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„Idziemy do przodu” 
– rozmowa z Burmistrzem Międzyzdrojów

Projekt zieleni rozpoczęty
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W przedświąteczny weekend 13 grudnia br. 
miało miejsce tradycyjnie miejskie spotkanie 
opłatkowe. Na wigilii miejskiej w Międzyna-
rodowym Domu Kultury, w świątecznym na-
stroju spotkali się przedstawiciele wszystkich 
środowisk Gminy Międzyzdroje, mieszkańcy 
oraz zaproszeni goście. Przy wigilijnym stole, 
jak jedna międzyzdrojska rodzina, wspólnie 
śpiewaliśmy kolędy oraz przełamaliśmy się 
opłatkiem. Ksiądz proboszcz Jan Marian Wit-
tlieb wraz z proboszczem parafii lubińskiej 
księdzem Andrzejem Wańką przypomnieli 
nam czym są Święta Bożego Narodzenia. 
Charakterystyczny trzask przełamanego 
opłatka oraz indywidualnie składane życze-
nia wprowadziły wszystkich w świąteczny 
nastrój i ukazały „Magię Świąt”. Składając ży-
czenia spokoju, radości i wszelkiej pomyślno-

Magiczne chwile
kiedy grudzień srogim zimnem 
każdą grudkę ziemi zmroził
a śnieg wiatrem popędzany 
ścieżki na manowce zwodził

to codziennie już od świtu 
słychać było zgrzyt łopaty 
wielkie było odśnieżanie 
gdy do studni szedł mój Tato

a ja z nosem przyklejonym 
w szybie obraz z paprociami 
co je nocą mróz malował
z Mikołajem z aniołami

już choinka wystrojona 
pachnie ciastem w domu całym
my czekamy na wigilię 
i opłatek śnieżnobiały

nagle niebo pojaśniało
przyleciało coś z gwiazdami 
dzieci nieco wystraszone
to Mikołaj z prezentami

potem sanie zaprzężone
w dwa koniki z janczarami 
dzieci jadą na pasterkę
do kościoła z rodzicami

Marianna Kargul

Wigil ia  Miejska 2019

ści mieszkańcom Międzyzdrojów burmistrz 
Mateusz Bobek, zastępca burmistrza Beata 
Kiryluk oraz przewodniczący Rady Miejskiej 
Jan Węglorz zaprosili do wspólnej kolacji wi-
gilijnej, którą przygotował Hotel Aurora Fa-
mily & SPA.

Program artystyczny uroczystości przygo-
towały: chór „Impresja” ze Szkoły Podstawo-
wej nr 1 pod kierunkiem Anny Sobierajskiej, 
dzieci z Przedszkola Miejskiego „Morskie 
Skarby” pod kierownictwem Joanny Kieler 
oraz zespół śpiewaczy „Bryza”. Wigilię miej-
ską poprowadzili: Krzysztof Szlaski oraz Alina 
Poskart.   Anetta Czyżak

Urząd Miejski w Międzyzdrojach
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- Minął rok od wyborów. Jak się Pan czu-
je w fotelu Burmistrza?

- Nasze wyobrażenia a rzeczywistość 
to dwa różne światy. A codzienna prak-
tyka to weryfikuje. Według mnie praca 
burmistrza składa się z czterech elemen-
tów: codziennej typowej pracy biurowej, 
druga to zarządzanie zasobem ludzkim. 
W urzędzie zatrudnionych jest ponad 60 
pracowników. Doliczając do tego pra-
cowników podległych placówek to sta-
nowi około 200 osób. Trzeci element to 
wizja, do której chce się dążyć i re-
alizować. I czwarta funkcja – repre-
zentacyjna,  w naszej gminie bardzo 
istotna bo mamy w ciągu roku mnó-
stwo wydarzeń. I taki jeden przy-
kładowy dzień pracy to jest prze-
platanka tego co wymieniłem, stąd 
czasami wydaje się, że doba ma za 
mało godzin. Myślę, że trzeba usiąść 
w tym fotelu, żeby móc tę pracę 
ocenić. To codzienne podejmowanie 
mnóstwa decyzji, ze świadomością, 
że będą ludzie zadowoleni z nich  
i tacy, którzy nie będą.

- Jest Pan zadowolony z tego, w ja-
kim miejscu są Międzyzdroje obecnie?

- Zawsze czuję niedosyt, zawsze 
mam poczucie, że mogłoby być le-
piej, można pewne rzeczy poprawić. 
Z racji wieku mam jeszcze dużo do 
zrobienia. Najważniejsze jest, aby 
cel, który chcemy osiągnąć nie znik-
nął nam z oczu. Trzeba mieć świa-
domość, że od decyzji do realizacji 
zadania mijają najczęściej dwa lata, 
albo i więcej. Im więcej czasu po-
święcamy tym więcej często znaków 
zapytania. I tak z 10 pomysłów po 
uzyskaniu wszelkich zgód i pozwo-
leń uda się zrealizować 2-3 projekty. Dla-
tego na efekt trzeba poczekać i patrząc 
z boku może się wydawać, że nic się nie 
dzieje. A tak nie jest. Mam świadomość, 
że mieszkańcy obdarzyli mnie ogromnym 
kredytem zaufania. Wiem, że ludzie mie-
li świadomość, że mogę pewne zmiany 
wprowadzić. I wprowadzam je.

- Na jakim etapie są inwestycje, o któ-
rych rozmawialiśmy na łamach Informato-
ra na początku roku?

- Trwa budowa ratusza, jesteśmy  
w połowie drugiego etapu inwestycyj-
nego. Zakończenie tego etapu przewi-
dziane jest na jesień przyszłego roku. We 
wrześniu 2020 roku będzie to stan suro-
wy zamknięty i mamy wstępną wycenę 
etapu trzeciego. Jeżeli wszystko będzie 

I d z i e m y  d o  p r z o d u
Przedstawiamy Państwu rozmowę z Burmistrzem Międzyzdrojów Mateuszem Bobkiem.

przebiegało zgodnie z planem to etap ten 
rozpocznie się jeszcze w przyszłym roku. 
Jest realna szansa, że budynek ten zosta-
nie oddany do użytku w roku 2022-23. 
Przyszły ratusz to aż 5 tyś.m2 powierzch-
ni.

Zależy nam na obniżeniu kosztów jego 
przyszłego utrzymania, dlatego chciał-
bym dopuścić tam pewną dawkę komer-
cji w postaci banku, kancelarii prawnej, 
biura notarialnego, które mieścić się będą 
na parterze. Na potrzeby urzędu chcemy 

zaadoptować wyższe kondygnacje. Ra-
tusz ma być centrum administracyjnym 
dla naszych mieszkańców.

Druga bardzo ważna inwestycja, która 
przed nami to modernizacja oczyszczalni 
ścieków, na którą ogłosiliśmy przetarg. 
Koszt tej inwestycji to około 60 mln zło-
tych. Co warte podkreślenia, dofinan-
sowanie dla gminy z Narodowego Fun-
duszu Ochrony Środowiska to około 40 
mln złotych, pozostałe 20 mln pochodzi 
z pożyczki jaką gmina uzyskała na pre-
ferencyjnych warunkach także z NFOŚ. 
Przedłużyliśmy okres wykonania tego 
zadania i zmieniliśmy projekt wyjściowy. 
Część budowlana powinna zostać zakoń-
czona 31 grudnia 2021 roku, natomiast 
efekt ekologiczny powinniśmy osiągnąć 
do 2022 roku. Problem przy takich in-

westycjach, z którymi borykają się także 
inne gminy, to brak wykonawców i wyso-
kie kwoty proponowane przez nich.

W styczniu ruszamy z termomoderni-
zacją Szkoły Podstawowej przy ul. Leśnej. 
Jest to duże zadanie, bo poza termomo-
dernizacją będzie fotowoltaika, wymiana 
stolarki okiennej, grzejników, poprawie-
nie nie tylko wyglądu budynku, ale także 
komfortu nauczycieli i uczniów. Chcemy 
zakończyć to zadanie jesienią.

Podpisaliśmy umowę na projekt zie-
leni, jego koszt to prawie 11 mln zło-
tych, a dofinansowanie wynosi 5 mln. 
Nie jest to łatwe zadanie, bo powinni-
śmy realizować inwestycje w okresie 
gdy jest ciepło, a my wtedy mamy se-
zon i okres, gdy mieszkańcy zarabiają 
pieniądze. Nasi mieszkańcy żyją z tu-
rystyki. Nie możemy wtedy rozgrze-
bywać np. chodników, ulic. Ale jest to 
bardzo ważny projekt, bo zieleń jest 
czynnikiem, który jednoczy wszyst-
kich. Ta inwestycja zmieni wizerunek 
naszego miasta. Powstanie 9 parków 
rekreacji, projekt będzie realizowany 
przez dwa lata, stworzymy dzięki nie-
mu nową przestrzeń. Przywrócimy kli-
mat dawnego miasta, wykonamy plac 
zabaw dla dzieci przy Alei Gwiazd, 
będzie część sportowa dla starszych 
dzieci i część dla dzieci młodszych. O 
kilka nowych urządzeń chcemy do-
posażyć mini plac zabaw przy Karcz-
marzu oraz na górnym boisku przy 
dawnym gimnazjum. Jest to miejsce 
osłonięte, mały ruch samochodowy. 
Będzie to nowoczesny, kolorowy plac 
zabaw, taki jak widać w wielu innych 
miejscach.

W nowym roku ruszamy pełną 
parą z Kartą Mieszkańca, dzięki któ-

rej mieszkańcy Międzyzdrojów będą 
mogli uzyskać korzystne zniżki w wielu 
miejscach świadczących usługi – fryzjer, 
restauracje, usługi medyczne i inne. Już 
dziś zapraszam do współpracy międzyz-
drojskich usługodawców.

Chcemy zadbać o wizerunek plaży, 
zaczniemy od przebieralni, natrysków 
na plaży, elementy małe, ale istotne dla 
komfortu wypoczywających na plaży.

- W mediach można przeczytać nega-
tywne komentarze o tym  i pytania zada-
wane przez mieszkańców: gdzie jest nowa 
energia, która była Pana hasłem wybor-
czym? Więc co się stało z nową energią Pa-
nie Burmistrzu?

ciąg dalszy na str. 5
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- Jest, była i będzie. Mam poczucie, że 
gdyby zarządzanie gminą porównać do 
prowadzenia samochodu, to coraz lepiej 
mi się go prowadzi.

- A jakim samochodem jedziemy?
- Wysokiej klasy Mercedesem (proszę 

tego nie traktować jak reklamy). Często 
zapominamy w jak w pięknej miejsco-
wości mieszkamy, ile jest tu wartościo-
wych rzeczy. Mieszkańcy Międzyzdro-
jów to ludzie przedsiębiorczy, kreatywni  
z ogromnym potencjałem. A nasza Gmina 
ma wiele walorów. Oczywiście zależy też 
do kogo się porównamy, bo jeśli do gminy 
o podobnym potencjale w pasie nadmor-
skim, to myślę, że jesteśmy w czołówce. 
A jeśli do większych kurortów, to zgódź-
my się, że to nie ta liga. Jeśli do naszego 

samochodu dodamy lepszego paliwa, to 
pojedziemy jeszcze szybciej.

- Czy naszych mieszkańców czekają 
podwyżki?

- Niestety, trzeba przyznać, że dobre 
czasy dla samorządów się skończyły. 
Rząd powierza samorządom coraz wię-
cej  zadań, ale musimy do nich dokła-
dać środki z naszego budżetu. O coraz 
mniejszej ilości pieniędzy, jako samorząd, 
możemy decydować, rząd prowadzi poli-
tykę, która ogranicza dochody gmin, np. 
sprawa PIT-ów. Nie otrzymaliśmy sub-
wencji wyrównawczych, musimy zapłacić  
,,Janosikowe”, mamy mniejszą pulę środ-
ków finansowych, którymi możemy dys-
ponować.

W tej sytuacji podwyżki są procesem 
nieuniknionym. Śmieci będą z roku na 
rok coraz droższe. Płacimy coraz więcej 
za każdą ich tonę, najpierw było 170 zł, 

potem 270 zł, a ma być 350. Więc po 
liczbach widać stan faktyczny.

- A prywatnie, znajduje Pan czas dla 
rodziny? Przebiegł Pan maraton, który pla-
nował wiosną?

- Mieszkamy w nowym domu w Mię-
dzyzdrojach, więc wszystkie problemy 
miasta są moimi problemami jako bur-
mistrza i jako mieszkańca. Syn  Mieszko 
chodzi do żłobka, w którym się  zaakli-
matyzował. Staram się po powrocie do 
domu nie myśleć o tym co w pracy, ale 
jest to dość trudne. Na pewno praca jest 
kosztem rodziny. Maraton przebiegłem, 
choć nie mogłem z braku czasu przygo-
tować się do niego tak jak chciałem, ale 
udało się. Teraz biegam wieczorami, gdy 
dziecko już śpi.

- Dziękuję za rozmowę.
Joanna Ścigała

Rzecznik Prasowy UM w Międzyzdrojach

ciąg dalszy ze str. 4

Spośród sześciu projektów inwestycyj-
nych będą realizowane trzy: 

1. Zakup samochodu typu PICK – UP 
lub SUV dla OSP Lubin (254 oddane głosy)

2. Plac zabaw przy Szkole Podstawowej 
nr 2 w Wapnicy (243 głosy)

3. Budowa placu zabaw „Na leśnej gór-
ce” przy Szkole Podstawowej nr 1 w Mię-
dzyzdrojach (225 głosów)

Pod głosowanie poddane zostało 14 
projektów społecznych, dzięki głosom 
mieszkańców realizowane będą:

1. Ebooki i Audiobooki w Bibliotece 
(419 głosów)

2. Nagłośnienie Wikliny (398 głosów)
3. Festyn rodzinny „Święto pieczonego 

ziemniaka” – Wapnica (397)
4. Bezpłatne zajęcia samoobrony  

w Wapnicy (337)
5. Międzyzdrojskie Neptunalia 2020 (268)

Wiemy, które projekty wygrały!
Po pracowitym liczeniu już wiadomo, kto będzie realizował projekty w ramach Międzyzdrojskiego Budżetu Obywatelskiego w 2020 r. 

6. Wypożyczalnia gier planszowych 
(262)

7. Z „Falą na sportowo”- olimpiady ro-
dzinne (170)

8. Zawody Lekkoatletyczne pn. „Mały 
Memoriał im. Ireny Szewińskiej”(170)

9. Piknik „U Bolesława”(148)
10. „Orlik na piątkę” (144)

„Bardzo Państwu dziękuję za to zaanga-
żowanie, osobom, które składały projekty 
i tym, którzy oddawali swoje głosy. To jest 
naprawdę budujące. Teraz przed nami czas 
realizacji Państwa projektów.  Pierwszy 
Międzyzdrojski Budżet Obywatelski poka-
zał, że warto było zaplanować w budżecie 
gminy pieniądze na ten cel. A w miarę do-
stępnych środków finansowych chcemy 
zwiększyć tę kwotę w kolejnej edycji” – po-
wiedział burmistrz Mateusz Bobek na spo-

tkaniu 27 listopada w Urzędzie Miejskim. 
W międzyzdrojskim budżecie głosować 
mogli także najmłodsi i, w opiniach wnio-
skodawców, była to dla nich często pierw-
sza lekcja demokracji. 

Na 6041 mieszkańców naszej gminy  
w głosowaniu wzięło udział 1235 osób, 
oddano  1199 ważnych głosów i 36 nie-
ważnych. Na budżet obywatelski w Mię-
dzyzdrojach przeznaczono kwotę 200 
tysięcy złotych. 

Szczegółowa lista projektów, ilość 
oddanych głosów znajdują się na stronie 
miejskiej www.miedzyzdroje.pl w zakład-
ce – strefa mieszkańca – budżet obywa-
telski. 

Gratulujemy wszystkim wnioskodaw-
com!

Joanna Ścigała
Rzecznik Prasowy UM w Międzyzdrojach 
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Dzieci wykazały się niezwykłą 
wyobraźnią i stworzyły kolorowe 
mini choineczki. W drugiej części 
zajęć uczestnicy mieli za zadanie 
wykonać witraże z papieru. Po-
wstały piękne dekoracje, które 
będą zdobić ich domy podczas 
świąt. Jak zawsze na warszta-
tach nie zabrakło dobrego hu-
moru i wszyscy z uśmiechem 
dobrze się bawili. Zajęcia zostały 
zorganizowane wspólnie z Mię-

Po raz trzeci mieliśmy okazję 
zatrzymać się i zastanowić nad 
pięknem naszej gminy, tym razem 
pokazanym przez najmłodszych 
fotografów. Dzieci z naszych 
sołectw licznie odpowiedziały 
na konkurs do nich skierowany  
i 5.12.2019r. w Wiklinie w Wap-
nicy podczas wernisażu prezen-

6 grudnia to taki dzień, kiedy 
wszystkie dzieci czekają na nie-
spodzianki. Piszą listy do Świę-
tego Mikołaja z życzeniami, tymi 
łatwymi do spełnienia i tymi 
najskrytszymi. W oczekiwaniu 
na ukochanego świętego dzie-
ci wspaniale się bawiły w Mię-
dzynarodowym Domu Kultury. 
Pomocnicy Świętego Mikołaja 
–Klaun Tomi, Damian i Bałwa-
nek wyczarowali dla dzieci nawet 
śnieg! Były tańce, śpiewy i poka-
zy magii, konkursy z nagrodami, 
wielkie bańki mydlane i dużo 

dzyzdrojskim Stowarzyszeniem 
„Rodzina”. Materiały plastyczne 
na warsztaty zostały zakupione 
przez Ośrodek Pomocy Społecz-
nej w Międzyzdrojach w ramach 
Gminnego Programu Profilaktyki 
i Rozwiązywania Problemów Al-
koholowych na 2019 r. na działa-
nia profilaktyczno-rozwojowe dla 
dzieci i młodzieży realizowane 
przy Bibliotece w Międzyzdro-
jach.                                               

„Fabryka Ozdób Świątecznych”
9 i 11 grudnia 2019 r. w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Międzyzdro-
jach oraz w Szkole Podstawowej nr 2 w Wapnicy odbyły się Rodzinne 
Warsztaty Plastyczne pt. „Fabryka Ozdób Świątecznych”. Najmłodsi 
wraz z rodzicami i opiekunami tworzyli choinki ze styropianu i filcu.

Zobacz jak tu pięknie 

Sołectwa w obiektywie dzieci

Mikołajkowa zabawa w MDK śmiechu! Aż wreszcie przybył 
Święty Mikołaj, który wraz z El-
fami przygotował dla wszystkich 
dzieci słodką niespodziankę. 
Pozując do pamiątkowych zdjęć 
i wręczając paczki, był bardzo 
wzruszony wierszykami, któ-
re przygotowały dzieci. To była 
wspaniała zabawa, a uśmiech 
dzieci – bezcenny. 

Dziękujemy sponsorom, bez  
których nie byłoby tego wydarze-
nia: Sklepy Netto w Międzyzdro-
jach, Spółka Nowe Centrum, Bał-
tycki Park Miniatur, Firma Amber 
Jolanta Sulwińska, Restauracja 
Zapiecek.

MDK Międzyzdroje

towały własne zdjęcia. Prace były 
wykonywane podczas rodzinnych 
spacerów, szkolnych plenerów, 
jak i na mini warsztatach z zawo-
dowym fotografem.

Wszyscy zgromadzeni na 
pewno zgodzą się, że pomimo 
niewielkiego doświadczenia (naj-
młodszy fotograf miał 5 lat), nie 

zawsze idealnego kadrowania  
i wyostrzenia, zdjęcia były po 
prostu piękne.

Podczas wernisażu osoby zaj-
mujące się fotografią na co dzień 
zgodnie stwierdziły, że wiele  
z prac jest perfekcyjnie wykadro-
wanych i dobrze wykorzystuje 
światło. Świadczy o tym chociaż-

by praca otwierająca wernisaż, 
na której Ania uchwyciła zachód 
słońca w wodnej scenerii.

Część oficjalną zakończył po-
częstunek, czyli gorąca i smaczna 
pizza, słodkości oraz babeczki 
wypiekane przez mamę jednej  
z uczestników wernisażu.

 Projekt „Zobacz jak tu pięk-
nie” został sfinansowany w ra-
mach programu „Społecznik na 
lata 2019-2021 - Program Mar-
szałkowski”.

 Katarzyna Auguścik
 Sołtys Wapnicy
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Zakończyła się 6. edycja akcji „Paczka dla 
Rodaka i Bohatera na Kresach”. W tym 
roku dary można było przynosić do re-
mizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Mię-
dzyzdrojach oraz do Szkoły Podstawowej 
nr 2 im. Prof. dra Władysława Szafera  
w Wapnicy.

Dziękujemy wszystkim, którzy wsparli 
naszą akcję i pomogli Polakom mieszkają-
cym na Kresach. Pomaganie jest piękne.  
Dziękujemy, jesteście wielcy!

OSP Międzyzdroje

6. edycja akcji 
„Paczka dla Rodaka 
i Bohatera na Kresach”

Przed nami najbardziej rodzinne święta  
w roku, a po nich czas zabawy, rodzinnych 
wyjazdów - na przykład do Międzyzdro-
jów. Turyści przyjeżdżający do nas w tym 
okresie nie wyobrażają sobie wypoczynku 
bez szampańskiej zabawy podczas Sylwe-
stra na międzyzdrojskiej promenadzie.

W tym roku zapraszamy mieszkańców 
i turystów do amfiteatru. Miejski Sylwe-
ster rozpocznie się o godz.21.00 i potrwa 
do 2 w nocy. Zapowiada się szalona za-
bawa, którą poprowadzi przebojowy DJ 
Jazzek, a uatrakcyjni ją występ zespołu 
tanecznego „PatmanCrew”, uczestnika 
programu ,,Mam Talent”.

Ustronne miejsca, gdzie można odpocząć, 
pograć w siatkówkę, spędzić długie go-
dziny zabawy na ciekawym placu zabaw 

Przed nami Sylwester Miejski
W trosce o bezpieczeństwo uczestni-

ków Sylwestra Komendant Straży Miej-
skiej informuje, że na teren amfiteatru  
i w jego otoczeniu nie będzie można 
wnosić szklanych butelek. Prosi się także 
o nieodpalanie fajerwerków. Na trawniku 
naprzeciwko Informacji Turystycznej bę-
dzie wyznaczona specjalna strefa do ich 
odpalania. Wydarzenie będzie zabezpie-
czone przez Straż Miejską, policję i stra-
żaków OSP Gminy Międzyzdroje. 

Już dziś serdecznie zapraszamy. Nie 
może tam Państwa zabraknąć!

Joanna Ścigała
Rzecznik Prasowy UM w Międzyzdrojach 

P R O J E K T  Z I E L E N I  R O Z P O C Z Ę T Y

-  9 różnorodnych parków, miejsc rekre-
acji powstanie na terenie Międzyzdrojów 
w ciągu 2 lat. Wykonawca przystąpił już 
do pierwszych prac, nasadzeń i wycin-
ki drzew. Dlatego już dziś informujemy 
mieszkańców i odwiedzających nasze 
miasto gości, że w pierwszej kolejności 

porządkowane będą tereny przy ul. Nie-
podległości i Bohaterów Warszawy.Tam 
powstaną Zielona Brama przy ul. Nie-

podległości, a przy Bohaterów Warszawy 
- Park Popołudniowy i Park Aktywności.

Jeśli warunki pogodowe pozwolą pra-
ce będą prowadzone sukcesywnie na 
pozostałych terenach (ul. Zwycięstwa –  
ul. Krasickiego ul. Kolejowa ul. 1000- 
Lecia P.P. – Romualda Traugutta). 

W miejscach prowadzonych prac mogą 
nastąpić ewentualne drobne niedogod-
ności dla pieszych i użytkowników dróg. 

Wizualizacje parków, które powstaną 
w ramach realizacji projektu dostępne są 
na stronie www.miedzyzdroje.pl w za-
kładce „Morze Zieleni”.

Joanna Ścigała
Rzecznik Prasowy UM 

w Międzyzdrojach

Rozstrzygnięcie listopadowej zagadki  

W listopadowym wydaniu Informatora Samorządowego przedstawiliśmy 
Państwu zdjęcie, z którego należało porównać i odnaleźć różnice na dwóch 
identycznych zdjęciach przedstawiających widok na molo. Na zdjęciu B ukryte 
zostały trzy elementy: mewa na brzegu, filar oraz ludzie spacerujący po molo. 
Zwyciężczynią zagadki została Pani Alicja Cader, mieszkanka Międzyzdrojów. 
Pani Alicja wygrała zestaw gadżetów promocyjnych Gminy Międzyzdroje. 

Grudniowa zagadka 

Przedstawiamy Państwu ostatnią tegoroczną zagadkę. Proszę odnaleźć 5 słów 
ukrytych w świątecznej wykreślance i dopasować je do hasła. Słów należy 
wyszukiwać w pionie i poziomie.  

Do wygrania jednodniowe wejście do strefy SPA w Golden Tulip Międzyzdroje 
Residence. 

Odpowiedź, wraz z imieniem i nazwiskiem oraz kontaktem telefonicznym, 
należy przesłać do dnia 27 grudnia 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 styczniowym wydaniu Informatora Samorządowego Gminy Międzyzdroje. 
Zapraszamy do udziału! 

 Redakcja 

S D W Y Ą T L A R Ś G H M 
I O Q U R F Ó T E W Ó U I 
P I E R W S Z Ą A I Ą C Ę 
R S Ć N Ę J G Ł N Ę L K D 
W Y Q O W X Ę W R T Ś A Z 
S O W L A Z Ż K X A Y O Y 
C Ń A S T B Z F Ó M T I Z 
Ą T S U T A X Ą Ł N R U D 
S Y M C Q W E R T Y E J R 
W L Ź A S X G D Ć I P B O 
B K Y T P S V C L T Q Ł J 
I O Ć G W I A Z D K Ą Ż A 
V U D A I T H P J B Ć I C 
A Q T Y L B Ó N C Ś R Ę H 

 
HASŁO: _ _ _ _ _ _ Z _ _ _ _ _ _ _ _  _ _ _ _ _ _ _ _ TO _ _ _ _ _ W _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
 

Przedstawiamy Państwu ostatnią tegoroczną zagadkę. Pro-
szę odnaleźć 5 słów ukrytych w świątecznej wykreślance  
i dopasować je do hasła. Słów należy wyszukiwać w pionie 
i poziomie. 

Do wygrania jednodniowe wejście do strefy SPA w Gol-
den Tulip Międzyzdroje Residence.

Odpowiedź, wraz z imieniem i nazwiskiem oraz kon-
taktem telefonicznym, należy przesłać do dnia 8 stycznia 
2020 r. na adres: konkurs@miedzyzdroje.pl. Spośród na-
desłanych prawidłowych odpowiedzi podczas losowania 
wyłonimy jednego zwycięzcę. Odpowiadając na pytanie 
uczestnik wyraża chęć wzięcia udziału w konkursie, wyra-
ża zgodę na przetwarzanie danych osobowych, a także na 
wykorzystanie i publikację wizerunku przez organizatorów 
konkursu w celach marketingowych (zgodnie z Rozporzą-
dzeniem 2016/679 o przetwarzaniu danych osobowych 
RODO, art. 6 ust. 1 lit. a). Informację o zwycięzcy podamy  
w styczniowym wydaniu Informatora Samorządowego Gmi-
ny Międzyzdroje. Zapraszamy do udziału!

 Redakcja

Rozstrzygnięcie 
listopadowej 
zagadki
W listopadowym wyda-
niu Informatora Samo-
rządowego przedstawi-
liśmy Państwu zdjęcie 
A, które należało po-
równać ze zdjęciem B  
i odnaleźć różnice. Na 
zdjęciu B ukryte zostały 
trzy elementy: mewa na 
brzegu, filar oraz ludzie 
spacerujący po molo. 
Zwyciężczynią zagadki 
została Pani Alicja Cader, 
mieszkanka Międzyzdro-
jów. Pani Alicja wygrała 
zestaw gadżetów pro-
mocyjnych Gminy Mię-
dzyzdroje.

Grudniowa zagadka

S Y M C Q W E R T Y E J R 
W L Ź A S X G D Ć I P B O 
B K Y T P S V C L T Q Ł J 
I O Ć G W I A Z D K Ą Ż A 
V U D A I T H P J B Ć I C 
A Q T Y L B Ó N C Ś R Ę H 

 
HASŁO: _ _ _ _ _ _ Z _ _ _ _ _ _ _ _  _ _ _ _ _ _ _ _ TO _ _ _ _ _ W _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
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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

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 

PLAN DYŻURÓW 
RADNYCH 

RADY MIEJSKIEJ 
W MIĘDZYZDROJACH

08.01.2020 r. 
- Krystian MAZUR

15.01.2020 r. 
- Katarzyna NATKAŃSKA

22.01.2020 r. 
- Alina POSKART

29.01.2020 r. 
- Jędrzej SZERSZEŃ

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

AKTUALNOŚCI, OGŁOSZENIA

Uprzejmie informuję, iż Gmina Międzyzdroje 
ogłasza przetargi na zbycie działek 
pod zabudowę MIESZKANIOWĄ 

oraz działki INWESTYCYJNE:

1. Działka nr 487/25, obręb nr 19, o powierzchni 3.691 m², poło-
żona przy ulicy Nowomyśliwskiej 94 w Międzyzdrojach, na którą 
przetarg odbędzie się w  dniu 16 stycznia 2020 r. o godz. 10:00 
- cena wywoławcza wynosi 2.338.845,00 zł. Działka znajduje się  
w obszarze obowiązywania miejscowego planu zagospodarowa-
nia przestrzennego w kompleksie 6P, UH – „teren produkcyjno-
-składowo-magazynowy, tereny usług handlu wielkopowierzchniowe-
go (...)”

2. Działka nr 487/26, obręb nr 19, o powierzchni 2.100m², poło-
żona przy ulicy Nowomyśliwskiej 92 w Międzyzdrojach, na którą 
przetarg odbędzie się w  dniu 9 stycznia 2020 r. o godz. 10:00 - 
cena wywoławcza wynosi 1.360.380,00 zł. Działka znajduje się  
w obszarze obowiązywania miejscowego planu zagospodarowa-
nia przestrzennego w kompleksie 6P, UH – „teren produkcyjno-
-składowo-magazynowy, tereny usług handlu wielkopowierzchniowe-
go (...)”

3. Działka nr 128/17, obręb nr 24 Lubin, położona przy ulicy Geo-
dezyjnej w Lubinie,  o powierzchni 2.135 m², na którą przetarg 
odbędzie się w  dniu 9 stycznia 2020 r. o godz. 10:00. Dla przed-
miotowej działki ustalono warunki zabudowy i zagospodarowania 
terenu.

4. Działka nr 324/6, obręb nr 21, o powierzchni 947m², położona 
przy ulicy Niepodległości w Międzyzdrojach, na którą przetarg 
odbędzie się w  dniu 23 stycznia 2020 r. o godz. 10:00 - cena  
wywoławcza wynosi 440.000,00 zł.

5. Działki (128/12-128/16 – 5 działek), położone przy ulicy Geo-
dezyjnej w Lubinie, o powierzchni od 645 m² do 1656 m², na 
które przetarg odbędzie się w  dniu 16 stycznia 2020 r. od godz. 
10:30 do 12:30 - cena wywoławcza wynosi od 126.936,00 do 
325.900,80 zł.Cena jest uwarunkowana powierzchnią nierucho-
mości. Dla przedmiotowych działek ustalono warunki zabudowy  
i zagospodarowania terenu.

6. Działki (84/11-84/15 – 5 działek), położone przy ulicy Geode-
zyjnej w Lubinie,   o powierzchni od 802 m² do 974 m²,  na któ-
re przetarg odbędzie się  w  styczniu 2020 r. - cena wywoławcza 
wynosi od 178.005,60 do 215.643,60 zł. Cena jest uwarunko-
wana powierzchnią nieruchomości. Dla przedmiotowych działek 
obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, 
w którym niniejsze działki zostały przeznaczone  pod zabudowę 
mieszkaniową.

Ogłoszenia dotyczące przetargów dla wskazanych nieruchomości zosta-
ły m.in. opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie in-
ternetowej Urzędu Miejskiego w Międzyzdrojach, w prasie lokalnej oraz  
w serwisie, www.otodom.pl, jak również wywieszone na tablicy ogłoszeń 
w siedzibie Urzędu Miejskiego w Międzyzdrojach. Dodatkowe informa-
cje można uzyskać w siedzibie Urzędu Miejskiego, przy ulicy Książąt Po-
morskich 5, pokój nr 18 lub telefonicznie pod numerem 91 327 56 66  
lub 91 327 56 32. 
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Z PRAC RADY MIEJSKIEJ

Celem szkolenia było poznanie przez 
pracowników swoich mocnych i słabych 
stron w komunikacji z klientem oraz analiza 
czynników mających wpływ na budowanie 
relacji z klientem.

Uczestnikom szkolenia zwrócono uwa-
gę, że pełnią rolę służebną w stosunku do 
klientów Urzędu Miejskiego, w tym miesz-
kańców gminy. Omówiono skąd bierze się 
nastawienie klienta i jakie ma potrzeby aby 
nie czuł się intruzem wchodząc do Urzędu, 
a sprawa z którą przyszedł  została objęta 
tajemnicą. Omówiono również przypadki 
trudnego klienta m.in. agresywnego, show-
mana, biorąc również pod uwagę trudne 
warunki lokalowe w jakich pracują pracow-
nicy Urzędu. Warsztaty dały możliwość 
praktycznego wcielenia się pracowników 
w różne trudne sytuacje, aby maksymalnie 
wyciszać sytuacje konfliktowe, a generalnie 
poprawiać stopień satysfakcji    mieszkań-
ców z poziomu ich obsługi przez pracowni-
ków Urzędu.

02 i 03 grudnia 2019r. miały miejsce 
warsztaty pilotażowe, prowadzone we 
współpracy ze Związkiem Miast Polskich (7 
ekspertów), dotyczące wypracowania dia-
gnozy sytuacji społeczno – ekonomicznej 
Międzyzdrojów przy wykorzystaniu opra-
cowanych przez Związek Miast Polskich 

Przypominamy 
– czas na zmianę kart
Uprzejmie informujemy, że elektro-
niczne karty parkingowe oraz karty 
parkingowe abonamentowe i specjal-
ne, wydane w 2019 roku, ważne są tyl-
ko do dnia 31grudnia. 
Szczegółowe informacje dotyczące 
Strefy Płatnego Parkowania można 
znaleźć na stronie internetowej Zakła-
du Ochrony Środowiska, która mieści 
się pod adresem: www.zosmiedzyz-
droje.pl 
Wszelkie informacje dotyczące Stre-
fy Płatnego Parkowania w Międzyz-
drojach dostępne są pod numerem 
telefonu 91 328 08 73, 91 328 2186 
lub e-mail spp@zosmiedzyzdro-
je.pl, bądź osobiście w biurze SPP  
w Międzyzdrojach, ul. Nowomyśliwska 
86, w godzinach od 8.00 do 14.00.

Joanna Ścigała
Rzecznik Prasowy UM 

w  Międzyzdrojach 

• Park Rzeźb (ul. Zwycięstwa 
– ul. Krasickiego)
Wycinka 3 drzew + cięcia pielęgnacyjne 
na pozostałych drzewach. 
Nasadzenia 3 drzewa, ok.700 krzewów  
i 4 tys. krokusów;  
• Park Przyrodniczy  (ul. Niepodległości 
– ul. Kolejowa) Wycinka  6 drzew + cięcia 
pielęgnacyjne.
Nasadzenia 10 drzew i 5 tys. krzewów;
• Park Zdrojowy (ul. 1000-Lecia P.P. – 
Romualda Traugutta)Wycinka 16 drzew 
+ cięcia pielęgnacyjne. 
Nasadzenia 61 drzew, 7 tys. Krzewów  
i 30 tys. krokusów;
• Park Aktywności 
(ul. Bohaterów Warszawy)
Wycinka 50 drzew.
Nasadzenia 71 drzew, 3 tys. krzewów  
i 2 tys. bylin; 
• Zielona Brama (ul. Niepodległości)
Wycinka  35 drzew związana z zabezpie-
czeniem skarpy + cięcia pielęgnacyjne. 
Nasadzenia – 9 tys. krzewów; 

Wycinka i nasadzenia drzew 
Informujemy, że Gmina Międzyzdroje przystąpiła do realizacji projektu pn. ”Zago-
spodarowanie terenów zieleni w Międzyzdrojach”. Zakres prac obejmuje między 
innymi wycinkę drzew, jak również nasadzenia nowych drzew, krzewów i bylin  
w poszczególnych parkach.

• Park Popołudniowy (ul. Bohaterów 
Warszawy)
Wycinka 3 drzew + drzewa do przesa-
dzenia. 
Nasadzenia - 20 drzew i łącznie 1500 
krzewów i bylin; 
Łącznie:
Wycinka  drzew – 113 szt.
Nasadzenia drzew – 165 szt.
Nasadzenia krzewy +byliny  - 62 200 szt.
Wycinki drzew w ww. parkach dokona-
ne będą ze względu na ich zły stan zdro-
wotny, jak również na zagrażające bez-
pieczeństwo użytkowników. Projektant 
ograniczył wycinki do minimum.
Jednocześnie informujemy, że drzewa 
oznaczone taśmą odblaskową przezna-
czone są do cięć pielęgnacyjnych, a nie 
do wycinki. Prace związane z wykona-
niem  tego projektu będą realizowane  
w przeciągu najbliższych 2 lat.
  Adam Szczodry
 Sekretarz 

Gminy Międzyzdroje

narzędzi diagnostycznych, w tym MRL – 
Monitora Rozwoju Lokalnego. Do pracy  
w warsztatach, ze względu na ich metody-
kę, zaproszono tylko kilku przedstawicieli 
strony społecznej, kierowników jednostek 
organizacyjnych podległych burmistrzo-
wi oraz kierowników referatów i samo-
dzielnych specjalistów Urzędu Miejskie-

SZKOLENIA I WARSZATY W URZĘDZIE MIEJSKIM
8 listopada 2019r. w Urzędzie Miejskim w Międzyzdrojach odbyło się szkolenie pn. „Budowanie relacji z klientem”, 
którego moderatorem była Monika Bakalarska z Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej.

go.  Owocem warsztatów będzie specjalny 
raport, który będzie mógł być wykorzystany 
w pracach związanych z aktualizacją Strate-
gii Rozwoju Międzyzdrojów, również w kon-
tekście nowej perspektywy unijnej na lata 
2021 – 2027.

Adam Szczodry
Sekretarz Gminy Międzyzdroje
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10 LAT INFORMATORA SAMORZĄDOWEGO

Rok 2009
„Międzyzdroje 
w kwiatach – 2009” 

To koncepcja zagospoda-
rowania terenów zielonych  
w Międzyzdrojach, której ideą 
były działania mające na celu 

uczynienie nadmorskiego ku-
rortu – miejscowości, gdzie, 
oprócz morza i plaży, takie ele-
menty, jak: ukwiecone klomby, 
skwery, parki, aleje spacerowe, 
nadbrzeża promenady wytwo-
rzą klimaty estetyki i pięk-
na tak niezbędnego turystom  
i wczasowiczom do wypoczyn-
ku. Jej realizacja rozpoczęła 
się na początku marca 2009 r.,  
a autorem projektu był Sławo-
mir Rosiak.

Rok 2010 
50 lat Wolińskiego 
Parku Narodowego

W dniach 22 i 23 czerwca 
2010r. Woliński Park Narodowy 
świętował 50. rocznicę swojego 
powstania. Obchody rozpoczęła 
uroczysta msza święta w koście-
le parafialnym p.w. św. Piotra 
Apostoła w Międzyzdrojach, 
którą celebrował ksiądz biskup 
Marian Błażej Kruszyłowicz. We 
mszy św. wzięli udział pracowni-
cy parku, zaproszeni goście oraz 
mieszkańcy Międzyzdrojów. 
Uroczystą oprawę zapewnił 
chór Uniwersytetu Śląskiego: 
„Harmonia” z Cieszyna pod dy-
rekcją Izabeli Zieleckiej – Panek.
Plenerowa część obchodów 
miała miejsce przed Galerią 

Już 10 lat jesteśmy z Wami!
Przedstawiamy Państwu wybrane wydarzenia, o których pisaliśmy na łamach wydawanego Infor-
matora Samorządowego Gminy Międzyzdroje przez ostatnie 10 lat. 

Stare Muzeum. Odsłonięto 
tablicę pamiątkową z okazji 
50 – lecia Parku umocowaną 
na głazie narzutowym ważą-
cym 2,7 ton. Przecięcia wstęgi 
dokonali wspólnie: prof. An-
drzej Kostrzewski, prof. Janina 
Jasnowska – prezes Zachod-
niopomorskiego Towarzystwa 

Naukowego oraz pani Anna 
Majewska – dyrektor Departa-
mentu Edukacji w Narodowym 
Funduszu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej. Przy 
głazie honorową wartę pełnili 
umundurowani pracownicy 
Służby Parku Narodowego,  
a oprawę muzyczną zapewnił 
zespół sygnalistów ze Strzel-
ców Krajeńskich.

Rok 2011
Sukces w Rankingu 
Zrównoważonego 
Rozwoju w kategorii 
gmin miejsko-wiejskich

Gmina Międzyzdroje zwycię-
żyła w VIII edycji Rankingu 
Zrównoważonego Rozwoju  
w kategorii gmin miejsko- 
wiejskich.
Zrównoważony rozwój z zało-
żenia uwzględnia trzy podsta-
wowe obszary: gospodarczy, 
społeczny oraz środowisko 
naturalne. Diagnozę przepro-
wadził niezależny ekspercki 
zespół naukowców pod kierun-
kiem prof. Eugeniusza Sobcza-
ka z Wydziału Administracji i 
Nauk Społecznych Politechniki 
Warszawskiej. Każdego roku 
zespół dokonuje porównania 

i oceny wszystkich polskich 
samorządów. Ranking daje pod-
stawę do określenia ich słabych  
i mocnych stron. Badanie oparte 
na danych z GUS, daje gwaran-
cję niezależności i rzetelności 
rankingu. 
Po podliczeniu wszystkich 
wskaźn ików Gmina  Mię -
dzyzdroje w kategorii gmin 
miejsko-wiejskich zwyciężyła  
w rywalizacji krajowej, zosta-
wiając w pokonanym polu mię-
dzy innymi takie gminy, jak 
Polkowice i Nowe Warpno. 
Burmistrz Międzyzdrojów Le-
szek Dorosz osobiście odebrał 
statuetkę i dyplom, podczas 
uroczystego ogłoszenia wy-
ników na Międzynarodowych 
Targach Poznańskich w dniu 21 
listopada 2011 r.

Rok 2012
10 lat Spotkań 
Artystycznych Seniorów 

Pięknymi, różnobarwnymi kolo-
rami strojów, ciekawą i bogatą 
prezentacją muzyczną rozpo-
częliśmy złotą polską jesień  
w Międzyzdrojach, z udziałem 
37 kapel i zespołów muzycz-
nych. Śpiew, muzykę i taniec 
można było usłyszeć wszędzie: 
w Amfiteatrze, Domu Kultu-
ry i w plenerze. Jest to jedna  
z najpiękniejszych imprez kul-
turalnych. Każdego roku do 

Międzyzdrojów przyjeżdżają 
ludzie „złotego wieku”, łącząc 
wielopokoleniową tradycję 
i podtrzymując to - co naj-
piękniejsze, historię i tradycję 

swoich przodków. Beata Kiryluk 
Starosta Kamieński ufundowała 
nagrody pamiątkowe dla 3 ze-
społów, które były nieprzerwa-
nie przez 10 lat tj.: dla Zespołu 
„Ale Babki” ze Świdnicy, Zespołu 
„Uśmiech” z Łobza oraz Zespołu 
„Fale” z Międzyzdrojów.

Rok 2013
Marina w Wapnicy 
oficjalnie otwarta!

We wtorek 17 września 2013r. 
w porcie jachtowym w Wapnicy 
odbył się festyn żeglarski, pod-
czas którego oficjalnie dokona-
no otwarcia mariny. Otwarcie 
mariny poprzedziły amatorskie 
regaty załóg kobiecych z Wolina 
do Wapnicy. W regatach udział 
wzięły znane żeglarki i uczest-
niczki organizowanego przez 
fundację Kongresu Kobiet p.n. 
„Nawigracje”.

Rok 2014
Zachodniopomorska 
Droga Św. Jakuba

Województwo Zachodniopo-
morskie był jednym z 9 partne-
rów w projekcie RECReate – Re-
witalizacja Europejskiego Szlaku 
Kulturowego na Obszarze Połu-
dniowego Bałtyku – Pomorska 
Droga św. Jakuba, realizowanego 
w latach 2011-2013 z Programu 

Europejskiej Współpracy Tery-
torialnej Południowy Bałtyk. 
Celem projektu była reaktywacja 
historycznych traktów wpisują-
cych się w struktury szlaku, który 
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ze względu na ogromną wartość 
dla rozwoju i kultury Starego 
Kontynentu został w 1987 r. 
uznany przez Radę Europy jako 
Europejski Szlak Kulturowy. Od 
tego czasu w całej Europie trwa-
ją intensywne prace związane  
z jego odtwarzaniem.

Żółte muszle pojawiły się także 
na drzewach i znakach drogo-
wych na terenie Międzyzdro-
jów. Szlak wytyczony został 
przez teren gminy, Woliński 
Park Narodowy, tereny Nad-
leśnictwa Międzyzdroje. Do 
naszej gminy szlak prowadzi  
z Wolina przez Płocin, Karnoci-
ce, Lubin, Wicko, Zalesie i liczy 
24,5 km. Natomiast kolejny etap 
ma swój początek przy węźle 
szlaków przy siedzibie WPN, 
prowadzi z Międzyzdrojów 
przez Przytór, Ognicę, Warszów, 
do przeprawy promowej w Świ-
noujściu i liczy 20,5km.

Rok 2015
50-lecie 
Międzynarodowego 
Festiwalu Pieśni 
Chóralnej

W niedzielę 21 czerwca 2015 
r. rozpoczął się jubileuszowy 
50. Międzynarodowy Festiwal 
Pieśni Chóralnej. Międzyzdroje 
stały się światową stolicą chó-

ralistyki. Przyjechały zespoły 
z Korei Południowej, Stanów 
Zjednoczonych, Szwecji, Nie-
miec, Puerto Rico oraz Polski.

20-lecie Festiwalu 
Gwiazd
20. urodziny już za nami! Po-
nad setka gwiazd teatru, kina, 
telewizji i estrady pojawiła się 
w Międzyzdrojach na jubile-

uszowym 20. Festiwalu Gwiazd. 
Dwudzieste urodziny wypełnił 
przegląd najciekawszych propo-
zycji teatralnych sezonu, ale nie 
brakowało również muzycznych 
niespodzianek.

Rok 2016
Godło promocyjne 
„Teraz Polska” 
dla Międzyzdrojów!
 
W celu umocnienia marki pro-
mocyjnej miasta, zgłosiliśmy 
swój udział w ogólnopolskim 
konkursie „Teraz Polska”. W tym 
roku wpłynęło blisko 100 zgło-
szeń rejestracyjnych. Spośród 
nich 67 otrzymało nominację 
do godła „Teraz Polska”, w tym 
również Gmina Międzyzdroje.
Celem konkursu, organizowa-
nego przez Fundację Polskiego 
Godła Promocyjnego, było na-
grodzenie najlepszych produk-
tów, usług, gmin, które dzięki 
swoim walorom jakościowym, 
technologicznym i użytkowym, 

wyróżniają się na rynku oraz 
mogą być wzorem dla innych. 
Konkurs realizowany był w 3 
kategoriach: na Najlepsze Pro-

dukty i Usługi, dla Gmin oraz dla 
Przedsięwzięć Innowacyjnych  
i przebiega wieloetapowo.

Rok 2017
70-lecie powojennych 
Międzyzdrojów 

„Ojczyzna to trzy wielkie rzeczy 
wspólne: wspólna mowa, wspólna 
ziemia i wspólna pamięć”.
Tymi słowami polskiego filo-
zofa Bogusława Wolniewicza 
rozpoczęły się uroczystości ob-
chodów 70-lecia Międzyzdro-
jów – naszej małej ojczyzny. 14 
czerwca 2017 roku w sali kon-
certowej Międzynarodowego 
Domu Kultury w Międzyzdro-
jach zgromadzili się zaproszeni 
goście, przedstawiciele obecnej 
i minionej władzy samorzą-
dowej, przybyli mieszkańcy  
i turyści. Podczas uroczystości 
wykład o powojennej historii 
naszego miasta wygłosił Jerzy 
Neukampf, który pełnił funkcję 

burmistrza Międzyzdrojów I ka-
dencji Samorządu Terytorialne-
go III Rzeczypospolitej w latach 
1990 – 1994. Wykład pt.: ,,Pra-
wa miejskie, powojenne władze 
samorządowe Międzyzdrojów. 
06.10.1945 -26.06.1950” przy-
bliżył zebranym trudne pod 
wieloma względami czasy po-
wojenne na Pomorzu Zachod-
nim. Następnym punktem było 
otwarcie wystawy poświęconej 
powojennym Międzyzdrojom. 
Zorganizowanie wystawy nie 
byłoby możliwe bez wielu za-
angażowanych w nią osób, 
które poświęciły swój czas  
i przekazały na wystawę eks-
ponaty z prywatnych zbiorów. 
Z ogromnym uznaniem nale-
ży spojrzeć na zgromadzone 
przez lata zbiory śp. Broni-
sława Chmielowskiego, które  
przekazała pani Regina Chmie-
lowska.

Rok 2018
Gminne obchody 
100-lecia 
Niepodległości Polski

Gmina Międzyzdroje włączyła 
się w obchody 100-lecia odzy-
skania przez Polskę niepodle-
głości. Międzyzdrojanie tworzyli 
różnorodny program niepod-
ległościowy, który sprawił, że 
międzyzdrojanie świętowali 
rocznicę odzyskania niepodle-
głości przez cały rok. Odbyło 
się szereg imprez i rajdów re-
kreacyjno-sportowych, zorga-
nizowano wiele konkursów dla 
dzieci i młodzieży oraz spotkań 
o tematyce patriotycznej. Punk-
tem kulminacyjnym gminnych 
obchodów 100-lecia odzyskania 
przez Polskę niepodległości  
w Międzyzdrojach były uro-
czystości rozpoczynające się  
w niedzielny poranek 11 listo-
pada 2018 roku. Na placu kar-
dynała Stefana Wyszyńskiego 

zgromadzili się mieszkańcy, 
delegacje instytucji admini-
stracyjnych, stowarzyszenia, 
uczniowie szkół, wojsko oraz 
harcerze. Obecni byli przedsta-
wiciele władz miejskich: ustępu-
jący burmistrz Międzyzdrojów 
Leszek Dorosz i burmistrz elekt 
Mateusz Bobek oraz radni po-
przedniej i nowej kadencji.

Rok 2019
Zieleń dla Międzyzdrojów

18 listopada 2019 roku w Urzę-
dzie Miejskim w Międzyzdro-
jach podczas konferencji pra-
sowej Burmistrz Międzyzdrojów 
Mateusz Bobek, przy udziale 
Skarbnik Gminy Agnieszki Sadki, 
podpisał umowę z wykonaw-
cą GORBUD ze Świdwina na 
realizację projektu pn. ,,Zago-
spodarowanie terenów zieleni 
w Międzyzdrojach”.

Redakcja
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W Bibliotece w Międzyzdrojach 
ruszyła wypożyczalnia gier plan-
szowych. 19 gier planszowych 
otrzymaliśmy od Międzyzdroj-
skiego Stowarzyszenia „Rodzi-
na” z projektu „Gry i zabawy bez 
prądu” finansowanego z budżetu 
Województwa Zachodniopomor-
skiego w ramach zadania publicz-
nego pn. „Program Społecznik na 
lata 2019-2021”. Taki sam zestaw 
gier został przekazany do świetli-
cy Wiklina w Wapnicy, gdzie moż-
na je wypożyczać w każdą środę  
w godz. 17:30-18:30. W biblio-
tece gry możemy wypożyczać od 
poniedziałku do soboty w godzi-
nach otwarcia biblioteki. Uwaga! 
Dzieci do lat 16 mogą wypoży-
czyć grę przychodząc z dorosłym 
opiekunem, max 2 gry na okres 
2 tygodni. Wypożyczanie gier 
jest usługą nieodpłatną. Wszyst-
kie inne szczegóły zawarte są  
w Regulaminie Wypożyczalnia 
Gier Planszowych, o których bi-

Gry planszowe i zabawy rucho-
we to idealny sposób na spę-
dzenie wolnego czasu z rodziną  
i przyjaciółmi. Do wspólnej za-
bawy dołączyli nie tylko naj-
młodsi, ale również ich rodzice 
i dziadkowie. Można było zagrać  
w grę „Wieża”, w której tylko  
i wyłącznie poprzez współpracę 
zespołową było możliwe ułoże-
nie wieży z drewnianych kloc-
ków. W Wiklinie zaprosiliśmy 
uczestników do zabaw z chustą 

27 listopada 2019 r. w Miejskiej 
Bibliotece Publicznej w Międzyz-
drojach oraz 28 listopada 2019 r. 
w „Wiklinie” w Wapnicy odbyły 
się ostatnie zajęcia z cyklu „Gry  
i zabawy bez prądu” pt. „Jesień  
w lesie”, sfinansowane z Progra-
mu Marszałkowskiego „Społecz-
nik na lata 2019-2021”. Biblio-
tekarze, członkowie Stowarzy-
szenia „Rodzina” i wolontariusze 
podczas warsztatów pokazali jak 
fajnie można spędzić czas bez 
komputera rozbudzając swoją 
wyobraźnię. 

Dzieci wraz z rodzicami  
i dziadkami  tworzyły przepiękne, 

Wypożyczalnia gier planszowych w międzyzdrojskiej bibliotece rusza pełną parą!

bliotekarze poinformują na miej-
scu. 

Obecnie mamy pełen wa-
chlarz gier, są zręcznościowe dla 
dzieci, edukacyjne, ćwiczące pa-
mięć, integrujące rodzinę, stra-

tegiczne dla młodzieży, np. „La 
cucaracha”, „Jumanji”, „Magiczny 
labirynt”, „Monopoly. Game of 
thrones”, „Grzybobranie”, „Lotti  
Karotti”.

Obawialiśmy się, że te 19 gier 
planszowych to za mało. Chęt-
nych na przygodę z planszówkami 
zapowiadało się więcej. Andżelika 
Gałecka – dyrektor biblioteki po-
stanowiła więc złożyć projekt dot. 
Wypożyczalni gier planszowych  
w ramach Budżetu Obywatelskie-
go. Udało się, od stycznia 2020 
otrzymamy 5.000,00 zł na zakup 
dodatkowych gier. Wszystkim, 
którzy oddali głosy na projekt 
„Wypożyczalnia gier planszo-
wych” i na pozostałe nasze projek-
ty, które otrzymają w 2020 roku 
dofinansowanie: „Ebooki i audio-
booki w bibliotece” oraz „Festyn 
pieczonego ziemniaka w Wapni-
cy” bardzo dziękujemy. 

Podsumowując, wypożyczal-
nia gier planszowych rusza pełną 
parą. Tablety, telefony w kąt! Ży-
czymy dobrej zabawy w gronie 
rodzinnym lub z paczką przyjaciół. 

Bibliotekarze

Rodzinne warsztaty plastyczne 
pt. „Jesień w lesie” 

kolorowe lasy na przygotowa-
nych styropianowych krążkach. 
Uczestnicy stworzyli drzewa  
z szyszek i makaronu oraz poma-
lowali je farbami na żółto, zielono, 
brązowo, pomarańczowo. Naj-
młodsi chętnie robili listki przy 
pomocy kolorowych papierów  
i ozdobnych dziurkaczy. Najwięk-
szą frajdą okazało się lepienie 
figurek z plasteliny. Powstały wie-
wiórki, lisy, wilki, niedźwiedzie, 
jeże, grzybki… Śmiechu było co 
nie miara.

Bibliotekarze

Rodzinne Turnieje Gier Planszowych 
w międzyzdrojskiej bibliotece i w Wiklinie w Wapnicy
21 listopada 2019 r. w międzyzdrojskiej bibliotece i 26 listo-
pada 2019 r. w Wiklinie w Wapnicy odbyły się Rodzinne Tur-
nieje Gier Planszowych z projektu „Gry i zabawy bez prądu” 
w ramach Programu Marszałkowskiego „Społecznik” na lata 
2019-2021. 

Klanza i do „Gry w kapsle” na 
specjalnie przygotowanej plan-
szy.  Jednak najwięcej radości 
uczestnikom sprawiły „plan-
szówki”. Okazało się, że nie-
które gry były doskonale znane 
najmłodszym. „Grzybobranie”, 
„Labirynt”, „Kim jestem?” wzbu-
dziły także zainteresowanie do-
rosłych. Wśród uczestników nie 
było przegranych. Każdy dobrze 
się bawił a porażkę zamieniał  
w pozytywne działanie. 

Organizatorami turniejów było 
Międzyzdrojskie Stowarzyszenie 

„Rodzina”  oraz Miejska Biblioteka 
Publiczna w Międzyzdrojach. 

Bibliotekarze

#Pomorze zachodnie #społecznik #Program Społecznik # KARR

#Pomorze zachodnie #społecznik #Program Społecznik # KARR

#Pomorze zachodnie #społecznik 
#Program Społecznik # KARR
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Trójka młodych zawodników 
Akademii Lekkoatletycznej Mię-
dzyzdroje wystartowała 30 li-
stopada w Ogólnopolskich Ha-
lowych Zawodach Lekkoatletyka 
dla Każdego, które odbyły się w 
największej hali lekkoatletycznej 
w Polsce - w Arenie Toruń. W 
zawodach wystartowali: Szymon 
Kozłowski, Marta Wołkow oraz 
Kacper Caban w kategorii U14. 
Obok nich wystartowała czołów-
ka zawodniczek i zawodników  
z całej Polski. 

Wyniki naszych zawodników: 
Szymon Kozłowski 300m-49,02, 
Marta Wołkow skok wzwyż-
-125cm, Kacper Caban skok  
w dal 4,27. Sam udział w zawo-

Najmłodsi lekkoatleci rywalizo-
wali 8 grudnia w Mikołajkach Lek-
koatletycznych z Akademią Lek-
koatletyczną Międzyzdroje, które 
zostały zorganizowane w ramach 

programu Lekkoatletyka dla Każ-
dego. Zawody odbyły się w hali 
sportowej przy SP 1 Międzyz-
droje, w której zostały rozegrane 
biegi na 30m, 250m oraz 450m. 
W zawodach wystartowały dzie-
ci, które zaczynają przygodę  
z lekkoatletyką. Każdy uczestnik 
otrzymał z rąk samego Mikołaja 

W niespełna sześć godzin na 
trzech boiskach zostało rozegra-
nych 28 pojedynków. W finale 
zespół Polley Balls Drezdenko 
zmierzył się z Volley Team Świ-
noujście. Był to pojedynek god-
ny finału, który stał na bardzo 
wysokim poziomie. Ostatecznie 
finał wygrała drużyna Polley Balls 
Drezdenko 2:0 (15:11, 15:9). 
Trzecie miejsce wywalczyła dru-
żyna Flor and Friends pokonując 
w bezpośrednim pojedynku Mi-
chorek. Najlepszym zawodnikiem 
turnieju został wybrany zawodnik 
Polley Balls Derezdenko Tomasz 
Prońko. Najlepszą zawodniczką 
została Marlena Dychowska z 
Polley Balls Drezdenko. Skromne 
wyróżnienie otrzymali również: 
najstarszy zawodnik turnieju, 

Listopad był bardzo pracowitym 
miesiącem dla Międzyzdrojskie-
go Klubu Sportowego Bushido. 
Poza planowanymi treningami  
i przygotowaniami zawodników 
do turniejów karate członkowie 
klubu 17 listopada uczestniczy-
li  w  seminarium szkoleniowym 
w  Złocieńcu z Shihan Arturem 
Wilento, natomiast w dniu 30 
listopada 2019 r. brali udział w  
„Mistrzostwach Polski Juniorów 
do lat 18 Polskiej Federacji Ky-
okushin Karate”, które odbyły się 
w Kaliszu.                                  

Pracowity miesiąc karateków
W kategorii kata i kumite  

z podziałem na kategorie wieko-
we i wagowe w zawodach  wy-
startowało 205 zawodników  
z klubów z całej Polski. Poziom walk 
był bardzo wysoki i wyrównany,  
a większość z nich kończyła się 
po zaciętych dogrywkach. W Mi-
strzostwach nie zabrakło także 
zawodników z Międzyzdrojskiego 
Klubu Sportowego Bushido, któ-
rzy zajęli następujące miejsca:

1. Julia Karwicka – IV miejsce 
w kategorii kata juniorek 16 lat.

2. Oliwer Rudnicki – III miejsce 
w kategorii kata juniorów 16 lat.

3. Marcel Paluch – IV miej-
sce w kumite juniorów 15-16 lat  
w kategorii +67 kg.

Dziękujemy i gratulujemy za-
wodnikom osiągniętych wyników 

podczas bardzo trudnych i wy-
równanych mistrzostw. 
Wyjazd na zawody możliwy był 
dzięki wsparciu finansowemu 
Gminy Międzyzdroje. 

MKS Bushido 

AL Międzyzdroje na zawodach w Toruniu
dach był dużym wyróżnieniem 
dla całej trójki ponieważ zostali 
oni wybrani z kadry lekkoatletów 
województwa zachodniopomor-
skiego w kategorii U14. Wyjazd 
na zawody został dofinansowany 
z budżetu Gminy Międzyzdroje.

Zachęcamy dzieci i młodzież 
do udział w treningach lekkoatle-
tycznych Akademii Lekkoatle-
tycznej Międzyzdroje, które dają 
możliwość  rywalizacji na najwyż-
szym poziomie ogólnopolskim. 
Szczegóły odnośnie treningów  
i zapisów znajdują się na www.
almiedzyzdroje.pl.

Rafał Błocian
Akademia Lekkoatletyczna 

Międzyzdroje

Mikołajki Lekkoatletyczne z Akademią
pamiątkowy medal, słodką na-
grodę oraz nagrody rzeczowe 
ufundowane przez Bałtycki Park 
Miniatur w Międzyzdrojach. 

Ogromne podziękowania 

należą się wszystkim rodzicom  
i zawodnikom, którzy pomogli  
w sprawnym przeprowadzeniu 
zawodów. Zawody odbyły się 
dzięki dofinansowaniu Gminy 
Międzyzdroje.

Rafał Błocian
Akademia Lekkoatletyczna 

Międzyzdroje

S i a t k a r s k i e  M i k o ł a j k i
Z okazji Mikołajek  01 grudnia 2019 r. w hali sportowej przy SP 1 w Międzyzdrojach został rozegrany Miko-
łajkowy Amatorski Turniej Piłki Siatkowej. W turnieju wystąpiło jedenaście drużyn z Międzyzdrojów, Świno-
ujścia, Drezdenka, Przybiernowa, Wysokiej Kamieńskiej oraz Szczecina. Jednym z punktów regulaminu było 
niezbędne posiadanie przynajmniej jednej grającej kobiety w składzie.

którym został Marian Kowa-
lewski z KS Fala Women 2 oraz 
najmłodsza zawodniczka Oliwia 
Dzikowska z KS Fala Women  
1. Turniej został dofinansowany  

z budżetu Gminy Międzyzdroje. 
Organizatorami turnieju byli 
Szkoła Podstawowa nr 1 w Mię-
dzyzdrojach oraz KS Fala Mię-
dzyzdroje. 

Klasyfikacja końcowa turnieju:
1. Polley Balls Drezdenko, 2. Vol-
ley Team Świnoujście, 3. Flor and 
Friends, 4. Michorek, 5. Baltic 
Home, 6. Grajki, 7. Wysoka Ka-
mieńska, 8. Krzywice, 9. KS Fala 
Międzyzdroje, 10. KS Fala Wo-
men 2, 11. KS Fala Women 1

Rafał Błocian
SP 1 Międzyzdroje

KS Fala Międzyzdroje
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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 umożli-
wiającym 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.

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych z terenów miejskich i wiejskich 
Gminy Międzyzdroje w okresie od 01.01.2020 r. do 30.06.2020 r.

Odpady komunalne niesegregowane 
(zmieszane)

tereny miejskie  i wiejskie

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 uzgodnieniu zarządem 
 Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Bursztyn” w Międzyzdrojach.

Odpady komunalne  segregowane – metale i tworzywa sztuczne
tereny miejskie i wiejskie 

(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, GrodnoI-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 uzgodnieniu z zarządem 
 Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Bursztyn” w Międzyzdrojach.

Odpady komunalne ulegające biodegradacji, w tym odpady opakowaniowe ulegające biodegradacji
i odpady zielone:
tereny miejskie

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 uzgodnieniu z zarządem 
 Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Bursztyn” w Międzyzdrojach.
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Nadleśnictwo, 
Wolińska 1, 
Zalesie, 
Wicko, 
Wapnica, 
Lubin.

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

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.

Odpady komunalne z papieru, w tym tektury, odpady 
opakowaniowe z papieru i odpady opakowaniowe z 

tektury
tereny miejskie

1 x w tygodniu – piątek

03.01.2020; 10.01.2020;  17.01.2020; 24.01.2020; 31.01.2020        
07.02.2020; 14.02.2020; 21.02.2020; 28.02.2020
06.03.2020; 13.03.2020; 20.03.2020; 27.03.2020
03.04.2020; 10.04.2020; 17.04.2020; 24.04.2020; 
01.05.2020; 08.05.2020; 15.05.2020; 22.05.2020; 29.05.2020 
05.06.2020; 12.06.2020; 19.06.2020; 26.05.2020

Odpady komunalne z papieru, w tym tektury, odpady 
opakowaniowe z papieru 

i odpady opakowaniowe z tektury
tereny wiejskie

2 x w miesiącu – I i III środa miesiąca

01.01.2020;       15.01.2020 
05.02.2020;       19.02.2020
04.03.2020;       18.03.2020 
01.04.2020;       15.04.2020  
06.05.2020;       20.05.2020  
03.06.2020;       17.06.2020  

SZKŁO
tereny miejskie

2 x w miesiącu – II i IV piątek
 (odpady opakowaniowe ze szkła, w tym butelki i słoiki po napojach 
i żywności, butelki po napojach alkoholowych, szklane opakowania 

po kosmetykach)
 

10.01.2020;      24.01.2020 
14.02.2020;      28.02.2020 
13.03.2020;      27.03.2020 
10.04.2020;      24.04.2020 
08.05.2020;      22.05.2020  
12.06.2020;      26.06.2020  

SZKŁO
tereny wiejskie

1 x w miesiącu – II  środa
 (odpady opakowaniowe ze szkła, w tym butelki i słoiki po napojach 
i żywności, butelki po napojach alkoholowych, szklane opakowania 

po kosmetykach)

08.01.2020    
12.02.2020
11.03.2020    
08.04.2020     
13.05.2020     
10.06.2020     

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  2020,  podaje planowane daty 

odbioru odpadów za przypadające dni wolne:

    01.01.2020 r. Nowy Rok    02.01.2020 r. 
    06.01.2020 r.  Trzech Króli   07.01.2020 r. 
    13.04.2020 r.  Poniedziałek Wielkanocny   14.04.2020 r. 
    01.05.2020 r.  Święto Pracy    02.05.2020 r.  
    11.06.2020 r.  Boże Ciało   12.06.2020 r. 

Wioletta Sosińska 
Referat Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej 

Odpady komunalne ulegające biodegradacji, w tym odpady opakowaniowe 
ulegające biodegradacji i odpady zielone:

tereny wiejskie
2 x w miesiącu II i IV wtorek miesiąca (w tym odpady kuchenne ulegające biodegradacji, odpady zielone)

14.01.2020;        28.01.2020 
11.02.2020;        25.02.2020 
10.03.2020;        24.03.2020 
14.04.2020;        28.04.2020
12.05.2020;        26.05.2020  
09.06.2020;        23.06.2020 

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      Część wschodnia miasta      Gmina
     18.03.2020 r.      19.03.2020 r.     20.03.2020 r. 
     24.06.2020 r.       25.06.2020 r.     26.06.2020 r.
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Z miejskiego kalendarza  imprez:  grudzień 2019 r. / styczeń 2020 r.  

	 21.12. 2019r. – 06.01.2020r. – Mię-
dzyzdrojski Jarmark Świąteczno – No-
woroczny, godz. 10:00, promenada na-
przeciwko oceanarium; 

	 31.12.2019r. – Sylwester Miejski 2019 
/ 2020, godz. 21:00, amfiteatr, wstęp 
wolny;

	 04.01.2020r. – Popołudnie z kolędą, 
godz.14:00, Międzynarodowy Dom 
Kultury;

	 11.01.2020r. – IX Halowy Turniej Pił-

ki Nożnej WOŚP 2020, godz. 10:00, 
hala sportowa im. A. Grubby;

	 12.01.2020r. – 28. finał WOŚP, godz. 
12:00, Międzynarodowy Dom Kultury;

	 16 - 17.01.2020r. – „Litera, Słowa, Sło-
wo, Litera”, spotkania z typografią, godz. 
17:00, Miejska Biblioteka Publiczna;

	 17.01.2020r. – „Międzyzdrojskie He-
rody”, przegląd kolęd, pastorałek i jase-
łek godz. 10:00, Międzynarodowy Dom 
Kultury.

Redakcja


