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AKTUALNOŚCI

ZMIANY W LUBIŃSKIEJ PARAFII
Niecały rok sprawował swoją kapłańską posługę
w Wapnicy i Lubinie ks. Grzegorz Jankowiak. 7 października 2018 roku odprawił w lubińskiej świątyni
swoją pierwszą mszę św. jako nowy proboszcz.
Był z nami podczas kościelnych i państwowych
uroczystości. Rozpoczął pracę duszpasterską,
i tą bardziej przyziemną, ale ważną, jak prace remontowe. Niestety nie dane mu było zamieszkać
w Lubinie na dłużej, a parafianom poznać swojego
proboszcza lepiej, bo dekretem biskupa Andrzeja
Dzięgi ks. Grzegorz został powołany do innej
parafii. A jest nią główna parafia w Szczecinie
–Bazylika Archikatedralna
św. Jakuba Apostoła. Ze
względu na swoje dotychczasowe zainteresowania
ks. Grzegorz będzie zajmował się przygotowaniami
do obchodów pierwszej
misji chrystianizacyjnej
św. Ottona z Bambergu
na Pomorzu Zachodnim,
której rocznica przypada w
2024 roku. Ostatnią mszę
św. w Lubinie ksiądz proboszcz odprawił 28 lipca
br. Na dalszą kapłańską
drogę życzymy Księdzu
wiele zdrowia i wytrwałości.
***
Nowym proboszczem został ks. dr Andrzej
Wańka, swoją pierwszą mszę św. w lubińskim
kościele odprawił 4 sierpnia 2019 roku.
Parafia Lubin jest pierwszą samodzielną
placówką ks. dra Wańki, dotychczas pracował
jako wykładowca teologii i religioznawstwa.
W latach 1999-2004 był adiunktem na Katedrze

ROZSTRZYGNIĘCIE
LIPCOWEJ
ZAGADKI
W lipcowym wydaniu Informatora Samorządowego
przedstawiliśmy Państwu
symbol miasta, wizerunek
herbu przedwojennego
Gminy Międzyzdroje, który
codziennie wita każdego podróżującego w holu Dworca
Kolejowego PKP w Międzyzdrojach.
Zwycięzcą lipcowej zagadki został Pan Adam Trott,
mieszkaniec Międzyzdrojów,
który wygrał rodzinny voucher na rejs statkiem Adler
- Schiffe.
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Fenomenologii Religii Wydziału Teologicznego na
Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego
w Warszawie gdzie wykładał religioznawstwo i,
jednocześnie, w Wyższym Seminarium Duchownym w Szczecinie wykładał teologię dogmatyczną
i fundamentalną.
W 2004 r. podjął pracę na Uniwersytecie Szczecińskim, gdzie prowadził wykłady dla studentów
Wydziału Teologicznego. W 2005 otrzymał Nagrodę Indywidualną III stopnia rektora Uniwersytetu
Szczecińskiego za szczególne osiągnięcia w dziedzinie nauki. W 2006
w Wydawnictwie Naukowym Uniwersytetu
Szczecińskiego ukazała
się jego książka, pt.
Teozoficzna panreligia.
Został redaktorem Studiów i Rozpraw - serii
monografii Wydziału
Teologicznego Uniwersytetu Szczecińskiego.
Należy do Towarzystwa
Naukowego Katolickiego Uniwersytetu
Lubelskiego oraz do
Stowarzyszenia Teologów Fundamentalnych w Polsce. Badania
naukowe ks. Wańki dotyczyły m.in. dialogu
międzyreligijnego, sekt i nowych ruchów religijnych, jest autorem 70 publikacji naukowych
i popularnonaukowych.
Nowego proboszcza witamy serdecznie w naszej Gminie, życząc przede wszystkim życzliwości
parafian i pomyślności w codziennej posłudze.
Joanna Ścigała
Rzecznik Prasowy UM w Międzyzdrojach

Narodowe
Czytanie
Szkoła Podstawowa nr 1 w Międzyzdrojach, we współpracy z Międzynarodowym Domem Kultury oraz Biblioteką
Miejską w Międzyzdrojach, przygotowuje prezentację fragmentów wybranych utworów 7 września 2019
roku o godz. 12:00 - w dzień Pikniku
Rodzinnego w amfiteatrze.
Podczas tegorocznej odsłony Narodowego Czytania wybrano osiem
utworów do prezentacji w ramach
ogólnopolskiej akcji propagowania
czytelnictwa i znajomości literatury
narodowej: Eliza Orzeszkowa „Dobra
Pani”, Maria Konopnicka „Dym”, Bolesław Prus „Katarynka”, Bruno Schulz
„Mój ojciec wstępuje do straży”; Orka –
Władysław Stanisław Reymont, Stefan
Żeromski „Rozdziobią mnie kruki,
wrony”, Henryk Sienkiewicz „Sachem”;
Henryk Rzewuski „Sawa”.
Iwona Banachowicz

SIERPNIOWA
ZAGADKA
Przedstawiamy Państwu kolejną zagadkę. Proszę podać adres siedziby, w której znajduje się symbol przedstawiony
na zdjęciu?
Do wygrania książki i gadżety.
Odpowiedź, wraz imieniem i nazwiskiem
oraz kontaktem telefonicznym, należy
przesłać do dnia 9 września 2019 r. na
adres: konkurs@miedzyzdroje.pl. Spośród nadesłanych prawidłowych odpowiedzi podczas losowania wyłonimy
jednego zwycięzcę.
Odpowiadając na pytanie uczestnik wyraża chęć wzięcia udziału w konkursie,
wyraża zgodę na przetwarzanie danych
osobowych, a także na wykorzystanie i
publikację wizerunku przez organizatorów konkursu w celach marketingowych
(zgodnie z Rozporządzeniem 2016/679
o przetwarzaniu danych osobowych
RODO, art. 6 ust. 1 lit. a).
Informację o zwycięzcy podamy w sierpniowym wydaniu Informatora Samorządowego Gminy Międzyzdroje.
Zapraszamy do udziału!
Redakcja
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Podsumowanie III Gali Babilon MMA 9
16 sierpnia br. już po raz trzeci w Międzyzdrojach odbyła się dziewiąta edycja gali Babilon MMA. Widzowie mieli okazję oglądać siedem emocjonujących pojedynków, z czego cztery zakończyły się przed czasem. Piątkowe wydarzenie rozpoczęło się od walki kobiet.

Olga Michalska i Eliza Kuczyńska zostały
wywołane do oktagonu jako pierwsze. Pojedynek mógł się podobać zgromadzonym
w amfiteatrze oraz przed telewizorami widzom.
Walka zakończyła się w 3.40 min trzeciej rundy,
a zwyciężczynią okazała się Olga Michalska,
która duszeniem zza pleców zmusiła przeciwniczkę do odklepania.
Inny pojedynek Łukasza Sudolskiego
z Mateuszem Ostrowskim był teatrem jednego
aktora. Reprezentant szczecińskiego Berserkers Team wypunktował łodzianina i wygrał
jednogłośnie.
Zapowiadaną walką wieczoru było starcie
Michała Kity z Ednaldo Oliveirą. Pojedynek
trwał pełny dystans, było dużo taktyki, raz
przeważał Polak, raz Brazylijczyk. Oliveira
krążył wokół Polaka i szukał ciosów prostych.
Mierzący 201 cm Brazylijczyk wyprowadzał
długie proste trzymające „Masakrę” na dystans.
Kita natomiast wyprowadzał lowkicki, czyli kopnięcia polegające na
uderzeniu stopą lub piszczelem w nogę przeciwnika
(najczęściej w udo). Koniec
końców sędziowie nie byli
jednomyślni, ale przyznali
zwycięstwo Oliveirze (29-28
dla Oliveiry, 29-28 dla Kity,
29-28 dla Oliveiry ).
Galę można jeszcze
oglądać na kanałach sportowych Polsatu, który był
patronem medialnym imprezy.
Anetta Czyżak
UM Międzyzdroje
źródło: onet.sport.pl.
fot. Piotr Duszczyk

Udana akcja DKMS
16.08.2019 w Międzyzdrojach była możliwość
zarejestrowania się w ogólnopolskiej bazie
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potencjalnych dawców szpiku. Ponad 20 osób
skorzystało z tej możliwości. Dziękujemy za te waż-

ne decyzje, które mogą uratować komuś życie!
Kolejny Dzień Dawcy Szpiku i możliwość zarejestrowania się już 21.09.2019, podczas Święta
Pieczonego Ziemniaka w Wapnicy. Zapraszamy!
Międzyzdrojskie Stowarzyszenie „Rodzina”
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VI Piknik Rodzinny „Śledź po Międzyzdrojsku”
– 07 września 2019 roku, amfiteatr

Zapraszamy Państwa 07 września br. od godz. 13:00 do amfiteatru na IV Piknik Rodzinny. To
cyklicznie organizowana plenerowa impreza rodzinna skierowana do mieszkańców i turystów
odwiedzających nasze miasto. W programie pikniku nie zabraknie atrakcji dla dzieci, prezentacji
lokalnych stowarzyszeń i występów na scenie. Woliński Park Narodowy przeprowadzi warsztaty
edukacyjne pn. „Ryby WPN” oraz konkurs plastyczny dla dzieci. Jak co roku planowane są warsztaty kulinarne, koncert zespołu szanty oraz degustacja zupy rybnej.

W programie m.in.:
warsztaty kucharskie z Jakubem Steuermarkiem,
stoiska wystawiennicze i warsztaty edukacyjne,
konkurs kulinarny na„Śledzia po Międzyzdrojsku",
degustacja potraw z ryb,
koncert zespołu szanty„Własny Port"
więcej na stronie www.miedzyzdroje.pl/strona/3284

Warsztaty kulinarne poprowadzi Jakub Steuermark, który od trzech lat jest gospodarzem kuchni
w niedzielnym wydaniu programu „Pytanie na
Śniadanie” w TVP2, gdzie gotuje zgodnie ze sobą
i ideą Comfort food. Swoją przygodę z kuchnią
rozpoczął od pobytu w USA, na Florydzie, gdzie
założył swoje Deli – bar z kanapkami, w którym
wszystkie produkty były w naturalny sposób
wędzone, duszone i długo gotowane. Wyjechał
do Anglii, gdzie objął stanowisko szefa kuchni
w jednym z prestiżowych gastropubów w West
Sussex. Stamtąd trafił do Londynu, gdzie razem
z innymi szefami mógł współtworzyć Jamie’s
Italian, włoską restaurację Jamiego Olivera
w Covent Garden. Podjął decyzję o wyjeździe
do Hiszpanii. Objął tam stanowisko szefa kuchni
w dwóch restauracjach – irlandzkim gastropubie
i typowym grillbarze, gdzie kreował swoje menu
i zarządzał kuchniami obu restauracji. Jesienią
2013 roku wrócił do Polski i rozpoczął swój własny projekt pod nazwą „Masło i Szałwia”. „Masło
i Szałwia” to projekt gastronomiczny, który oferuje
proste dania, wykorzystując wysokiej jakości
produkty, ale bazując na tańszych partiach mięs,
drobiu i ryb, czerpie inspiracje z potraw włoskich,
hiszpańskich i angielskich. To prostota i jakość
włoskiej Trattorii, hiszpańskich Tapas i dobrego,
nowoczesnego angielskiego Gastropubu. Kuchnia
Kuby to gotowanie typu slow, z krótką lub żadną
obróbką produktu. To kuchnia produktu.
Ciekawym wydarzeniem pikniku jest organizowany konkurs kulinarny pn. „Śledź po
Międzyzdrojsku”. Regulamin konkursu obejmuje
dwie kategorie: OPEN – dla wszystkich amatorów,
oraz PROFI – dla profesjonalistów z branży gastronomicznej. Każdy chętny może wziąć w nim
udział. Do wygrania atrakcyjne nagrody! Przepisy
laureatów konkursu ukażą się w wydawnictwie,
którego wydanie zaplanowano na październik
br. Wydawnictwo będzie zawierać receptury laureatów kolejnych edycji konkursu od 2014 roku.
Dzięki niemu każdy będzie mógł w swojej kuchni
odbiec od rutyny i przyrządzić sobie i rodzinie
„Śledzia po Międzyzdrojsku”.
VI Piknik Rodzinny „Śledź po Międzyzdrojsku”
wspófinansowany jest ze środków Europejskiego
Funduszu Morskiego i Rybackiego Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze”.
Serdecznie zapraszamy!
Anetta Czyżak
UM Międzyzdroje

DZIEŃ DAWCY SZPIKU W MIĘDZYZDROJACH
Przyjdź 07.09.2019 w sobotę o godzinie 13.00 do Amfiteatru w Międzyzdrojach i zostań dawcą szpiku.
Dla Ciebie to tylko chwila, dla kogoś całe życie.
Dla wielu chorych jedyną szansą na życie jest
przeszczepienie szpiku lub komórek macierzystych od Dawcy niespokrewnionego. Statystyki
WMDA (Światowej Organizacji Dawców Szpiku) są
alarmujące: co 35 sekund ktoś na świecie zapada
na raka krwi. Pośród chorób dziecięcych rak krwi
jest najczęstszą przyczyną śmierci. W Polsce, co
godzinę stawiana jest komuś diagnoza: białaczka,
czyli nowotwór krwi. Dla wielu chorych jedyną
szansą na wyzdrowienie jest przeszczepienie
komórek macierzystych krwi lub szpiku. Jedynie
25 procent pacjentów ma szczęście znaleźć dawcę
we własnej rodzinie. Większość przeszczepień
4

odbywa się dzięki dawcom niespokrewnionym,
którzy jako ludzie dobrej woli zarejestrowali się, by
bezinteresownie ratować życie każdego chorego,
który potrzebuje przeszczepienia.

Kto może zostać dawcą? Zarejestrować może
się każdy zdrowy człowiek pomiędzy 18 a 55
rokiem życia, ważący minimum 50 kg (bez dużej
nadwagi). Zajmuje to tylko chwilę, polega na prze-

prowadzeniu wstępnego wywiadu medycznego,
wypełnieniu formularza z danymi osobowymi
oraz pobraniu wymazu z błony śluzowej z wewnętrznej strony policzka. Na podstawie pobranej próbki zostaną określone cechy zgodności
antygenowej, a jeśli okaże się, że kod genetyczny
dawcy zgadza się z kodem genetycznym chorego,
wtedy dochodzi do przeszczepienia. Wszyscy,
którzy chcą się zarejestrować, powinni mieć ze
sobą dokument tożsamości z nr PESEL.
www.dkms.pl
Zapraszamy!
Międzyzdrojskie Stowarzyszenie
„Rodzina”
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Sierpniowe święto sportu Bieg Śniadaniowy
Biegi Śniadaniowe to wydarzenie sportowe cieszące się od lat niesłabnącym zainteresowaniem
zarówno wśród turystów, jak i mieszkańców
gminy Międzyzdroje. Świadczy o tym ogromna
liczba entuzjastów zdrowego wypoczynku,
gotowych wstać rano i wspólnie pobiec dla
zdrowia, satysfakcji i dobrej zabawy. 17 sierpnia
br. odbyła się ich 16. edycja. Biegi prowadzone
są w rekreacyjnym tempie, bez rywalizacji i mierzenia czasu, w prawdziwie letniej atmosferze.
Wolne, rekreacyjne tempo biegu pozwoliło na
udział w wydarzeniu całym rodzinom, zarówno
najmłodszym, nawet w wózkach, jak i tym trochę
starszym.Uczestników biegu zagrzewał do walki
znany animator muzyczny, „specjalista od robienia hałasu”, postać w środowisku kibiców siatkarskich niemalże kultowa – Grzegorz Kułaga, bez
którego to wydarzenie nie byłoby tak radosne.
Gośćmi imprezy byli m.in. Jacek Wszoła, Zdzisław
Hoffmann, Krzysztof Kosedowski, Marian Woronin, Zbigniew Buczkowski, Ryszard Ostrowski
i Mikołaj Komar. Na mecie każda z biegnących
osób otrzymała wartościowe śniadanie, które
dodaje energii na cały dzień.
Pomysłodawcą przedsięwzięcia jest Bogusław Mamiński - znany przed laty sportowiec,

wicemistrz świata w biegu na 3km z przeszkodami - przy wsparciu finansowym gminy Międzyzdroje.
***

Klub Biegacza Sporting zaprasza również do
udziału w imprezie Biegnij Warszawo.. Tegoroczna
edycja odbędzie się 6 października w Warszawie.

samorządowców: Mateusz Bobek, Jan Węglorz,
Mariusz Samołyk i Krystian Mazur. Zwycięzcą

konkursu został Wojciech Strelczuk z Chojnymistrz weteranów, drugie miejsce zajął Zdzisław
Hoffman i trzecie Zbigniew Buczkowski.
W konkurencji skoku o tyczce wystartowało
9 zawodników z Polski, Niemiec, Łotwy i Tajlandii.
Bezkonkurencyjnym okazał się Arents Mareks
z Łotwy z wynikiem 5,61m, drugi wynik zdobył
Robert Sobera z Polski– 5,51m i jako trzeci uplasował się Kass Philip z Niemiec z wynikiem 5,41 m.
W konkursie wziął udział również Paweł
Wojciechowski, brązowy medalista Mistrzostw
świata w Pekinie z 2015, złoty medalista Halowych
Mistrzostw Europy w Glasgow w 2019 r.
To prawdziwe święto sportu, które zafundował nam „Sporting” Międzyzdroje i Bogusław
Mamiński. Gratulujemy zwycięzcom, dziękujemy
organizatorom za pięknie spędzony czas, dużo
emocji i wrażeń sportowych, oraz publiczności
za obecność i piękny doping. Do zobaczenia na
22. edycji mityngu.
Jadwiga Bober
Inspektor ds. społecznych, kultury fizycznej
i funduszy zewnętrznych
fot. A. Ryfczyński, T. Rychłowski

XXI Międzynarodowy Mityng Lekkoatletyczny
Głównym punktem sportowej imprezy tego
dnia był XXI Mityng Lekkoatletyczny ku pamięci
znanych olimpijczyków - Władysława Komara
i Tadeusza Ślusarskiego, tragicznie zmarłych
w wypadku na trasie z Międzyzdrojów do Szczecina w 1998 r. Charakter imprezy łączy w sobie elementy zabawy - konkurs pchnięcia kulą dla vip-ów,
z elementami współzawodnictwa i profesjonalnych zawodów sportowych - konkurs skoku
o tyczce. Od godz. 17.50 w Alei Gwiazd mogliśmy
podziwiać pełne emocji zmagania sportowe.
Komentatorami był Piotr Dębowski, znany dziennikarz i komentator sportowy oraz Sebastian
Chmara – polski lekkoatleta, złoty medalista
halowych mistrzostw świata w Maebashi z 1999 r.
w siedmioboju. Muzycznych wrażeń dostarczył
Grzegorz Kułaga.
W konkurencji pchnięcia kulą wystartowało
12 zawodników: Mikołaj Komar (syn Władysława),
Zbigniew Buczkowski, Jacek Wszoła, Zdzisław
Hoffman, Marian Woronin, Ryszard Ostrowski, Andrzej Kuncewicz, Wojciech Strelczyk i silna ekipa
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OŚWIATA

Półkolonie w Międzyzdrojach są fajne!
9 sierpnia 2019r. zakończył się III turnus
półkolonii w Szkole Podstawowej nr 1
w Międzyzdrojach, której organizatorem jest
Gmina Międzyzdroje. W czasie pobytu, pod
opieką wykwalifikowanej i doświadczonej
kadry pedagogicznej, uczestnicy świetnie
się bawili na boisku, plaży, w czasie zabaw
integrujących. Odwiedzili interesujące miejsca w naszej gminie, wzięli udział w wielu
konkursach i quizach, uczyli się śpiewać,
konstruować samoloty, doskonalili swoje
umiejętności sportowe, detektywistyczne,
a także społeczne w relacjach z rówieśnikami. Czas spędzony na półkolonii, to też
okazja do poszerzania swoich wiadomości.

Ponieważ w tym czasie przypadła rocznica
Powstania Warszawskiego, dzieci odbyły
swoistą lekcję historii, uczyły się piosenki,
a także mogły się podzielić swoją wiedzą
m.in. na ten temat.
Na zakończenie turnusu wszystkie dzieci
zostały uhonorowane przez opiekunów
okolicznościowymi dyplomami i upominkami, które będą miłą pamiątką z czasu tu
spędzonego.
Dziękujemy za pomoc w uatrakcyjnieniu
półkolonii instytucjom i osobom, które
zaprosiły dzieci w swoje progi. Szczególne
podziękowania dla WPN za możliwość
zwiedzenia zagrody żubrów oraz ścieżki

Biblioteczka dla Rodziców
„Życie rodziców jest księgą, którą czytują dzieci”, dlatego nigdy nie jest za późno, by stać się
lepszym rodzicem. Organizowane przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Międzyzdrojach „Rodzinne warsztaty plastyczne” czy autorskie mini spektakle stały się hitem. „Pierniczkowanie”,
„gniotkowe szaleństwo”, fabryka bombek … smerfne, indiańskie czy pirackie … inscenizacje
na długo pozostają w pamięci naszych małych i dużych czytelników. Dzieci opuszczając salę
czytelni pytają, kiedy będą następne zajęcia, rozbawieni rodzice,przytulając dziecko, powtarzają: no właśnie, kiedy???

Razem, wspólnie … o to chodziło, by nie
zostawiać dziecka pod opieką bibliotekarzy,
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tylko samemu w kreatywny sposób spędzić
czas z dzieckiem. Szanowny Rodzicu spisałeś
się na medal! Bibliotekarze stworzyli
przestrzeń pełną plastycznych, teatralnych, muzycznych i literackich doznań,
którą to Ty ze swoim dzieckiem wypełniłeś, dając sobie, dziecku i nam ogrom
satysfakcji i motywacji do dalszej pracy.
„Rodzinne warsztaty”, które łączymy ze spektaklami, na stałe wpisały
się w kalendarz imprez. Chcemy iść
krok dalej i zaprosić Ciebie do skorzystania z „Biblioteczki dla Rodziców”.
Jest to preludium do zainicjowania

edukacyjnej „Leśne wzgórze”, Archiwum
Państwowego na Białej Górze za odkrycie
przed dziećmi przeszłości Międzyzdrojów,
Oceanarium za wprowadzenie w niezwykły
świat fauny podwodnej, Muzeum Figur
Woskowych za ciekawe spotkanie z osobistościami świata muzyki, filmu, mody itp.
,Mysiej Norze” za wzbudzanie ciekawości
i wrażliwości wobec zwierząt, p. Helenie
Piątek – zoopsychologowi i behawiorystce,
właścicielce firmy „Pies potrafi. Szkoła na 6
łap”, za przeprowadzenie zajęć „Bezpieczny
kontakt z psem” i właścicielom lodziarni
SAVIANO za przepyszne lody.
Organizatorzy

cyklu spotkań warsztatowych, coś na kształt
„Szkoły dla Rodziców”. Dla każdego dziecka
widok czytającego rodzica to piękny wzór
do naśladowania. A co powiecie na zaczytywanie się, by stać się lepszym rodzicem?
Czy potrzeba lepszej motywacji, by sięgnąć
po ciekawą lekturę? Listę bestsellerów
„Biblioteczki dla Rodziców”stworzyliśmy
konsultując się z pedagogami i nauczycielami. Znajdziemy tu m.in. książki autorstwa
Jespera Juula, Aleksandry Piotrowskiej czy
Thomasa Brazeltona. Są to poradniki, trochę
literatury fachowej z pedagogiki rodzinnej.
Jedne dają konkretne odpowiedzi, pokazują
przykłady „z życia wzięte”, inne, dla bardziej
wymagających, nie dają rozwiązań na tacy,
prowokują do obserwowania własnej rodziny,
dokonywania wyboru tej właściwej drogi.
Książki z „Biblioteczki dla Rodziców” można
wypożyczyć w międzyzdrojskiej bibliotece
od połowy sierpnia 2019. Sfinansowano przez
Ośrodek Pomocy Społecznej w Międzyzdrojach. Serdecznie zapraszamy. Bibliotekarze
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„Leśne wzgórze” - plenerowa ścieżka edukacyjna
Wolińskiego Parku Narodowego
Woliński Park Narodowy od 24 czerwca prowadzi co tygodniowe spotkania edukacyjno-promocyjne na terenie plenerowej ścieżki edukacyjnej
„Leśne Wzgórze” zlokalizowanej na terenie Muzeum Przyrodniczego w Międzyzdrojach przy ul. Niepodległości 3 w Międzyzdrojach. Partnerem
projektu „Leśne Wzgórze” jest Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A.
Podczas spotkań uczestnikom towarzyszą gry, zabawy i zajęcia edukacyjne. Na każdym spotkaniu pracownicy parku opowiadają zainteresowanym o walorach przyrodniczych
WPN oraz prowadzą zajęcia o lesie.
Uczestnicząc w zajęciach na
ścieżce edukacyjnej można zapoznać się z tematyką ochrony przyrody, a także gatunkami zwierząt
i roślin jakie występują na terenie
WPN.
Dla dzieci i młodzieży prowadzone są zajęcia z kartami pracy
opracowanymi na podstawie stanowisk ścieżki edukacyjnej. W kartach

często sprawia trudności, ale daje
wiele satysfakcji tym, którzy podejmą to wyzwanie.
Kto zastanawiał się kiedyś, ile
lat mają drzewa, spróbować może
swych sił i policzyć słoje na specjalnie przygotowanych przekrojach
wybranych gatunków drzew liściastych i iglastych, przy okazji zapoznając się z ich biologią, budową
liści i owoców.
Najmłodsi uczestnicy zajęć edukacyjnych najlepiej czują się w roli
tropicieli leśnych zwierząt, podczas
zajęć z rozpoznawania tropów.
Specjalnymi pieczątkami odciskają

są liczne zagadki przyrodnicze i
rebusy, na które odpowiedzi uczestnicy uzyskują po zapoznaniu się z
elementami ścieżki. Jest to świetna
zabawa i nauka.
Aby aktywnie spędzać czas na
ścieżce przygotowaliśmy dla uczest-

tropy w piasku i rozpoznają, kto
mógł taki trop zostawiać.
Za udział w zajęciach edukacyjnych i prowadzonych konkursach uczestnicy otrzymują drobne upominki przygotowane wraz
z Partnerem projektu - Operatorem

ników leśną skocznię, na której każdy może porównać długość swoich
skoków, doskoków wybranych zwierząt leśnych. Żeby pobudzić wszystkie zmysły i wyobraźnię uczestników,
zabieramy ich na ścieżkę zmysłów.
Spacerując z zamkniętymi oczami po
różnorodnych podłożach np. kamykach czy szyszkach, mogą przekonać
się jak zawodny bywa tylko wzrok
w poznawaniu i odczuwaniu przyrody.
Dla bardziej dociekliwych i ambitnych uczestników przeznaczone
są klocki edukacyjne zawierające
informacje o wybranych gatunkach
roślin i zwierząt leśnych. Ich ułożenie

Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A.
Zachęcamy wszystkich chętnych
do wzięcia udziału w warsztatach
edukacyjnych na terenie plenerowej
ścieżki edukacyjnej „Leśne Wzgórze”,
w każdy poniedziałek od godziny
10.00 do 14.00.
Zajęcia organizujemy bezpłatnie.
Zgłoszenia przyjmuje Dział Edukacji WPN pn.-pt., 7.00-15.00, pod
nr telefonu 91 328 07 27, wew. 50.,
email: m.szweik@wolinpn.pl.
Wstęp i uczestnictwo we wszystkich zajęciach są bezpłatne.
Serdecznie zapraszamy!
WPN
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Delegacja z Żytkowicz
w Międzyzdrojach
W Międzyzdrojach mieszka wiele osób, których
przodkowie po drugiej wojnie przyjechali na te
ziemie ze Wschodu (Ukrainy, Białorusi i innych).
Tutaj założyli rodziny, urodziły się ich dzieci.
Przekaz medialny o tych krajach jest w Polsce

dość jednoznaczny i niekoniecznie pozytywny.
Ale wielu Polaków, którzy pozostawili tam
swoich bliskich, z sentymentem wspomina tereny, z których pochodzą. I w miarę możliwości
odwiedzają tamte strony. Okazją do lepszego
poznania oddalonej o 1200 km Republiki
Białorusi była wizyta jaka miała miejsce 26 lipca
w Międzyzdrojach. Władze naszego miasta go-

ściły delegację z powiatu i miasta Żytkowicze.
W delegacji obecni byli m.in.: przedstawiciele
instytucji gospodarki leśnej, Generalny Konsul Ambasady Republiki Białorusi w Polsce
Walery Cynkiewicz. Ponadto ze strony polskiej
przedstawiciele
międzyzdrojskiego samorządu z
przewodniczącym
Rady Miejskiej Janem Węglorzem,
radny sejmiku woj.
zachodniopomorskiego Wojciech
Dorż ynk iewicz,
przedstawiciel
WPN, przedstawiciele duchowieństwa z obu stron.
Podczas oficjalnego spotkania w Urzędzie
Miejskim w Międzyzdrojach została podpisana
umowa o współpracy pomiędzy Gminą Międzyzdroje a Żytkowiczami. Nasi goście zainteresowani byli funkcjonowaniem szkół w Polsce,
budownictwem mieszkaniowym, współpracą
na niwie turystycznej. Przedstawiciele obu
delegacji burmistrz Mateusz Bobek i Atliwanow
Wiktor Adamowicz zgodnie wyrazili deklarację,

że nie chcą aby podpisana umowa była tylko
kolejnym dokumentem, ale zapoczątkowała
dalszą aktywną współpracę.
Po oficjalnej części delegacja zwiedziła
najnowszą atrakcję miasta jaką jest oceanarium oraz międzyzdrojską promenadę. Miasto
zrobiło na nich dobre wrażenie. Rozmowy
prowadzone podczas wizyty naszych gości pokazują jak wiele wspólnego mają nasze narody,
a chęć porozumienia pomaga w przypomnieniu sobie zapomnianego języka rosyjskiego.
Dzień wcześniej delegacja z Białorusi spotkała
się z władzami samorządowymi województwa
zachodniopomorskiego w Szczecinie.
Wszystkim osobom, które przyczyniły
się do przygotowania pobytu naszych gości
w Międzyzdrojach składamy bardzo serdeczne
podziękowania.
Joanna Ścigała
Rzecznik Prasowy UM w Międzyzdrojach

PLAN DYŻURÓW
RADNYCH RADY MIEJSKIEJ
W MIĘDZYZDROJACH
Dyżury odbywają się w każdą środę od
godz. 15.30 do 16.30 w urzędzie miejskim,
ul. książąt pomorskich 5 – pokój nr 14
W celu usprawnienia dyżurów, uprzejmie
prosimy o wcześniejsze umawianie się na
spotkania z radnymi za pośrednictwem
biura RM, kontakt tel. 91 327 56 47,
e-mail: um_sylwiajakubowska@miedzyzdroje.pl

28.08.2019 r. - Iwona CZYŻ
04.09.2019 r. - Grażyna IWASZCZYSZYN
11.09.2019 r. - Ewelina JAKUBOWSKA
18.09.2019 r. - Dorota KLUCHA
25.09.2019 r. - Jarosław MAZUR
PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ
– Jan WĘGLORZ
przyjmuje w czwartki od godz. 14.00-16.00,
pok. nr 14 Urząd Miejski
stały kontakt: tel. 609 847 375;
e-mail: jan_weglorz@miedzyzdroje.pl

INFORMACJA
Informuję, że zgodnie z regulaminem nadawania tytułów„Zasłużony dla Międzyzdrojów”
i „Honorowy Obywatel Międzyzdrojów”, ustanowionym uchwałą Rady Miejskiej w Międzyzdrojach Nr XLIX/526/18 z dnia 28 września
2018 r., Przewodniczący Rady Miejskiej przyjmuje do dnia 30 września 2019 r. zgłoszenia
kandydatur do obydwu tytułów.
Zgłoszenia takie mogą składać: Burmistrz
Międzyzdrojów, Przewodniczący Rady Miejskiej, komisje Rady Miejskiej, kluby radnych
oraz grupa radnych, jednostki pomocnicze,
jednostki organizacyjne, organizacje spo8

łeczne, stowarzyszenia, związki zawodowe
działające na terenie Międzyzdrojów, grupa
co najmniej 100 mieszkańców Gminy.
Wniosek powinien zawierać: nazwisko
i imię kandydata, imiona rodziców, datę
i miejsce urodzenia, adres zamieszkania osoby przedstawionej do tytułu, uzasadnienie
wniosku z podpisem wnioskodawcy, ew.
dodatkowe informacje i materiały lub pisma
wraz z poparciem wniosku.
Jan Węglorz
Przewodniczący Rady Miejskiej
w Międzyzdrojach

WICEPRZEWODNICZĄCY RM
– Józef Bogusław SUTYŁA
przyjmuje we wtorki od 14.00-15.30,
pok. nr 14 Urząd Miejski
e-mail: jozef_sutyla@miedzyzdroje.pl
WICEPRZEWODNICZĄCY RM
– Mariusz SAMOŁYK
sprawuje swoje dyżury w Wiklinie w Wapnicy,
w każdą środę od 17.30-18.30
e-mail: mariusz_samolyk@miedzyzdroje.pl
Mieszkańców sołectw zapraszamy
do kontaktowania się z sołtysami:
Artur Kubasik, sołtys Lubina
tel. 603620073
Katarzyna Auguścik, sołtys Wapnicy
tel. 603620078
Marian Buśko, sołtys Wicka
tel. 603620079
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Promenada w nowej odsłonie
Nie tylko pawilony handlowe, ale także miejsce spotkań - trwa
zagospodarowanie centralnej części promenady. W listopadzie
zeszłego roku ruszyła budowa 51 pawilonów handlowych oraz
8 lokali gastronomicznych wraz z oranżeriami.
Dzięki realizowanemu projektowi powstanie zupełnie nowa
atrakcyjna przestrzeń przy międzyzdrojskiej promenadzie. Projektowany budynek jest obiektem
jednokondygnacyjnym, przykrytym płaskim dachem „zielonym”.
Nad lokalami gastronomicznymi
powstaną tarasy użytkowe, dzięki
którym miejsce to będzie nie tylko
kolejnym centrum handlowym,
ale również miejscem wypoczynku. Każdy pawilon ma zabezpieczony kontener na odpady oraz
dodatkowe węzły sanitarne dla
pracowników i turystów. W pawilonach istnieje możliwość podłączenia grzejników elektrycznych i
ogrzewania pomieszczenia poza
sezonem.
„Jesteśmy na etapie stanu
surowego, mamy już część płyty fundamentowej. Aktualnie

trwają prace żelbetowe oraz roboty murowe. Warto podkreślić
trudność tej inwestycji, ponieważ
ze względu na trwający sezon
letni wykonujemy ją etapami.
Po sezonie czynne obok obiekty handlowe zostaną usunięte,
a teren ten powiększy plac budowy” – poinformował kierownik
budowy Mateusz Balcer.Termin
oddania obiektów do użytku to
drugi kwartał 2020 roku.
I nwestor Promenada sp.
z o.o. posiada jeszcze wolne lokale
handlowe i gastronomiczne do
wynajęcia. Dodatkowe informacje
uzyskać można na stronie internetowej www.promenada-miedzyzdroje.pl lub pod numerem
telefonu 518388597.
Joanna Ścigała
Rzecznik Prasowy UM w
Międzyzdrojach

Program ,,Czyste Powietrze” – skorzystaj z dotacji
W marcu tego roku informowaliśmy Państwa o możliwości skorzystania z ogólnokrajowego programu ,,Czyste Powietrze” prowadzonego
przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska w Szczecinie. W dniu 7 sierpnia br. Burmistrz Międzyzdrojów Mateusz Bobek i Paweł
Mirowski Prezes Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie podpisali porozumienie
określające zasady wspólnej realizacji Programu.
Tym samym Gmina Międzyzdroje
znalazła się w gronie 15 gmin
w województwie zachodniopomorskim, które przystąpiły do Programu. Podpisanie porozumienia
ułatwi składanie wniosków. Osoby
zainteresowane mogą składać je
bezpośrednio w Międzyzdrojach,
bez konieczności wyjazdu do
Szczecina.
Celem Programu jest zmniejszenie lub uniknięcie emisji pyłów
i innych zanieczyszczeń wprowadzanych do atmosfery przez
domy jednorodzinne. Program
skupia się na wymianie starych
pieców i kotłów na paliwo stałe
oraz zakupie i montażu nowych
źródeł ciepła. Program przewiduje
również dofinansowanie docieplenia przegród budynku, wymianę
stolarki okiennej i drzwiowej,
instalację odnawialnych źródeł
energii tj. kolektorów słonecznych
i instalacji fotowoltaicznej oraz
montaż wentylacji mechanicznej
z odzyskaniem ciepła. Skierowany
jest do osób fizycznych.
Program „Czyste Powietrze”
umożliwia uzyskanie zwrotu części
poniesionych kosztów. Maksymalny możliwy koszt, od którego

liczona jest dotacja to 53 tys. zł.
Jeśli koszty realizacji inwestycji
przekroczą 53 tys. zł, dodatkowe
koszty mogą być dofinansowane
w formie pożyczki. Natomiast
minimalny koszt kwalifikowany
projektu to 7 tys. zł. Wysokość
dofinansowania uzależniona jest
kwotą średniego miesięcznego
dochodu.
Dotacje lub pożyczki są udzielane za pośrednictwem Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Środowiska w Szczecinie 71-323 ul.
Solskiego 3, informacje tel. 91 486
15 56 od poniedziałku do piątku
w godzinach 8:00-15:00. Wnioski o
dofinansowanie można składać po
zalogowaniu się na stronie https://
wnioski.wfos.szczecin.pl/ lub
w Urzędzie Miejskim w Międzyzdrojach ul. Książąt Pomorskich 5
pok. nr 2 u pracownika merytorycznego Pauliny Ścisłowskiej.
Program ten będzie realizowany przez 10 lat, a planowana kwota
na ten cel to ponad 103 mld zł.
Wnioski przyjmowane są od 2018
r. do 31.12. 2027r.
Joanna Ścigała
Rzecznik Prasowy UM
w Międzyzdrojach
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„Wyspy smaków. Kulinarna gawęda znad Zalewu Szczecińskiego”
Piotr Oleksy, Mateusz Sikora – nowa książka o kulturze i kulinariach regionu
Czy danie z rybackiego kutra może być jednym z symboli kultury lokalnej nad Zalewem
Szczecińskim? Jak najbardziej!
Książka „Wyspy smaków. Kulinarna gawęda znad
Zalewu Szczecińskiego” jest efektem wielu rozmów z rybakami znad Zalewu. Autorom szczególnie zależało na poznaniu przepisów kulinarnych,
wykorzystywanych w rybackich domach. Jak się
okazuje kształtująca się od czasów drugiej wojny
światowej tradycja kulinarna Zalewu Szczecińskiego jest niezwykle żywa! W książce znajdą państwo
aż piętnaście oryginalnych przepisów na dania
rybne (i nie tylko).
Poza kulinariami, publikacja przybliża również
wiele wątków związanych z rybaczeniem nad
Zalewem Szczecińskim po drugiej wojnie światowej. Można tu poczytać o współpracy polskich
osadników z Niemcami, dowiedzieć się dlaczego
rybołówstwo umożliwiło osadnikom przetrwanie,
jak rybacy uczyli się swego fachu, na czym on
w zasadzie polega, a nawet poznać wiele sytuacji
mrożących krew w żyłach. Przekonajcie się Państwo, że praca i życie rybaków, to nie tylko setki
ton odłowionych ryb, lecz również istotna część
regionalnego dziedzictwa.
Książka jest dostępna w formie bezpłatnego
e-booka, który można znaleźć pod linkiem: http://
www.centruminicjatyw.org.pl/wp-content/uploads/2017/11/Wyspy_smakow_web-2.pdf
Wersję drukowana, znajdą Państwo w lokalnych bibliotekach i innych instytucjach kultury.

Autorami tekstu oraz pomysłodawcami projektu są Piotr Oleksy i Mateusz Sikora. Znakomite
zdjęcia zrobił Artur Kubasik, zaś za konsultację
kulinarną oraz przygotowanie dań odpowiadał
Rafał Lacz. Wsparcie logistyczne projektu zapewnił
Artur Oleksy.

Wydawcą książki jest Fundacja Centrum
Inicjatyw Regionalnych i Międzynarodowych.
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego Unii
Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego
„Rybactwo i Morze”.
Mateusz Sikora

PSY NIE MUSZĄ ZNAĆ PRZEPISÓW

Sezon ma się ku końcowi, jednak czy to w okresie wakacji, czy już po nich zawsze aktualny jest temat opieki nad psami. Dla chcących wypoczywać
z psami na międzyzdrojskiej plaży po stronie zachodniej wyznaczony jest sektor, od wejścia oznaczonego literą L do M, gdzie można przebywać
z psami. Warto zaznaczyć, że nie wszystkie gminy mają takie wyznaczone plaże.
Wpływają do naszego urzędu skargi na wałęsające się bezpańsko psy, bo bez smyczy, że przepisy
martwe i czemu nikt ich nie przestrzega… To my,
właściciele psów mamy obowiązek je znać i ich
przestrzegać. Nie sposób też przy każdym wejściu
na plażę postawić strażnika lub policjanta, który
będzie pilnował przestrzegania prawa.
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Zasady postępowania ze zwierzętami określa
Art. 77 Kodeksu Wykroczeń: „Kto nie zachowuje
zwykłych lub nakazanych środków ostrożności,
przy trzymaniu zwierzęcia, podlega karze grzywny
do 250 złotych lub karze nagany”.
Zapewnienia właściciela psa, że piesek jest
łagodny, nie gryzie nie są wystarczającym zabez-

pieczeniem. Nawet najbardziej inteligentne i ułożone psy mogą zareagować nieprzewidywalnie
na obcych ludzi, inne zwierzęta. Nigdy nie można
do końca być pewnym jak zwierzę zareaguje
będąc w nowym miejscu. Dlatego to właściciel
zwierzęcia obowiązany jest do wyprowadzania
psa na smyczy, a psy ras dużych i olbrzymich,
bądź uznanych za agresywne lub zachowujące
się w sposób agresywny – na smyczy i w kagańcu.
Podczas podróży środkami komunikacji miejskiej
bez względu na rasę i wielkość, pies powinien być
na smyczy i w kagańcu.
Kolejnym dotkliwym problemem jest pozostawianie psich nieczystości. Trawniki stają się istnym
,,polem minowym”. Tymczasem w naszym mieście
jest 15 stojaków z psimi pakietami. Planowany jest
zakup kolejnych dystrybutorów na psie pakiety.
Namawiamy do rozsądnego z nich korzystania,
bo zdarza się, że jedna osoba pobiera wszystkie
znajdujące się w pojemniku worki. A może warto
zostawić coś dla innych właścicieli psów?
W przestrzeni publicznej nie jesteśmy sami,
warto zadbać o komfort wypoczynku nie tylko
swój, ale także innych osób. A wszystkie przypadki
łamania przepisów w zakresie opieki nad zwierzętami, prosimy zgłaszać odpowiednim służbom.
Joanna Ścigała
Rzecznik Prasowy UM
w Międzyzdrojach
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„Zakątek Zalesie” aktywność z widokiem na jezioro
Na terenie sołectwa Wicko oddano do użytku
nową przestrzeń do aktywności fizycznej, miejsce sportu i rekreacji. Siłownia znajduje się przy
ul. Nadbrzeżnej, tuż przy chętnie uczęszczanych
szlakach turystycznych w okolicy jeziora Wicko
Małe. Zamontowano zestaw trwałych urządzeń
sprawnościowych, zapewniających pełen zakres
ćwiczeń rekreacyjnych na górne partie ciała
i nogi, zwiększenie wytrzymałości, poprawę
elastyczności i krążenia. Wybór urządzeń jest
nieprzypadkowy, dla kobiet zaplanowano
urządzenia typu: orbitrek, zestaw: wahadło+
twister+piechur, dla mężczyzn - wyciąg górny+
trenażer bicepsa, a dla najmłodszych zestawy
„Malutek” – piechur/huśtawka i rower.

W sołectwie Wicko to pierwsze ogólnodostępne, niekomercyjne miejsce rekreacyjno-sportowe,
przyjazne rodzinie, które pozwoli na integrację
międzypokoleniową. Montaż urządzeń wykonał
Zakład Ochrony Środowiska. Projekt został zrealizowany na wniosek i przy współpracy z Radą
Sołecką Wicka, sfinansowany z budżetu Gminy
Międzyzdroje, ze środków przyznanych na sołectwo Wicko. Jego koszt to około 24 tysięcy złotych.
Zapraszamy wszystkich mieszkańców i turystów do aktywnego spędzania czasu, w miejscu
gdzie cisza, spokój i piękne zachody słońca nad
jeziorem.
Jadwiga Bober, Joanna Ścigała
UM w Międzyzdrojach

Obóz sportowy Akademii Lekkoatletycznej
W dniach 10-18 sierpnia 2019 r. 15-osobowa grupa zawodniczek i zawodników Akademii Lekkoatletycznej Międzyzdroje uczestniczyła w obozie lekkoatletycznym w Szczecinku.
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Zgrupowanie miało na celu zbudowanie formy
na drugą część sezonu. Mieliśmy przyjemność
trenować na nowo wybudowanym stadionie lekkoatletycznym w Szczecinku, który znajdował się
w pobliżu ośrodka. Podczas obozu nasi lekkoatleci
wykonali kilka mocnych jednostek treningowych,
które na pewno zaprocentują i przełożą się na
same rekordy życiowe. Podczas obozu nasi zawodnicy mieli przyjemność wyjechać do Bydgoszczy
na Drużynowe Mistrzostwa Europy w Lekkoatletyce i dopingować najlepszym zawodnikom. Wyjazd
na obóz sportowy został dofinansowany z budżetu
Gminy Międzyzdroje.
Od września zapraszamy na treningi wszystkich chętnych, którzy mają zapał do biegania i chcą
zacząć przygodę z lekkoatletyką. Więcej szczegółów na stronie www.almiedzyzdroje.pl oraz
kontakt do trenera almiedzyzdroje@gmail.com.
Rafał Błocian
AL Międzyzdroje
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OGŁOSZENIE
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Międzyzdroje, obejmującego obszar położony w CENTRUM PROMENADY w obrębie geodezyjnym miasta Międzyzdroje, w rejonie granicy lądowo-morskiej gminy
Międzyzdroje oraz na odcinku pomiędzy ulicami Bohaterów Warszawy, Promenady Gwiazd,
Romualda Traugutta, Tysiąclecia Państwa Polskiego, Ignacego Krasickiego, Krótką, Gryfa
Pomorskiego, Adama Mickiewicza, Rybacką wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.
Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca
2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2018 r. poz. 1945 z późn. zm.) oraz uchwały Nr LVI/553/14 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach
z dnia 24 czerwca 2014 r. w sprawie przystąpienia do
sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego gminy Międzyzdroje, obejmującego
obszar położony w CENTRUM PROMENADY w obrębie
geodezyjnym miasta Międzyzdroje, w rejonie granicy
lądowo-morskiej gminy Międzyzdroje oraz na odcinku
pomiędzy ulicami Bohaterów Warszawy, Promenady
Gwiazd, Romualda Traugutta, Tysiąclecia Państwa Polskiego, Ignacego Krasickiego, Krótką, Gryfa Pomorskiego, Adama Mickiewicza, Rybacką, a także art. 29, 30, 39
ust.1 pkt 2 do 5 w powiązaniu z art. 54 ust. 3 ustawy
z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa
w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania
na środowisko (Dz.U. z 2018 r. poz. 2081 z późn. zm.)
zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego
wglądu przedmiotowego projektu miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego wraz
z prognozą oddziaływania na środowisko.
Projekt miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego wraz z prognozą oddziaływania na
środowisko będzie udostępniony do wglądu w dniach
od 12 sierpnia do 10 września 2019 roku, w pokoju nr 8 Urzędu Miejskiego w Międzyzdrojach przy
ul. Książąt Pomorskich 5, w dni robocze w godzinach
pracy urzędu (tj. w poniedziałki w godz. od 7.30 do
15.30, w środy w godz. od 7.30 do 17.00, w piątki
w godz. od 7.30 do 14.00) oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Międzyzdrojach: http://bip.miedzyzdroje.pl/
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie
planu rozwiązaniami odbędzie się w dniu 4 września
2019 r. (środa) w sali konferencyjnej w Urzędzie Miejskim w Międzyzdrojach o godzinie 15.00.
INFORMATOR MIĘDZYZDROJSKI NR 8/2019

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu może wnieść
uwagi.
Zgodnie z art. 39 ust. 1 pkt. 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach
oddziaływania na środowisko można wnosić uwagi
i wnioski do projektu planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w postępowaniu strategicznej
oceny oddziaływania na środowisko.
Uwagi należy składać na piśmie do Burmistrza Międzyzdrojów na adres Urzędu Miejskiego w Międzyzdrojach, ul. Książąt Pomorskich 5, 72-500 Międzyzdroje
z podaniem imienia i nazwiska, nazwy osoby prawnej
lub jednostki organizacyjnej oraz adresu, a także oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy w nieprzekraczalnym terminie do dnia 24 września 2019
roku.
Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, jako wniesione na
piśmie uznaje się również uwagi wniesione za pomocą
elektronicznej skrzynki podawczej opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym.
Organem właściwym do rozpatrzenia uwag do projektu planu oraz uwag i wniosków w ramach procedury strategicznej oceny oddziaływania na środowisko
jest Burmistrz Międzyzdrojów.
Informuję, że administratorem danych osobowych
jest Gmina Międzyzdroje reprezentowana przez Burmistrza Międzyzdrojów, z siedzibą w Międzyzdrojach,
przy ul. Książąt Pomorskich 5, 72-500 Międzyzdroje,
tel.91 32 75 631, e-mail. um@miedzyzdroje.pl, informacja na temat zasad ochrony danych osobowych jest
dostępna pod adresem: http://bip.miedzyzdroje.pl/
strony/menu/95.dhtml
Mateusz Bobek
Burmistrz Międzyzdrojów
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Harmonogram wywozu odpadów komunalnych
z terenów miejskich i wiejskich Gminy Międzyzdroje
w okresie od 01.09.2019 r. do 31.12.2019 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.

Odpady komunalne niesegregowane (zmieszane)
TERENY MIE JSKIE I WIE JSKIE
Dzień tygodnia

Lokalizacja odbioru

poniedziałek

Aleja Róż, Armii Krajowej, Cicha, Dąbrówki, Garażowa, Książąt Pomorskich, Miernicza, Orla, Plażowa, Polna, Poprzeczna,
Spokojna, Sportowa, Usługowa, Wczasowa, Wesoła, Wodziczki.
Punkty handlowe (tzw. sezonowe) – Bohaterów Warszawy, Promenada Gwiazd oraz plaża miejska

wtorek

Gryfa Pomorskiego, Kopernika, Kościuszki, Krasickiego, Krótka, Ludowa, Mickiewicza, Morska, Plac Neptuna, Pomorska,
Promenada Gwiazd, Rybacka, Światowida, Traugutta, 1000-lecia P.P, Zdrojowa

środa

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

czwartek

Biała Góra, Grodno I-IC-II-III, Nadleśnictwo, Wolińska 1, Zalesie, Wicko, Lubin, Wapnica

piątek

Bałtycka, Bohaterów Warszawy, Bursztynowa, Campingowa, Komunalna, Mieszka I, Myśliwska, Nowomyśliwska, Parkowa,
Turystyczna, Zwycięstwa
Ogrody działkowe – dzień odbioru odpadów komunalnych zostanie określony po wcześniejszym wspólnym uzgodnieniu
z Zarządem Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Bursztyn” w Międzyzdrojach

Odpady komunalne segregowane – metale i tworzywa sztuczne
TERENY MIE JSKIE I WIE JSKIE
(metale i tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe)
Dzień tygodnia

Lokalizacja odbioru

poniedziałek

Aleja Róż, Armii Krajowej, Cicha, Dąbrówki, Garażowa, Książąt Pomorskich, Miernicza, Orla, Plażowa, Polna, Poprzeczna,
Spokojna, Sportowa, Usługowa, Wczasowa, Wesoła, Wodziczki, Gryfa Pomorskiego, Kopernika, Kościuszki, Krasickiego, Krótka,
Ludowa, Mickiewicza, Morska, Plac Neptuna, Pomorska, Promenada Gwiazd, Rybacka, Światowida, Traugutta, 1000-lecia P.P,
Zdrojowa, Bałtycka, Bohaterów Warszawy, Bursztynowa, Campingowa, Komunalna, Mieszka I, Myśliwska, Nowomyśliwska,
Parkowa, Turystyczna, Zwycięstwa.
Punkty handlowe (tzw. sezonowe)– Bohaterów Warszawy, Promenada Gwiazd oraz plaża miejska.

czwartek

Biała Góra, Grodno I-IC-II-III, Nadleśnictwo, Wolińska 1, Zalesie, Wicko, Lubin, Wapnica,
Bukowa, Dąbrowskiej, Gintera, Góra Filaretów, Kolejowa, Konopnickiej, Leśna, Lipowa, Niepodległości, Norwida, Orzeszkowej,
Piaskowa, Piastowska, Plater, Przy Wodociągach, Skłodowskiej, Słowiańska, Stroma, Ustronie Leśne, Wiejska, Cmentarna,
Za Torem.
Ogrody działkowe – dzień odbioru odpadów komunalnych zostanie określony po wcześniejszym wspólnym uzgodnieniu
z Zarządem Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Bursztyn” w Międzyzdrojach.

Odpady komunalne ulegające biodegradacji,
w tym odpady opakowaniowe ulegające biodegradacji i odpady zielone:
TERENY MIE JSKIE
Dzień tygodnia

Lokalizacja odbioru

wtorek

Aleja Róż, Armii Krajowej, Cicha, Dąbrówki, Garażowa, Książąt Pomorskich, Miernicza, Orla, Plażowa, Polna, Poprzeczna,
Spokojna, Sportowa, Usługowa, Wczasowa, Wesoła, Wodziczki, Gryfa Pomorskiego, Kopernika, Kościuszki, Krasickiego,
Krótka, Ludowa, Mickiewicza, Morska, Plac Neptuna, Pomorska, Promenada Gwiazd, Rybacka, Światowida, Traugutta,
1000-lecia P.P, Zdrojowa, Bałtycka, Bohaterów Warszawy, Bursztynowa, Campingowa, Komunalna, Mieszka I, Myśliwska,
Nowomyśliwska, Parkowa, Turystyczna, Zwycięstwa.
Punkty handlowe (tzw. sezonowe)– Bohaterów Warszawy, Promenada Gwiazd oraz plaża miejska.

środa

Bukowa, Dąbrowskiej, Gintera, Góra Filaretów, Kolejowa, Konopnickiej, Leśna, Lipowa, Niepodległości, Norwida, Orzeszkowej,
Piaskowa, Piastowska, Plater, Przy Wodociągach, Skłodowskiej, Słowiańska, Stroma, Ustronie Leśne, Wiejska, Cmentarna,
Za Torem.
Ogrody działkowe – dzień odbioru odpadów komunalnych zostanie określony po wcześniejszym wspólnym uzgodnieniu
z Zarządem Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Bursztyn” w Międzyzdrojach.
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Odpady komunalne ulegające biodegradacji, w tym odpady opakowaniowe ulegające biodegradacji
i odpady zielone:
TERENY WIE JSKIE
2 x w miesiącu II i IV wtorek miesiąca
(w tym odpady kuchenne ulegające biodegradacji, odpady zielone)

10.09.2019 r; 24.09.2019 r; 08.10.2019 r; 22.10.2019 r; 12.11.2019 r; 26.11.2019 r; 10.12.2019 r; 24.12.2019 r.
Odpady komunalne z papieru, w tym tektury, odpady opakowaniowe z papieru i odpady opakowaniowe z tektury
TERENY MIE JSKIE
06.09.2019r ; 13.09.2019r ; 20.09.2019r ; 27.09.2019r.

1 x w tygodniu – piątek

04.10.2019r; 18.10.2019r;
02.11.2019r ; 15.11.2019r
06.12.2019r; 20.12.2019r.

2 x w miesiącu – I i III piątek miesiąca

Odpady komunalne z papieru, w tym tektury, odpady opakowaniowe z papieru i odpady opakowaniowe z tektury
TERENY WIE JSKIE
04.09.2019r; 18.09.2019r.

2 x w miesiącu – I i III środa miesiąca

16.10.2019r., 20.11.2019r., 18.12.2019r

1 x w miesiącu – III środa miesiąca

S Z K ŁO

TERENY MIE JSKIE I WIE JSKIE
(odpady opakowaniowe ze szkła, w tym butelki i słoiki po napojach i żywności, butelki po napojach alkoholowych,
szklane opakowania po kosmetykach)
04.09.2019r; 18.09.2019r.

2 x w miesiącu – I i III środa miesiąca

16.10.2019r., 20.11.2019r., 18.12.2019r

1 x w miesiącu – III środa miesiąca

Odpady wielkogabarytowe i zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny
(w tym meble, AGD, RTV)
Wystawiony do odbioru zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny winien być kompletny
(bez wymontowanych silników, zasilaczy, sprężarek itp.).
Część Zachodnia miasta
18.09.2019 r.
27.11.2019 r.

Aleja Róż, Armii Krajowej, Bałtycka, Bohaterów Warszawy, Bursztynowa, Campingowa, Cicha, Dąbrówki, Gryfa Pomorskiego,
Garażowa, Komunalna, Kopernika, Kościuszki, Krasickiego, Krótka, Książąt Pomorskich, Ludowa, Mickiewicza, Miernicza,
Mieszka I, Morska, Myśliwska, Niepodległości, Nowomyśliwska, Orla, Plac Neptuna, Parkowa, Plażowa, Polna, Pomorska,
Poprzeczna, Promenada Gwiazd, Rybacka, Spokojna, Sportowa, Światowida, Traugutta, Turystyczna, 1000-lecia P.P.,
Usługowa, Wczasowa, Wesoła, Zdrojowa.

Część Wschodnia miasta
19.09.2019 r.
28.11.2019 r.

Biała Góra, Grodno I, II, III, Bukowa, Dąbrowskiej, Działki ogrodowe, Gintera, Góra Filaretów, Kolejowa, Konopnickiej,
Leśna, Lipowa, Norwida, Orzeszkowej, Piaskowa, Piastowska, Plater,
Przy Wodociągach, Skłodowskiej, Słowiańska, Stroma, Ustronie Leśne, Wiejska, Za Torem, Zwycięstwa

Gmina
20.09.2019 r.
29.11.2019 r.

Nadleśnictwo, Wolińska 1, Zalesie, Wicko, Wapnica, Lubin.

Zaleca się, aby właściciel nieruchomości, co najmniej na trzy dni przed ustalonym terminem odbioru odpadu, poinformował pracownika Urzędu
Miejskiego – Referatu Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej, tel. 91 32 75 657, o wystawieniu odpadu.
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. przy ul. Szczecińskiej 2 w Kamieniu Pomorskim w związku z przypadającymi dniami
wolnymi w roku 2019, podaje planowane daty odbioru odpadów za przypadające dni wolne:
01.11.2019 r.
11.11.2019 r.
25.12.2019 r.
26.12.2019 r.

Wszystkich Świętych 		
Narodowe Święto Niepodległości
Boże Narodzenie – dzień pierwszy
Boże Narodzenie – dzień drugi

02.11.2019 r.
12.11.2019 r.
24.12.2019 r.
27.12.2019 r.
Wioletta Sosińska
Referat Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej
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Zapraszamy na spotkanie
potkanie
z

Magdaleną
Majcher

i promocję najnowszej części
nadmorskiej sagi
pt. „Znany szum morza”

Miejska Biblioteka Publiczna
w Międzyzdrojach

25 września 2019 r. (środa)
godz. 18.00 (wstęp wolny)
Organizatorzy:

Podczas spotkania ist
istnieje
możliwość nabycia książek

Z miejskiego kalendarza imprez: sierpień/wrzesień 2019 r.
29.08.2019r. – XX Międzyzdrojskie Czwartki
Organowe, kościół pw. św. Piotra Apostoła, godz.

ryczna gra terenowa, godz. 10:00, teren przy
Szkole Podstawowej nr 1;

20:00, Andrzej Chorosiński (Polska), wstęp wolny;

19.09.2019r. – Rodzinne warsztaty plastyczno –

31.08.2019r. – Wernisaż wystawy historycznej

literackie pt. „Zróbmy sobie książkę”, godz. 16:00,

z okazji 80. rocznicy wybuchu II wojny światowej,
godz. 16:00, Międzynarodowy Dom Kultury;
07.09.2019r. – Narodowe Czytanie, godz. 12:00,
promenada, wstęp wolny;
07.09.2019r. – VI Piknik Rodzinny „Śledź po Międzyzdrojsku”, godz. 13:00, amfiteatr, wstęp wolny;
12, 26.09.2019r. – Czwartki lekkoatletyczne,
godz. 16:00, stadion miejski;
19.09.2019r. – „Polegaj jak na Zawiszy”, histo-

Miejska Biblioteka Publiczna;
20 – 22.09.2019r. – XVII Spotkania Artystyczne
Seniorów, program na str. 7;
21.09.2019r. – V Święto Pieczonego Ziemniaka,
godz.14:00, boiska przy Szkole Podstawowej nr 2
w Wapnicy;
25.09.2019r. – spotkanie z Magdaleną Majcher,
godz. 18:00, Miejska Biblioteka Publiczna;
28.09.2019r. – "Pchli Targ", godz. 10:00 - 15:00,
amfiteatr.
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