
ul. Krótkiej 5.
WZGÓRZA ST. KOZIEROWSKIEGO – punkt z widokiem na panoramę
Międzyzdrojów. Wzgórza okalają
miasto od południowego wschodu.
cd. na str. 12
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WARTO ZOBACZYĆ
cd. ze str. 11
Nazwa ich upamiętnia polskiego uczonego, historyka, który szczególnie zasłużył się w ustalenie
nazw miejscowości na Ziemiach Odzyskanych po
II wojnie światowej.
KAWCZA GÓRA 61 m.n.p.m. – punkt widokowy na Zatokę Pomorską we wschodniej części
miasta. Na szczycie postawiono pamiątkowe
głazy ze zjazdów leśników z 1892r. – Zjazd Leśników Niemieckich i z 1992r. – Zjazd Polskiego
Towarzystwa Leśnego, a niżej kamienny obelisk
upamiętniający zjazdy Światowego Związku Kresowych Żołnierzy Armii Krajowej.

GMINA MIĘDZYZDROJE
– SOŁECTWA WICKO, WAPNICA, LUBIN
WICKO - położone nad Jeziorem
Wicko Małe.
STANOWISKO BRONI V-3 - jedyna w Polsce
ekspozycja tajnej broni niemieckiej V3,
z okresu II wojny światowej. Ekspozycja
umiejscowiona w bunkrze, gdzie były
składowane pociski V3. W pobliżu bunkra
znajdują się betonowe podstawy, pozostałości po działach dalekiego zasięgu.
Stanowisko położone jest przy ulicy
Nadbrzeżnej.

WAPNICA - wieś letniskowa
położona w Dolinie Trzciągowskiej nad Jeziorem Turkusowym.
JEZIORO TURKUSOWE – nad jeziorem o przepięknej barwie górują lesiste wzgórza, znajduje
się ścieżka edukacyjna, koło ścisłego rezerwatu
im. prof. Szafera. Do lat 50 tych ubiegłego wieku
znajdowała się tu kopalnia kredy, która została
zalana tworząc jezioro o oryginalnym kolorze.
Jezioro można obejść dookoła korzystając z malowniczych ścieżek wyznaczonych przez WPN.

SCHODY NA KAWCZĄ GÓRĘ – powstały w
celu ochrony klifu, dzięki nim można wygodnie
przemieszczać się z plaży na klif i odwrotnie
ciesząc się niezwykłymi widokami na Zatokę
Pomorską z platform widokowych. Pokonanie
267 stopni jest świetną rozgrzewką dla lubiących
aktywnie wypoczywać i zapewnia wiele emocjonujących wrażeń.
GOSAŃ (94 m.n.p.m) – najwyższe w Polsce
wzniesienie klifowe. Dojazd drogą nr 102 w
kierunku Kołobrzegu, (ok. 4 km od centrum
Międzyzdrojów). Na miejsce dociera się przez malownicze wzgórza porośnięte stuletnimi bukami
i dębami. Z góry rozciąga się imponująca panorama na wody Zatoki Pomorskiej, w dali widać molo
w Międzyzdrojach, port w Świnoujściu oraz część
niemieckiego wybrzeża wyspy Uznam.
BAŁTYCKI PARK MINIATUR – w parku można
zobaczyć modele najciekawszych zabytków w
skali 1:25 pochodzących z państw leżących nad
Morzem Bałtyckim. W środku parku znajduje
się miniatura Morza Bałtyckiego. Do dyspozycji
zwiedzających są przewodnicy, którzy podczas
45 minutowej podróży opowiedzą o historii prezentowanych zabytków. Park położony jest przy
wyjeździe z miasta w kierunku Świnoujścia przy
ul. Nowomyśliwskiej 98.
PARK LINOWY – na trzech zróżnicowanych trasach (przebiegi na wysokości od 3 do
12 m), czekają na wszystkich chętnych różne
przeszkody: mosty tyrolskie, kładki, zjazdy
ukośną liną, przejścia po wiszących kłodach,
belkach a nawet skok Tarzana w zawieszoną sieć.
Na najmłodszych czeka trasa siatkowa rozpięta
na 2-3 m wysokości. Park znajduje się przy ul.
Przy Wodociągach (w stronę dworca PKP). Czynny
w okresie letnim.
Joanna Ścigała
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MARINA W WAPNICY - port jachtowy usytuowany na wschodnim brzegu jeziora Wicko Wielkie w północnej zatoce Zalewu Szczecińskiego.
Położenie w otoczeniu Wolińskiego Parku Narodowego, bliskość M. Bałtyckiego oraz nowocześnie
wyposażony budynek bosmanatu czynią z mariny
wyjątkowo atrakcyjne miejsce dla miłośników

żeglarstwa. Port posiada 52 miejsca postojowe
przy pomostach cumowniczych, znajduje się przy
ul. Turkusowej 3 C.

LUBIN - wieś letniskowa nad
Zalewem Szczecińskim.

WZGÓRZE ZIELONKA - atrakcyjny punkt
widokowy na Zalew Szczeciński, Wsteczną Deltę
Świny oraz panoramę wyspy Uznam. Na Zielonkę
można dotrzeć szlakiem wokół jeziora Turkusowego lub z Lubina poprzez bramę widoczną z parkingu przy ulicy Małej malowniczą leśną ścieżką.
Na Wzgórze prowadzą wygodne drewniane
schody. To idealne miejsce do aktywnego
wypoczynku w upalne letnie dni.
GRODZISKO ŚREDNIOWIECZNE - położone nad zalewowym klifem. Jest to pozostałość po wczesnosłowiańskim grodzie
Wolinian (IX-XII w), ekspozycja fragmentów
ceramiki. Na wzgórzu przygotowano lunety
obserwacyjne i tarasy widokowe, z których
roztacza się widok na Zalew Szczeciński
oraz Krainę 44 Wysp. Grodzisko znajduje się
naprzeciwko kościoła MB Jasnogórskiej przy
ul. Głównej.
NEOGOTYCKI KOŚCIÓŁ - pod wezwaniem Matki Boskiej Jasnogórskiej - (XIXw.)
ze strzelistą ceglaną wieżą. Do końca II wojny
światowej kościół był świątynią protestancką.
Przed wejściem granitowa chrzcielnica z XII w,
pochodząca prawdopodobnie z poprzedniej świątyni. Kościół został wybudowany w 1862 roku na
miejscu poprzedniego. Kościół znajduje się przy
ul. Głównej w Lubinie.
Joanna Ścigała

SZLAKI TURYSTYCZNE I ŚCIEŻKI PRZYRODNICZE
szlak czerwony nadmorski - biegnący brzegiem morza ze Świnoujścia, odcinek z Międzyzdrojów do Wisełki ma ok. 11 km,
szlak zielony – prowadzący obok Zagrody Pokazowej Żubrów nad Jeziora Warnowskie ok. 8 km,
szlak niebieski – nad Jezioro Turkusowe w
Wapnicy i dalej na wybrzeże Zalewu Szczecińskiego do Wolina ok. 26 km,
Szlak Św. Jakuba – przez Międzyzdroje
przebiega jeden z najstarszych i najcenniejszych
europejskich szlaków łączących w sobie duchowość, obcowanie z naturą, odkrywanie dziedzictwa kulturowego oraz turystykę aktywną. Szlak
oznaczony żółtą muszlą.
Szlakiem Drzew Pomnikowych – ścieżka
przyrodnicza na terenie miasta obejmuje 20 drzew
będących pomnikami przyrody. Przedstawia

najciekawsze okazy drzew uznanych za pomniki
przyrody: buki, dęby, bukszpan, wiśnie ptasie i
inne. Ścieżka jest w pełni dostosowana dla osób
niepełnosprawnych.
ścieżka przyrodnicza Drożkowe Łąki –
wyjątkowa ścieżka przyrodnicza, która skrywa
tajemniczy świat paproci, m.in.: okazałego długosza królewskiego i wielu innych ciekawych roślin.
Można tu także zobaczyć efekty pracy bobrów.
Ścieżka przyrodniczo-historyczna „Biała Góra”
- umożliwia zapoznanie się z zabytkami polskiej
architektury militarnej. Na 1300 m szlaku podziwiać można obiekty 17. Baterii Artylerii Stałej
zbudowanej na przełomie lat 40. i 50. XX.
Więcej informacji dla zainteresowanych dostępnych na www.miedzyzdroje.pl.
Joanna Ścigała
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Brązowy medal reprezentantki Międzyzdrojskich Czwartków LA w Łodzi
W dniach 17-19 czerwca 18-osobowa reprezentacja Międzyzdrojskich Czwartków Lekkoatletycznych wystartowała w Ogólnopolskim Finale Czwartków
LA w Łodzi. Zawody te uważa się za nieoficjalne Mistrzostwa Polski w kategorii dzieci szkół podstawowych.
Zawody organizowane przez Stowarzyszenie
Sportu Dzieci i Młodzieży Mariana Woronina zostały rozegrane na pięknym Stadionie AZS-u Łódź.
W Finale Ogólnopolskim wystartowało w sumie
2400 dzieci z 80 miast Polski. Dla większości były
to pierwsze zawody o tak wysokiej randze. Najlepiej wystartowała Amelia Grygiel (rocznik 2003) w
biegu na 60m, która w fantastycznym stylu zdobyła
brązowy medal z czasem 8,53. Jest to pierwszy
medal naszej reprezentacji - zaledwie po dwóch
latach uczestnictwa w Ogólnopolskich Finałach
Czwartków Lekkoatletycznych. Wysoko uplasowała

się Anna Rejchert (rocznik 2004) w biegu na 60m
zajęła 8. miejsce z czasem 8,60 oraz Kryspin Leśniak
rocznik 2003 w biegu na 60m zajął 12. miejsce z czasem 8,15. W rzucie piłeczką palantową w roczniku
2004 Jarosław Nesteruk zajął 12. miejsce z wynikiem
51,50m. Już od września tego roku zapraszamy
wszystkie dzieci z powiatu kamieńskiego do udziału
w kolejnej edycji Czwartków Lekkoatletycznych
w Międzyzdrojach. Szczegóły zostaną podane na
stronie internetowej www.uks.jupe24.pl.
Wyniki naszych reprezentantów:
Wiktoria Kalemba (r. 2003) skok w dal – 4,51
– 17. miejsce (73
uczestników)
Kryspin Leśniak
(r. 2003) 60m – 8,15
- 12 (64)
Mikołaj Kamiński (r. 2003) 60m
– 9,16 – 59 (64)
Dawid Wojtyś
(r. 2003) 60m – 8,68
- 50 (64)
Amelia Grygiel
(r. 2003) 60m – 8,53
– 3 (82)
Klaudia Stefan
(r. 2003) 600m –
2;12,87 – 78 (80)
Anna Rejchert
(r. 2004) 60m – 8,60
– 8 (67)

Natalia Lewandowska r. 2005 60m – 9,19 – 18
(60)
Kornelia Orszulak (r. 2005) skok w dal – 3,57
– 46 (77)
Dawid Buczek (r. 2005) piłka palantowa – 39,50
– 31 (78)
Kryspin Przygodzki (r. 2004) 300m – 46,70 – 13
(48)
Jarosław Nesteruk (r. 2004) piłka palantowa
– 51,50 – 12 (49)
Wiktoria Sudoł (r. 2004) 60m – 9,47 – 50 (67)
Marcel Paluch (r. 2004) skok w dal – 3,85 – 48 (57)
Olaf Pawełczyk (r. 2004) skok w dal – 4,06 – 42 (57)
Kamil Przybyszewski (r. 2004) 60m – 8,82 – 24 (62)
Kornel Burakiewicz (r. 2005) 60m – 9,55 – 46 (67)
Rafał Błocian
UKS Chrobry Międzyzdroje

Finał Miejski Międzyzdrojskich Czwartków Lekkoatletycznych
Finałem Miejskim w dniu 2 czerwca 2016 r. zakończyła się druga edycja Międzyzdrojskich Czwartków
Lekkoatletycznych oraz Grand Prix Gimnazjum pod
patronatem Burmistrza Międzyzdrojów oraz Starosty
Kamieńskiego. Organizatorem Międzyzdrojskich
Czwartków LA był UKS Chrobry Międzyzdroje. Były
to już siódme zawody, które rozpoczęły się jesienią
2015 r. W sumie we wszystkich „czwartkach” wystartowało łącznie prawie 200 dzieci i młodzieży z
powiatu kamieńskiego oraz Świnoujście. W zawodach startowali reprezentanci z SP 1 Międzyzdroje,
SP Dziwnów, PSP Kołczewo, SP 2 Wapnica, SP Wysoka
Kamieńska, SP 6 Świnoujście GP Dziwnów, GP Międzyzdroje oraz GP Wolin. Po zakończeniu rywalizacji
podczas Finału Miejskiego „Czwartków” udekorowani zostali najlepsi zawodnicy w poszczególnych
konkurencjach i kategoriach wiekowych. Największe
szanse na medale mieli ci, którzy wystartowali we
wszystkich zawodach, ponieważ głównym założeniem „Czwartków” jest systematyczna praca. Do
punktacji zliczane były punkty z pięciu najlepszych

startów. Najlepsi zawodnicy
mieli zaszczyt odbierać medale od prezesa UKS Chrobry
Międzyzdroje Waldemara
Witkowskiego.
WYNIKI GR AND PRIX
SZKÓŁ:
1. SP 1 Międzyzdroje –
13395 pkt.
2. SP Dziwnów – 11959
pkt.
3. PSP Kołczewo – 5919
pkt.
4. SP Wysoka Kamieńska
– 5895 pkt.
5. SP 2 Wapnica – 3879
pkt.
6. SP 6 Świnoujście – 2176
pkt.
Rafał Błocian
UKS Chrobry Międzyzdroje

Olimpijska sportowa majówka „Chrobrego”
Reprezentacja najmłodszych zawodników sekcji lekkoatletycznej UKS Chrobry Międzyzdroje
wystartowała w dniu 30 maja
w XVII Olimpijskiej Sportowej
Majówce w Dziwnowie. Najmłodsi do III klasy startowali
w biegach na dystansie 300m,
natomiast zawodnicy od IV
klasy biegali po trasie liczącej
1000m. Trasa została wytyczona
w malowniczym parku w Dziw-
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nowie, tuż przy promenadzie. Podczas zawodów
wielu naszych zawodników stawało na najwyższym
stopniu podium.
Najlepsze wyniki naszych zawodników:
Oliwia Cicholińska – 1. miejsce (r. 2008)
Mateusz Duczmański – 1. miejsce (r. 2008)
Hanna Szymańska – 1. miejsce (r. 2006)
Weronika Kalemba – 2. miejsce (r. 2006)
Kacper Musialski – 3. miejsce (r. 2006)
Kamil Dwornik – 1. miejsce (r. 2003)
Rafał Błocian
UKS Chrobry Międzyzdroje
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Międzynarodowa Mistrzyni Polski! Gimnazjada 2015/2016
Natalia Jaworska (UKS Gimsport) zdobyła
złoty medal i tytuł Międzynarodowej
Mistrzyni Polski w zapasach podczas
Międzynarodowych Mistrzostw Polski
juniorek młodszych w zapasach, które
odbyły się w dniach 03-04.06.2016 w Solcu Kujawskim. W zawodach udział wzięły
najlepsze zawodniczki z całej Polski oraz
m.in. z Ukrainy, Rosji, Czech, Niemiec
i innych krajów.
Jest to już kolejny duży sukces Natalii
w tym roku. Warto dodać, że nasza zapaśniczka wygrała wszystkie walki podczas
tych zawodów bez straty punktu.
Rafał Jaworski

Na stadionie lekkoatletycznym w Międzyzdrojach odbyły się
zawody LA w klasyfikacji indywidualnej - Gimnazjada 2015/2016.
Uczniowie międzyzdrojskiego gimnazjum zdobyli łącznie 10
medali!  Mamy 4 mistrzów powiatu, 4 wicemistrzów i 2 brązowych
medalistów!
Natalia Matyla - złoto w skoku w dal i srebro na 300 metrów
Maksymilian Szulgo - złoto na 100 metrów
Mateusz Wolny - złoto w pchnięciu kulą
Weronika Zygan - złoto w pchnięciu kulą
Justyna Liberska - srebro na 1000 metrów
Andżelika Piorun - srebro na 100 metrów
Dominik Kujda - brąz na 300 metrów
Alicja Szumicka - brąz w pchnięciu kulą i srebro w skoku wzwyż
Uczniowie są pod opieką nauczycieli: Jacka Wandachowicza
i Pawła Nogali.
Tamara Starachowska

Mini Mundial w wykonaniu SP 1 Międzyzdroje
W dniu 3 czerwca 2016 r. na stadionie Pogoni Szczecin odbył się finał wojewódzki tegorocznej edycji
turnieju piłkarskiego Szkół Podstawowych, tj. MINI
MUNDIAL 2016 – PODEJMIJ WYZWANIE. Drużyny
rywalizowały w dwóch kategoriach wiekowych
czyli klas III-IV i V-VI po 10 drużyn w rocznikach.
Gminę Międzyzdroje reprezentowały cztery
zespoły złożone z uczniów Szkoły Podstawowej nr
1 w Międzyzdrojach, które zajęły po dwa pierwsze
miejsca w rozgrywkach gminnych. W grupie młodszej grali uczniowie klas III reprezentujący Włochy
– opiekun p. Anna Marszał oraz klas IV jako Meksyk
– opiekun p. Elżbieta Bombala, natomiast w grupie
starszej uczniowie klas V jako Rumunia – opiekun

p. Milena Karpowicz i uczniowie klas VI jako Meksyk
– opiekun p. Paulina Szumlewicz.
Wszystkie drużyny walczyły bardzo dzielnie
pokazując niemałe umiejętności piłkarskie, jednak
najlepiej spisała się nasza najstarsza ekipa, która
osiągnęła wielki sukces wygrywając wszystkie
swoje mecze.
Zwycięski team wystąpił w następującym składzie:
Seweryn Ogiński VId, Piotr Jendrysiak VId, Amelia Ekiert VId, Julia Karwicka VIc, Janusz Perucki VIc,
Kevin Klein VIc, Dawid Sowa VIc, Oliwer Michalski
VIc, Mikołaj Osowicki VIb.
Nasi podopieczni otrzymali wiele nagród,
tj. okazałe puchary, kupony rabatowe na sprzęt

sportowy, vouchery na kręgle, ubezpieczenie oraz
zorganizowany wyjazd na mecz eliminacyjny do
piłkarskich Mistrzostw Świata, który odbędzie się w
dniu 8 października 2016 r. w Warszawie pomiędzy
reprezentacją Polski i Danii. Dwie inne nasze drużyny tj. Meksyk w młodszych i Rumunia w starszych
zdobyły puchary za postawę fair-play. Ponadto
dwaj nasi uczniowie zdobyli nagrody indywidualne,
mianowicie Kevin Klein – najlepiej żonglujący piłkę
głową oraz Seweryn Ogiński – najlepszy bramkarz.
Wielkie brawa i gratulacje dla naszych uczniów
oraz opiekunów.
Zdzisław Piątkowki
Koordynator i trener

Najlepszy wynik w historii klubu!
Międzyzdrojskie tenisistki stołowe odniosły
kolejny znaczący sukces. Podczas Finału
Drużynowego Pucharu Polski Seniorek w
dniu 19 czerwca br., rozegranego w Krakowie, zawodniczki UKS Chrobry Międzyzdroje
zajęły drugie miejsce - wśród czterech najlepszych drużyn w Polsce. Wynik osiągnięty
w Krakowie jest najlepszym w historii klubu
w tego typu rozgrywkach. Tegoroczną rywa-

V miejsce Michała w Mistrzostwach Polski Żaków
W dniach 3-5 czerwca 2016 roku w Międzyzdrojach odbyły się Mistrzostwa Polski Żaków w tenisie
stołowym. Startowało 130 zawodniczek i zawodników z całego kraju, którzy zakwalifikowali się
do Mistrzostw Polski po wcześniejszych eliminacjach.
Z UKS Chrobry Międzyzdroje startowali:
Julia Bartkiewicz, Oliwia Osińska i Michał
Wandachowicz. Sukcesem zakończył się występ
Michała, który zajął V miejsce w grze podwójnej,
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grając w parze z Marcelem Błaszczykiem z Rawy
Mazowieckiej. Chłopcy byli o krok od medalu.
Indywidualnie Michał uplasował się na 25.
miejscu, natomiast Julia i Oliwia były 25. w grze

lizację zwyciężyła KS Bronowianka Kraków, trzecie
miejsce MLKS UKS Śnieżnik Stronie Śląskie oraz
czwarte miejsce GLKS Nadarzyn.
Nasza drużyna zagrała w składzie: Anna Zielińska, Wioleta Witkowska, Sylwia Wandachowicz
oraz Joanna Kiedrowska. Gratulacje dla zawodniczek oraz trenera za wspaniały sukces.
Rafał Błocian
UKS Chrobry Międzyzdroje
podwójnej, a pojedynczo uplasowały się w drugiej
trzydziestce.
Cieszy wysoka forma i duże postępy naszych zawodników, zwłaszcza, że grali ze starszymi od siebie przeciwnikami, a dla dziewczyn był to debiut w turnieju tak wysokiej
rangi. Cała trójka zagra w tej samej kategorii
w przyszłym roku.
Sylwia Wandachowicz
UKS Chrobry Międzyzdroje
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OGŁOSZENIA

INFORMACJA O POSTĘPOWANIU ADMINISTRACYJNYM
Uprzejmie informuję, iż trwa postępowanie administracyjne dotyczące ustalenia lokalizacji inwestycji
celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na:
budowie skateparku w Międzyzdrojach na działce o numerze geodezyjnym 100, zlokalizowanejw obrębie nr 19
jednostki ewidencyjnej m. Międzyzdroje, położonego przy ulicy Gryfa Pomorskiego 61B w Międzyzdrojach.
Wnioskodawca: Gmina Międzyzdroje, ul. Książąt Pomorskich 5, 72-500 Międzyzdroje, pełnomocnik: Joanna Okrasa,
ul. Łukowa 16/4, 93-410 Łódź.
W celu uzyskania szczegółowych informacji dotyczących ww. postępowania administracyjnego uprasza się Strony o przybycie do Urzędu
Miejskiego w Międzyzdrojach, ul. Książąt Pomorskich 5, pok. nr 8, w godzinach pracy Urzędu (w poniedziałki, wtorki i czwartki w godzinach od 8.00
do 15.30, w środy w godzinach od 8.00 do 17.00, w piątki w godzinach od
8.00 do 14.00). Ponadto, informacje dotyczące niniejszego postępowania
administracyjnego zostały zamieszczone na stronie Biuletynu Informacji

Publicznej Urzędu Miejskiego w Międzyzdrojach: www.bip.miedzyzdroje.pl
(Ogłoszenia, obwieszczenia) oraz wywieszone na tablicach informacyjnych
Urzędu Miejskiego w Międzyzdrojach.
W przypadku jakichkolwiek zapytań czy wątpliwości proszę o kontakt
tel. 91 32 75 651.
Sylwia Jagielska
Planowanie przestrzenne

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych
z terenów miejskich i wiejskich Gminy Międzyzdroje
w okresie od 01.07.2016 r. do 31.08.2016 r.

Zgodnie z § 3 ust. 9 Regulaminu utrzymania czystości i porządku na
terenie Gminy Międzyzdroje właściciele nieruchomości zobowiązani są
udostępnić pojemniki (worki) przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych, w dniu odbierania tych odpadów (wg harmonogramu odbioru).
Pojemniki -(worki) muszą być udostępnione (wystawione) dla odbierającego
odpady przy wejściu od strony ulicy z możliwością wejścia na teren nieruchomości lub poprzez wystawienie pojemnika (worka) przed wejściem na
teren nieruchomości, w miejscu umożliwiającym swobodny dojazd do nich,
z zastrzeżeniem, że:
1) wystawione pojemniki (worki) nie mogą być lokalizowane dłużej niż
12 godzin poza terenem nieruchomości przed i po określonym w harmonogramie terminem odbioru odpadów,
2) wystawione pojemniki (worki) nie mogą powodować ograniczeń
komunikacyjnych osobom trzecim.
TERENY MIEJSKIE
Odpady komunalne niesegregowane (zmieszane)
Odpady komunalne segregowane (frakcja sucha)
(papier i tektura, metale, tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe)
Odpady komunalne ulegające biodegradacji
(w tym odpady kuchenne ulegające biodegradacji z gospodarstw domowych,
odpady zielone)
Dzień Tygodnia

Lokalizacja odbioru

poniedziałek
czwartek

Aleja Róż, Armii Krajowej, Cicha, Dąbrówki, Garażowa, Miernicza, Orla, Plażowa, Polna, Poprzeczna, Spokojna, Sportowa, Usługowa, Wczasowa, Wesoła, Wodziczki,
Gryfa Pomorskiego, Kościuszki, Krasickiego, Ludowa,
Pomorska, Promenada Gwiazd, Światowida, Książąt
Pomorskich, Traugutta, Tysiąclecia P.P., Campingowa,
Turystyczna, działki ogrodowe

wtorek
piątek

Bohaterów Warszawy, Komunalna, Kopernika,
Rybacka, Krótka, Morska, Zdrojowa , Plac Neptuna, Myśliwska, Nowomyśliwska, Bałtycka, Wolińska 1, Bukowa,
Gintera, Kolejowa, Przy Wodociągach, Stroma, Wiejska,
Leśna, Lipowa, Konopnickiej, Piaskowa, Piastowska,
Plater, Norwida

środa
sobota

Niepodległości, Skłodowskiej, Dąbrowskiej, Orzeszkowej, Słowiańska, Ustronie Leśne, Za Torem, Cmentarna, Góra Filaretów, Mieszka I, Mickiewicza, Zwycięstwa

poniedziałek
piątek

Punkty handlowe - Bohaterów Warszawy, Promenada
Gwiazd oraz teren plaży miejskiej

SZKŁO
(odpady opakowaniowe ze szkła, w tym butelki i słoiki po napojach
i żywności, butelki po napojach alkoholowych, szklane opakowania
po kosmetykach)
1 raz w tygodniu – sobota
02.07.2016 r., 09.07.2016 r., 16.07.2016 r., 23.07.2016 r., 30.07.2016 r.
06.08.2016 r., 13.08.2016 r., 20.08.2016 r., 27.08.2016 r.
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TERENY WIEJSKIE
Odpady komunalne niesegregowane (zmieszane)
Odpady komunalne segregowane (frakcja sucha)
(papier i tektura, metale, tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe)
Odpady komunalne ulegające biodegradacji
(w tym odpady kuchenne ulegające biodegradacji z gospodarstw domowych,
odpady zielone)
Dzień Tygodnia
środa

Lokalizacja odbioru
Biała Góra, Grodno I, Grodno II, Grodno III, Lubin,
Wapnica, Wicko, Zalesie.

SZKŁO
(odpady opakowaniowe ze szkła, w tym butelki i słoiki po napojach
i żywności, butelki po napojach alkoholowych, szklane opakowania
po kosmetykach)
1 raz w miesiącu I sobota miesiąca
02.07.2016 r., 06.08.2016 r.
W Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK-u),
przy ul. Nowomyśliwskiej 86, prowadzonym przez Zakład Ochrony Środowiska w Międzyzdrojach, od poniedziałku do piątku, w godzinach od 10 –tej
do 18 – tej oraz w soboty, w godzinach od 10 – tej do 14 – tej w zamian za
uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi odbierane są następujące frakcje odpadów komunalnych:
- szkło,
- frakcja sucha (papier i tektura, tworzywa sztuczne, metale, odpady
wielomateriałowe),
- przeterminowane leki i chemikalia,
- zużyte baterie i akumulatory,
- zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
- meble i inne odpady wielkogabarytowe,
- zużyte opony
- odpady budowlane i rozbiórkowe (do 500 kg rocznie na pojedynczą
nieruchomość).
W PSZOK-u przyjmowane są również pochodzące z gospodarstw domowych odpady problemowe i niebezpieczne (np. lampy fluoroscencyjne,
pozostałości farb, rozpuszczalników, kwasów, tłuszcze, zużyte oleje).
Uwagi i reklamacje dotyczące odbierania odpadów komunalnych od
właścicieli nieruchomości (kontakt)
Wszelkie uwagi oraz reklamacje dotyczące świadczonej przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. usługi odbierania odpadów od
właścicieli nieruchomości, proszę zgłaszać pracownikom Urzędu Miejskiego
- Referatu Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej – tel. 91 32 75 657,
e-mail: um_wiolettasosinska@miedzyzdroje.pl.
Ewa Sulicka - Scholz
Kierownik Refaratu Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej
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ZESPÓŁ MUZYKI DAWNEJ

ZESPÓŁ MUZYKI DAWNEJ

„GAUDIUM LUDENTEM”

„Musica Antiqua Inovroclaviensis

z Jeleniej Góry

z Inowrocławia

Zaprasza na

KONCERT MUZYKI DAWNEJ

Zaprasza na

KONCERT MUZYKI DAWNEJ

W RAMACH OGÓLNOPOLSKICH SPOTKAŃ
Z MUZYKĄ DAWNĄ-KAMIEŃ POMORSKI'2016

W RAMACH OGÓLNOPOLSKICH SPOTKAŃ
Z MUZYKĄ DAWNĄ-KAMIEŃ POMORSKI'2016

MIEJSCE KONCERTU

MIEJSCE KONCERTU

KOŚCIÓŁ W MIĘDZYZDROJACH UL LIPOWA 8

KOŚCIÓŁ W MIĘDZYZDROJACH UL. LIPOWA 8

DNIA 01 LIPCA 2016, GODZ.19.00

PIĄTEK 08 LIPCA 2016,

GODZ.19.00

KIEROWNIK ARTYSTYCZNY - ADAM DENEKA

KIEROWNIK ARTYSTYCZNY SPOTKAŃ Z MUZYKĄ DAWNĄ - ADAM DENEKA

KONTAKT W SPRAWIE KONCERTÓW: 785 217 762,

KONTAKT W SPRAWIE KONCERTÓW: 785 217 762,
adammuzykadawna@interia.eu

Po koncercie zbierane będą datki przeznaczone na transport i
organizację spotkań

Po koncercie prosimy o datki na transport
i organizację nowych spotkań

adammuzykadawna@interia.eu

ZARZĄD MIEJSKO-GMINNY OCHOTNICZYCH STRAŻY POŻARNYCH

MIĘDZYZDROJE - LUBIN

Zarząd Miejsko-Gminny
Ochotniczych Straży Pożarnych
Międzyzdroje – Lubin
ZAPRASZA

9 lipca 2016 r.
do remizy strażackiej w Lubinie
na

Nasze spotkanie rozpoczniemy o godz. 16.00
uroczystym apelem, po którym zapraszamy na
strażacką biesiadę.
Zarząd Miejsko-Gminny OSP
Międzyzdroje – Lubin

Informator Samorządowy Gminy Międzyzdroje
e-mail:biuletyn@miedzyzdroje.pl Zespół redakcyjny: Referat Promocji i Współpracy z Zagranicą
Redaktor naczelny: Anetta Czyżak Wydawca: Urząd Miejski w Międzyzdrojach, ul. Książąt Pomorskich 5; 72-500 Międzyzdroje; tel. 91 327 56 31
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Skład i druk: Drukarnia DELTA, Świnoujście, tel. 91 321 55 27, www.deltadruk.com
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