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WIADOMOŚCI Z RATUSZA

Projekty społeczne
Z myślą o osobach starszych Gmina Mię-
dzyzdroje w styczniu br. złożyła wniosek 
do  programu „Senior+” edycja 2020, 
organizowanego przez MR,PiPS,  na utwo-
rzenie Klubu „Senior +". Celem programu 
jest zwiększenie aktywnego uczestnictwa 
w życiu społecznym osób starszych. 

Będą one  realizowane w ramach projektu 
INT 138 „Na dwóch kółkach wokół Zalewu 
Szczecińskiego – polsko niemiecki produkt 
turystyczny”,  finansowanego z PW Interreg 
VA.  Firma PRD Nowogard wybuduje 5 
ważnych łączników. Nowe trasy powstaną: 
pomiędzy Międzyzdrojami a Zalesiem, do 
Wapnicy, z Wapnicy do Lubczewa, a także  
w Zagórzu i Skoszewie. Ich łączna długość to 
blisko 6,5 km. Wykonawca oznakuje także 5 
kolejnych odcinków o długości 8 km. Inwe-

Placówki tego typu to miejsca, w których 
osoby starsze mogą nie tylko spędzać czas 
korzystając z oferty kulturalnej czy zajęć 
sportowych, ale również mają zapewnione 
posiłki oraz pomoc w czynnościach dnia 
codziennego. 

Dane statystyczne wskazują, że 32 
procent mieszkańców naszej Gminy to 
osoby w wieku powyżej 60. roku życia, 

więc aplikowanie o środki pomocowe ze-
wnętrze stało się zasadne. Jest to program 
ogólnopolski, więc zobaczymy czy nasz 
wniosek znajdzie poparcie i zostaniemy 
zakwalifikowani do dofinansowania.  
O wynikach rozstrzygnięć, będziemy Pań-
stwa informować na bieżąco.  

Jarosław Zalewski
Referat  Infrastruktury

storem zadania jest Zachodniopomorski 
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie. 
Ukończenie inwestycji planuje się na koniec 
września 2020 r. W ramach niemieckiej części 
projektu Powiat Greifswald wybuduje 2,9 km 
trasy rowerowej i pomoże w promocji trasy.

„To będzie jeden z pierwszych odcinków 
tras rowerowych wybudowany na terenie 
naszej Gminy. Ta trasa nas jednoczy i łączy. 
Dzisiaj jest  ważny dzień, dla nas samorzą-
dowców, bo zrobiliśmy coś wspólnie” – po-

wiedział burmistrz Międzyzdrojów Mateusz 
Bobek.

Już wkrótce będziemy mogli wspólnie 
obserwować budowę „pętli” rowerowej wo-
kół Zalewu Szczecińskiego – to bardzo dobra 
informacja dla rowerzystów. Jednak jeszcze 
dużo pracy przed nami, żeby poukładać te 
„puzzle”.

Jadwiga Bober
Referat Promocji i Obsługi Klienta   

Fot. K. Barczyk

Rusza budowa ścieżek rowerowych
13 stycznia br. Marszałek Województwa Olgierd Geblewicz  i Krystyna Łazarz - prezes Zarządu PRD Nowogard, w obecności Part-
nerów projektu: Józefa Malca, starosty kamieńskiego, Ewy Grzybowskiej, burmistrza Wolina oraz Mateusza Bobka, burmistrza 
Międzyzdrojów, uroczyście podpisali - w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego w Szczecinie - umowę na wykonanie tras rowerowych, 
wokół Zalewu Szczecińskiego.

Wszystkie osoby zainteresowane, 
które potrzebują porady prawnika, 
informujemy, że od stycznia 2020 
roku możliwe będzie korzystanie  
z bezpłatnych porad prawnych na 
terenie Gminy Międzyzdroje. 

Punkt prawny otwar ty będzie  
w każdy wtorek od godz.12.00 do 16.00 
w budynku dawnego gimnazjum przy 
ul. Kolejowej 33 na I piętrze (naprzeciw-
ko schodów). 

Skorzystanie z porady prawnej jest 
możliwe wyłącznie po wcześniejszym 
umówieniu telefonicznym  pod nume-
rem:  91 38 24 106, w godz. od 7:30 do 
15:30, codziennie.

Porad  udziela radca prawny Dariusz 
Wiszniewski. 

Informujemy, że na terenie Powiatu 
Kamieńskiego nieodpłatna pomoc 
prawna i nieodpłatne poradnictwo 
obywatelskie udzielane są także w na-
stępujących  punktach:

- w Starostwie Powiatowym w Kamie-
niu Pomorskim (72-400), ul. Wolińska 7B, 
pokój nr 5b.

- w Urzędzie Gminy w Świerznie  
(72-405), Świerzno 13,

- w Gminnym Ośrodku Kultury  
i Sportu w Golczewie (72-410), ul. Zwy-
cięstwa 12,

 -  w Poradni  Psychologiczno  
– Pedagogiczna w Wolinie (72-510),  
ul. Kolejowa 1.

Mieszkańcy naszej Gminy, mogą 
skorzystać z porad prawnych nie tyl-
ko w Międzyzdrojach, ale także ww. 
punktach. 

Joanna Ścigała
Rzecznik Prasowy UM 

w Międzyzdrojach 

BEZPŁATNE PORADY PRAWNE
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Kilka dni temu spo-
tkaliśmy się z rodzica-
mi Aleksandra, którzy 
opowiedzieli o okolicz-
nościach przyjścia na 
świat ich syna. 

„Planowany termin 
porodu był wyznaczo-
ny na 3 stycznia. Jednak 
dziecku nie śpieszyło 
się na świat i  zapla-
nowaliśmy wyjście na 
sylwestrową imprezę” 
– opowiadają Danuta 
i Marcin Pierzynowscy. 
"Wszystko było już go-
towe, gdy około 21.00 
rozpoczął się poród. 

Zawiozłem żonę do szpitala w Świnoujściu, 
a obecny na promie policyjny samochód 
asystował parze w drodze do szpitala" - mówi 
pan Marcin. 

I tak, w blasku sylwestrowych fajerwer-
ków, dokładnie minutę po północy 2020 roku 
przyszedł na świat Aleksander. Przy urodzeniu 
ważył 3 060 kg i miał 51 cm wysokości.

To pierwsze dziecko urodzone w nowym 
roku w Polsce! 

Państwo Pierzynowscy są razem od 5 lat. 
Poza nowonarodzonym Aleksandrem mają 
jeszcze starszą córkę 2-letnią Olgę. 

W dniu wypisu ze szpitala pierwszego 
obywatela w Polsce odwiedzili Mateusz 
Bobek, burmistrz Międzyzdrojów i prezydent 
Świnoujścia Janusz Żmurkiewicz. Narodziny 
pierwszego Polaka w 2020 roku wzbudziły 
ogromne zainteresowanie wszystkich me-
diów. Już po powrocie  do domu Aleksandra 
i jego rodziców odwiedzili przedstawiciele 
telewizji ogólnopolskich. 

Rodzicom życzymy cierpliwości i wytrwa-
łości w wychowaniu swoich pociech, a małe-
mu Aleksandrowi - zdrowia i pięknego życia. 

Joanna Ścigała
Rzecznik Prasowy UM w Międzyzdrojach

Pierwszy w Polsce!
Nikt nie ma wpływu na okoliczności w jakich przychodzi na świat. Ale takich, w jakich 
pojawił się na świecie mieszkaniec naszej Gminy, pozazdrościć mogą nawet filmo-
we gwiazdy. Z dumą informujemy, że pierwszym obywatelem urodzonym w Polsce  
w rozpoczynającym się 2020 roku jest mieszkaniec Międzyzdrojów Aleksander Piotr 
Pierzynowski.

,,Gdy na świat przychodzi dziecko, świat jest tworzony od nowa”

Miło nam poinformować Państwa, że na 
liście operacji wybranych do dofinansowania 
w ramach naboru z Programu „Rybactwo 
i Morze” w Gminie Międzyzdroje w 2020 r. 
zostaną zrealizowane dwie inwestycje  
z myślą o najmłodszych mieszkańcach,  
tj. „Budowa placu zabaw przy ul. Kolejowej 
33 w Międzyzdrojach, w ramach przedsię-
wzięcia infrastruktura turystyczno-rekre-
acyjna Zalewu Szczecińskiego” o wartości 
ogółem 355 000,00 zł, w tym dofinanso-
wanie 300 000,00 zł oraz pn. „Przebudowa 
i wyposażenie placu zabaw w urządzenia 
rekreacyjno-sprawnościowe przy ul. Gryfa 
Pomorskiego róg ul. Spokojnej w Mię-
dzyzdrojach, w ramach przedsięwzięcia 
infrastruktura turystyczno-rekreacyjna 
Zalewu Szczecińskiego” o wartości ogółem 

95 000,00 zł, w tym dofinan-
sowanie 80 000,00 zł. 

Przy ul. Kolejowej 33 
(wejście od ul. Przy Wodo-
ciągach) na wolnej prze-
strzeni przy boisku sporto-
wym zostanie zbudowany 
duży, monitorowany plac 
zabaw, wyposażony w trwa-
łe, bezpieczne, kolorowe 
urządzenia dla dzieci, z in-
teligentnymi elementami. 
Tu wprowadzone zosta-
ną również innowacyjne 
rozwiązania dla rodziców  
z maluchami - pierwsza  
w regionie ławka dla mamy karmiącej z prze-
wijakiem, czy huśtawka familijna. 

Natomiast przy ul. Gryfa Pomorskiego 
istniejący plac zabaw zostanie doposażony 
w urządzenia rekreacyjno-sprawnościowe. 
Urządzona zostanie tzw. mini siłownia dla 
dzieci, zamontowane będą urządzenia  
z serii Minionki oraz dla starszych zestaw 
sprawnościowy. Realizacja operacji powinna 
zakończyć się do września 2020 roku.

To nie koniec oferty dla dzieci, przypo-
minamy, że już wiosną rozpoczniemy prace 
(wraz z wnioskodawcami) nad realizacją 
projektów zgłoszonych w ramach Międzyz-
drojskiego Budżetu Obywatelskiego, pn. 
Budowa placu zabaw „Na leśnej górce” przy 
Szkole Podstawowej nr 1 przy ul. Leśnej 
17 w Międzyzdrojach oraz pn. Budowa 
placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 2  
w Wapnicy. 

Jadwiga Bober
Referat Promocji i Obsługi Klienta   

Rok 2020 dedykowany dzieciom!
„Kiedy się śmieje dziecko, śmieje się cały świat”  (Janusz Korczak)
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SOŁECTWA

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Burmistrza 
Nr 12/SEK/2020 z dnia 14.01.2020 r. 

Ankieta konsultacyjna 
w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami sołectwa Wapnica w sprawie  

nowego statutu sołectwa Wapnica 

Treść pytania:  

„Czy jesteś za przyjęciem nowego Statutu Sołectwa Wapnica w treści przedstawionej w załączniku 
nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Nr 12/SEK/2020 z dnia 14.02.2020 r." 

A) Jestem za 

B) Jestem przeciw 

Uwagi i proponowane zmiany: 

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………… 

 
Uwaga! 

 

Wyrażenie opinii polega na umieszczeniu znaku „X" w odpowiedniej rubryce przy 
odpowiedzi. Zaznaczyć można tylko jedną odpowiedź. 

 

  

 

Id: 02769E44-CA8D-4DFF-9C9E-2C9BFAD6B484. Podpisany Strona 1 





Swoje uwagi do projektu wniósł rów-

nież  Jan Magda – były przewodniczący 

Rady Miejskiej, jeden z głównych autorów 

pierwotnego statutu sołectwa Wapnica. 

Pan Jan  posiada znakomitą wiedzę tej 

problematyki, zna słabe punkty statutu, 

które należało zmienić. Przedkładany do 

konsultacji projekt statutu dostosowuje 

przede wszystkim jego dotychczasowe 

uregulowania do praktyki, a szczególnie 

w zakresie procedury wyborczej Sołtysa 

i Rady Sołeckiej. 

Konsultacje przeprowadzone zostaną 

w formie ankiety rozpowszechnionej 

wśród  mieszkańców w terminie od 

14.01.2020 r. do 14.02.2020 r. Z treścią 

statutu można się zapoznać na stronie 

BIP Urzędu Miejskiego Międzyzdroje  

w zakładce Zarządzenia Burmistrza/2020, 

jako załącznik do Zarządzenia Nr 12/

SEK/2020 Burmistrza Międzyzdrojów  

z dnia 14 stycznia 2020. Ankiety będzie 

można pobrać zarówno ze strony interne-

towej i BIP miasta, jak i uzyskać w wersji 

papierowej w holu wejściowym Urzędu 

Miejskiego i w sklepie „U Jana” naprzeciw-

ko świetlicy „Wiklina”, w godz. 6.00-21.00. 

W tych samych miejscach będzie można 

złożyć wypełnione ankiety do specjalnie 

przygotowanych urn. Planujemy również 

zorganizowanie spotkania konsultacyjne-

go w świetlicy „Wiklina”  w dniu 05 lutego 

2020 r. (środa) o godz. 18.00.

Konsultacje projektu 
nowego statutu sołectwa Wapnica 

Zarządzeniem Nr 12/SEK/2020  burmistrz Mateusz Bobek skierował do konsultacji mieszkańców sołectwa Wap-
nica projekt nowego statutu sołectwa. Projekt jest wynikiem zbiorowej pracy, w której aktywny i twórczy udział 
mieli radni z sołectw: Grażyna Iwaszczyszyn,  Ewa Aksman, Mariusz Samołyk, a także Rada Sołecka na czele z  sołtys 
Katarzyną Auguścik. 

Dziękuję wszystkim wymienionym po-

wyżej osobom za dotychczasowy aktywny 

udział i konstruktywne propozycje zmian 

do projektu nowego statutu sołectwa 

Wapnica.
Adam Szczodry 
Sekretarz Gminy
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WYBORY  NOWEGO  SOŁTYSA  LUBINA
Informujemy, że Pan Artur Kubasik złożył (z przyczyn osobistych) mandat 
sołtysa Lubina. Burmistrz Międzyzdrojów, po zasięgnięciu opinii Rady 
Sołeckiej, zgodnie z Zarządzeniem Nr15/SEK/2020  wyznaczył p. Roberta 
Osińskiego do pełnienia funkcji sołtysa Lubina do czasu wyborów nowego 
sołtysa.  Kontakt telefoniczny  z  R. Osińskim pod numerem 607 607 629.

Wybory nowego sołtysa zostaną przeprowadzone 04 marca 2020 
roku o godz.18.00 w świetlicy wiejskiej „Wiklina” przy ul. Turkusowej 26 
w Wapnicy.

Adam Szczodry
Sekretarz Gminy

Cztery pary:
Bożena i Jerzy Kicińscy, Maria i Jan 

Modzelewscy, Danuta i Roman Sad-
kowie oraz  Czesława i Andrzej Tom-

czakowie, otrzymały z rąk burmistrza 
Mateusza Bobka medale przyznane 
przez prezydenta RP Andrzeja Dudę. 

Pr z y  s łodk im poczęstunk u  
i lampce szampana Jubilatom od-
śpiewano gromkie „Sto lat”, nie za-
brakło także obecnego na każdym 

weselu ,,Gorzko, gorzko!” Życzenia 
złożyli burmistrz Mateusz Bobek, 
zastępca burmistrza Beata Kiryluk, 
przewodniczący Rady Miejskiej 

Jan Węglorz oraz zgromadzeni 
na uroczystości najbliżsi i znajomi 
świętujących par.

Zapytani o patent na udane 
wspólne 50 lat, zgodnie odpowia-
dali – kompromis, umiejętność 
przemilczenia cudzych wad  i roz-

wiązywania problemów, gdy minie 
już wzburzenie. 

Przyznali, że bez względu na 
okoliczności byli razem, na dobre  
i na złe. 

Uroczystość przebiegła w miłej, 
rodzinnej atmosferze. 

Już w nowym roku, 10 stycz-
nia  Burmistrz Międzyzdrojów  
i kierownik USC odwiedzili kolejną 
parę obchodzącą 50-lecie pożycia 

małżeńskiego Państwa  Barbarę   
i Stefana Piwoszów.

Wszystkim Parom życzymy zdro-
wia oraz wszelkiej pomyślności na 
kolejne lata. 

Joanna Ścigała
Rzecznik prasowy UM w Międzyzdrojach 

ZŁOTE GODY
Złoto jest symbolem miłości, a na niej buduje się najtrwalsze więzi. 
Miłość jest dawaniem, a nie braniem, budowaniem, nie niszczeniem 
- takie słowa usłyszeli od kierownika USC Marty Trojan mieszkańcy 
Międzyzdrojów, którzy w Urzędzie Miejskim w Międzyzdrojach świę-
towali jubileusz 50-lecia pożycia małżeńskiego. 
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• Działka nr 487/25, obręb nr 19, 
o powierzchni 3.691 m², położona 
przy ulicy Nowomyśliwskiej 94 w 
Międzyzdrojach. Działka znajduje 
się w obszarze obowiązywania miej-
scowego planu zagospodarowania 
przestrzennego w kompleksie 6P, 
UH – „teren produkcyjno-składowo-
-magazynowy, tereny usług han-
dlu wielkopowierzchniowego”(...). 
Działka nr 487/26, obręb nr 19, 
o powierzchni 2.100 m², położona 
przy ulicy Nowomyśliwskiej 92  
w Międzyzdrojach. Działka znajduje 
się w obszarze obowiązywania miej-
scowego planu zagospodarowania 
przestrzennego w kompleksie 6P, 
UH – „teren produkcyjno-składowo-
-magazynowy, tereny usług handlu 
wielkopowierzchniowego”(...).

• Działka nr 128/17, obręb nr 24 
Lubin, położona przy ulicy Geo-

Nieruchomości na sprzedaż 
Uprzejmie informuję, iż Gmina Międzyzdroje przeznacza do sprzedaży następujące działki  pod zabudowę 
MIESZKANIOWĄ i działki INWESTYCYJNE:

W związku z ustawą z dnia 19 lipca 2019 
roku o zmianie niektórych ustaw w 
celu ograniczenia zatorów płatniczych, 
informujemy wszystkich mieszkańców, 
którzy zawarli umowy dzierżawy z Gminą 
Międzyzdroje po 1 stycznia 2020 roku  
na tereny, na których prowadzona jest 
działalność gospodarcza, że zmieniają się 
warunki naliczania rekompensaty przysłu-
gującej gminie w związku z wniesieniem 
opłaty dzierżawy po terminie płatności.

Wysokość rekompensaty została usta-
lona następująco:

Ważna informacja dla dzierżawców
• 40 euro - gdy wartość świadczenia 

pieniężnego nie przekracza 5 000 zł;
• 70 euro – gdy wartość świadczenia 

pieniężnego jest wyższa niż 5 000zł, ale 
niższa niż 50 000 zł;

• 100  euro – gdy wartość świadczenia 
pieniężnego jest równa lub wyższa od 
50 000 zł.

Wskazane kwoty zostaną przeliczone 
na złote według średniego kursu euro 
ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski 
ostatniego dnia roboczego miesiąca po-

przedzającego miesiąc, w którym świad-
czenie pieniężne stało się wymagalne.

 W związku z powyższym, w przypadku 
zapłaty dzierżawy po terminie (nawet jeśli 
opóźnienie wynosi 1 dzień), naliczona 
zostanie ww. rekompensata. 

Jednocześnie informujemy, iż w związku  
z tym, że dzierżawa jest świadczeniem 
okresowym płatnym zgodnie z umową  
w ratach miesięcznych, w przypadku 
opóźnień w płatnościach, wskazana 
rekompensata naliczana jest od każdej 
faktury płatnej po terminie z osobna. 

Katarzyna Karwan
Kierownik Referatu Budżetu i Finansów 

UM Międzyzdroje 

INFORMACJA O PRACY 
URZĘDU MIEJSKIEGO W MIĘDZYZDROJACH
Uprzejmie informujemy, że od dnia 01.01.2020 r. zmieniają 
się godziny pracy Urzędu Miejskiego w Międzyzdrojach:

• poniedziałki, wtorki i czwartki w godz. 7.30 – 15.30
• środy w godz. 7.30 – 16.30
• piątki w godz. 7.30 –14.30

dezyjnej w Lubinie, o powierzchni 
2.135 m². Dla przedmiotowej działki 
ustalono warunki zabudowy i zago-
spodarowania terenu.

• Działki (128/12-128/16 –pięć 
działek), położone przy ulicy Geo-
dezyjnej w Lubinie,  o powierzchni 
od 645 m² do 1656 m². Cena jest 
uwarunkowana powierzchnią nie-
ruchomości. Dla przedmiotowych 
działek ustalono warunki zabudowy 
i zagospodarowania terenu.

• Działki (84/11-84/15 – pięć 
działek), położone przy ulicy Geode-
zyjnej w Lubinie, o powierzchni od 
802 m² do 974 m², na które przetarg 
odbędzie się w  styczniu 2020 r. 
- cena wywoławcza wynosi od 
178.005,60 do 215.643,60 zł. Cena 
jest uwarunkowana powierzchnią 
nieruchomości. Dla przedmioto-

wych działek obowiązuje miejscowy 
plan zagospodarowania przestrzen-
nego, w którym niniejsze działki zo-
stały przeznaczone pod zabudowę 
mieszkaniową.

Ogłoszenia dotyczące przetar-
gów dla wskazanych nieruchomo-
ści zostały m.in. opublikowane w 
Biuletynie Informacji Publicznej, na 
stronie internetowej Urzędu Miej-
skiego w Międzyzdrojach, w prasie 
lokalnej oraz w serwisie  www.oto-
dom.pl, jak również wywieszone na 
tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu 
Miejskiego w Międzyzdrojach. Do-
datkowe informacje można uzyskać 
w siedzibie Urzędu Miejskiego, przy 
ulicy Książąt Pomorskich 5, pokój nr 
18 lub telefonicznie pod numerem 
91 327 56 66 lub 91 327 56 32. 

Jarosław Zalewski 
Kierownik Infrastruktury
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WIADOMOŚCI Z RATUSZA

Dyżury pielęgniarki w dni wolne
Uprzejmie informujemy wszystkich mieszkańców Gminy  Międzyz-
droje, że w roku 2020 będą kontynuowane dyżury pielęgniarki  
w przychodni NZOZ PARTNERMED przy ul. Gryfa Pomorskiego 21-
23 w Międzyzdrojach. Dyżury będą pełnione w dni wolne od pracy,  
tj. soboty, niedziele i dni świąteczne w godzinach od 9.00 do 12.00,  
z wyjątkiem Świąt Wielkanocnych (12-13 kwietnia br.) i Świąt  
Bożego Narodzenia (25-26 grudnia br.).

Grażyna Dubako
Inspektor ds. Oświaty i Zdrowia

Opłata za psa
Z dniem 1 stycznia bieżącego roku przestała obowiązywać opłata 
z tytułu posiadania psa.

Informujemy przy tym, że Gmina Międzyzdroje prowadzi 
nieodpłatne znakowanie psów przez wydanie znaczka identy-
fikacyjnego. Wobec powyższego namawiamy do rejestracji w 
tutejszym urzędzie swoich pupili na wypadek ich „zagubienia”.

Aleksandra Czyżak – Czmoch
Referat Ochrony Środowiska

Uchwałą nr LVI/553/14 Rady Miejskiej w 
Międzyzdrojach z dnia 24 czerwca 2014r. 
przystąpiono do sporządzenia miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego 
Gminy Międzyzdroje, obejmującego obszar 
położony w CENTRUM  PROMENADY w ob-
rębie 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, 

Krótka, Gryfa Pomorskiego, Adama Mickie-
wicza, Rybacka.

Podstawowym elementem uzasadnia-
jącym podjęcie prac projektowych była 
zmiana wizerunku przestrzeni, uporządko-
wanie zabudowy oraz ustalenie zasad ładu 
przestrzennego.

W dniu 14 stycznia 2020 r., na wniosek 
burmistrza Międzyzdrojów,  Rada Miejska Mię-
dzyzdroje przyjęła jednogłośnie miejscowy plan 
zagospodarowania przestrzennego obejmują-
cy obszar położony w Centrum Promenady.

W ten sposób w przestrzeni obejmującej 
swym obszarem, plan ustala zabudowę 
budynkami o maksymalnej wysokości do 
18 m p.t.. Podstawową funkcją są tereny 
usług i obiektów związanych z czasowym 
zakwaterowaniem UTH i UT. 

Wykonanie uchwały Rada Miejska Mię-
dzyzdroje powierzyła burmistrzowi Mię-
dzyzdrojów.

Plan Miejscowy pozwala na szybszą re-
alizację procesu inwestycyjnego. Inwestorzy 
nie muszą występować o decyzję o warun-
kach zabudowy i zagospodarowania terenu

Robert Rachuta
Architekt Miejski 

PROMENADA CENTRUM
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PLAN DYŻURÓW 
RADNYCH RADY MIEJSKIEJ 

W MIĘDZYZDROJACH

05.02.2020 r. - Krzysztof SZLASKI
12.02.2020 r. - Filip SZYSZKOWSKI
19.02.2020 r. - Ewa AKSMAN
26.02.2020 r. - Iwona CZYŻ

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

PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ 
– Jan WĘGLORZ
przyjmuje w czwartki od godz. 13.00 - 15.00 
oraz w pozostałe dni po uprzednim umówie-
niu na spotkanie, pok. nr 14 Urząd Miejski, 
stały kontakt: tel. 609 847 375; 
e-mail jan weglorz@miedzyzdroje.pl

WICEPRZEWODNICZĄCY RM 
– Józef Bogusław SUTYŁA  
przyjmuje we wtorki od 14.00 - 15.30, 
pok. nr 14 Urząd Miejski
e-mail jozef_sutyla@miedzyzdroje.pl

WICEPRZEWODNICZĄCY RM 
– Mariusz SAMOŁYK
sprawuje swoje  dyżury w Wiklinie 
w  Wapnicy, w każdą środę od 17.30 - 18.30
e-mail mariusz_samolyk@miedzyzdroje.pl

Z PRAC  RADY  MIEJSKIEJ

W Radzie Miejskiej w Międzyzdrojach 
działają 4 stałe komisje:

1. Komisja Rozwoju Gospodarczego i Bu-
dżetu, która w 2019 roku spotkała się 8 razy,

2. Komisja Spraw Komunalnych i Społecz-
nych, która spotkała się w 2019 roku 10 razy,

3. Komisja Rewizyjna, która spotkała się 
w 2019 roku 11 razy,

4. Komisja Skarg, Wniosków i Petycji, która 
spotkała się w 2019 roku 4 razy.

Odbyło się 11 posiedzeń w ramach 
wspólnych Komisji Rady. Komisje pracowały 
na podstawie przyjętych planów pracy na 
rok 2019. Szczegółowe sprawozdania z prac 
Komisji zostaną przedstawione na najbliższej 
Sesji Rady. 

W roku 2019 odbyło się 13 sesji Rady 
Miejskiej, w tym 4 sesje ,,na wniosek”. Pod-
jęto łącznie 153 uchwały, które dot. m. in. 
udzielenia burmistrzowi wotum zaufania 
oraz absolutorium z tytułu wykonania 
budżetu za 2018 rok, przyjęcia budżetu na 
rok 2020, podjęcia współpracy partnerskiej 
Gminy Międzyzdroje z miastem Skadovsk 
– Ukraina i rejonem Żytkowickim, obwód 

Homelski – Republika Białoruś. Ponadto 
wyrażono zgodę na połączeni e Spółek 
poprzez przejęcie Spółki PROMENADA Sp. 
z o.o. z siedzibą w Międzyzdrojach przez 
Spółkę Nowe Centrum Sp. z o.o. z siedzibą 
w Międzyzdrojach.

Prócz tego radni podjęli szereg uchwał 
dotyczących sprzedaży i wydzierżawienia 
gminnych terenów, opłat lokalnych obo-
wiązujących w Gminie, jak również uchwał 

dot. zmian w budżecie i 
wieloletniej prognozie fi-
nansowej. 

Uchwalono 5 uchwał 
związanych z planami 
zagospodarowania prze-
strzennego:

1. Przystąpienia do sporzą-
dzenia i zmiany miejsco-
wego planu zagospodaro-
wania przestrzennego w 
rejonie ulicy Gryfa Pomor-
skiego m. Międzyzdroje 
– Lubiewo.

2.  Miejscowego planu 
zagospodarowania prze-
strzennego w miejscowości 
Lubin w rejonie ulicy Geo-
dezyjnej. 

3.  Miejscowego planu 
zagospodarowania prze-
strzennego Gminy Mię-
dzyzdroje, obejmującego 
obszar położony w części 
wschodniej miasta w ob-
rębie geodezyjnym miasta 

Międzyzdroje, pomiędzy ulicami: 
Zwycięstwa, Tadeusza Kościuszki, 
Promenada Gwiazd, Ludowa.

4. Przystąpienia do sporządzenia miej-
scowego planu zagospodarowania 
przestrzennego w rejonie ulic: Zwy-
cięstwa, Campingowej, Promenady 
Gwiazd, Turystycznej i Ludowej m. 
Międzyzdroje.

5. W sprawie uchwalenia zmiany miej-
scowego planu zagospodarowania 
przestrzennego gminy Międzyzdroje 
na terenie miejscowości Wicko – zo-
stała uchylona.

W roku 2019 wpłynęło łącznie 5 skarg 
na działalność burmistrza, w tym 3 zostały 
uznane za bezzasadne, 1 skarga została 
wycofana, a 1 przesłana wg kompetencji 
do rozpatrzenia przez organ wykonawczy. 

W 2019 roku radni złożyli łącznie 35 inter-
pelacji i zapytań skierowanych do Burmistrza 
Międzyzdrojów.

Wraz z radnymi braliśmy udział w niezli-
czonych wydarzeniach zarówno kultural-
nych, patriotycznych, sportowych, społecz-
nych, które miały miejsce w 2019 roku. W 
ramach swojej funkcji przyjmowałem intere-
santów w każdy czwartek od godz.12.00 do 
15.30. Pomimo, wyznaczonego jednego dnia 
w tygodniu na przyjmowanie interesantów, 
przyjmowałem mieszkańców codziennie w 
Urzędzie Miejskim, pomagając, w ramach 
możliwości, w zgłaszanych sprawach.  
Brałem także udział w pracach w terenie, 
wizjach lokalnych itp. oraz w wyborach 
sołtysów. 

W ciągu 2019 roku odbyło się w Między-
narodowym Domu Kultury jedno spotkanie 
w mieszkańcami, co w mojej ocenie jest 
niewystarczające.

Jan Węglorz
Przewodniczący Rady Miejskiej 

Sprawozdanie z działalności 
Rady Miejskiej i komisji przy RM 
z a  r o k  2 0 1 9
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Z PRAC  RADY  MIEJSKIEJ

Ostatnia w tym roku sesja Rady Miej-
skiej rozpoczęła się 19 grudnia 2019 r.  
o godz.10.00 w sali konferencyjnej Urzę-
du Miejskiego. Na wniosek burmistrza 
wprowadzono zmiany do porządku obrad. 
Wprowadzono projekty uchwały dot. zmian 
w budżecie, przewozów na terenie sołectw, 
listy inkasentów pobierających opłatę miej-
scową, dofinansowania na cmentarz miejski 
i stadion miejski, projekty związane ze sprze-
dażą, dzierżawą i nabyciem nieruchomości, 
jak również projekt uchwały o zmianie w 
Strefie Płatnego Parkowania oraz programy 
profilaktyczne.

Kolejny punkt to sprawozdanie burmi-
strza z prac pomiędzy sesjami.

Radna Iwona Czyż zapytała o Festiwal 

Gwiazd, projekt zieleni i toalety miejskie. 
Radna Dorota Klucha zapytała o spotkanie  
w Urzędzie Morskim dotyczące budowy 
zejścia A na plażę, zagospodarowania pla-
ży w Wapnicy, budowy kładki po koronie 
wydmy po stronie wschodniej. Natomiast 
radny Bogusław Sutyła zapytał o przetarg 
na modernizację oczyszczalni ścieków.

Najważniejszą uchwałą w porządku ob-
rad była uchwała budżetowa na 2020 rok. 
W budżecie zostały uwzględnione wszyst-
kie wnioski radnych, które zgłaszali na po-
siedzeniach komisji. Budżet na 2020 rok 
zakłada dochody na poziomie ponad 66 
mln, wydatki na poziomie 77 mln, a deficyt 
w granicach 11 327 mln złotych. Przed gło-
sowaniem burmistrz przedstawił sytuację 

finansową, w jakiej obecnie znajduje się 
gmina. 

„Głównymi gałęziami, których rozwój 
wyraźnie przyśpieszył w ostatnich 3 latach  
w naszej Gminie jest branża noclegowa i ga-
stronomiczna. Właśnie z tych branży widać 
zwiększone wpływy do budżetu. Każdy wy-
datek jest kosztem innego i trzeba wybrać, co 
jest najważniejsze dla mieszkańca. Prioryte-
tem są wydatki majątkowe, które zostają na 
lata. Ważny jest budżet obywatelski - ciekawe 
projekty, które będą w nowym roku realizo-
wane, i konieczność zwiększania środków 
finansowych na ten cel  w kolejnych latach” 
– powiedział burmistrz Mateusz Bobek.

Radni jednogłośnie przyjęli projekt 
uchwały w sprawie przyjęcia budżetu Gmi-
ny Międzyzdroje na 2020 rok.  

Burmistrz podziękował radnym za pra-
cę podczas posiedzeń komisji. Pozostałe 
uchwały zostały przyjęte według porządku 
obrad.

Miłym świątecznym akcentem pod-
czas sesji była wizyta harcerzy z X Szczepu 
„Gniazdo” ZHP z Międzyzdrojów, którzy na 
ręce burmistrza Mateusza Bobka przekazali 
betlejemskie światełko pokoju. Hasło tego-
rocznej 29. edycji brzmi „Światło, które daje 
moc”. 

Na koniec sesji przewodniczący Jan 
Węglorz i burmistrz Mateusz Bobek złożyli 
wszystkim mieszkańcom i gościom życze-
nia zdrowych radosnych świąt Bożego Na-
rodzenia i pomyślności w Nowym Roku.

Treść uchwał dostępna jest na www.bip.
miedzyzdroje.pl  w zakładce System Rada, 
a relację można obejrzeć na stronie https://
miedzyzdroje.tv-polska.eu/ w zakładce „Sesje 
rady”.

Joanna Ścigała
Rzecznik prasowy UM w Międzyzdrojach 

fot. Tomasz Krawczyk

Budżet na 2020 rok przyjęty jednogłośnie!

Dodatkowe punkty, o których wprowa-
dzenie do porządku obrad wnioskował 
burmistrz, dotyczyły uchylenia uchwały Nr 
XV/168/19 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach 
z dnia 15 listopada 2019 r. w sprawie uchwa-
lenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego gminy Międzyzdroje na 
terenie miejscowości Wicko oraz projektu 
uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego 
gminy Międzyzdroje na terenie miejscowo-
ści Wicko. 

Projekty planów zaprezentował i omówił 
architekt Leszek Jastrzębski. 

Projekt uchwały Promenady Centrum 

przyjęto jednogłośnie. „To już trzeci plan 
przyjęty od początku tej kadencji. I histo-
ryczna chwila dla naszego miasta. Prace 
nad planem zostały podjęte dekadę temu. 
Dzięki przyjętemu planowi możliwe bę-
dzie zachowanie zabytkowej zabudowy 
na tym terenie. Chciałbym podzięko-
wać radnym za jednogłośne głosowanie  
i wszystkim, którzy pracowali nad tym pla-
nem” – powiedział burmistrz Mateusz Bobek. 

Następnie, z przyczyn formalnych, ko-
nieczne było przegłosowanie uchwały w 
sprawie uchylenia uchwały nr XV/168/19 
Rady Miejskiej z dnia 15 listopada 2019 r. 
w sprawie uchwalenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego gminy 
Międzyzdroje na terenie miejscowości 
Wicko. 

Kolejnym punktem w porządku ob-
rad była uchwała w sprawie uchwalenia 
miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego gminy Międzyzdroje na 
terenie miejscowości Wicko. Uchwała 
została przyjęta jednogłośnie. 

Dodatkowo burmistrz poinformował, że 
na terenie sołectw przewidziany jest w tym 
roku montaż wiat turystycznych. Na tym 
sesję zakończono.

Treść uchwał dostępna jest na www.bip.
miedzyzdroje.pl  w zakładce System Rada, 
a relację można obejrzeć na stronie https://
miedzyzdroje.tv-polska.eu/ w zakładce 
„Sesje rady”.

Kolejna sesja zaplanowana jest na 28 
stycznia br. 

Joanna Ścigała
Rzecznik Prasowy UM w Międzyzdrojach 

PLAN PRZYJĘTY JEDNOGŁOŚNIE
14 stycznia  odbyła się pierwsza sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach w tym roku. 
XVII sesja została zwołana na wniosek burmistrza Mateusza Bobka i dotyczyła przyjęcia 
planu zagospodarowania przestrzennego dla promenady centrum w rejonie granicy 
lądowo – morskiej.
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AKTUALNOŚCI

W swoim dorobku ma wiele projektów 
m.in. dla Międzyzdrojskiego Stowarzyszenia 
„Rodzina”, Gminy Miasto Szczecin czy Mię-
dzynarodowego Festiwalu Teatralnego UNI-
TY. Zamiłowanie Piotra do 
typografii rozwinęło się na 
studniach, gdzie postanowił, 
że będzie się tym zajmował 
i jak się okazuje, świetnie 
mu to wychodzi. Potrafi 
godzinami opowiadać o 
literach czy projektowaniu, 
a to świadczy o prawdziwej 
pasji do tego, co robi. 

Podczas wykładu uczest-
nicy mogli dowiedzieć się co 
to jest font i jaka jest jego 
geneza, a także czym są kro-
je szeryfowe i bezszeryfowe. 
Nasz gość opowiedział, jak 
powstaje litera – od szkicu 
do gotowej formy. Waż-
nym spostrzeżeniem dla odbiorów było 
stwierdzenie, że bardzo często mamy do 
czynienia z przeładowanymi komunikata-
mi. Zdaniem Piotra ważny jest minimalizm, 
który wygrywa i jest zauważalny w naszym 
otoczeniu. Przykładem jest książka „Wspo-
minamy razem”, gdzie Piotr Wardziukiewicz 
był odpowiedzialny za skład/łamanie i pro-
jekt graficzny. Uznał, że okładka nie może 

zagłuszyć tego, co jest w środku publikacji, 
dlatego zdecydował się na taki „surowy” 
projekt. Przewaga treści nad formą to temat, 
który okazał się bardzo ważnym elementem 

podczas wykładu. Piotr jest także autorem 
fontu, który znalazł się w książce „Kamienice 
Szczecina”.  

Uczestnicy nie kryli zdziwienia, kiedy 
Piotr wspomniał o Międzyzdrojach jako 
przykładzie miasta, gdzie jest natłok szyldów 
i nie tworzy to spójności. Każda reklama 
odbiega od architektury miasta, jest prze-
ładowana kolorami i zakłóca jego klimat. 

Niekiedy o gustach się nie dyskutuje, ale 
wszystko powinno być zrobione tak, by nie 
raziło innych i współgrało z otoczeniem. Ta-
kie zasady panują w projektowaniu i należy 
się ich trzymać. Gość wspomniał również o 
Mateuszu Machalskim, jednym z najważniej-
szych typografów w Polsce, którego poznał 
i bardzo ceni jego pracę.

Zamiłowanie do litery udzieliło się także 
przybyłym gościom. Zadawali mnóstwo 
pytań, byli dociekliwi i nie mogli doczekać 
się zajęć praktycznych. Podczas warsztatów 

Piotr miał na celu  nauczyć wszyst-
kich, jak „szanować literę”. Twierdzi, 
że bez tego nie wyjdzie żaden 
dobry projekt. Na przygotowanych 
wcześniej kartach każdy z uczest-
ników miał za zadanie stworzyć 
swój font. Piotr w niektórych pra-
cach zobaczył potencjał i zachęcił 
autorów do kontynuowania przy-
gody z typografią i liternictwem. 
Podczas warsztatów poruszono 
temat logo, zostały omówione 
loga kilku  międzyzdrojskich in-
stytucji. Nasz gość zaprezentował 
również nowe tendencje w pro-
jektowaniu znaków firmowych, 
co bardzo zaciekawiło gości. Piotr 
Wardziukiewicz przyznał, że w 

Polsce jest zaledwie czterdziestu typogra-
fów. Tym bardziej czujemy się dumni, że 
mogliśmy gościć w bibliotece pasjonata, 
który przybliżył nam ten zawód. Warsztaty 
przebiegły w miłej atmosferze. Uczestnicy 
nie kryli chęci spotkania z Piotrem po raz 
kolejny, by porozmawiać o literze, do której 
wszyscy nabrali szacunku.

Bibliotekarze

Najważniejsza jest litera                                                              
16 i 17 stycznia 2020 r. w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Międzyzdrojach odbyły się 
spotkania na temat typografii. Wykładowcą był Piotr Wardziukiewicz, mieszkaniec 
naszej gminy, który  studiuje wzornictwo na Akademii Sztuki w Szczecinie. 

Spotkanie z Piotrem Wardziukiewiczem

STYCZNIOWA ZAGADKA 
Przedstawiamy Państwu kolejną łamigłówkę. Proszę rozwiązać i podać, 
jaki przedmiot znajduje się na obrazku? Do wygrania jest voucher 
rabatowy do Restauracji "Baron".

Odpowiedź, wraz imieniem i nazwiskiem oraz kontaktem telefo-
nicznym, należy przesłać do dnia 10 lutego 2020 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 lutowym wydaniu Informatora 
Samorządowego Gminy Międzyzdroje.

Zapraszamy do udziału!                                                                 Redakcja

ROZSTRZYGNIĘCIE GRUDNIOWEJ 
ZAGADKI
W grudniowym wydaniu Informatora Samorządowego przedstawi-
liśmy Państwu zagadkę, z której należało odgadnąć hasło: „Święta z 
pierwszą gwiazdką tylko w Międzyzdrojach”. Zwycięzcą został Pan 
Krzysztof Dąbal, mieszkaniec Międzyzdrojów.  Pan Krzysztof wygrał 
Voucher dla dwóch osób do strefy SPA w Golden Tulip Międzyzdroje 
Residence.

***
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Szef Sztabu WOŚP w Międzyzdrojach Krzysz-
tof Szlaski wraz z grupą 102 wolontariuszy 
gorących serc zebrali rekordowo bardzo 
dużą kwotę! Podczas zbiórki pieniędzy  
11 stycznia (sobota) na Hali Sportowej im. 
A. Grubby w czasie IX Halowego Turnieju 
Piłki Nożnej WOŚP oraz 12 stycznia 2020 
r. (niedziela), w terenie oraz w MDK w 
trakcie Kiermaszu Gorących Serc i licznych 
licytacjach na sali teatralnej MDK, zebrano 
ponad 66 tysięcy zł! Pełna, oficjalna zebra-
na kwota, po przeliczeniu waluty obcej 
28. Finału WOŚP zostanie przestawiona po 

rozliczeniu Sztabu przez Fundację Wiel-
kiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Sztab  

28. Finału WOŚP, działający przy Międzynaro-
dowym Domu Kultury, pragnie podziękować 

z całego serca za wielką 
pomoc wszystkim wolonta-
riuszom, Ochotniczej Straży 
Pożarnej z Międzyzdrojów  
i Lubina, oddziałowi WOPR 
z Międzyzdrojów, szkołom, 
organizacjom, instytucjom, 
stowarzyszeniom, spon-
sorom oraz osobom, które 
czynnie brały dział w trakcie 
28. Finału WOŚP.  Siema!

Krzysztof Szlaski
Szef Sztabu 28. Finału WOŚP 

w Międzyzdrojach

Konkurs jest skierowany do przedszko-
laków oraz uczniów szkół podstawo-
wych i ponadpodstawowych. Zadaniem 
uczestników jest wykonanie jednej 
pracy plastycznej inspirowanej książką, 
w której bohaterem jest postać godna 
naśladowania np.: „Tajemniczy ogród” 

Konkurs plastyczny pt. „Bohater literacki - mój autorytet” 2020
Miejska Biblioteka Publiczna im. Jana Kochanowskiego w Międzyzdrojach, Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich Koło nr 19 oraz 
Ośrodek Pomocy Społecznej w Międzyzdrojach zapraszają do wzięcia udziału w konkursie pt.: „Bohater literacki - mój autorytet”.

Frances Hodgson Burnett, „W pustyni i 
w puszczy” Henryk Sienkiewicz, „Doktor 
Dolittle i jego zwierzęta” Hugh Lofting, 
„Baltic pies, który płynął na krze” Barbara 
Gawryluk, „Jak Lolek został papieżem” 
Mariusz Wollny, „Która to Malala” Renata 
Piątkowska, „Mieszko, ty wikingu” Grażyna 

Bąkiewicz, itp. Bohater może być posta-
cią realną, fikcyjną lub historyczną – np. 
człowiek, zwierzę, postać z bajki. Prace 
przyjmowane będą do 4 kwietnia 2020 r.  
w Miejskiej Bibliotece Publicznej w 
Międzyzdrojach.

Bibliotekarze

Bibliotekarze przygotowali moc atrakcji. 
Wspólne czytanie bajek i interesujące zaję-
cia teatralne dostarczą najmłodszym wiele 
emocji. Mini – dyskoteka rozgrzeje każdego 
przed zajęciami, dając mnóstwo energii.  
12 lutego 2020 r. pójdziemy do Międzynaro-
dowego Domu Kultury w Międzyzdrojach na 
spektakl „Przygody Pippi Skarpetki”. 18 i 20 
lutego 2020 r. w Muzeum Wolińskiego Parku 
Narodowego będą czekały na nas quizy  
i zagadki przyrodnicze oraz wycieczka do 
Zagrody Pokazowej Żubrów.

Bibliotekarze przewidzieli wiele zajęć 
manualnych: wykonywanie notesów, 
gniotków antystresowych, zakładek, anio-
łów, skarpetkowych pacynek oraz ptaków 
Angry Birds. Zrobimy walentynkowe pier-

niczki dla najbliższych, a z koralików HAMA 
stworzymy postacie fantasy i zwierzęta z 
ZOO. Pobawimy się masą porcelanową, 
piaskową i fimo. Z recyklingu powstaną 
„Zwierzaki ze starych książek”. Nauczymy 
się podstaw szycia na maszynie tworząc 
ekotorby. Wspólnie będziemy układać 
„Wieżę” na czas. „Jak bawić się z psem – 
bezpieczeństwo dziecka i psa” to zajęcia 
dla tych, którzy kochają zwierzęta. Helena 
Piątek ze szkoły dla psów „Szkoła na 6 łap” 
niewątpliwie odpowie na wiele pytań 
dotyczących naszych domowych czworo-
nogów. Do międzyzdrojskiego kina „Eva” 
wybierzemy się 19 lutego 2020 r. o godz. 
10.30 na animowany film pt. „Gang zwie-
rzaków”. Zobaczymy również podwodny 

świat w Oceanarium. Nie zabraknie prac 
zespołowych. Powstaną makiety „Wiejska 
zagroda”, „Kocham moje miasto”, „Byle do 
wiosny”. Obchodzić będziemy także Świa-
towy Dzień Kota. We wtorki, 11 i 18 lutego 
2020 r. w godz. 16.00 do 18.00 zapraszamy 
miłośników gier planszowych na zajęcia pt. 
„Gry bez prądu”. 

Na wszystkich biorących udział w „Kre-
atywnej Pracowni Plastycznej” będzie 
czekał słodki poczęstunek oraz konkursy z 
nagrodami. Finałem ferii będzie wernisaż 
prac wykonanych przez uczestników zajęć.

Już teraz zapraszamy do biblioteki rodzi-
ców/opiekunów prawnych do podpisania 
zgody na uczestnictwo dziecka w zajęciach

Bibliotekarze

Spędź ferie w „Kreatywnej Pracowni Plastycznej” w bibliotece
Miejska Biblioteka Publiczna w Międzyzdrojach zaprasza dzieci do aktywnego spędzenia czasu podczas ferii zimowych w okresie 
od 10 do 21 lutego 2020 r. Zajęcia w bibliotece odbywać się będą od poniedziałku do piątku w godz. od 10.00 do 13.00. W wyjąt-
kowych sytuacjach zaopiekujemy się dziećmi od godz. 8.00.

28. Finał WOŚP w Międzyzdrojach „Wiatr w żagle”
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Pierwszy tydzień: 10 lutego – 14 lutego

10.02   Poniedziałek 
godz. 10.30 wizyta w Muzeum Przyrodniczym Wolińskiego Parku Naro-
dowego/ kwesty, zabawy, tworzenie zwierzaków -cudaków z naturalnych 
materiałów (zbiórka o 10.20 w MDK)
godz. 13.00 -14.00 zabawy interaktywne na dużym ekranie/ Just Dance, 
Bum Bum Rurki
godz. 14.00 -15.00 szachy, warcaby, scrabble, gry planszowe, tenis 
stołowy, FIFA
     

11.02   Wtorek 
godz. 10.00 – 11.00 muzyczne zabawy z Panią Zimą   
godz. 10.00 – 13.00 kreatywne warsztaty plastyczne 
godz. 11.00 – 12.30 Przygoda z  fotografią / fotograf Robert Tomasz 
Zięba/ mobilne studio fotograficzne
godz. 13.00 – 14.00 Wyjście do kręgielni –Hotel Aurora Family&Spa 
(zbiórka o 12.50 w MDK)

12.02   Środa 
godz. 10.00 – 10.40 spektakl teatralny „Przygody Pippi Skarpetki” Studio 
Teatralne Krak Art
godz. 11.30 – wyjście do Wolińskiego Parku Narodowego/ quiz przy-
rodniczy i konkurs z nagrodami (zbiórka o 11.20 w MDK)
godz. 13.00 -14.00 Sing Star – zaśpiewajmy to razem!
godz. 14.00 -15.00 Bum Bum Rurki – interaktywna gra muzyczna

13.02   Czwartek
godz. 10.00 – 13.00 kreatywne warsztaty plastyczne  
godz. 13.00 – 14.00 zwiedzanie Bałtyckiego Parku Miniatur (zbiórka 
o 12.50 w MDK)
godz. 14.00 – 15.00 szachy, warcaby, scrabble, gry planszowe, tenis 
stołowy, FIFA
     

14.02  Piątek 
godz. 10.00 -10.30 Bajkowy poranek - czytanie bajek
godz. 11.00 -11.40 zwiedzanie Oceanarium (zbiórka o 10.50 w MDK)
godz. 12.00 -12.40 koncert WOOD & BRASS BAND
godz. 13.00 -15.00 kreatywne warsztaty plastyczne  

Międzynarodowy Dom Kultury w Międzyzdrojach 
z a p r a s z a  n a  f e r i e  z i m o w e

Drugi tydzień:17 lutego -21 lutego

17. 02 Poniedziałek
godz. 10.00 –11.30 warsztaty teatralne „Przygoda z Teatrem” – Teatr My        
godz. 10.00 –15.00 kreatywne warsztaty plastyczne 
godz. 12.00 -13.00 zabawy rytmiczno-muzyczne z chustą Klanza, in-
strumentami perkusyjnymi
godz. 14.00-15.00 zabawy interaktywne na dużym ekranie/ Just Dance, 
Bum Bum Rurki
godz.13.00 -15.00 tenis stołowy, szachy, warcaby, gry planszowe

18.02 Wtorek
godz. 10.00 -15.00 kreatywne warsztaty plastyczne 
godz. 12.00 -12.40 bajkowe karaoke na scenie
godz. 13.00 -14.00 wyjście do kręgielni – Hotel Aurora Family&Spa 
(zbiórka o 12.50 w MDK)
godz. 14.00 -15.00 turniej szachy/warcaby 

19.02 Środa
godz. 10.30 seans filmowy w kinie Eva (zbiórka  o 10.20 w MDK)
godz. 13.00-15.00 kreatywne warsztaty plastyczne 
godz. 13.00 -15.00 tenis stołowy, szachy, warcaby, gry planszowe
 

20.02 Czwartek 
godz. 10.00 – 10.30 Bajkowy poranek - czytanie bajek
godz. 11.00 – zwiedzanie Oceanarium (zbiórka o 10.45 w MDK)
godz. 12.00 -15.00 kreatywne warsztaty plastyczne 
godz. 13.00 -15.00 turniej tenisa stołowego
 

21.02 Piątek 
godz. 10.00 – 13.00 tenis stołowy, szachy, warcaby, gry planszowe
godz. 13.00  zakończenie ferii – występy artystyczne, wręczenie nagród, 
wystawa prac uczestników warsztatów plastycznych 

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany w Programie

Ośrodek Pomocy Społecznej w Międzyzdrojach jest współorganizatorem 
ferii zimowych na terenie gminy Międzyzdroje w zakresie dofinansowania 
organizacji poszczególnych zadań i zakupu niezbędnych materiałów. 

W zakresie uniwersalnej profilaktyki uzależnień działania realizowane 
są na bieżąco  w trakcie roku szkolnego w placówkach oświatowych 
na terenie gminy Międzyzdroje.   W okresie ferii zimowych w związku z 
brakiem zajęć lekcyjnych to zadanie nie będzie realizowane. 

W zakresie realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywa-
nia Problemów Alkoholowych całorocznie odbywają się pozalekcyjne 
zajęcia dla dzieci i młodzieży. W okresie ferii zimowych 2020 będą 
odbywały się m.in. 

Szkoła Podstawowa nr 1: 
• zajęcia ogólnorozwojowe-sportowe (prowadzący Leszek Nyrkowski 

oraz Zdzisław Piątkowski);
• zajęcia ceramiczno-witrażowe 10,12,17,02.20 i 19.02.20r. godz. 

9.30-12.00 (prowadzące Izabela Suchłabowicz oraz Aleksandra Andra-
szewicz-Lewandowska)

Szkoła Podstawowa nr 2:
• zajęcia opiekuńczo-wychowawcze, ogólnorozwojowe (prowadzące  

Alicja Grzywaczewska, Maja Bielska, Malwina Żardecka)
• zajęcia sportowe (Monika Szumlewska oraz Łukasz Szumlewski)
Zajęcia w SP nr 2 będą odbywały się w pierwszym tygodniu ferii 

12.02.20 (środa) od godz. 12.30 do 17.30 oraz 14.02.20 (piątek) od godz. 
11.30 do 16.30. 

Międzynarodowy Dom Kultury:
• „Pachnący Zakątek” 19.02.20 godz.18 dla dzieci z rodzicami, mło-

dzieży i dorosłych
• Pracownia rękodzieła 11 i 18.02.2020 godz. 18

Na terenie Gminy prowadzimy również Placówkę Wsparcia Dziennego 
w formie opiekuńczej z programem socjoterapii „Świetlica Środowisko-
wa ISKIERKA”. W okresie ferii będzie czynna w godz. 10.00 – 15.00 od 
poniedziałku do piątku.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Międzyzdrojach
ul. Książąt Pomorskich 8, 72-500 Międzyzdroje

tel. 91 328 10 53 fax 91 322 07 45
www.ops.miedzyzdroje.ple-mail: ops@ops.miedzyzdroje.pl

 
Ośrodek Pomocy Społecznej w Międzyzdrojach

ul. Książąt Pomorskich8, 72‐500 Międzyzdroje 
tel. 91 328 10 53 fax 91 322 07 45 

www.ops.miedzyzdroje.ple‐mail: ops@ops.miedzyzdroje.pl 

 
 
 
 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Międzyzdrojach jest współorganizatorem ferii 

zimowych na terenie gminy Międzyzdroje w zakresie dofinansowania 

organizacji poszczególnych zadań i zakupu niezbę Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do 

zmiany w Programie 

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany w Programie 

dnych materiałów.  
W zakresie uniwersalnej profilaktyki uzależnień działania realizowane są 

na bieżąco  w trakcie roku szkolnego w placówkach oświatowych na terenie 
gminy Międzyzdroje.   W okresie ferii zimowych w związku z brakiem zajęć 
lekcyjnych to zadanie nie będzie realizowane.  

W zakresie realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych całorocznie odbywają się pozalekcyjne zajęcia dla 
dzieci i młodzieży. W okresie ferii zimowych 2020 będą odbywały się m.in.  
 Szkoła Podstawowa nr 1:  

 zajęcia ogólnorozwojowe-sportowe (prowadzący Leszek 
Nyrkowski oraz Zdzisław Piątkowski); 

 zajęcia ceramiczno-witrażowe 10,12,17,02.20 i 19.02.20r. godz. 
9.30-12.00 (prowadzące Izabela Suchłabowicz oraz Aleksandra 
Andraszewicz-Lewandowska) 

 Szkoła Podstawowa nr 2: 
 zajęcia opiekuńczo-wychowawcze, ogólnorozwojowe (prowadzące  

Alicja Grzywaczewska, Maja Bielska, Malwina Żardecka) 
 zajęcia sportowe (Monika Szumlewska oraz Łukasz Szumlewski) 

 
Zajęcia w SP nr 2 będą odbywały się w pierwszym tygodniu ferii 12.02.20 
(środa) od godz. 12.30 do 17.30 oraz 14.02.20 (piątek) od godz. 11.30 do 16.30.
  

 
 Międzynarodowy Dom Kultury: 

 „Pachnący Zakątek” 19.02.20 godz.18 dla dzieci z rodzicami, 
młodzieży i dorosłych 
 Pracownia rękodzieła 11 i 18.02.2020 godz. 18 

 
Na terenie Gminy prowadzimy również Placówkę Wsparcia Dziennego w 
formie opiekuńczej z programem socjoterapii „Świetlica Środowiskowa 
ISKIERKA”. W okresie ferii będzie czynna w godz. 10.00 – 15.00 od 
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W sobotę 4 stycznia 2020 r. w Hali Spor-
towej w Torgelow (Niemcy) zawodnicy 

Orlicy na turnieju w Torgelow
Klubu Sportowego „Fala” Międzyzdroje, 
prowadzeni przez trenera Krzysztofa Pio-

runa, wzięli udział w Międzynarodowym 
Turnieju Piłki Nożnej organizowanym 
przez Torgelower FC Greif. Zawody roz-
poczęły się o godzinie 14:30.  Łącznie w 
turnieju wystąpiło 10 drużyn z Niemiec 
i Polski. 

Grano system „każdy z każdym” w dwóch 
grupach, co dało w sumie 25 emocjonu-
jących spotkań. Każdy mecz to wspaniałe 
akcje, cudowne bramki i fantastyczne in-
terwencje bramkarzy. Wszyscy uczestnicy 
pozostawili na boisku mnóstwo zdrowia, by 
w każdym meczu pomóc swojej drużynie. 
Wszyscy zawodnicy i zawodniczki spisali 
się znakomicie. Rodzice spisali się również 
na medal cały czas wspierając młodych 
adeptów piłki nożnej pięknym dopingiem.  

Błażej Karasiewicz 
KS Fala Międzyzdroje 

Przyznanie certyfikatu PZPN oznacza, że 
zostaliśmy przyjęci do elitarnego grona 
szkółek piłkarskich w Polsce. Program Certy-
fikacji Szkółek i Klubów Piłkarskich to projekt 
skierowany do podmiotów prowadzących 
szkolenie dzieci w zakresie piłki nożnej. 
Jego ideą jest wyznaczanie standardów 
pracy z młodymi zawodnikami, pomoc w ich 
szkoleniu oraz weryfikacja codziennej pracy. 

KS FALA z brązowym certyfikatem PZPN
18 grudnia 2019 roku w Hotelu Dobosz w Policach przedstawiciel Klubu Sportowego „Fala” Międzyzdroje - Łukasz Szumlewski 
odebrał z rąk wiceprezesa Polskiego Związku Piłki Nożnej Jana Bednarka oficjalny dyplom przyznający nam brązowy certyfikat 
Polskiego Związku Piłki Nożnej. 

Nasz klub znalazł się w gronie 694 szkółek 
z całej Polski, które uzyskały jeden z trzech 
certyfikatów. Certyfikat to wielka szansa 
dla naszego klubu, która pozwoli jeszcze 
bardziej podnieść jakoś szkolenia pod czuj-
nym okiem Polskiego Związku Piłki Nożnej. 
Dzięki Programowi Certyfikacji rodzice i 
dzieci grające w piłkę nożną będą mieć pew-
ność, że szkółka piłkarska spełnia standardy 

szkoleniowe, jest bezpieczna, a jej kadra ma 
kwalifikacje niezbędne do szkolenia zawod-
ników. Z kolei klub zyska przewagę rynkową 
poprzez prestiżowe wyróżnienie ze strony 
Polskiego Związku Piłki Nożnej. 

Warto podkreślić, że w powiecie kamień-
skim jesteśmy jedyną szkółką z certyfikatem 
PZPN. 

Błażej Karasiewicz 
KS Fala Międzyzdroje

Dzień przed 28. Finałem Wielkiej Orkiestry 
Świątecznej Pomocy w hali sportowej im. 
Andrzeja Grubby w Międzyzdrojach odbył 
się turniej piłkarski oraz pokazy sportowe. 
W IX Halowym Turnieju Piłki Nożnej WOŚP 
wystąpiło 12 drużyn, które wspólnie z 
organizatorami Szkołą Podstawową nr 1 
w Międzyzdrojach, KS Fala Międzyzdroje 
oraz sztabem WOŚP Międzyzdroje zbierały 
pieniądze do puszki. Sam turniej cieszył 
się dużym zainteresowaniem, a zwycięzcą 
została drużyna FALACTCOS, która w finale 
pokonała REPRO SERWIS POL 3:1. Kapitan 
drużyny wygranej wykupił  puchar, a pienią-
dze przekazał do puszki WOŚP.

W przerwie pomiędzy spotkaniami Alicja 
Taratajcio przeprowadziła pokazowy tre-
ning fitness dla wszystkich chętnych osób. 
Podczas świetnej, wyczerpującej zabawy na 
parkiet wyszli również piłkarze pokazując 
swoje umiejętności gimnastyczne. Swoje 
umiejętności zaprezentowali także najmłod-
si zapaśnicy z UKS Gimsport Międzyzdroje 
na czele z trenerem Arturem Sobolewskim. 
Przed finałem turnieju, grupa orlików KS Fala 
Międzyzdroje trenowana przez Krzysztofa 
Pioruna rozegrała mecz pokazowy.

Podczas trwania turnieju kibice oraz 
zawodnicy mogli poczęstować się pysznymi 
wypiekami przygotowanymi przez Radę 
Rodziców SP 1 w Międzyzdrojach. Wszyst-
kie pieniądze ze sprzedaży wolontariusze 
zbierali do puszek WOŚP.

Wyniki:
Ćwierćfinał
MARWOJ  1:0  POŁAMANI FC
FALACTICOS  4:0  FALA TEAM

REPRO SERWIS POL  2:0  JANUSZE FUTBOLU
CORNER NIECHORZE  3:0  FC ORLIK

Półfinał
MARWOJ  0:1  REPRO SERWIS POL
FALACTICOS  2:0  CORNER NIECHORZE

Finał
FALACTICOS  3:1  REPRO SERWIS POL

Rafał Błocian
SP 1 Międzyzdroje

IX Halow y Turniej Piłki Nożnej WOŚP 2020
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SPORT

Zachodniopomorski Związek Lekkiej Atletyki 
ogłosił skład zaplecza kadry narodowej z woje-
wództwa zachodniopomorskiego na 2020 rok. 
Na liście znaleźli się również zawodnicy Akade-
mii Lekkoatletycznej Międzyzdroje: Artur Udycz 
(dystans 400 m), Anna Rejchert (dystans 400 
m). Obecność w kadrze naszych zawodników 
da możliwość uczestniczenia w sześciu obozach 
sportowych w 2020 r. co przyczyni się do rozwoju 
sportowego Artura i Ani. Pierwszy obóz już nieba-
wem w lutym tuż przed Halowymi Mistrzostwami 
Polski Juniorów w Toruniu w dniach 14-16 luty 
2020 r., w których nasi zawodnicy będą oczywiście 
startować.

Rafał Błocian
AL Międzyzdroje

W ramach programu Regionalnych Inicjatyw 
Obywatelskich Akademia Lekkoatletyczna 
Międzyzdroje zorganizuje na stadionie miej-
skim im. Ireny Szewińskiej Mały Memoriał 
im. Ireny Szewińskiej. Zawody lekkoatle-
tyczne odbędą się 13 czerwca 2020 r. i będą 
skierowane do dzieci i młodzieży z terenu 
województwa zachodniopomorskiego. 
Podczas memoriału zostaną rozegrane 
konkurencje lekkoatletyczne kojarzące się z 
Ireną Szewińską czyli biegi sprinterskie oraz 
skoki w dal i wzwyż. Mały Memoriał będzie 
prawdziwym świętem sportowych emocji 
wśród najmłodszych lekkoatletów naszego 
województwa, którzy będą mogli poznać 
sylwetkę naszej byłej Mistrzyni.

Projekt otrzyma dotację w wysokości 10 
tys. zł, która pochodzić będzie z budżetu 
Marszałka Województwa Zachodniopo-
morskiego. Społecznicy z AL Międzyzdroje 
gorąco dziękują wszystkim za oddane głosy 
internetowe, które pomogły otrzymać dofi-
nansowanie.

Rafał Błocian 
AL Międzyzdroje

AL Międzyzdroje  
z dofinansowaniem 
ze Społecznika
Znane są już wyniki jesiennego naboru 
w Programie Społecznik na inicjaty-
wy, które będą realizowane na terenie 
województwa zachodniopomorskiego 
w terminie 1 lutego - 31 lipca 2020 r. 
Łącznie w jesiennym naborze złożono 
1175 wniosków, wśród których jest także 
projekt złożony przez międzyzdrojskich 
społeczników.

Stowarzyszenie powstało 16 maja 2019 roku 
i od razu rozpoczęło prężną działalność, 
dzięki dofinansowaniu z budżetu Gminy 
Międzyzdroje. Zawodniczki i zawodnicy 
uczestniczyli w letnim obozie sportowym 
w Szczecinku, który przygotowywał formę do 
drugiej części sezonu. Startowaliśmy w zawo-
dach i mistrzostwach zaczynając od szczebla 
powiatowegoa i kończąc na mistrzostwach 
Polski. Startując odwiedziliśmy takie miasta, 
jak: Bydgoszcz, Szczecin, Białogard, Kołobrzeg, 
Tarnów, Kamień Pomorski, Toruń, Szklarska 
Poręba, Pionki czy Neubrandenburg. Nasza 
zawodniczka Anna Rejchert wystartowała 

AL Międzyzdroje podsumowała rok 2019
W sali Szkoły Podstawowej nr 1 w Międzyzdrojach dokonano sportowego podsumowania roku 2019 w Akademii Lekkoatletycznej 
Międzyzdroje. Był to rok pełen emocji, wyzwań oraz zmian, które nastąpiły w naszej akademii. 

w Mistrzostwach Polski U16 w Tarnowie na 
dystansie 300m-42,75 zajmując 25. miejsce i 
uzyskując II klasę sportową. W grudniu dwój-
ka naszych zawodników Artur Udycz i Anna 

Rejchert zostali objęci szkoleniem Zaplecza 
Kadry Narodowej w 2020 roku. Byliśmy orga-
nizatorami zawodów sportowych dla dzieci i 
młodzieży takich, jak: Międzyzdrojskie Czwart-
ki Lekkoatletyczne, Szkolna Liga Biegowa czy 
Mikołajki Lekkoatletyczne. 

Najmłodsze dzieci objęte są programem 
„Lekkoatletyka dla Każdego” Polskiego 
Związku Lekkiej Atletyki, który monitoruje 

lekkoatletów od najmłodszych lat. Obec-
nie w akademii trenuje 43 zawodników 
począwszy od rocznika 2014 i kończąc na 
najstarszych w roczniku 2003.

 Zarząd AL Międzyzdroje pragnie podzię-
kować wszystkim rodzicom zaangażowa-
nym w pomoc w działalność stowarzyszenia, 
sponsorom za wsparcie naszych imprez 
sportowych dla dzieci i młodzieży oraz 
Gminie Międzyzdroje za dofinansowanie 
działalności stowarzyszenia.

Rafał Błocian
AL Międzyzdroje

Zawodnicy AL Międzyzdroje w kadrze



15INFORMATOR  MIĘDZYZDROJSKI  NR 1/2020

OGŁOSZENIA

Uprzejmie informujemy, że, wychodząc naprzeciw Państwa oczeki-
waniom, dokonaliśmy - w porozumieniu z firmą EMILBUS - kolejnych 
zmian w rozkładzie połączeń autobusowych łączących centrum 
Międzyzdrojów z Sołectwami. Nowy rozkład, który zamieszczamy 
poniżej, będzie obowiązywał od poniedziałku 20.01.2020. Mamy 

Szanowni Mieszkańcy Międzyzdrojów 
nadzieję, że uwzględnia on w optymalny sposób listę Państwa 
oczekiwań, które jesteśmy w stanie spełnić, biorąc pod uwagę 
ograniczoną ilość środków budżetowych na ten cel. 

Adam Szczodry
Sekretarz Gminy

ROZKŁAD  JAZDY  AUTOBUSÓW  (EMILBUS)OBOWIĄZUJE TYLKO W DNI ROBOCZE
MIĘDZ YZDROJE -  Z ALESIE -  WICKO -  WAPNIC A -  LUBIN

P R Z Y S T A N K I

ŚWINOUJŚCIE PKP
MIĘDZYZDROJE ul. Kolejowa (Dworzec Kolejowy)
MIĘDZYZDROJE ul. Kolejowa (Straż Pożarna)
MIĘDZYZDROJE ul. Niepodległości (Muzeum WPN)
MIĘDZYZDROJE, ul. Nowomyśliwska (Ogródki Działkowe)
MIĘDZYZDROJE (RONDO)
ZALESIE
WICKO
WAPNICA (JEZIORO TURKUSOWE)
WAPNICA
LUBIN NŻ
LUBIN

LUBIN -  WAPNIC A -  WICKO -  Z ALESIE -  MIĘDZ YZDROJE

P R Z Y S T A N K I

LUBIN
LUBIN NŻ
WAPNICA
WAPNICA (JEZIORO TURKUSOWE)
WICKO
ZALESIE
MIĘDZYZDROJE (RONDO)
MIĘDZYZDROJE, ul. Nowomyśliwska (Ogródki Działkowe)
MIĘDZYZDROJE ul. Niepodległości (Muzeum WPN)
MIĘDZYZDROJE ul. Kolejowa (Straż Pożarna)
MIĘDZYZDROJE ul. Kolejowa (Dworzec Kolejowy)
ŚWINOUJŚCIE PKP

06:10
06:11
06:14
06:15
06:17
06:19
06:24
06:25
06:26
06.27
06.29

07:10
07:11
07:14
07:15
07:17
07:19
07:24
07:25
07:26
07:27
07:29
07:44

16:50
16:51
16:54
16:55
16:57
16:59
17:04
17:05
17:06
17:07
17:09
17.24

18:44
18:45
18:48
18:49
18:51
18:53
19:58
19:59
19:00
19:01
19:03
19:18

WAŻNY OD 20.01.2020 r.

16.15
16.30
16.32
16.33
16.34
  16.35
16.40
16.42
16.44
16.45
16.48
16.49

18.10
18.25
18.27
18.28
18.29
18.30
18.35
18.37
18.39
18.40
18.43
18.44

Przypomnieć należy, że, zgodnie z Uchwałą 
Rady Miejskiej w Międzyzdrojach, wrzucanie 
odpadów komunalnych pochodzących z 
gospodarstw domowych, sklepów, punktów 
gastronomicznych i usługowych i innych 
nieruchomości, na których powstają odpady, 
do koszy ulicznych i pojemników innych 
właścicieli jest zabronione. 

Na podstawie art. 379 ust. 1 i 2 ustawy 
prawo ochrony środowiska funkcjonariusze 
Straży Miejskiej są upoważnieni przez Burmi-
strza Międzyzdrojów do kontroli przestrze-
gania i stosowania przepisów o ochronie 
środowiska, wstępu wraz z rzeczoznawcami 
i niezbędnym sprzętem przez całą dobę na 
teren nieruchomości, obiektu lub części, na 
którym prowadzona jest działalność gospo-

darcza, a w godzinach od 06:00 do 22:00 na 
pozostały teren, prowadzenia badań lub wy-
konywania innych niezbędnych czynności 
kontrolnych, żądania pisemnych lub ustnych 
informacji oraz wzywania i przesłuchiwania 
osób w zakresie niezbędnym do ustalenia 
stanu faktycznego, żądania okazywania 
dokumentów i udostępniania wszelkich 
danych mających związek z problematyką 
kontroli.

Zgodnie z art. 225 § 1 kk osoba, która  
udaremnia lub utrudnia wykonanie takiej 
czynności służbowej podlega karze pozba-
wienia wolności do lat 3.

Adam Bączek 
Komendant Straży Miejskiej

Palenie w piecach
Straż Miejska w ostatnim czasie odnotowała przypadki zanieczyszczenia środowiska 
poprzez palenie w piecach odpadami oraz podrzucania odpadów komunalnych do 
koszy ulicznych lub miejsc do tego nie przeznaczonych. Za popełnienie powyższych 
wykroczeń sprawcy zazwyczaj karani są grzywną w drodze mandatu karnego lub 
kierowany jest wniosek o ukaranie do Sądu.
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„POZNAJ WOLIŃSKI PARK NARODOWY”
- aktywne ferie w Muzeum Przyrodniczym

Spotkania organizowane są w cenie biletu wstępu do Muzeum.
Rezerwacje przyjmuje Dział Edukacji, tel. 91 328 07 27 wew. 50 lub 65. 

Liczba miejsc jest ograniczona.
ul. Niepodległości 3a, 72-500 Międzyzdroje, www.wolinpn.pl

W programie:
10.00 zwiedzanie z przewodnikiem
11.00 projekcja filmu przyrodniczego
11.30-12.30 warsztaty tematyczne, 
konkursy dla dzieci i dorosłych

Terminy spotkań:
23 stycznia
30 stycznia

6 lutego
13 lutego
20 lutego

Przeżyj przygodę z przyrodą 
Wolińskiego Parku Narodowego ! 

S T A R T
o godz.
10.00

 23.01-20.02.2020 r. – „Poznaj Woliński 
Park Narodowy” - aktywne ferie w WPN,              
godz. 10.00, Muzeum Przyrodnicze WPN;

 01.02.2020 r. – Mecz I ligi tenisa stołowego 
kobiet UKS Chrobry Międzyzdroje 
– GLKS Nadarzyn, godz. 16:00, Hala 
Sportowa im. A. Grubby przy Szkole 
Podstawowej nr 1;

 10 – 21.02.2020 r. – „Fantastyczne 
Ferie”  w MDK, godz. godz. 10.00, 
Międzynarodowy Dom Kultury;

 10 – 23.02.2020 r. – „Kreatywna 
pracownia plastyczna – ferie zimowe               

w bibliotece”,  godz. 10.00, Miejska 
Biblioteka Publiczna;

 22.02.2020 r. – „Music Islands Open” 
Karawana Kultury, godz. 13.30, 
Międzynarodowy Dom Kultury;

 27.02.2020 r. – „Piosenka dobra na 
wszystko” – wieczór poezji, godz. 18.00, 
Miejska Biblioteka Publiczna;

 28.02.2020 r. – Wernisaż wystawy 
fotografii przyrodniczej Marcina 
Parzybuta, godz. 14.00, Muzeum 
Przyrodnicze WPN.

	  
 
 
 
 
 
 
 


