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AkTuALNoścI

Pierwsza umowa o partnerskiej współpracy 
z Jelenią Górą była podpisana już w 2009 
roku. Jednak jej realizacja nie była satys-
fakcjonująca, a w międzyczasie zmienił się 
również prezydent Jeleniej Góry i burmistrz 
Międzyzdrojów. Stąd też, chcąc umocnić 
partnerskie więzi, podpisano porozumienie, 
które konkretyzuje i rozszerza współpracę. 

W piątek porozumienie podpisali: Jerzy 
Łużniak, Prezydent Miasta Jelenia Góra  
i Mateusz Bobek, Burmistrz Międzyzdrojów. 
W uroczystości brali udział m.in. Wojciech 
Chadży, przewodniczący Rady Miejskiej 
Jeleniej Góry, Jan Węglorz, przewodniczący 
Rady Miejskiej Międzyzdrojów, wiceprze-
wodniczący Bogusław Sutyła oraz grono 
towarzyszących urzędników z obu miast.

- Z biegiem lat łączy nas coraz więcej. Obie 
gminy mają wyraźny profil turystyczny. Łączy 
nas też droga S3, która pozwala naszym 
mieszkańcom wyjeżdżać na wypoczynek gór-
ski. Mamy wielu gości z Powiatu Jeleniogór-
skiego. Tak na prawdę nasza współpraca jest 
pewnym wynikiem zachowań mieszkańców 
jednej i drugiej gminy, gdyż oni wcześniej, niż 
my włodarze, stwierdzili, że jest dobra aura  
z jednej i drugiej strony i warto się wzajemnie 
wspierać. My dzisiaj mamy tą przyjemność 
rozszerzyć naszą współpracę, bo tych aspek-
tów i tematów do wspólnego działania jest 
bardzo dużo, począwszy od kultury, poprzez 
edukację, sport, biznes i wspomaganie 
swoich działań turystycznych, co jest wiel-
kim potencjałem zarówno dla jednej, jak  
i drugiej strony. Dla Gminy Międzyzdroje to 
wielka szansa otworzenia się na rynek czeski,  
a dla naszych partnerów z Jeleniej Góry duża 
szansa pozyskania turysty niemieckiego. 
Cieszę się, że dzisiaj możemy się spotkać   

i podpisać porozumienie – mówił burmistrz 
Mateusz Bobek.

- Jest mi niezwykle miło, że zostaliśmy tak 
wspaniale powitani na wyspie Wolin. Tak jak 
powiedział burmistrz zaczęło się od mieszkań-
ców, którzy wywołali naszą przyjaźń, a dzisiaj 
będziemy ją rozszerzali. Pierwsze porozumie-
nie było w 2009 r., a dzisiaj chcemy je jeszcze 

raz podpisać, odświeżyć, żeby ta współpraca 
między mieszkańcami i gminami była jeszcze 
bardziej owocna. Myślę, że wspólna promocja 
Jeleniej Góry tutaj nad morzem i Międzyzdro-
jów u nas w górach będzie z korzyścią dla obu 
miast. Z jednej strony to promocja dla turystów 

z państw ościennych u nas Czesi i  Niemcy, a tu 
Niemcy. Przede wszystkim jednak ważne jest 
zrozumienie i współpraca pomiędzy miesz-
kańcami obu miast, bo oni są najważniejsi  
i będą budowali na co dzień naszą relację. 
Mam nadzieję, że to porozumienie, które dzisiaj 
ponownie podpiszemy będzie owocne. Właści-
wie pierwsze elementy współpracy już mamy.  
Wspólnie zaczniemy budować u siebie klomby, 

żebyśmy pamiętali o tym, że są Międzyzdroje w 
Jeleniej Górze, w naszych sercach i naszych gło-
wach, i Jelenia Góra jest w Międzyzdrojach też 
w waszych sercach i waszych głowach, czego 
sobie i Państwu życzę – powiedział prezydent 
Jerzy Łużniak.

Po wygłoszeniu mów wstępnych na-
stąpiło podpisanie porozumienia przez 
prezydenta Łużniaka i burmistrza Bobka. 
Dla podkreślenia wagi zawartego porozu-
mienia wymieniono się również prezentami, 
Burmistrz M. Bobek wręczył prezydentowi 
J. Łużniakowi obraz olejny – pejzaż maryni-
styczny autorstwa mieszkańca Międzyzdro-
jów Bronisława Pietkiewicza, a prezydent 
Jeleniej Góry wręczył burmistrzowi zdobny 
witraż z życzeniem, aby zawisł w gmachu 
nowego ratusza. 

Prez ydent  Jer z y  Łużniak  pytany  
o najważniejsze elementy współpracy obu 
miast podkreślił, że to przede wszystkim 
promocja, bo ta będzie opłacalna dla obu 
miejscowości. 

- Wspólnie promując morze i góry dajemy 
kompleksową ofertę dla turystów i to bardzo 
ważne – zaznaczał prezydent  Jeleniej Góry 
mówiąc, że z przyjemnością oglądał reklamę 
Karkonoszy na plaży. Uznał także za istotną 
współpracę na niwie kultury, ale i wymianę 
doświadczeń w zakresie funkcjonowania 
spółek miejskich, które także zamierza 
budować korzystając z doświadczeń Mię-
dzyzdrojów. Istotna jest również wymiana 
doświadczeń w zakresie pozyskiwania fun-
duszy unijnych.

Dzięki uprzejmości gestorów branży tu-
rystycznej, nasi goście zwiedzili również naj-

większe atrakcje Międzyzdrojów i naszych 
sołectw. Bardzo serdecznie dziękujemy 
wszystkim tym, którzy aktywnie włączyli się 
w przygotowanie pobytu delegacji. Dzięki 
Państwa zaangażowaniu nasi goście mieli 
niepowtarzaną okazję poznać piękno i uroki 
naszej Gminy. 

Beata kiryluk
Zastępca Burmistrza Międzyzdrojów

Partnerskie porozumienie pomiędzy Jelenią Górą, a Międzyzdrojami 
W dniach od 20 do 23 sierpnia br., w ramach współpracy partnerskiej miast, Międzyzdroje gościły u siebie delegację miasta Jelenia 
Góra. W piątek 21 sierpnia w sali konferencyjnej urzędu Miejskiego w Międzyzdrojach odbyło się uroczyste podpisanie porozu-
mienia rozszerzającego współpracę partnerską pomiędzy obu miastami. 
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WIAdoMoścI Z RATuSZA

Z budżetu Gminy Międzyzdroje, zgodnie z 
uchwałą nr V/64/19 i uchwałą nr XII/131/19 
(zawierającą aktualny wniosek) Rady Miej-
skiej w Międzyzdrojach, mogą być udzielane 
dotacje na dofinansowanie prac konserwa-
torskich, restauratorskich i robót budowla-
nych przy zabytkach wpisanych do rejestru 
zabytków lub gminnej ewidencji zabytków, 
znajdujących się na obszarze Gminy Mię-
dzyzdroje. 

Warto podkreślić, że aby starać się o do-
tacje należy  posiadać projekty w wybranym 
zakresie prac i uzyskać wszelkie niezbędne 
pozwolenia. Udzielenie dotacji może nastą-

pić po złożeniu przez posiadacza z tytułem 
prawnym do zabytku, kompletnego wnio-
sku.Wypełnioną dokumentację w tej sprawie 

składamy do Burmistrza Międzyzdrojów.
Wniosek o dotację wraz z odpowiednimi 
załącznikami można złożyć do 15 września 
każdego roku poprzedzającego rok budże-
towy, w którym planuje się wykonanie prac.

Wniosek powinien zawierać:
• wypełniony formularz z danymi wnio-

skodawcy;
• dokument określający stanowisko 

wojewódzkiego konserwatora zabytków, 
w formie pozwolenia na prowadzenie prac 
lub zaleceń wojewódzkiego konserwatora 
zabytków;

• dokument potwierdzający tytuł prawny 
wnioskodawcy do zabytku;

• decyzję o wpisie zabytku do rejestru 
zabytków lub zaświadczenie o wpisie  
do gminnej ewidencji zabytków; 

• pozwolenie na budowę lub zgłoszenie 
robót budowlanych, jeśli prace wymagają 
takiego pozwolenia lub zgłoszenia właści-
wemu organowi nadzoru budowlanego;

• harmonogram realizacji prac oraz sza-
cunkowy kosztorys przewidywanych prac;

• fotograficzną dokumentację stanu za-
chowania zabytku; 

• pełnomocnictwo – jeśli wnioskodawca 
ustanowił pełnomocnika.

Więcej informacji na stronie: www.bip.
miedzyzdroje.pl

Tomasz Rychłowski
Podinspektor ds. promocji,

 kultury i turystyki

Uzyskaj dotację na remont zabytkowego obiektu
W Międzyzdrojach nie brakuje zabytkowych obiektów. część z nich została już pięknie odrestaurowana, inne czekają jeszcze  
na przywrócenie im dawnej świetności. Pomocna w tym jest dotacja udzielana przez urząd Miejski w Międzyzdrojach.

- Nasz przewodnik powstał z myślą o ak-
tywnym wypoczynku dla całych rodzin  
i stanowi wsparcie prowadzonej kampanii 
promocyjnej pn. „Między nami Międzyzdroje.”   
- informuje Mateusz Bobek, burmistrz Mię-
dzyzdrojów. 

Mały, podręczny folder zawiera cztery 
wyznaczone trasy piesze, o różnej długości. 
„Mała Pętla” oraz „Duża Pętla” to krótkie 3 – 4 
km odcinki spacerowe, które obejmują tere-
ny wzdłuż promenady oraz centrum miasta. 
„Trasa Przyrodnicza” jest najdłuższa, trzeba 
nią przejść ok. 7,5 km, jednak piękno przy-
rody Wolińskiego Parku Narodowego, jakie 
możemy w trakcie wędrówki podziwiać, 
rekompensuje wszelkie niedogodności.  
„Szlakiem Drzew Pomnikowych” to propo-
zycja szlaku,  który został wytyczony w 2012 
roku. Na trasie prezentowane są najpiękniej-
sze i najstarsze okazy drzew – pomników 

przyrody, których wiek niejednokrotnie 
sięga nawet 400 lat. 

Wszystkie opisane trasy spacerowe są 
zilustrowane zdjęciami, wraz z zaznaczo-
nymi na mapie atrakcjami, jakie się na niej 

znajdują. 
Zachęcamy Państwa do poznawania 

najciekawszych zakątków Międzyzdrojów! 
Anetta czyżak

UM Międzyzdroje

Nowy przewodnik turystyczny Gminy Międzyzdroje
 „Rodzinne trasy spacerowe” to nowa propozycja wydawnicza dla turystów spędzających urlop w Międzyzdrojach, która dostępna 
jest bezpłatnie od lipca br. w Informacji Turystycznej przy promenadzie. 
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kuLTuRA

Grupy młodzieży wraz z opiekunami chęt-
nie skorzystali z naszej propozycji gry w 

Bingo, co było świetną alternatywą 
spędzenia wolnego czasu w desz-
czowy dzień, a także możliwością 
zdobycia ciekawych nagród.  Wśród 
aktywności dla dzieci były także za-
jęcia na skate parku przy Stadionie 
Miejskim im. Ireny Szewińskiej, gdzie 
doświadczeni instruktorzy trenowali 
z młodymi adeptami jazdę na de-
skorolce. Projekt „Zostań skaterem 
w trzy dni” powstał we współpracy 
Akademii Deskorolki, Stowarzyszenia 
Sportowego Switch i Międzynarodowego 
Domu Kultury w Międzyzdrojach.

Czwartki Artystyczne czyli warsztaty pla-
styczne we współpracy z Miejską Biblioteką 
Publiczną, podczas których powstawały 
świetne pamiątki z wakacji -  to kolejna cie-
kawa propozycja spędzenia wolnego czasu 
w sposób kreatywny.  

Stałym punktem programu wakacyj-
nego były zajęcia  „Forma na lato z Alicją 
Taratajcio”. Gorące taneczne rytmy porwały 
wielbicieli fitnessu i dodały pozytywnej 
energii. Podczas cyklu Spotkań z Gwiazdą 
odwiedzili nas m.in.: 

Joanna Bartel – aktorka, artystka kabare-
towa, wokalistka;

Lech Dyblik– aktor teatral-
ny, filmowy i telewizyjny, pie-
śniarz;

Ewa Dałkowska - aktorka te-
atralna, radiowa i filmowa;

Maciej Miecznikowski – 
śpiewak operowy, piosenkarz, 
prezenter telewizyjny, członek 
Akademii Fonograficznej; 

Jarosław Kret - prezenter 
pogody, dziennikarz telewi-
zyjny, podróżnik, fotoreporter;

  Magdalena Kumorek -ak-
torka teatralna, filmowa, dub-
bingowa, także wokalistka; 

  Zbigniew Buczkowski – aktor filmowy, 
telewizyjny, estradowy, teatralny, scenarzy-
sta i reżyser;

 Jarosław Wysocki - aktor teatralny, filmo-
wy i telewizyjny.

Drugi tydzień lipca upłynął w MDK śpie-
wająco - przez cały dzień dookoła 
rozbrzmiewały pieśni, a to wszystko 
dzięki warsztatom wokalnym „Fuzja 
Sztuk”, które uwieńczył wspaniały 
koncert.

Dużym zainteresowaniem pu-
bliczności cieszyły się "Klasyczne 
Wtorki w Parku Chopina" - koncerty 

wokalne i instrumen-
talne w wykonaniu 
znakomitych muzyków  
z całej Polski i zagranicy. 
Tuż przy popiersiu na-
szego wielkiego rodaka 
Fryderyka Chopina mazurki, 
walce i pieśni nabrały szcze-
gólnego wydźwięku. Po raz 
pierwszy podobne koncerty 
odbyły się w tym szczególnym 
miejscu. Cykl "Klasyczne Wtorki 
w Parku Chopina" będzie kon-

tynuowany również we wrześniowe piątki 
– serdecznie zapraszamy na muzyczną ucztę. 

Muzyczną wizytówką Międzyzdrojów są 
od wielu lat sierpniowe Czwartki Organowe. 
W tegorocznej XXI edycji wystąpili: Bartosz 
Jakubczak, Roman Perucki, Adam Klarecki  
i Andrzej Chorosiński. Koncerty pod kierow-
nictwem artystycznym Małgorzaty Klorek 
prowadziła Maja Piórska. 

Obecnie w Międzynarodowym Domu 
Kultury trwa wystawa fotografiki „Z Profeso-
rem Wolskim przez świat – Ludzie i ich twa-
rze”, którą można zwiedzać do 15 września 
br. Zapraszamy serdecznie! 

Partnerem wydarzeń były firmy: Lotto 
oraz Green House Development. 

Galeria zdjęć:
https://www.facebook.com/mdkmie-

dzyzdroje/
https://www.mdkmiedzyzdroje.com/

Międzynarodowy dom kultury 
w Międzyzdrojach

Artystyczne wakacje w Międzyzdrojach 

Między Naturą i Kulturą 
Sezon letni w Międzyzdrojach dobiega końca. Wspaniała pogoda, wiele wydarzeń kulturalnych, koncertów i atrakcji dla dzieci 
pozwoliły turystom spędzić w naszym kurorcie niezapomniane chwile. Program wydarzeń kulturalnych, organizowanych przez 
Międzynarodowy dom kultury w Międzyzdrojach oferował różnorodne animacje dla dzieci: pojedynki iluzjonistów, rodzinne 
malowanie, zabawy z klaunem konewką, klaun Tomi Show, Małe Formy Teatralne  – codzienne zabawy sprawiły dzieciom i całym 
rodzinom ogrom radości.
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Ten rok szkolny rozpoczynamy 1 września 
w hali (z zachowaniem reżimu sanitarnego, 
więc prosimy rodziców starszych uczniów, 
by mając na uwadze bezpieczeństwo ogra-
niczyli uczestnictwo, rodziców uczniów 
najmłodszych prosimy o wejście do hali 
w maseczkach i dezynfekcji dłoni, osoby 
siadające na widowni powinny siadać  
w oddaleniu). 

Godziny rozpoczęcia roku szkolnego  
w SP1, przy ul. Leśnej 17:

10:00 – uczniowie klas I-III;
12:00 – uczniowie klas IV-VIII.
Minister Edukacji Narodowej zadecydo-

wał, że standardowym sposobem organizacji 
zajęć będą zajęcia tradycyjne, w szkole. 

Taki też system kształcenia będzie obo-
wiązywał w Szkole Podstawowej nr 1  
w Międzyzdrojach. Nie ma przesłanek,  
by wprowadzać inny wariant kształcenia.

Dyrektor szkoły będzie mógł zawiesić 
prowadzenie zajęć w formie stacjonarnej  
i wprowadzić kształcenie mieszane (hybry-
dowe) – wariant B lub zdalne – wariant C. 

Uzależnione to będzie od sytuacji epide-
micznej w powiecie i gminie.

Ewentualne wprowadzenie kształcenia 
mieszanego lub zdalnego możliwe będzie 
po uzyskaniu zgody organu prowadzącego 
i pozytywnej opinii Państwowego Powiato-
wego Inspektora Sanitarnego. 

Warto zaznaczyć, że wprowadzenie żół-
tej lub czerwonej strefy na terenie danego 
powiatu nie oznacza automatycznego 
przechodzenia pracy szkół w tryb mieszany 
czy zdalny. W takich wypadkach powiatowa 
stacja sanitarno-epidemiologiczna może 
zalecić tylko ograniczone działania, jak np. 
obowiązek zasłaniania ust i nosa w prze-
strzeniach wspólnych szkoły lub placówki. 
W przypadku funkcjonowania placówki  
w trybie mieszanym lub zdalnym okres ten 
nie powinien być dłuższy niż zwyczajowo 
14 dni przeznaczone na czas kwarantanny, 
a dyrektor może w tym czasie ograniczyć 
realizację materiału szkolnego.

Jesteśmy w trakcie opracowywania 
procedur kształcenia stacjonarnego w SP,  

z którymi zapoznani Państwo zostaniecie 
przed rozpoczęciem roku szkolnego.

Liczymy na zrozumienie i współpracę  
z rodzicami, aby zapewnić bezpieczeństwo 
naszym uczniom. Dołożymy wszelkich 
starań, by uczniowie, postępując zgodnie z 
opracowanymi procedurami, unikali zagro-
żeń i mogli uczyć się w systemie stacjonar-
nym, być w szkole i z zachowaniem zasad 
sanitarnych kontaktować się z nauczycielami 
i rówieśnikami.

Cieszymy się, że znów spotkamy się  
w szkole, czekamy na naszych uczniów  
i serdecznie pozdrawiamy! 

Decyzją organu prowadzącego – Gmi-
ny Międzyzdroje, szkoła staje się co dzień 
piękniejsza, ponieważ podjęto inwestycję 
termomodernizacji, która nie tylko podniesie 
estetykę budynku, ale też funkcjonalność, 
komfort pracy i przyniesie  oszczędności.

Do zobaczenia! Już niebawem pierwszy 
dzwonek.

Iwona Banachowicz
Dyrektor Szkoły Podstawowej nr  1

Już za chwilę pierwszy dzwonek!
INFORMACJE DOTYCZĄCE ORGANIZOWANIA KSZTAŁCENIAW SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 1                                                                                    
W MIĘDZYZDROJACH OD 1 WRZEŚNIA 2020 R.

P o d z i ę k o w a n i e
19 sierpnia br. nad Międzyzdrojami oberwała się chmura zalewając ulice miasta i gminy. Po ciężkim poranku i całym 

dniu walki ze skutkami żywiołu, chciałbym serdecznie podziękować wszystkim służbom, które przyczyniły do przywrócenia  
porządku w naszej gminie.  

Dziękuję Straży Pożarnej PSP, OSP i Wojskowej za szybkie wypompowanie wody z zalanych budynków. Dziękuję naszym 
miejskim służbom ZOŚ i ZWiK za trud pracy przy usuwaniu osadów. Dziękuję Policji i Straży Miejskiej za sprawne kierowanie 
ruchem podczas prowadzonych działań. Dziękuję wszystkim pozostałym, którzy przyczynili się do przywrócenia porządku  
w mieście. W ramach dobrej współpracy firma Remondis wsparła Gminę Międzyzdroje sprzętem do usuwania skutków  
powodzi. 

Mateusz Bobek 
Burmistrz Międzyzdrojów

Fot. Tomasz KrawczykFot. Oskar Przybyszewski
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Grupy miały za zadanie odnaleźć 11 punk-
tów ukrytych na terenie Międzyzdrojów 
związanych historycznie i turystycznie z 
gminą i wykonać wyznaczone przez or-
ganizatorów zadania. Każda z grup miała 
taką samą trasę do przebycia, ale w innej 
kolejności. Miejscem startu była biblioteka, 
gdzie grupy otrzymały pakiety startowe 
zawierające wskazówkę prowadzącą do 
pierwszej bazy, kartę zadań, napoje oraz 
słodką przekąskę. Ze względu na panującą  
w kraju sytuację epidemiologiczną uczest-
nicy zostali również zaopatrzeni w maseczki 
oraz żele do dezynfekcji rąk. 

Finalnym  punktem było Centrum Infor-
macji Turystycznej, gdzie odbyło się podsu-
mowanie gry miejskiej i rozdanie nagród.  
I miejsce zajęła drużyna złożona z rodzin: 
Czmoch-Czyżak, Pańko, Kurda, II miejsce - 
grupa o nazwie „Zejście”, III miejsce - rodzina 
Bojarskich. Wszystkie pozostałe rodziny 
otrzymały wyróżnienia. Organizatorom gry 
miejskiej nie chodziło o współzawodnictwo, 
tylko o dobrą zabawę w gronie rodzinnym, 
dlatego też dołożyli wszelkich starań, by 
każda grupa otrzymała takie same nagro-
dy. Wszystkim uczestnikom gry serdecznie 
dziękujemy za wspólną zabawę. 

Nagrody zostały zakupione z realizowa-
nego przez harcerzy i zuchy zadania pu-
blicznego pod tytułem: „Dofinansowanie 
zadań z zakresu działalności wspomagają-
cej rozwój wspólnot i społeczności lokal-
nej na podtrzymanie tradycji narodowej  
i kulturowej, propagowanie Polskości na 
terenie Gminy Międzyzdroje”.

Serdecznie dziękujemy wszystkim za 
pomoc w zorganizowaniu I międzyzdroj-
skiej Gry Miejskiej „Czytelnik na tropie 
książek”.

Bibliotekarze 

Czytelnik na tropie książki
22 sierpnia 2020 r. odbyła się się pierwsza w Międzyzdrojach gra miejska pt. „czytelnik na tropie książki”, zorganizowana przez 
Gminę Międzyzdroje, Miejską Bibliotekę Publiczną w Międzyzdrojach, Międzynarodowy dom kultury w Międzyzdrojach oraz X 
Szczep „Gniazdo” ZHP. W zabawie wzięły udział rodziny z dziećmi – zarówno mieszkańcy Gminy Międzyzdroje jak i turyści.
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była to już jego 21. edycja, którą organiza-
torzy przeprowadzili w „otoczeniu gwiazd”,  
w wydzielonych strefach bezpieczeństwa na 
Alei Gwiazd. Impreza poświęcona pamięci 
mistrzów olimpijskich Władysława Komara 
i Tadeusza Ślusarskiego, którzy 17 sierpnia 
1998r. wracając z organizowanych w Mię-
dzyzdrojach zawodów zginęli tragicznie  
w okolicach Przybiernowa. 

Jak co roku w niedzielę (16.08.)  w kościele 
parafialnym pw. św. Piotra Apostoła odbyła 
się  msza św. o pokój duszy olimpijczyków.     

17 sierpnia br. od godz. 12:00 można 
było uczestniczyć w rywalizacji skoku  
o tyczce kobiet, gdzie zwyciężczynią została 
Robeilys Peinado z wynikiem 4.07m. O godz. 
15:00 w pojedynku korespondencyjnym 
najlepszych tyczkarzy świata udział wziął 
polski reprezentant Paweł Wojciechowski. 
Prawdziwe zmagania sportowcy rozpoczęli 
o godz. 17:50. W konkursie skoku o tyczce 
udział łącznie wzięło 9 tyczkarzy w tym nasi 
mistrzowie: Piotr Lisek i Paweł Wojciechow-

ski. Nasi nie zawiedli. I miejsce z wynikiem 
5.65 zajął Piotr Lisek, II miejsce wywalczył 
zawodnik z Francji Jules Cypres z wynikiem 
5.45, a III miejsce Max Mandusic z Włoch  
z wynikiem 5.45. 

W  konkursie pchnięcia kulą VIP udział 
wzięło 9 zawodników, w tym m.in. aktor 
Zbigniew Buczkowski i były wieloboista 
Sebastian Chmara. I miejsce zajął syn Tade-
usza Ślusarskiego – Jakub, z wynikiem 11.82 
m, który wyprzedził nieznacznie Andrzeja 
Szewińskiego (11.00 m), starszego syna Ireny 
Szewińskiej. III miejsce w konkurencji zdobył 
Mateusz Bobek, burmistrz Międzyzdrojów  
z wynikiem 9.21 m. 

Relację na żywo z  przebiegu zawodów 
można było śledzić na antenie TVP Sport.   

Anetta czyżak
UM Międzyzdroje

SPoRT

W czasie pandemii imprezy sportowe zostały 
w większości odwołane lub przesunięte na 
inny termin, jednakże część z nich odbywa 
się on-line  lub  w ścisłym reżimie sanitarnym, 

z zachowaniem zasad bezpieczeństwa spo-
łecznego i nowych wytycznych. 

„Tak było również w Międzyzdrojach, bez-
piecznie i z zachowaniem wszelkich zasad  
i wytycznych rządu dotyczących organizacji 
imprez sportowych”, stwierdził organizator 
imprezy Bogusław Mamiński „Sporting”

Władze Gminy Międzyzdroje zdecydowa-
ły się kontynuować corocznie organizowany 
Bieg Śniadaniowy oraz Mityng Lekkoatle-
tyczny im. Władysława Komara i Tadeusza 
Ślusarskiego. Program imprezy został do-
stosowany do nowej rzeczywistości, i tak:

17 sierpnia o godz. 09:00 przy Alei 
Gwiazd odbył się Bieg Śniadaniowy, w któ-
rym wystartowało tylko 250 uczestników 
biegu, zaopatrzonych w maseczki. Trasa 
biegu, podobnie jak w latach ubiegłych nie 
przekroczyła 5 km i przebiegała drogami 
gminnymi po Międzyzdrojach. A dla tych, 
którzy nie zdążyli się zarejestrować, organi-
zatorzy przygotowali inne ciekawe atrakcje: 
od 14 sierpnia do 17 sierpnia na skwerze 
rekreacyjnym przy Alei Gwiazd firma „Melvit” 

S P O R TOWO   W   M I Ę D Z Y Z D RO J AC H
zapraszała na konkursy i zabawy w tym na 
mini runmageddon czyli  tor przeszkód dla 
każdego. W niedzielę (16 sierpnia) w godz. 
09:00 do 16:00 firma „Milka” proponowała 

działania animacyjne pn. „Milka First Taste”.    
Mityng Lekkoatletyczny im. Władysława 

Komara i Tadeusza Ślusarskiego w Międzyz-
drojach odbywa się już  od 20 lat. W tym roku 
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Z PRAc  RAdY  MIEJSkIEJ

PLAN dYŻuRÓW 
RAdNYcH RAdY MIEJSkIEJ 

W MIĘdZYZdRoJAcH

02.09.2020 r. -  Ewelina 

  JAKUBOWSKA

09.09.2020 r. -  Dorota 

  KLUCHA

16.09.2020 r. -  Jarosław 

  MAZUR

23.09.2020 r. -  Krystian 

  MAZUR

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 się 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
dyżuruje w Wiklinie w  Wapnicy, w każdą 
środę od 17.30 - 18.30
e-mail mariusz_samolyk@miedzyzdroje.pl

Z projektem planu można się zapoznać  
w pok. nr 8 Urzędu Miejskiego w Mię-
dzyzdrojach, ul. Książąt Pomorskich 5  
w godzinach pracy urzędu, po uprzednim 
umówieniu wizyty telefonicznie (nr tel.: 
+48 91 327 56 51) lub mailowo: um_plano-
wanie@miedzyzdroje.pl do 7 września 2020 r.  
Projekt dostępny jest również na stronie 
internetowej BIP Urzędu Miejskiego w Mię-

dzyzdrojach w dziale Informacje/Ogłosze-
nia/Obwieszczenia. (bip.miedzyzdroje.pl).    

Dyskusja publiczna nad przyjętymi  
w projekcie rozwiązaniami odbyła się  
19 sierpnia 2020 r. w siedzibie Urzędu Miej-
skiego w Międzyzdrojach - w sali konferen-
cyjnej.  Uwagi do projektu można zgłaszać 
do dnia 21 września 2020 r. 

Andżelika Przygodzka
Inspektor ds. planowania przestrzennego

10 sierpnia 2020 r. udostępniony został projekt miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego miasta Międzyzdroje 
na terenie ograniczonym ulicami: Gryfa Pomorskiego, Polną, 
Adama Wodziczki.

INFORMUJĘ, że zgodnie z regulaminem nadawania tytułów 
„Zasłużony dla Międzyzdrojów” i  „Honorowy Obywatel Między- 
zdrojów”, ustanowionym uchwałą  Rady Miejskiej w Międzyzdro-
jach Nr XLIX/526/18 z dnia 28 września 2018 r. Przewodniczący 
Rady Miejskiej przyjmuje do dnia 30 września 2020 r.  zgłoszenia 
kandydatur do obydwu tytułów. 

Zgłoszenia takie mogą składać: Burmistrz Międzyzdrojów, 
Przewodniczący Rady Miejskiej, komisje rady kluby radnych 
oraz grupa radnych, jednostki pomocnicze, jednostki organiza-

cyjne, organizacje społeczne, stowarzyszenia, związki zawodowe 
działające na terenie Międzyzdrojów, grupa co najmniej 100 
mieszkańców Gminy.

Wniosek powinien zawierać: nazwisko i imię kandydata, imiona 
rodziców, datę i miejsce urodzenia, adres zamieszkania osoby 
przedstawionej do tytułu, uzasadnienie wniosku z podpisem 
wnioskodawcy, ew. dodatkowe informacje i materiały lub pisma 
wraz z poparciem wniosku.

Jan Węglorz
Przewodniczący Rady Miejskiej

I N F O R M A C J A
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AkTuALNoścI

W kurorcie, szczególnie w sezonie 

letnim, ich praca to niekończące się, 

wyczerpujące pasmo interwencji, które 

wprowadzają społeczny ład i często za-

pobiegają  zdarzeniom, które mogą się 

przerodzić w czyny zagrożone karami 

wynikającymi z kodeksu karnego. Jak 

przebiega praca Strażnika Miejskiego 

w Międzyzdrojach niech świadczy zapis 

tego co robili w miniony weekend, czyli 

w dniach 8 i 9 sierpnia. Łącznie tylko  

w tych dwóch dniach  Strażnicy Miejscy 

w Międzyzdrojach podjęli 182 interwen-

cje, nakładając mandaty karne na łączną 

kwotę 8400 zł.  

Jak to dość powszechnie da się 

zaobserwować wielu turystów, jak  

i przedsiębiorców nie stosuje się do 

obowiązujących przepisów, dlatego też  

w dniu 8 i 9 sierpnia w godzinach ran-

nych funkcjonariusze Straży Miejskiej 

wspólnie z policjantami z międzyzdroj-

skiego komisariatu dokonali kontroli 

przestrzegania obowiązku zakrywania 

ust i nosa w kilkunastu obiektach handlo-

wych i gastronomicznych zlokalizowa-

nych w okolicy mola i międzyzdrojskiej 

promenady. Natomiast w godzinach 

wieczorowo - nocnych strażnicy miejscy 

z policjantami i pracownikami Powiato-

wej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej 

w Kamieniu Pomorskim dokonywali 

kontroli dyskotek i pubów pod kątem 

przestrzegania obostrzeń wynikających 

z rozporządzenia o ustanowieniu ogra-

niczeń, zakazów i nakazów w związku  

z wystąpieniem COVID-19.

W sobotę interweniowano również  

wobec 78 kierujących, a w niedzielę  

w stosunku do 81 kierowców. Głównie 

unieruchamiano przy użyciu blokad 

pojazdy, które zaparkowano w miejscu 

zabronionym. Większość parkingów 

była zwyczajowo zapełniona, a kierujący 

turyści chcą wjechać jak najbliżej plaży 

i nie zważają często na obowiązujące 

przepisy. Zapominają o zakazach, na-

gminnie parkują na skrzyżowaniach 

utrudniając tym samym przejazd in-

nym uczestnikom ruchu drogowego. 

Dwukrotnie interweniowano także  

w związku z zastawionymi przez pojaz-

dy bramami, które to uniemożliwiały 

wyjazd mieszkańcom z posesji.   

Sześciokrotnie w czasie tego mi-

nionego weekendu interweniowano  

w związku z zakłóceniem spokoju przez 

osoby nietrzeźwe. Powodem jednej  

z interwencji był nietrzeźwy  mężczyzna 

śpiący na ulicy Bohaterów Warszawy.  

W sobotę  8 bm. strażnicy miejscy 

podjęli również interwencję w związku 

z dzieckiem zagubionym w tłumie tu-

rystów, w okolicach mola. Ujawniono 

także dwie osoby, które bez wymaganej 

przepisami prawa zgody trudniły się 

nielegalnym handlem. 

To tylko odnotowane zasadnicze 

interwencje podczas weekendu, do 

których trzeba doliczyć wielokrotne 

zwracanie uwagi i pouczanie podczas 

prowadzonych patroli i kontroli. W tak 

nielicznym gronie międzyzdrojskich 

strażników szczególnie w sezonie 

pracy jest mnóstwo, a do tego, jak na-

leży zauważyć, towarzyszy im poczucie 

odpowiedzialności za bezpieczeństwo  

i przestrzeganie prawa. 

Adam Bączek

Komendant Straży Miejskiej 

Z notatnika międzyzdrojskiego strażnika
Wydaje się, że często nie potrafimy docenić pracy Strażnika Miejskiego. Może dlatego, że jednym 
z jego zadań jest zwracanie uwagi na nieprawidłowości, pouczanie i ostatecznie także karanie 
mandatami, a tego przecież nikt nie lubi. Stąd też większość społeczeństwa traktuje Strażników 
Miejskich z pewną rezerwą, surowo oceniając. I nie inaczej jest w Międzyzdrojach. 
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kuLTuRA

Wieczór autorski prezenter rozpoczął od 
opowiedzenia o swoich książkach. Jego naj-
nowsza publikacja nosi tytuł „Ziemia Święta”, 
choć, jak powiedział, nie zakochał się w tym 
miejscu od pierwszego wejrzenia. Ta „miłość” 
wymagała od niego głębszego poznania i te-
raz chętnie tam wraca. Przyznał, że nie pisze 

książek podróżniczych. Przemyca w nich wie-
dzę, by przybliżyć czytelnikowi świat, który 
jest odległy, by oswoić to co nieznane. Obala 
kulturowe stereotypy, gdyż jak twierdzi od 
niezrozumienia do lęku, od lęku do agresji  
i od agresji do nieszczęścia jest krótka droga. 
Stajemy się krajem wielokulturowym, jak 
wiele innych państw, a zobaczyć to można 
najłatwiej poprzez jedzenie. Jeszcze 10 lat 
temu mało kto słyszał np. o humusie czy 
innych egzotycznych potrawach. 

W drugiej części wieczoru współtwórca 
polskiej edycji National Geographic prze-
szedł do tematu spotkania, czyli  „Zmiany 
klimatu. Czym są i jaki rzeczywisty wpływ 
mają na nasze życie”. Jarosław Kret jest cie-
kawy świata i nie boi się nowych wyzwań. 
Jednym z nich było prowadzenie prognozy 

pogody w jednej ze stacji telewizyjnych. 
Postawił jednak jeden warunek: chciał by 
meteorolog nauczył go podstaw i wytłuma-
czył na czym to wszystko polega, ponieważ 
było to dla niego nowe doświadczenie. Dzię-
ki temu przekazuje nam prognozę w łatwy  
i zrozumiały dla każdego sposób. 

Działa w międzynarodowej organizacji 
„Climate Without Borders”, czyli „Klimat bez 
granic”. Spotyka się z prezenterami pogody 
z całego świata na różnych konferencjach  
i sympozjach, aby wspólnie omawiać temat 
klimatu i wymieniać się doświadczeniami  
o sposobie przekazywania wiedzy ludziom 
o zachodzących zmianach w przyrodzie.

Jarosław Kret podczas spotkania wytłu-
maczył przybyłym gościom na czym polega 
różnica między klimatem, a pogodą, a także 
co to jest ocieplenie klimatu. Zobrazował 
to odnosząc się do rewolucji przemysłowej. 
W drugiej połowie XVIII w. do lat 60. XX w. 
średnia temperatura na świecie wzrosła  
o 0,2 ˚C, ale już od lat 60. XX w. do dzisiaj 
średnia temperatura podniosła się aż o 1˚C. 
Na ocieplenie klimatu mają wpływ m.in. 

używanie paliw kopalnych np. w transpor-
cie lotniczym czy oświetleniu miast, jak 
również hodowla bydła, które puszczając 
gazy, uwalnia olbrzymie ilości metanu do at-
mosfery. Prezenter uważa, że prosty przekaz,  
a w szczególności obrazy-zdjęcia najlepiej 
trafiają do odbiorcy i nie potrzebują często 

słownego komentarza.  Dlatego 
na spotkaniu przedstawił krótką 
prezentację ze zdjęciami swojego 
autorstwa ukazującymi piękno 
przyrody oraz zagrożenia, które 
człowiek funduje Ziemi. Jarosław 
Kret uważa, że o ekologii nie 
można mówić w sposób naukowy 
– niezrozumiały dla przeciętnego 
człowieka, trzeba mówić z uczu-
ciem, pokazywać piękno natury, 
które możemy stracić.

Poleca fenomenalną książkę 
pt. „Nauka o klimacie” autorstwa 
M. Popkiewicza, A. Kardaś i S. Ma-
linowskiego, która jest pełna na-
ukowych schematów i wykresów, 
przez co dociera do wąskiego, eli-
tarnego grona odbiorców. Nieste-
ty, aby ją zrozumieć sam Jarosław 
Kret musiał ją przeczytać dwa razy. 
Publikacja jest bardzo ceniona  
w świecie naukowym, również za 
granicą. Chce się podjąć napisania 

jej od nowa, ale językiem zrozumiałym dla 
wszystkich. Ważne jest dla niego aby każdy 
wiedział o co chodzi z tym klimatem i jakimi 
rządzi się mechanizmami. 

Organizatorami spotkania byli: Gmina 
Międzyzdroje, Dyskusyjny Klub Książki, Miej-
ska Biblioteka Publiczna w Międzyzdrojach, 
Międzynarodowy Dom Kultury w Międzyz-
drojach. Wydarzenie zostało dofinansowane 
przez Instytut Książki z dotacji Minister-
stwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego  
w ramach Narodowego Programu Rozwoju 
Czytelnictwa.

Dziękujemy firmie Forum Invest Mię-
dzyzdroje za porycie kosztów związanych  
z pobytem naszego gościa. 

Bibliotekarze

O klimacie, pogodzie i książkach z Jarosławem Kretem
6 sierpnia br. Miejska Biblioteka Publiczna w Międzyzdrojach, w ramach dyskusyjnego klubu 
książki, zorganizowała w Międzynarodowym domu kultury w Międzyzdrojach spotkanie z Jaro-
sławem kretem.
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kuLTuRA

Warto mieć maseczkę w domowej apteczce, 
do takich wniosków doszli członkowie Mię-
dzyzdrojskiego Stowarzyszenia „Rodzina” 
i grupy nieformalnej składając wniosek  
o dofinansowanie w ramach „MIKRODO-
TACJI, LOKALNYCH PRZEDSIĘWZIĘĆ FIO  
W WOJEWÓDZTWIE ZACHODNIOPOMOR-
SKIM”, który otrzymał wsparcie jako jedyny 
w powiecie kamieńskim. Z dofinansowania 
w wysokości 2 tys. zł zostały zakupione 2 
maszyny do szycia, tkaniny bawełniane, 
zestawy nici, woreczki strunowe i rękawiczki 
jednorazowe. Celem projektu jest zmniejsze-
nie zagrożenia epidemiologicznego miesz-
kańców Gminy Międzyzdroje oraz wzrost 
integracji społeczności lokalnej. 

Tegoroczne 
SAS wirtualnie
Z przykrością informuję, że tegoroczne 

Spotkania Artystyczne Seniorów niestety 

nie odbędą się w zaplanowanym terminie 

25-27.09.2020 r. Podobnie jak organizato-

rzy innych imprez kulturalnych zmuszeni 

jesteśmy podjąć tę trudną decyzję. Teraz 

najważniejsze jest bezpieczeństwo nas 

wszystkich! Czy można sobie wyobrazić SAS 

bez przemarszu przez ulice naszego miasta, 

poloneza przed molo, czy bez biesiady. Nie-

stety nie. To są główne elementy naszych 

Spotkań. Bardzo dziękujemy wszystkim, 

którzy chcieli wesprzeć tegoroczną edycję 

naszego SAS-u.

Jednak wychodzimy do Państwa z nową 

inicjatywą. Chcemy zorganizować edycję in-

ternetową Spotkań Artystycznych Seniorów. 

Jest to nowa propozycja, która w ostatnim 

czasie jest bezpieczna i coraz częściej stoso-

wana. Zapraszam Państwa do skorzystania  

z tej propozycji. Regulamin i karta zgło-

szenia jest dostępna na naszej stronie:  

www.mdkmiedzyzdroje.com.

Artur duszyński

Dyrektor  Międzynarodowego Domu Kultury

W realizację projektu „Maseczki do do-
mowej apteczki” zaangażowali się wolonta-
riusze: Karolina, Magda, Andżelika i Jacek, 
którym dziękujemy za  uszycie 200 maseczek 
wielokrotnego użytku oraz harcerzom Igoro-
wi i Mateuszowi za pomoc w ich dystrybucji. 
Maseczki będą dostarczone do podopiecz-
nych Ośrodka Pomocy Społecznej. Autorem 
projektu jest  Andżelika Gałecka, dyrektor 
Miejskiej Biblioteki Publicznej w Międzyz-
drojach, która jest też członkiem Międzyz-
drojskiego Stowarzyszenia „Rodzina”.

Międzyzdrojskie Stowarzyszenie „Ro-
dzina” od trzech miesięcy (jeszcze przed 
otrzymaniem dofinansowania) z własnego 
budżetu i darowizn wpłacanych na konto 

stowarzyszenia wspierało lokalną inicjaty-
wę szycia maseczek. Zakupiono tkaniny, 
flizelinę, nici, gumki. Nie sposób policzyć, 
ile maseczek zostało uszytych i rozdanych 
wśród mieszkańców naszej gminy.

„Dofinansowano przez Narodowy Insty-
tut  Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeń-
stwa Obywatelskiego ze środków Programu 
Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 
2014-2020”

Bibliotekarze

        

Maseczki do domowej apteczki
11 i 12 sierpnia br. przed budynkiem Miejskiej Biblioteki Publicznej w Międzyzdrojach 
odbyła się dystrybucja bezpłatnych maseczek. cieszyły się one dużym powodzeniem 
wśród mieszkańców i turystów. Podczas odbywających się w tym czasie warsztatów 
można było również samemu uszyć maseczkę pod bacznym okiem instruktora. 
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Odpady komunalne ulegające biodegradacji, w tym odpady opakowaniowe ulegające biodegradacji 
i odpady zielone:

T E R E N Y  W I E J S k I E

08.09.2020 r.;  22.09.2020 r.; 06.10.2020 r.;  20.10.2020 r.;
03.11.2020 r.; 17.11.2020 r.; 01.12.2020 r.;  15.12.2020 r.; 29.12.2020 r.

Odpady komunalne niesegregowane (zmieszane)
T E R E N Y  M I E J S k I E   I  W I E J S k I E 

dzień tygodnia

poniedziałek

wtorek

środa

czwartek

piątek

Lokalizacja odbioru

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

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

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

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

Bałtycka, Bohaterów Warszawy, Bursztynowa, Campingowa, Komunalna, Mieszka I, Myśliwska, Nowomyśliwska, Parkowa, 
Turystyczna, Zwycięstwa.

Ogrody działkowe – dzień odbioru odpadów komunalnych zostanie określony po wcześniejszym wspólnym uzgodnieniu z 
Zarządem Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Bursztyn” w Międzyzdrojach.

Harmonogram wywozu odpadów komunalnych 
z terenów miejskich i wiejskich Gminy Międzyzdroje

w okresie od 01.09.2020r. do 31.12.2020r.

Odpady komunalne  segregowane – metale i tworzywa sztuczne
T E R E N Y  M I E J S k I E   I  W I E J S k I E 

(metale i tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe)

dzień tygodnia

poniedziałek

czwartek

Lokalizacja odbioru

Aleja Róż, Armii Krajowej, Cicha, Dąbrówki, Garażowa, Wodziczki, Książąt Pomorskich, Miernicza, Orla, Plażowa, Polna, Po-
przeczna, Spokojna, Sportowa, Usługowa, Wczasowa, Wesoła, Wodziczki, Gryfa Pomorskiego, Kopernika, Kościuszki, Krasic-
kiego, 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.

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, 
Za Torem.

Ogrody działkowe – dzień odbioru odpadów komunalnych zostanie określony po wcześniejszym wspólnym uzgodnieniu z 
Zarządem Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Bursztyn” w Międzyzdrojach.

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

T E R E N Y  M I E J S k I E
dzień tygodnia

wtorek

środa 

Lokalizacja odbioru

Aleja Róż, Armii Krajowej, Cicha, Dąbrówki, Garażowa, Wodziczki, Książąt Pomorskich, Miernicza, Orla, Plażowa, Polna, Po-
przeczna, Spokojna, Sportowa, Usługowa, Wczasowa, Wesoła, Wodziczki, Gryfa Pomorskiego, Kopernika, Kościuszki, Krasic-
kiego, 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.

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

Ogrody działkowe – dzień odbioru odpadów komunalnych zostanie określony po wcześniejszym wspólnym uzgodnieniu z 
Zarządem Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Bursztyn” w Międzyzdrojach.

raz na dwa tygodnie  - wtorek 
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04.09.2020 r.; 11.09.2020 r.; 18.09.2020 r.; 25.09.2020 r. 

02.10.2020 r.;  16.10.2020 r.
06.11.2020 r.;  20.11.2020 r.
04.12.2020 r.;  18.12.2020 r.

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 przy-
padającymi  dniami  wolnymi  w roku  2020, podaje planowane daty odbioru odpadów za przypadające dni wolne:

  11.11.2020 r.   Narodowe święto Niepodległości   12.11.2020 r. 

  25.12.2020 r.   Boże Narodzenie – dzień pierwszy   24.12.2020 r. 

 
   Wioletta Sosińska 

Referat Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej 

Część zachodnia miasta
16.09.2020r. 
25.11.2020 r. 

Część wschodnia miasta
17.09.2020r.
26.11.2020 r.

Gmina
18.09.2020r. 
27.11.2020 r.

Aleja Róż, Armii Krajowej, Bałtycka, Bohaterów Warszawy, Bursztynowa, Campingowa, Cicha, Dąbrówki, Gryfa Pomor-
skiego, 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.

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

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

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.).

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

T E R E N Y  M I E J S k I E

1 x w tygodniu – piątek 

2 x w miesiącu – I i III piątek miesiąca 

02.09.2020 r.; 16.09.2020 r.

21.10.2020 r.; 18.11.2020 r.; 16.12.2019 r.

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

T E R E N Y  W I E J S k I E

2 x w miesiącu – I i III środa miesiąca

1 x w miesiącu – III środa miesiąca

11.09.2020 r.; 25.09.2020 r.

09.10.2020 r.; 13.11.2020 r.; 11.12.2020 r.

S Z K ŁO
T E R E N Y  M I E J S k I E  I  W I E J S k I E

2 x w miesiącu – II i IV piątek

1 x w miesiącu – II piątek

(odpady opakowaniowe ze szkła, w tym butelki i słoiki po napojach i żywności, butelki po napojach alkoholowych, 
szklane opakowania po kosmetykach)
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Zawodniczki i zawodnicy Akademii Lek-
koatletycznej Międzyzdroje wystartowali 
12 sierpnia w Mitingu Kwalifikacyjnym  
w Białogardzie. Nasi zawodnicy biegali na 

dystansach sprinterskich 100m, 200m i 400m 
rywalizując z rówieśnikami z województwa 
zachodniopomorskiego. Był to pierwszy 
start najmłodszych zawodników od czasu 

Akademia Lekkoatletyczna w Białogardzie

Pary ochoczo nadrabiały zaległości 
związane z trzymiesięczną kwarantanną 
bawiąc się przy tym i ciesząc z możliwo-
ści spędzenia czasu we własnym gronie. 
Tancerze korzystali do woli z pięknej 
sali tanecznej, kortów tenisowych oraz 
basenu, który stał się największą atrakcją 
w upalne dni. Była „balonada”, dyskoteki 
z fotobudką, zajęcia plastyczne, konkursy 
sportowe i mniej sportowe, takie jak 
zjadanie arbuza na czas.  

W związku  z zagrożeniem Covid-19 
codziennie przed rannym rozruchem 
mierzona była uczestnikom obozu 
temperatura - nie odnotowano żadnej 
podwyższonej i zdrowi wróciliśmy do 
domów. Tancerze czekają teraz niecier-
pliwie na treningi we wrześniu mając 
wielką nadzieję, że swoje umiejętności 
będą mogli wkrótce zaprezentować na 
turniejach.

Obóz został zorganizowany dzięki 
wsparciu Gminy Międzyzdroje i Gminy 
Wolin, oraz dotacji z Ministerstwa Sportu, 
za co szczerze dziękujemy i tanecznie 
pozdrawiamy.

Anna Zjawińska
TkS "Jantar"

Tancerze na wakacjach
Zawodnicy Tanecznego klubu Sportowego Jantar z Wolina i Międzyzdrojów zakończyli blisko dwutygodniowy letni 
camp w urokliwym Pałacu nad Jeziorem w chociwlu. 

wprowadzenia ograniczeń w kraju związa-
nych z epidemią. Wszyscy zawodnicy wrócili 
z nowymi rekordami życiowymi, a na uwagę 
zasługuje wynik Artura Udycza w biegu na 
400m-50,47 (rekord życiowy oraz nowy re-
kord klubu poprawiony o prawie sekundę) 
jest to zarazem II klasa sportowa zawodnika. 
Artur umocnił się wysoko w tabelach U18 na 
dystansie 400m oraz zapewnił sobie awans 
do Mistrzostw Polski juniorów młodszych 
U18 w Łodzi 18-20.09.2020. 

Pozostałe wyniki naszych zawodników 
w kategorii U14:
• Faustyna Kmera 100-17,47 PB 200-36,89
• Weronika Ilczenko 100m-16,74 200m-35,31
• Nela Zygmunt 100m-15,45
• Maja Kucharczyk 100-15,38 200m-32,01
• Amelia Skupin 100m-14,90 200m-31,40
• Paulina Młyńska 100m-14,70 200m-31,03
• Igor Mazur 100m-16,20 200m-34,69
• Piotr Soiński 100m-14,37 200m-29,18
• Kacper Caban 100m-14,61 200m-30,93

Wyjazd na zawody był dofinansowany  
z budżetu Gminy Międzyzdroje.

Rafał Błocian
Akademia Lekkoatletyczna Międzyzdroje
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3.08-07.08.2020 r.
Zakończyliśmy Camp dla roczników 2006  

i młodsi „RCR Football Camp 2020”. Ostatnim ak-
centem obozu był turniej - liga mistrzów. Emocji 
było bardzo wiele, a zwycięzcami zostali zawodnicy:  
Wiktor Osowicki i Oskar Rogoza. MVP Campu został 
Robert Kozieras.

RCR Football Camp 2020 – podsumowanie

Dziękujemy zawodnikom za wykona-
ną ciężką pracę, rodzicom natomiast za 
zaufanie w tym trudnym dla wszystkich 
okresie - był to intensywny, bardzo pra-
cowity i miło spędzony czas.

Do zobaczenia na RCR Football Camp 
oraz na jednostkach treningowych w RCR. 
Jeśli i Ty chcesz wziąć udział w treningu 
piłkarskim w akademii skontaktuj się  
z nami: tel. 696 091 828, 668 455 089, 
aprcrmiedzyzdroje@gmail.com 

http://www.aprcrmiedzyzdroje.pl/
Akademia Piłkarska

RcR Międzyzdroje
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HISToRIA

W roku szkolnym 1975/76 przy Szkole Podstawo-
wej im. Bolesława Chrobrego w Międzyzdrojach 
zrodził się pomysł na utworzenie w niewielkim 
pomieszczeniu miejsca pamięci. I z czasem ta 
idea  przekształciła się w plan utworzenia Izby 

Pamięci. W parterowej części budynku połączono 
dwa sąsiednie pomieszczenia i tak powstało małe 
szkolne muzeum. W 1976 r. zdecydowano, że 
będzie ono pełnić funkcję szkolnej Izby Pamięci 
Narodowej. Skromna, jeszcze wówczas, ekspozy-
cja izby podzielona była na wiele małych części 
na przykład o tematach tj.:

• historia szkoły oraz jej życie
• pamiątki Międzyzdrojów i mieszkańców
• kombatanci wojenni i historia II wojny
  światowej
• patron szkoły Bolesław Chrobry
• i wiele innych.

W części poświęconej patronowi szkoły kró-
lowi Bolesławowi Chrobremu znajdowały się in-
formacje historyczne o jego panowaniu w epoce 
średniowiecznej Polski, portrety i litografie oraz 
wydawnictwa o tematyce rycerskiej. Znajdowały 

się tam też zabytki archeologiczne, m.in. naczynia 
gliniane i bliżej niezidentyfikowane fragmenty 
naczyń. 

W izbie umieszczono ekspozycję poświęconą 
polskiej, jak i niemieckiej przeszłości Międzyzdrojów  
i okolic. Większość zbiorów przekazali uczniowie 
szkoły i mieszkańcy, którzy zbierali pamiątki po 
swoich przodkach i to co znaleźli w domowym 
zaciszu. 

Bardzo ciekawy był ogromny zbiór książek, 
ilustracji, numizmatóworaz przedmiotów z prze-
łomu XIX i XX wieku. W Izbie Pamięci można było 

zobaczyć medale, powojenne mundury prze-
kazane przez międzyzdrojskich kombatantów,  
a także część uposażenia wojskowego z okresu 
II wojny światowej: manierki, bagnety, plecaki, 
hełmy, militaria.W izbie znajdowały się również 
proporczyki i puchary świadczące o osiągnię-
ciach młodzieży.

Izba z biegiem czasu nabierała  popularności 
nie tylko wśród mieszkańców, ale też poza re-
gionem. Otrzymywała wiele wyróżnień i nagród. 
W 1980r. zdobyła nawet I miejsce w konkursie 
organizowanym przez Kuratorium Oświaty  
w Szczecinie. Od dnia jej otwarcia, aż do końca 
lat 90 międzyzdrojskimi zbiorami opiekował się 
jej pomysłodawca i założyciel  Bronisław Chmie-
lowski. Jej istnienie zakończyło się z początkiem 
Millenium. Potem izbę zamknięto i wyprowadzo-
no ze szkoły na ponad 20 lat.

W 2020 r. postanowiono powrócić do po-
mysłu odtworzenia Izby Pamięci Narodowej 
i udostępnienia jej wszystkim zwiedzającym, 
w budynku starej szkoły znajdującym się przy  
ul. Kolejowej 33 w Międzyzdrojach na I piętrze.

Przejęte przez Urząd Miejski w Międzyzdro-
jach zbiory Bronisława Chmielowskiego nie 
były do końca zinwentaryzowane i nie posia-
dały szerszych informacji o ich pochodzeniu, 

opis poszczególnych przedmiotów był bardzo 
lakoniczny.  Poprzez trud wielomiesięcznej 
pracy sukcesywnie skompletowano większość 
dokumentacji historycznej. Dzięki temu udało się 
przygotować bardzo ciekawe ekspozycje wysta-
wiennicze, coś wyjątkowego do Międzyzdrojskiej 
Galerii Wspomnień.

Zapraszamy serdecznie Państwa na otwarcie 
Izby Pamięci Gminy Międzyzdroje już we wrze-
śniu 2020 r.

Tomasz Rychłowski
Podinspektor ds. promocji, kultury i turystyki

Międzyzdrojska Galeria Wspomnień


