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aktualności

Szczepienia przeciw COVID-19
– otwarcie kolejnych punktów szczepień
Od 26 kwietnia br. w Międzyzdrojach
funkcjonują trzy punkty szczepień w:
• Przychodni PARTNERMED przy ul. Gryfa
Pomorskiego 21-23 w Międzyzdrojach Rejestracja telefoniczna od 8.00 do 18.00
pod numerami telefonów stacjonarnych
91 32 80 178 oraz 91 32 80 179 i telefon
komórkowy 609 479 898.
• Przychodni NOWE CENTRUM - Para-

medic24 Sp. z o.o. ul. Rostocka 152 71040 Szczecin przy ul. Niepodległości 10A
w Międzyzdrojach – rejestracja telefoniczna
– infolinia 577 199 848.
• Międzynarodowym Domu Kultury - Paramedic24 Sp. z o.o. ul. Rostocka 152 71-040
Szczecin przy ul. Bohaterów Warszawy 20
w Międzyzdrojach - rejestracja telefoniczna
– infolinia 577 199 848.

Zgodnie z Narodowym Programem
Szczepień plan rejestracji wygląda następująco:
29 kwietnia - roczniki 1980 i 1981
30 kwietnia - roczniki 1982 i 1983
1 maja - roczniki 1984 i 1985
3 maja - roczniki 1986 i 1987
4 maja - roczniki 1988 i 1989
5 maja - roczniki 1990 i 1991
6 maja - roczniki 1992 i 1993
7 maja - roczniki 1994-1996
8 maja - roczniki 1997-1999
9 maja - roczniki 2000-2003
Grażyna Dubako UM Międzyzdroje

Urząd udostępnia miejsca
parkingowe dla interesantów
Informujemy, że przed budynkiem Urzędu Gminy w Międzyzdrojach wyznaczone zostały miejsca parkingowe, z których
będzie można skorzystać po uprzednim odebraniu klucza
w dyżurce urzędu.
- Wychodzimy naprzeciw naszym mieszkańcom, którzy pojawiają
się w urzędzie w celu załatwienia pilnych spraw, a którzy do tej pory
borykali się z brakiem wolnych miejsc parkingowych - mówi burmistrz
Mateusz Bobek.
Do dyspozycji interesantów przeznaczonych jest kilka miejsc
postojowych. Parkowanie jest bezpłatne.
Biuro Burmistrza Gminy Międzyzdroje

Dzień Flagi RP w Międzyzdrojach
Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej jako
święto obchodzony jest w 2 maja. Co roku
tego dnia Polacy z dumą eksponują flagi na
zewnątrz. Każdy z nas może uczcić Biało-Czerwoną poprzez jej wywieszenie np.
w oknie lub na balkonie swojego mieszkania
czy przed domem. Flaga Polski jest z nami we
wszystkich ważnych chwilach, czy podczas
wydarzeń podniosłych i uroczystych.
2 maja 2021r. promenada w Międzyzdrojach zapełni się biało-czerwonymi
chorągiewkami. Od godziny 12.00 mię-

dzyzdrojskie zuchy i harcerze z X Szczepu
„Gniazdo” ZHP zorganizują happening
„Biało – Czerwona”, który będzie polegał
na wręczaniu przechodniom przez zuchów
i harcerzy biało-czerwonych chorągiewek.
To zadanie publiczne jest współfinansowane ze środków otrzymanych od Gminy
Międzyzdroje.
Serdecznie Zapraszamy!
Czuwaj!
X Szczep „Gniazdo” ZHP
w Międzyzdrojach

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że 29.03.2021r.
odszedł Adam Jasiewicz - nasz Przyjaciel,
długoletni Przewodniczący PSONI Koło w Wolinie.
Miał tylko 60 lat. Zmarł po długiej i ciężkiej chorobie.
Nigdy z jego ust nie wyszła skarga, nigdy łzy i narzekania,
również w domu wobec najbliższych, nie martwił, nie
zasmucał. Bardzo dzielny i pogodzony - choć walczący
do końca, miał w sobie tyle rozwagi i wrażliwości.
Był człowiekiem czynu, słowa przekuwał w działanie.
Zawsze uczynny, uśmiechnięty, gotowy służyć innym.
Był życzliwym, pogodnym i skromnym człowiekiem. Nie
potrzebował wielkich słów, aby nazywać rzeczy ważne.
Każdemu dawał poczucie wyjątkowości. Jego największą
miłością była jego rodzina. Wspaniały mąż i ojciec. Pełen
planów na przyszłość.
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Przeżył pięknie swoje życie w obronie
godności najsłabszych - osób niepełnosprawnych.
Bardzo chciał doczekać otwarcia nowych Ośrodków w Międzyzdrojach. Doczekał - odszedł zaznając spokoju, że zapewnił
miejsce pobytu osobom chorym i starszym,
Trudno jest powiedzieć-Żegnaj Adam...
Pozostały piękne wspomnienia i pamięć,
która nie umiera.
Zarząd PSONI
Koło w Wolinie
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Międzyzdroje poszerzają plażę

wiadomości z ratusza

Międzyzdroje przystąpiły do długo oczekiwanej inwestycji - refulacji linii brzegowej. Co to oznacza? Refulacja to prace
mające na celu poszerzanie oraz ochronę plaży, terenów brzegowych, wysp, portów i torów podejściowych itp. Polegają
na przetransportowaniu (przepompowaniu) m.in. z pogłębiarki rurami lub szalandą piasku z dna morza (akwenu) na plażę
i rozgarnięciu go przez maszyny budowlane.
Dlaczego potrzebne było to międzyzdrojskiej plaży? Nie od dziś wiemy, że ze
względu na położenie geograficzne, plaża
w Międzyzdrojach kurczyła się z każdym
rokiem.

nam jej ubywa i staje się coraz bardziej
płaska. Zdecydowaliśmy się na realizację
tego przedsięwzięcia zdając sobie sprawę,
że jego skutki ochronne nie będą wieczne.
Zakładamy jednak, że jeżeli stworzymy taki

- Doskonale zdajemy sobie sprawę,
jako mieszkańcy i jako turyści, że plaża jest
naszym największym skarbem. Jedynym
jej mankamentem jest to, że stopniowo

teren buforowy, to w zupełnie inny sposób
będzie funkcjonowała wydma, system korzeniowy będzie mógł inaczej popracować,
co będzie również miało wpływ na zwiększenie bezpieczeństwa podczas
sztormu. Z pewnością stworzenie
takiej ,,opaski bezpieczeństwa”,
poprawi całą linię brzegową na
terenie Międzyzdrojów - zaznacza
burmistrz Mateusz Bobek.
Już 10 lat temu Międzyzdroje
miały propozycje przeprowadzenia refulacji- wówczas koszt
sięgał około 10 mln złotych. Jednak przez ostanie lata na mapie
polskiego wybrzeża były miejsca,
które bardziej potrzebowały
wsparcia sektora rządowego
i Urzędu Morskiego i tu Międzyzdroje na takie wsparcie liczyć nie
mogły. Dziś stworzyły się doskonałe warunki finansowe – duże
inwestycje sektora rządowego
obejmujące poprawę dostępu
do portów, które umożliwiły zrealizowanie tego przedsięwzięcia
na o wiele korzystniejszych warunkach. Dziś jest to jedna szósta
ceny wyjściowej.
Po wstępnej analizie Burmistrz Międzyzdrojów wraz
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z Dyrektorem Urzędu Morskiego
w Szczecinie ustalili, że potrzebne będzie
około 300 000 m3 piasku, do wysypania na
odcinku od Przystani Rybackiej do zejścia J
(orientacyjnie 411.7 km – 414,3 km wg
kilometrażu wybrzeża). Piasek pochodzi
z prac związanych z pogłębieniem toru
wodnego wiodącego do terminalu gazowego LNG. Jest oczywiście przebadany
i spełnia wszystkie odpowiednie warunki
sanepidu.Obecnie nie wygląda zbyt atrakcyjnie, ale po pewnym czasie dzięki zawiązaniu reakcji z tlenem, zmieni swoją barwę
i uzyska innego rodzaju konsystencję.
Prace, według planu będą trwały maksymalnie do 15 czerwca. W danej chwili
realizowane są wzdłuż linii Bałtykuw zachodniej części naszej plaży, w drugim zaś
etapie prace będą wykonywane na wschód
od mola w kierunku bazy rybackiej.
- Cieszę się, że możemy zrealizować takie
przedsięwzięcie na terenie naszej gminy, bo
to z pewnością da nam ,,oddech”, bezpieczeństwo i szerszą plażę. Nadmienię, że nie
udało by się to bez doskonałej współpracy
z Urzędem Morskim w Szczecinie - podkreśla
burmistrz.
Cena wyjściowa realizacji tej inwestycji
to 9 mln złotych, natomiast dzięki wykorzystaniu środków właściciela LNG, koszt
ten obniży się do kwoty 2 mln złotych. Co
więcej, połowa tej kwoty pokryta zostanie
przez Urząd Morski w Szczecinie.
Biuro Burmistrza Międzyzdrojów

Uprzejmie informujemy,
że 4 maja 2021 r. (wtorek)
jest dniem wolnym od pracy
dla pracowników Urzędu
Miejskiego (za święto 1 maja).
Urząd Miejski tego dnia
będzie zamknięty.
– na podstawie Zarządzenia nr 12/
KDR/2021 Burmistrza Międzyzdrojów
z dnia 12 stycznia 2021 r.
Straż Miejska pracuje zgodnie z harmonogramem w godz. od 8.00 do 22.00.
Adam Szczodry
Sekretarz Gminy
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Sołectwa

Podpisanie umowy na budowę nowej remizy w Lubinie Dokumentacja
1 kwietnia br. podpisano umowę
na budowę remizy strażackiej
dla Ochotniczej Straży Pożarnej
w Lubinie.
Zakres inwestycji obejmuje
rozbiórkę istniejącego budynku
remizy OSP wraz z ogrodzeniem
i nawierzchnią, budowę budynku remizy OSP wraz z centrum
szkolenia straży pożarnej wraz
niezbędną infrastrukturą oraz
budowę miejsc postojowych,
dróg wewnętrznych i chodni-

ków. Termin rozpoczęcia prac
przewidziany został na kwiecień
2021 roku, koniec zaś na czerwiec 2021 roku.
W uroczystości udział wzięli
(na zdjęciu od lewej) Jan Węglorz - przewodniczący Rady
Miejskiej, Damian Jastrzębski naczelnik OSP w Lubinie, Robert
Osiński - prezes OSP w Lubinie,
Kamil Skoczny - prezes Zarządu
„Gorbud” Sp. z o.o. (wykonawca),
burmistrz Mateusz Bobek oraz

Marian Kowalewski - komendant gminny Ochrony Przeciwpożarowej.
- Bardzo się cieszę, że udało
nam się dojść do punktu, w którym już lada moment rozpocznie
się budowa nowej remizy. Jak
wszyscy wiemy, sytuacja w jakiej
znajduje się remiza, z jej bardzo
wyeksploatowanym budynkiem,
obniża szanse na w pełni skuteczne działania - i to już wkrótce się
zmieni - mówi burmistrz Mateusz Bobek.
Jak wspominaliśmy wielokrotnie - nie ma wątpliwości, że
budowa nowej remizy w znacznym stopniu podniesie dyspozycyjność i gotowość bojową,
a tym samym bezpieczeństwo
społeczności lokalnej oraz turystów licznie odwiedzających
Międzyzdroje.
Całość inwestycji opiewa na
2,2 mln złotych.
Biuro Burmistrza
Gminy Międzyzdroje

na ul. Główną
w Lubinie
Rusza przetarg na opracowanie
dokumentacji technicznej dla
zadania pn. „przebudowa drogi
ul. Głównej w m. Lubin wraz
z odcinkiem drogi ul. Turkusowej w m. Wapnica wraz
z sieciami”.
Prace projektowe polegają
na opracowaniu dokumentacji
technicznej dla zadania pn.
„przebudowa drogi ul. Głównej
w m. Lubin wraz z odcinkiem
drogi ul. Turkusowej w m. Wapnica wraz z sieciami” - wraz
z uzyskaniem zezwolenia na
realizację inwestycji drogowej.
Przedmiot zamówienia zostanie
wykonany w terminie do 30
listopada 2022 r.
Biuro Burmistrza
Międzyzdrojów

Plan Daltoński w pracy z dziećmi i uczniami
Bardzo możliwe, że nie wszyscy Państwo wiedzą, że klasy 1-8 oraz Oddziały Przedszkolne przy Szkole Podstawowej nr 2 w Wapnicy pracują zgodnie z założeniami Metody Planu Daltońskiego. Czym jest ten Plan Daltoński, jakie są jego zasady, jak pracują
dzieci i co zyskują dzięki tej metodzie? Postaram się przybliżyć Państwu podstawowe zasady tej metody na przykładzie pracy
z przedszkolakami.
Historia Planu Daltońskiego sięga pierwszej
połowy XX wieku, kiedy to amerykańska nauczycielka, Helen Parkhurst opracowała Laboratoryjny Plan Daltoński, w późniejszych
latach przekształcony na Plan Daltoński.
Powodem, dla którego został stworzony
był fakt, iż pracowała z dziećmi o różnym
poziomie umiejętności oraz z odmiennymi
potrzebami edukacyjnymi. Jej koncepcja
pozwalała każdemu z tych dzieci na indywidualizację nauczania, każde dziecko uczyło
się w swoim własnym tempie, wyrównywała
poziom nauczania i zapobiegała trudnościom edukacyjnym.
W naszych oddziałach przedszkolnych
koncepcja ta w fantastyczny sposób znajduje zastosowanie przede wszystkim z racji
tego, że grupy są różnowiekowe, więc także
poziom wiedzy i umiejętności u dzieci również jest indywidualny.
Helen Parkhurst oparła koncepcję Planu
Daltońskiego na 4 filarach: samodzielność,
współpraca, odpowiedzialność oraz refleksja. Zgodnie z tymi założeniami podczas
pracy z dzieckiem wdraża je do samodzielności w działaniu, podejmowania różnych
inicjatyw, ponoszenia odpowiedzialności
za swoją pracę i rozwijania umiejętności
współpracy z innymi dziećmi.
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Samodzielność oznacza, że dziecko ma
możliwość samodzielnego rozwiązywania
problemów, wykonywania zadań i poszukiwania rozwiązań. To wspaniały sposób
wpływania na motywację dziecka, gdyż

dzieci z wielką chęcią wykonują zadania
wymagające ich aktywności, a dzięki temu,
że wspiera się samodzielność dziecka, to ma
ono poczucie sprawczości, uczy się obchodzić z własnymi możliwościami i pokonuje
swoje słabości.

Współpraca w Planie Daltońskim ma dwa
oblicza – społeczny oraz dydaktyczny. Dzieci
uczą się współżycia w grupie, szanowania się
nawzajem, ale także uczą się pracy zespołowej poprzez współpracę z innymi dziećmi.
Z kolei odpowiedzialność to wolność
dokonywania wyboru przez dziecko (w tym
przypadku: z kim będą pracowały, w jaki sposób, kiedy i które zadania wykonają), a także
odpowiedzialność za podjęte przez siebie
decyzje i wykonaną pracę. Takie wspieranie
dziecięcej odpowiedzialności ma wiele
pozytywnych stron – dziecko uczy się planowania pracy i wywiązuje się z niej, to z kolei
wpływa na jego motywację i świadomość,
że jest ważnym i potrzebnym uczestnikiem
procesu edukacyjnego.
W końcu refleksja będąca osobistym
procesem każdego dziecka, polegającym
na zastanowieniu się nad swoją pracą, nad
tym czy wyszła tak jak dziecko zakładało,
czy coś by zmieniło, czy sposób wykonania
pracy był odpowiedni. Refleksja sprawia, że
dziecko uczy się poprawiać błędy i doskonalić swoją pracę.
W kolejnym artykule opiszę sposoby
realizacji powyższych założeń w naszej codziennej przedszkolnej praktyce.
Paulina Załanowska-Wójcik
Nauczyciel wychowania przedszkolnego
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Pierwsze Międzyzdrojskie Karty
Mieszkańca wydane!
Od 01 marca br. w Urzędzie Miejskim w Międzyzdrojach przyjmowane są wnioski o wydanie Międzyzdrojskiej Karty Mieszkańca. Przypomnijmy, iż wnioski o wydanie karty wraz z oryginałem PIT oraz dowodem tożsamości należy przedłożyć osobiście
w Urzędzie Miejskim w Międzyzdrojach w pok. nr 6 – Ewidencja Ludności, po uprzednim umówieniu wizyty telefonicznie pod
nr. 91 32 75 633.
Jak informuje burmistrz Mateusz Bobek:
|„Realizacja projektu przebiega sprawnie
i cieszy się sporym zainteresowaniem wśród
naszych mieszkańców. W ciągu miesiąca wydaliśmy ponad 100 kart. Niestety z uwagi na
panującą sytuację, aby ograniczyć przemieszczanie się w urzędzie, wszystkie karty wysyłamy listownie, tradycyjną pocztą.Przybywa też
firm oferujących swoje usługi w ramach MKM.
Do tej pory umowy partnerskie podpisało 19
firm, a od 01 maja br. posiadacze karty mogą
ubiegać się o „Bon Seniora”.

„Bon Seniora” to jednorazowo przyznawane świadczenie pieniężne w wysokości 150 zł. Do otrzymania ww.
świadczenia, uprawnione są osoby, które
ukończyły 65 lat i posiadają Międzyzdrojską Kartę Mieszkańca. Wnioski można
składać od 01 maja do 30 września br.
Podobnie, jak w przypadku wydania
karty mieszkańca, należy czytelnie wypełnić formularz pn.”Wniosek o przyznanie świadczenia pieniężnego „Bon
Seniora” i wraz z wydaną uprzednio kartą

mieszkańca, po umówieniu wizyty zgłosić
się do pok. nr 6 w Urzędzie Miejskim.
Wnioski oraz wszelkie informacje o Międzyzdrojskiej Karcie Mieszkańca dostępne
są na stronie www.karta.miedzyzdroje.pl.,
a szczegółowa oferta Partnerów w zakładce
„Partnerzy”. Informacji o programie udziela
również Referat Promocji, Kultury i Turystyki,
tel. 609 519 590 lub 798 129 494.
Anetta Czyżak
UM Międzyzdroje

Kolejne działania w Międzyzdrojach

Powstaje nowoczesna toaleta
Międzyzdroje nie zwalniają tempa. Jak
informowaliśmy, ruszyły już przetargi na dokumentacje techniczną przebudowy dwóch
dróg, uruchomiony zostanie również odzy-
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skany parking przy ulicy Krótkiej, a kolejne
działanie zostaje właśnie wdrażane - ruszył
przetarg na wykonanie nowoczesnej toalety
publicznej wraz z podłączeniem mediów.
Na ulicy Cichej w Międzyzdrojach pojawi się nowoczesny
kontener modułowy wyposażony
w dwie toalety (damską i męską)
oraz toalety przystosowanej dla
osób niepełnosprawnych. To nowa
– nie tylko w formie, ale także
w funkcjonalności – miejska toaleta, w której zastosowany zostanie
m.in. automatyczny zespół umywalkowy czy system alarmowy.
- Wizerunek publicznych toalet
uległ zasadniczej zmianie. Dostrzegamy potrzebę zadbania o miejsca,
do których każdy z nas udaje się
kilka razy dziennie. Wstydliwe milczenie zastąpiła rzeczowa dyskusja

o potrzebach, możliwościach i nowych technologiach. Rezultat? Bezpieczne, świeże i funkcjonalne publiczne toalety, z których aż chce się
skorzystać, a nie za które można się wstydzić
- zaznacza burmistrz Mateusz Bobek.
Toalety publiczne są nieodzowne nie
tylko w dużych aglomeracjach. Ich potrzebę sygnalizują też mieszkańcy mniejszych
miejscowości i gmin z całej Polski. Zwykle
powstają w centrum i blisko miejsc, z których
korzysta wielu ludzi: w parkach, w pobliżu
dworców, placów targowych. W miejscowościach wypoczynkowych są widoczne przy
plażach, szlakach turystycznych, w bliskiej
odległości często odwiedzanych zabytków,
przy centrach kultury i sztuki.
- Ta nowoczesna toaleta to pierwsza taka
inwestycja w Międzyzdrojach, ale na pewno
nie ostatnia - dodaje burmistrz.
Biuro Burmistrza
Gminy Międzyzdroje
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Wprowadzenie nowego proboszcza w Międzyzdrojach
Podczas niedzielnej mszy św. 18 kwietnia br., w obecności licznie zgromadzonych parafian i gości, wprowadzono liturgicznie nowo
mianowanego proboszcza ks. dr. Mariusza Cywkę. Przed drzwiami świątyni, pod figurą patrona miasta i parafii św. Piotra Apostoła,
ks. Mariusza przywitał burmistrz Mateusz Bobek wraz z przewodniczącym Rady Miejskiej Janem Węglorzem.
Następnie przedstawiciel parafii
Grzegorz Reds wręczył nominatowi klucze do drzwi świątyni,po
czym wszyscy procesyjnie weszli
na wspólną modlitwę.
W imieniu księdza arcybiskupa do wspólnoty parafialnej
wprowadził go dziekan deka-

św. Piotra Apostoła - jako kopia
klucza z relikwiarza.
Pod koniec eucharystii ks. dr
Mariusz Tadeusz Cywka przedstawił kilka istotnych wydarzeń
ze swojego życia:
„Pochodzę z Radomia, mam
58 lat. W latach młodości ukoń-

łożonych do Kurii Generalnej
w Rzymie i do Stolicy Apostolskiej, gdzie zasiadałem
w Cappella Papale podczas pontyfikatu św. Jana Pawła II.
Po pobycie na ziemi włoskiej,
zostałem skierowany do Krakowa, gdzie pełniłem funkcje
Rektora Zakonnego Seminarium
Duchownego. Następnie drogi
powołania poprowadziły mnie
przez pobyt w Sandomierzu do
Szczecina, gdzie obecnie pełnię
posługę w archidiecezji szcze-

cińsko-kamieńskiej. Po nagłej
śmierci ks. prałata dr. Mariana
Jana Wittlieba, od 15 kwietnia decyzją ks. abp. Andrzeja Dzięgi
- zostałem mianowany proboszczem w Perle Bałtyku jaką są
Międzyzdroje”.
Po zakończeniu uroczystej
liturgii, przedstawiciele grup
parafialnych w imieniu parafian
złożyli życzenia ks. Mariuszowi
i zapewnili o swojej modlitwie
i wsparciu.
Ks. Tomasz Tylutki

Przebudowa ulicy Cmentarnej w Międzyzdrojach

natu Świnoujście ks. kan. Piotr
Superlak, który odczytał dekret
nominacyjny.
Liturgii przewodniczył już
nowo mianowany proboszcz,
który dziękował Opatrzności
Bożej za nową posługę i prosił
o modlitwę w jego intencji
oraz „żebyśmy wspólnie razem budowali ten dom wspólnoty parafialnej, zarówno ten
w wymiarze ziemskim, materialnym, jak i duchowym”.
W procesji dzieci przygotowujące się do przyjęcia I Komunii Świętej przyniosły w darach
kolejne klucze dla nowego księdza proboszcza: klucz do tabernakulum i czekoladowy klucz
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czyłem studia w Warszawie, następnie wstąpiłem do Seminarium Duchownego. Po krótkiej
pracy duszpasterskiej zostałem
posłany na kolejne studia filozoficzno-teologiczne na Uniwersytet Jezuicki Centre Sèvres
w Paryżu, które uwieńczyłem
doktoratami. Tam pełniłem
także posługę kapelana szpitala
i więzienia oraz pracowałem
w Instytucie Pasteura w Paryżu.
Następnym krokiem był wyjazd na studia podyplomowe
do Monachium nad Menem.
Późniejsze lata to już posługa kapelańska w więzieniach
północnych Niemiec. Stamtąd
skierowany zostałem przez prze-

Rusza przetarg na opracowanie dokumentacji technicznej
Jak informowaliśmy Państwa wcześniej, burmistrz Międzyzdrojów Mateusz Bobek wystąpił o zabezpieczenie środków
budżetowych na przebudowę ulicy Cmentarnej w Międzyzdrojach. Podczas ostatniej sesji Rady Miejskiej podjęto decyzję
o zabezpieczeniu środków finansowych na ten cel, co oznacza,
że rozpoczyna się pierwszy etap prac związanych z modernizacją - rusza przetarg na opracowanie dokumentacji technicznej.
- Każda nowa droga to przykład inwestycji ważnej dla mieszkańców, bo wprost przekładającej się na poprawę warunków
komunikacyjnych i wzrost poziomu bezpieczeństwa użytkowników
drogi, w szczególności pieszych. Bardzo się cieszę, że udaje się nam
wchodzić w realizację i tego celu. Zaczynamy od ulicy prowadzącej
na cmentarz - drogi ważnej dla międzyzdrojan – mówi burmistrz
Mateusz Bobek.
Biuro Burmistrza Gminy Międzyzdroje
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Aktualności
Każda społeczność ma swoje symbole, które są ważne, łączą ludzi, pozwalają zachować pamięć o tych co byli,
o tym co jest już historią. Jednym z takich symboli Międzyzdrojów jest Krzyż Katyński znajdujący się na cmentarzu.
Od lat spotykają się przy nim mieszkańcy miasta podczas obchodów upamiętnienia zbrodni katyńskiej i katastrofy
smoleńskiej oraz w Dniu Święta Zmarłych.

Pod Krzyżem Katyńskim
Krzyż Katyński na cmentarzu stanowi dowód pamięci o tamtych wydarzeniach. I to przy nim co roku 10 kwietnia gromadzi się
międzyzdrojska społeczność, aby pokazać, że nie zapomniała.
Z uwagi na sytuację pandemiczną, podobnie jak w ubiegłym roku, w imieniu całej
wspólnoty samorządowej symboliczna wiązanka kwiatów została złożona o godz. 16:30.
Upamiętnienie odbyło się w obecności Mateusza Bobka - burmistrza Międzyzdrojów,
Jana Węglorza - przewodniczącego Rady
Miejskiej oraz Andrzeja Dzięgi - arcybiskupa
Metropolii Szczecińsko-Kamieńskiej, który
pomodlił się za pomordowanych w Katyniu
i innych miejsc kaźni Polaków oraz tych,
którzy oddali życie walcząc o wolną Polskę.
A pod koniec uroczystości po złożeniu
kwiatów pod krzyżem, arcybiskup wygłosił
błogosławieństwo: „Przy tym krzyżu pomódlmy się jeszcze za wszystkich, którzy pamiętając
o Katyniu ginęli jako świadkowie tej prawdy
w katowniach Urzędu Bezpieczeństwa albo
zmarli już w tej służbie pamięci. A teraz kombatanci i weterani, także młode pokolenia
harcerzy polskich, również historyków, dziejopisarzy, kronikarzy tę pamięć porządkują. Na
warcie pamięci trwają. Kolejnym pokoleniom
ją przekazują. Niech Bóg tych, co na służbie
pamięci zmarli i polegli, przyjmie do swojej
chwały, a trwających w tej służbie niech
błogosławi.”
Międzyzdrojski krzyż ma swoją historię, sięgającą lat 80-tych XX wieku. Pomysł upamiętnienia ofiar Katynia i innych miejsc kaźni Polaków w czasie II
wojny światowej na Wschodzie powstał
w okresie stanu wojennego, a inicjatorami
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jego powstania była grupa Międzyzdrojan
związana z podziemną Solidarnością: Urszula i Bogdan Jakuczunowie, Alicja Szach,
Kazimierz Drzewiecki, Krystyna Oleska
i Krystyna Dębiec. Projekt plastyczny krzyża
nieodpłatnie wykonał bliski przyjaciel
Bogdana Jakuczuna
artysta plastyk Wiesław Śniadecki, profesor Wyższej Szkoły
Filmowej w Łodzi,
scenarzysta filmowy (m.in. „W pustyni
i w puszczy”), autor
l i c z nyc h a k w a re l
i grafik z terenu wyspy Wolin oraz Pomorza Zachodniego.
Dodajmy, że Wiesław
Śniadecki był wielkim
entuzjastą Międzyzdrojów i Wolińskiego
Parku Narodowego.
Projekt krzyża określał kolorystkę i symbole: czerwień – „stara”
krew, P z kotwicą – symbol Polski Walczącej
oraz drut kolczasty jako symbol niewoli.
W projekcie były też napisy w tym samym
kolorze na leżących u podnóża głazach:
Ostaszków, Starobielsk, Katyń. Napisów,
niestety, w tamtym czasie nie udało się
wykonać. Powstały one później.

Przepisy stanu wojennego uniemożliwiały jawne działania i społeczne inicjatywy,
więc ówczesny proboszcz międzyzdrojskiej
parafii, śp. ks. Tadeusz Moskal użyczył plebanijnego podwórka, gdzie po kryjomu krzyż

został wykonany. I tak 31 października 1982
roku pod osłoną jesiennego wieczoru, krzyż
został postawiony na cmentarzu. Transport
i ustawienie krzyża wraz z głazami stanowiło
w ówczesnym czasie nie lada wyzwanie.
Jednak udało się i, pomimo różnych historycznych zawirowań, krzyż pozostał do dziś
jako dowód pamięci o tragicznych wydarzeniach z 1940r, aby upamiętnić zbrodnię
na co najmniej 21 768 Polakach – oficerach,
podoficerach i szeregowych Wojska Polskiego, dokonaną przez władze sowieckie.
Na przełomie lat Krzyż Katyński narażony na działanie czynników atmosferycznych, ulegał powolnemu zniszczeniu.
W 2019r. władze miejskie podjęły decyzję
o odnowieniu krzyża. Został on zdemontowany, a wykonania repliki podjął się
anonimowy Międzyzdrojanin, spokrewniony z jedną z osób, które ponad 30 lat
temu były pomysłodawcami powstania
krzyża. I tak historia zatoczyła koło, łącząc
pokolenia. Uroczystość poświęcenia nowego krzyża przez śp. ks. prob. Mariana Jana
Wittlieba odbyła się 29 czerwca 2019r.,
podczas obchodów Dnia Patrona miasta
Międzyzdroje. Pierwotny krzyż też znalazł
swoje miejsce i stanął przy kamieniu pamięci
„Duchowym Budowniczym Międzyzdrojów”
obok kościoła.    
Anetta Czyżak
UM Międzyzdroje
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ogłoszenie

STREFA PŁATEGO PARKOWANIA W MIĘDZYZDROJACH od 04 maja 2021r.
PODSTAWA PRAWNA
Podstawę prawną funkcjonowania Strefy Płatnego Parkowania
od 4 maja 2021r. stanowi uchwała nr XXXII/395/21 Rady Miejskiej
w Międzyzdrojach z dnia 25 lutego 2021 roku w sprawie ustalenia
strefy płatnego parkowania oraz ustalenia wysokości stawek i sposobu pobierania opłat za parkowanie pojazdów samochodowych
na drogach publicznych – gminnych w granicach administracyjnych
miasta Międzyzdroje.
OPŁATY ZA PARKOWANIE W SPP W MIĘDZYZDROJACH
POBIERA SIĘ W DWÓCH PODSTREFACH:
(P i ) pierwsza podstrefa obowiązuje od 01 maja do 30 września
w dni robocze od poniedziałku do piątku, w godzinach 8:00 – 22:00
oraz 01 października do 30 kwietnia w dni robocze od poniedziałku do piątku, w godzinach 8:00 – 18:00
(P ii) druga podstrefa obowiązuje od 01 maja do 30 września
w dni robocze od poniedziałku do piątku, w godzinach 8:00 – 22:00.
PARKUJĄCY W OBSZARZE STREFY PŁATNEGO PARKOWANIA
OBOWIĄZANI SĄ DO UISZCZENIA OPŁATY ZA PARKOWANIE
STREFA PŁATNEGO PARKOWANIA (P I)
OBEJMUJE NASTĘPUJĄCE ULICE:
1. Turystyczna,
2. Promenada Gwiazd,
3. Ludowa,
4. Tysiąclecia Państwa Polskiego,
5. Morska,
6. Bohaterów Warszawy,
7. Mikołaja Kopernika,
8. Gryfa Pomorskiego (od ulicy Niepodległości do ulicy Nowomyśliwskiej),
9. Nowomyśliwska (od ulicy Gryfa Pomorskiego do ulicy Komunalnej),
10. Wesoła,
11. Bez Nazwy,
12. Zdrojowa,
13. Adama Mickiewicza,
14. Jana Pawła II,
15. Kościuszki.
STREFA PŁATNEGO PARKOWANIA (P II)
OBEJMUJE NASTĘPUJĄCE ULICE:
1. Ignacego Krasickiego,
2. Książąt Pomorskich,
3. Gryfa Pomorskiego (od ulicy Nowomyśliwskiej do końca),
4. Sportowa,
5. Nowomyśliwska (od ulicy Komunalnej do Bałtyckiej)
6. Polna
7. Cypriana Kamila Norwida
OPŁATY ZA PARKOWANIE W SPP:
Opłaty za parkowanie pojazdów samochodowych w Pierwszej
Podstrefie Płatnego Parkowania (P I):
1) w okresie od 1 października do 30 kwietnia w następującej
wysokości:
a) za pierwsze pół godziny parkowania		
1,50 zł
b) za pierwszą godzinę parkowania			
3,00 zł
c) za drugą godzinę parkowania			
3,50 zł
d) za trzecią godzinę parkowania			
4,20 zł
e) za czwartą i każdą następną godzinę parkowania
3,00 zł
f) za 24 godziny parkowania			
30,00 zł
2) w okresie od 1 maja do 30 września w następującej wysokości:
a) za pierwsze pół godziny parkowania		
2,00 zł
b) za pierwszą godzinę parkowania			
4,00 zł
c) za drugą godzinę parkowania			
4,80 zł
d) za trzecią godzinę parkowania			
5,70 zł
e) za czwartą i każdą następną godzinę parkowania
4,00 zł
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f) za 24 godziny parkowania 			
45,00 zł
3) opłata abonamentowa (za okres od 1 stycznia do 31 grudnia)
dla Mieszkańca Pierwszej Podstrefy Płatnego Parkowania (P I)
					
250,00 zł
Opłaty za parkowanie pojazdów samochodowych w Drugiej
Podstrefie Płatnego Parkowania (P II) od 1 maja do 30 września w
następującej wysokości:
1) za pierwsze pół godziny parkowania		
2,00 zł
2) za pierwszą godzinę parkowania			
4,00 zł
3) za drugą godzinę parkowania			
4,80 zł
4) za trzecią godzinę parkowania			
5,70 zł
5) za czwartą i każdą następną godzinę parkowania
4,00 zł
6) za 24 godziny parkowania			
45,00 zł
7) opłata abonamentowa (za okres od 1 maja do 30 września)
dla osoby rozliczającej podatek dochodowy lub posiadających kartę
mieszkańca.				
250,00 zł
WAŻNE!!!
Kierujący pojazdem obowiązany jest umieścić bilet parkingowy
za przednią szybą pojazdu w widocznym miejscu, w sposób nie budzący wątpliwości i umożliwiający jego odczytanie.
Kierujący pojazdem posiadający elektroniczną kartę parkingową,
kartę mieszkańca obowiązany jest do wydruku biletu parkingowego
z parkomatu i umieszczeniu go za przednią szybą pojazdu widocznym miejscu, w sposób nie budzący wątpliwości i umożliwiający
jego odczytanie. Elektroniczna karta parkingowa upoważnia do nieodpłatnego parkowania w SPP przez trzy godziny dziennie. Każda
kolejna godzina podlega opłacie.
Kierujący pojazdem posiadający kartę dla osób niepełnosprawnych wydaną przez starostę na podstawie ustawy Prawo o ruchu
drogowym, która upoważnia do bezpłatnego postoju w strefie SPP,
obowiązany jest do umieszczenia jej za przednią szybą pojazdu
w widocznym miejscu, w sposób nie budzący wątpliwości i umożliwiający jej odczytanie.
NIEOPŁACENIE POSTOJU
W przypadku nieopłacenia postoju lub postoju ponad opłacony
czas w SPP, kierujący pojazdem obowiązany będzie do uiszczenia
opłaty dodatkowej:
W okresie od 01 maja do 30 września:
• 90,00 zł w przypadku jej uiszczenia w ciągu 7 dni kalendarzowych następujących po dniu wystawienia zawiadomienia - wezwania,
• 280,00 zł w przypadku uiszczenia jej po terminie wskazanym
powyżej,
W okresie od 01 października do 30 kwietnia:
• 70,00 zł w przypadku jej uiszczenia w ciągu 7 dni kalendarzowych następujących po dniu wystawienia zawiadomienia- wezwania,
• 180,00 zł w przypadku uiszczenia jej po terminie wskazanym
powyżej.
Opłatę dodatkową uiszcza się w kasie Zakładu Ochrony Środowiska w godz. od 08:00 – 13:30 lub na wskazany w zawiadomieniu
- wezwaniu rachunek bankowy Gminy Międzyzdroje, liczy się dzień
jej wpływu na rachunek bankowy.
ANULOWANIE OPŁATY DODATKOWEJ
W przypadku opłacenia postoju i nie umieszczeniu biletu parkingowego lub karty parkingowej dla osób niepełnosprawnych za
przednią szybą pojazdu istnieje możliwość anulowania opłaty dodatkowej po przedstawieniu wymaganych dokumentów w BSPP –
opłaconego biletu parkingowego, wezwania do zapłaty oraz wniosku o anulowanie opłaty dodatkowej dostępnego w BSPP.
KONTROLA POBORU OPŁAT
Upoważnieni pracownicy BSPP, legitymujący się identyfikatorem, mają prawo do kontroli uiszczania opłat, a także wystawienia
wezwań do uiszczenia opłaty dodatkowej – za nieopłacony postój
lub postój ponad opłacony czas.
ZOŚ
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z prac rady miejskiej

Uchwały Rady Miejskiej
Podczas XXXIII Sesji Rady Miejskiej w Międzyzdrojach w dniu 25.03.2021r. podjęto następujące uchwały:
Uchwała Nr XXXIII/397/21
w sprawie zmiany budżetu i zmian
w budżecie na rok 2021
W niniejszej uchwale proponuje się
zwiększenie dochodów i wydatków
o kwotę 1 400 zł. Dochody, w niniejszej uchwale proponuje się zwiększenie dochodów o kwotę 604 682,68 zł
i zwiększenie wydatków na kwotę
2 337 832,75 zł. Dochody zwiększa się
o kwotę 1 169 979,75 zł (dochody bieżące 972 479,75, dochody majątkowe
197 500 zł) i zmniejsza się o kwotę
565 297,07 zł (dochody bieżące). Wydatki
zwiększa się o kwotę 2 518 814,93 zł (wydatki bieżące 1 498 334,93 zł, wydatki majątkowe 1 020 480 zł) i zmniejsza się o kwotę 180 982,18 zł (wydatki bieżące). Zwiększa się planowany deficyt budżetu gminy
o kwotę 1 733 150,07 zł i wynosi 18 701
018,84 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków,
jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających
z rozliczeń wyemitowanych papierów
wartościowych, kredytów i pożyczek
z lat ubiegłych w kwocie 11 478 081,69
zł, z pożyczek w kwocie 2 700 000 zł,
z niewykorzystanych środków pieniężnymi wynikających z rozliczenia dochodów
i wydatków nimi finansowanych, związanych ze szczególnymi zasadami
wykonywania budżetu określonymi
w odrębnych ustawach, w kwocie
4 491 699,46 zł oraz z niewykorzystanych
środków pieniężnych wynikających
z rozliczenia środków określonych w art.
5 ust.1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację
programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków wkwocie 31 237,69 zł.

Uchwała Nr XXXIII/398/21
w sprawie zmiany uchwały Nr
XXIX/340/20 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 17 grudnia 2020 roku
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy
Międzyzdroje na 2021 rok
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W niniejszej uchwale zmienia się treść
załączników nr 3, 4, 6, 9, 11, 12, 13, 14, 17.

UCHWAŁA NR XXXIII/399/21
w sprawie zmiany uchwały Nr
XXIX/357/21 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 17.12.2020 r. w sprawie
wieloletniej prognozy finansowej
Gminy Międzyzdroje na lata 2021-2036
Zmieniają się 3 załączniki: wieloletnia
prognoza finansowa, przedsięwzięcia WPF
oraz objaśnienia wartości przyjętych w
wieloletniej prognozie finansowej Gminy
Międzyzdroje na lata 2021-2036.

UCHWAŁA NR XXXIII/400/21
w sprawie zmiany uchwały Nr
XXXI/381/21 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 11 lutego 2021 r.
w sprawie przedłużenia terminów płatności rat podatku od nieruchomości
przedsiębiorcom będącym podatnikami podatku od nieruchomości na
terenie Gminy Międzyzdroje, których
płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych
z powodu COVID-19
W uchwale Nr XXXI/381/21 z dnia 11
lutego 2021 r. Rada Miejska w Międzyzdrojach przedłużyła termin płatności podatku
od nieruchomości grupom przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa
pogorszeniu w związku z ponoszeniem
negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu Covid-19. Powyższe działanie stanowi środek pomocy, o którym
mowa w Sekcji 3.9 Komunikatu Komisji
Europejskiej: Tymczasowe ramy środków
pomocy państwa w celu wsparcia gospodarki w kontekście trwającej epidemii
COVID-19 (Dz. Urz. UE C91l z 20.03.2020
r., str. 1). Zawarcie w treści zmienianej
uchwały odesłania do ww. komunikatu
jest rekomendowane przez Prezesa
Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

PLAN DYŻURÓW
RADNYCH RADY MIEJSKIEJ
W MIĘDZYZDROJACH
W związku z trwającą pandemią
koronawirusa kontakt z radnymi
możliwy jest w formie e-mailowej,
jak również za pośrednictwem biura
Rady Miejskiej. Prace Rady Miejskiej
są kontynuowane online.

Poniżej adresy e-mailowe do
radnych:
ewa_aksman@miedzyzdroje.pl
iwona_czyz@miedzyzdroje.pl
grazyna_iwaszczyszyn@miedzyzdroje.pl
ewelina_jakubowska@miedzyzdroje.pl
dorota_klucha@miedzyzdroje.pl
jaroslaw_mazur@miedzyzdroje.pl
krystian_mazur@miedzyzdroje.pl
katarzyna_natkanska@miedzyzdroje.pl
alina_poskart@miedzyzdroje.pl
mariusz_samolyk@miedzyzdroje.pl
jozef_sutyla@miedzyzdroje.pl
jedrzej_szerszen@miedzyzdroje.pl
krzysztof_szlaski@miedzyzdroje.pl
filip_szyszkowski@miedzyzdroje.pl
jan_weglorz@miedzyzdroje.pl
Kontakt z Biurem Rady:
e-mali: rada_miejska@miedzyzdroje.pl,
tel.: 91 327 56 47,
Przewodniczący Rady Miejskiej
Jan Węglorz – tel. kom. 609 847 375.

UCHWAŁA NR XXXIII/401/21
w sprawie określenia szczegółowych
zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w
spłacie należności Gminy Międzyzdroje i jej jednostek mających charakter
cywilnoprawny, do których nie stosuje
się przepisów ustawy – Ordynacja podatkowa
Określa się szczegółowe zasady, sposób
i tryb udzielania ulg w postaci: umarzania
w całości lub części, odraczanie terminu
zapłaty należności oraz rozłożenie na
raty należności pieniężnych, mających
9

z prac rady miejskiej
charakter cywilnoprawny, przypadających
Gminie Międzyzdroje lub jej jednostkom
podległym.

UCHWAŁA NR XXXIII/402/21
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Zachodniopomorskiemu
Pr zedstawiam projekt uchwały
w sprawie udzielenia Województwu
Zachodniopomorskiemu dotacji na realizację projektu pn. „Budowa sieci tras
rowerowych Pomorza Zachodniego- Trasa
VeloBaltica etap VVII”, w ramach działania
4.9 Rozwój zasobów endogenicznych,
na odcinku Wisełka - Międzywodzie. Na
terenie naszej gminy realizowany będzie
odcinek inwestycyjny (budowa nowego
odcinka szlaku) na obszarze Wolińskiego
Parku Narodowego, w granicach administracyjnych Gminy Międzyzdroje. Ścieżka
przebiega wzdłuż DW 102 i przez Gminę
Międzyzdroje przebiega od km 12+907 do
km 13+503 o długości 0,596 km.

UCHWAŁA NR XXXIII/403/21
w sprawie określenia sezonu kąpielowego oraz wykazu kąpielisk na polskich obszarach morskich przyległych
do Gminy Międzyzdroje
Zgodnie z art. 37 ust.1 i 2 ustawy z dnia
20 lipca 2017 r. Prawo wodne, Rada Gminy
określa, w drodze uchwały będącej aktem
prawa miejscowego, corocznie do dnia 20
maja br. sezon kąpielowy, który obejmuje
okres między 1 czerwca a 30 września, a
także wykaz kąpielisk na terenie gminy
lub na polskich obszarach morskich
przyległych do danej gminy. Wniosek o
umieszczenie w wykazie kąpielisk, składa
organizator kąpieliska w terminie do 31
grudnia roku poprzedzającego sezon
kąpielowy. Sekretarz Gminy Międzyzdroje
wystąpił z wnioskiem z dnia 30 grudnia
2020r. o wpisanie dwóch kąpielisk do
rejestru kąpielisk na rok 2021 na terenie gminy Międzyzdroje. W związku z
powyższym Burmistrz Międzyzdrojów
przygotował projekt uchwały w sprawie
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określenia sezonu kąpielowego oraz
wykazu kąpielisk na polskich obszarach
morskich przyległych do Gminy Międzyzdroje, określając sezon kąpielowy na
okres od 01 czerwca do 15 września 2021 r.
Zgodnie z art. 10 ww. ustawy w sposób
zwyczajowo przyjęty projekt uchwały
został podany do publicznej wiadomości.
W określonym terminie nie wpłynął żaden
wniosek. Projekt uchwały został przekazany do zaopiniowania przez instytucje
określone w art. 12 ustawy z dnia 20 lipca
2017 r. Prawo wodne.

UCHWAŁA NR XXXIII/404/21
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości
Proponuje się przeznaczyć do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego 16 działek gminnych położonych
przy ulicy Żwirowej w Wicku:
nr 143/2 o powierzchni 1.256 m²,
nr 143/3o powierzchni 1.252 m²,
nr 143/4 o powierzchni 1.244 m²,
nr 143/5 o powierzchni 1.323 m²,
nr 143/6o powierzchni 1.358 m²,
nr 143/11 o powierzchni 1.871 m²,
nr 143/12 o powierzchni 1.069 m²,
nr 143/13o powierzchni 1.117 m²,
nr 143/14 o powierzchni 1.090 m²,
nr 143/15 o powierzchni 1.211 m²,
nr 143/16 o powierzchni 1.311 m²,
nr 143/17 o powierzchni 1.370 m²,
nr 143/18 o powierzchni 7.695 m²,
nr 143/20 o powierzchni 1.505 m²,
nr 143/21 o powierzchni 1.531m²,
nr 143/22 o powierzchni 2.400 m².

UCHWAŁA NR XXXIII/405/21
w sprawie zmiany uchwały w sprawie
zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawienia lub wynajmowania
W związku z dużą ilością wpływających wniosków od przedsiębiorstw
przesyłowych o ustanowienie służebności
przesyłu w związku z budową urządzeń,
o których mowa w art. 49§1 Kodeksu Cywilnego, tj.służących do doprowadzania

lub odprowadzania płynu, pary, gazu,
energii, elektrycznej, oraz innych urządzeń
przesyłowych nie należących do części
składowych nieruchomości, jeśli wchodzą
w skład przedsiębiorstwa, oraz wniosków
osób prywatnych, właścicieli nieruchomości gruntowych nieposiadających bezpośredniego dostępu do drogi publicznej o
ustanowienie służebności gruntowych,
w celu skrócenia procedury ustanawiania
przedmiotowych służebności proponuje
się podjęcie przedłożonego projektu
uchwały. Konieczność uzyskania każdorazowo zgody Rady Miejskiej na ustanowienie służebności znacznie wydłuża
procedurę jej ustanowienia. Podjęcie
uchwały umożliwi inwestorom przyspieszenie uzyskania niezbędnych pozwoleń
oraz szybsze rozpoczęcie inwestycji. Służebność przesyłu ustanawiana jest za wynagrodzeniem, w wysokości nie mniejszej
niż wartość służebności, określona przez
rzeczoznawcę majątkowego w formie
operatu szacunkowego. Wnioskodawca
ponosi koszty ustanowienia służebności,
w szczególności koszty: sporządzenia
operatu szacunkowego określającego
wartość wynagrodzenia za ustanowienie
służebności przesyłu, umowy, wpisu praw
nabytych do księgi wieczystej oraz aktu
notarialnego.

UCHWAŁA NR XXXIII/406/21
w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości oraz na
odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy
W związku z wnioskiem zarządcy
Wspólnot Mieszkaniowych przy ul. Krótkiej 4A, 4B, 4C, 4E oraz Plac Neptuna 3,4,5
o wydzierżawienie terenu o powierzchni
30 m2, stanowiącego część działki gminnej nr 443/2, obręb 20 miasta Międzyzdroje, z przeznaczeniem na posadowienie
boksu śmietnikowego na potrzeby ww.
wspólnot, proponuje się przeznaczyć
teren do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym na okres do 15 lat. Obecne
usytuowanie pojemników na śmieci na
otwartej, ogólnodostępnej przestrzeni
Informator Międzyzdrojski nr 4/2021

z prac rady miejskiej
w obrębie parkingu przy ul. Krótkiej i drogi
wewnętrznej stwarza problemy zarówno
sanitarne, jak i estetyczne, gdyż śmietniki
te stały się miejscem zbiórki śmieci również przypadkowych osób, tworząc z nich
lokalne wysypisko. Sytuacja jest szczególnie uciążliwa w miesiącach letnich. Wyznaczenie nowego miejsca na posadowienie
zamykanego boksu rozwiąże problem
nielegalnego gromadzenia odpadów oraz
umożliwi selektywne gospodarowanie
odpadami.

UCHWAŁA NR XXXIII/409/21
w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości

UCHWAŁA NR XXXIII/407/21

W związku z wnioskiem współwłaściciela działki nr 396, obręb 19 miasta
Międzyzdroje, zainteresowanego zawarciem kolejnej umowy dzierżawy terenu
przyległego do ww. posesji, stanowiącego
działkę nr 395/9, obręb 19 miasta Międzyzdroje, o pow. 138m2, z przeznaczeniem na
ogródek przydomowy i dojazd do posesji,
proponuje się podjęcie przedmiotowej
uchwały.

w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości oraz na
odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy

w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości

W związku z wnioskiem spółki realizującej inwestycję Wave Apatments
w Międzyzdrojach, na działkach nr 446/1
i 446/2 obręb 20 miasta Międzyzdroje,
oraz działce 195 obręb 16 miasta Międzyzdroje o wydzierżawienie terenu
stanowiącego zejście „I” na plażę, w celu
realizacji inwestycji polegającej na rozbudowie i przebudowie zejścia na plażę
oraz budowie infrastruktury technicznej
dla osób niepełnosprawnych, proponuje
się przeznaczyć ww. część działki nr 430/3
o powierzchni 630m2 do wydzierżawienia
w trybie bezprzetargowym na okres do
31.10.2027r.

UCHWAŁA NR XXXIII/408/21
w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości
W związku z wnioskiem Generalnej
Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad,
oddział w Szczecinie, zainteresowanego
zawarciem kolejnej umowy dzierżawy
terenu przyległego do ośrodka wypoczynkowego GDDKiA przy ul. Skłodowskiej
- Curie w Międzyzdrojach, stanowiącego
część działki nr 331, obręb 21 miasta Międzyzdroje, o powierzchni 120m2, z przeznaczeniem na plac zabaw przy ośrodku
wypoczynkowym, proponuje się podjęcie
przedmiotowej uchwały.
Informator Międzyzdrojski nr 4/2021

UCHWAŁA NR XXXIII/410/21

W związku z wnioskiem właściciela
lokalu gastronomicznego położonego w
obiekcie molo zainteresowanego zawarciem kolejnej umowy dzierżawy części
przyległego tarasu obiektu molo o opowierzchni 44m2, położonego na działce
nr 70/12, obręb 20 miasta Międzyzdroje,
z przeznaczeniem na urządzenie ogródka
gastronomicznego, bez możliwości zabudowy i zadaszania, proponuje się podjęcie
przedmiotowej uchwały.

UCHWAŁA NR XXXIII/411/21
w sprawie zmiany uchwały Nr
XXIX/353/20 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 17 grudnia 2020 r.
W związku z planowanym zadaniem
inwestycyjnym dotyczącym remontu pomieszczeń przy ul.Kolejowej 33
w Międzyzdrojach przeznaczonych na
działalność placówki wsparcia dziennego działającej w formie opiekuńczej pn.
Świetlica Środowiskowa „Iskierka” oraz
z analizy zrealizowanych wydatków, wpływów i niewykorzystanych środków, nastąpiła konieczność wprowadzenia zmian w
uchwale w sprawie przyjęcia ,,Gminnego
Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych” na 2021 rok.
Zmiana dotyczy wprowadzenia zapisu
dotyczącego realizacji zadania inwestycyjnego obejmującego pomieszczenia

przeznaczone na działalność placówki
wsparcia dziennego – Świetlicy Środowiskowej„Iskierka” w Międzyzdrojach pn.
„Przebudowa wraz ze zmianą sposobu
użytkowania części pomieszczeń budynku
Gimnazjum na pomieszczenia dla potrzeb
świetlicy środowiskowej „ISKIERKA” - OPS,
położonego na działce nr 179, obręb nr 21
przy ulicy Kolejowej 33 w Międzyzdrojach”
w rozdziale 2, pkt.2 poprzez dodanie litery
„p”. Zmianie ulega także kwota planowanych wydatków budżetowych w ramach,
Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
na 2021r. z kwoty 1. 032.593,11 na kwotę
1. 143.099,93 zł., ujęta w rozdziale 3, pkt.1.
Zmiana finansowa wynika z rozliczenia
zrealizowanych wydatków oraz wpływów z opłat za korzystaniez zezwoleń na
sprzedaż napojów alkoholowych z roku
2020, a także z analizy niewykorzystanych
środków z lat ubiegłych. W związku z planowanym zadaniem inwestycyjnym na
kwotę 205.000,00 zł i po uwzględnieniu
niewykorzystanych środków z lat ubiegłych należało zaktualizować plan wydatków na rok 2021 na kwotę 1.143.099,93 zł.

UCHWAŁA NR XXXIII/412/21
w sprawie zmiany uchwały Nr
XXI/193/12 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 18 lutego 2012 r.w ustalenia opłat za korzystanie z cmentarzy
komunalnych
W związku z tym, że obowiązująca
Uchwała Nr XXI/193/12 Rady Miejskiej w
Międzyzdrojach została uchwalona w dniu
18 lutego 2012 r., ustalone w niej opłaty
są nieadekwatne do kosztów utrzymania
cmentarzy. W okresie obowiązywania
uchwały nastąpiły zmiany w sposobie pochówku. W związku z tym wprowadzono
opłatę za grób pod urnę rodzinny do 4 urn
w wysokości 800,00 zł. Zmiana uchwały
dotyczy również wyprowadzenia usługi
dodatkowej - obsługę ceremonii pogrzebowej w kościele w wysokości 800,00 zł,
a w godzinach nadliczbowych i wolnych
od pracy z 1200,00zł.
Jan Węglorz
Przewodniczący Rady Miejskiej
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Oświata

Nauczanie zdalne w Międzyzdrojach
Nauczanie zdalne większość rodziców przyprawia o ból głowy. Sytuacja w której wszyscy się znaleźliśmy pokazała, że
wiele szkół nie jest przygotowanych do zdalnego nauczania. Jak obecnie radzą sobie szkoły z gminy Międzyzdroje?
O to zapytaliśmy dyrektorów placówek oświatowych z naszego terenu.
Jak informuje Iwona Banachowicz, dyrektor
Szkoły Podstawowej nr 1, wszyscy uczniowie
rozpoczynają każdą lekcję on-line zgodnie
z rozpisanym i dostępnym poprzez stronę
SP1 planem. Lekcja prowadzona przez nauczyciela z aktywnym udziałem uczniów. W
założeniu trwa 30 minut, a 15 minut czasu
zajęć przeznaczone jest na kontakty indywidualne lub prace samodzielne uczniów.
W trakcie lekcji nauczyciele prowadzą zajęcia, tworzą wspólnie z uczniami notatki,
rozwiązują zadania, oglądają prezentacje,
filmy, reprodukcje, słuchają muzyki itp.
Nauczyciele wychowania fizycznego tworzą
filmiki instruktażowe i przesyłają uczniom,
prowadzą lekcje propagujące ideę olimpizmu w Roku Olimpijskim (Tokio 2021).
W dzisiejszych czasach trudno wyobrazić
sobie brak sprzętu komputerowego i dostępu do Internetu, zwłaszcza, że spektrum
urządzeń elektronicznych, z których można
korzystać jest dość duże. Mimo towszystkim
dzieciom, które do tej pory nie mają adekwatnego do potrzeb nauki zdalnej sprzętu,
umożliwiono wypożyczenie go ze szkoły.
Podobnie jest w Szkole Podstawowej
nr 2 w Wapnicy- sprzęt komputerowy do
zdalnej nauki dla uczniów i nauczycieli jest
udostępniany wg zgłaszanych potrzeb na zasadzie pisemnego użyczenia. Jak informuje
dyrektor Iwona Sołtysiak, wszyscy uczniowie
regularnie uczestniczą w zajęciach lekcyjnych , konsultacjach i „imprezach” szkolnych
on-line. Rodzice są informowani o postępach
uczniów i innych działaniach szkoły poprzez
dziennik elektroniczny oraz kontakt z wychowawcą i nauczycielami.
Pomimo starań zarówno dzieci, rodzice
i nauczyciele są zmęczeni cyfrowo, przy-
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gnębieni i tęskniący za bezpośrednim
kontaktem - tak edukacja online wpłynęła
na uczniów, nauczycieli i rodziców. Na taki
stan rzeczy wskazuje coraz więcej wyników
badań prowadzonych przez psychologów w
czasie lockdownu.
,,Nauka zdalna jest nowym doświadczeniem, wyzwaniem, mobilizacją do wykorzystywania technologii teleinformatycznych
w procesie nauczania, jednak jej długotrwałość powoduje, że zarówno uczniowie,
jak i nauczyciele oraz rodzice tęsknią za
tradycyjną, stacjonarną formą nauczania.
Dzieci w procesie rozwojowym potrzebują
kontaktu z rówieśnikami, by ich emocje
kształtowały się właściwie. Nauka zdalna
znacznie ogranicza multisensoryczność w
procesie poznawczym. Godziny spędzane
przy komputerze nie mają korzystnego
wpływu na kondycję psychofizyczną dzieci,
młodzieży i nauczycieli " - podkreśla dyrektor Iwona Banachowicz.
Wszystkim uczniom zapewniona jest
pomoc psychologiczna zgodnie z zaleceniami zawartymi w orzeczeniach i opiniach.
Uczniowie odbywają zajęcia rewalidacyjne,
wyrównawcze, korekcyjne, logopedyczne
i terapeutyczne online. Pedagodzy szkolni
pracują zgodnie ze swoim harmonogramem
pracy stacjonarnie. Spotykają się z uczniami,
rodzicami – z zachowaniem reżimu sanitarnego.
- Do końca roku szkolnego pozostało niewiele. Mam nadzieję, że pomimo tej trudnej
dla wszystkich sytuacji, udaje się realizować
współpracę szkoły i domu. To bardzo ważne,
byśmy wszyscy mogli konstruktywnie komunikować się ze sobą, rozmawiać o potrzebach
oraz problemach, które wspólnie można

rozwiązywać. W końcu w tym wszystkim
najważniejsze są nasze dzieci - zaznacza
burmistrz Mateusz Bobek.
Przesyłamy Państwu przykładowe linki
do stron internetowych, na których znaleźć
można informacje dotyczące wsparcia,
pomocy i wskazówek do pracy z dziećmi w
dobie koronawirusa:
https://www.ofeminin.pl/swiat-kobiet/
to-dla-nas-wazne/psychologowie-dlaspoleczenstwa-darmowa-terapia-online-wczasie-koronawirusa/xm9lkt8
http://www.neurogra.pl/
http://dorotabrodka.pl/blog/?fbclid=IwAR2Na84b5RavifWsElKDaZ_f05RzlIty0aRTTI4VWN4JAF3x6sEQv88ZRU
ht t p s : / / n o i z z . p l / o p i n i e / co - ro b i c w-domu-podczas-kwarantannyzostajewdomu/4365r96
Oraz przykładowe linki do stron internetowych, na których można znaleźć ciekawe
warsztaty naukowe, przedstawienia teatralne oraz inne ciekawe wydarzenia kulturalne
dedykowane dzieciom:
https://miastodzieci.pl/wydarzenia/k/
online/
https://www.ticketmaster.pl/feature/
dzieje-sie-online/
https://www.onet.pl/kultura/onetkultura/koronawirus-w-polsce-sztuka-nawyciagniecie-reki-w-dobie-koronawirusa/
kv2e0k9,681c1dfa
https://teatrwielki.pl/
http://www.teatr-zydowski.art.pl/wydarzenia/teatrzydowskiwdomu-e-repertuarwarszawskiego-teatru-zydowskiego
Biuro Burmistrza Międzyzdrojów

Informator Międzyzdrojski nr 4/2021

Kultura, Sport

Tydzień Bibliotek 2021 w bibliotece
W dniach 8-15 maja 2021 r. odbędzie się XVIII edycja programu Tydzień Bibliotek. Celem programu jest podkreślanie roli czytania
i bibliotek w poprawie jakości życia, edukacji oraz zwiększenie prestiżu zawodu bibliotekarza i zainteresowania książką szerokich
kręgów społeczeństwa. Hasło XVIII Ogólnopolskiego Tygodnia Bibliotek brzmi „Znajdziesz mnie w bibliotece”.
Współczesna biblioteka jest mocno zakorzeniona w historii, a jednocześnie śmiało
spogląda w przyszłość, próbując dostosować się do potrzeb i pragnień czytelników.
Tegoroczne hasło ukazuje bibliotekę nie
tylko jako budynek, ale jako miejsce, dzięki
któremu można poczuć się częścią świata
bohaterów literackich, ale również jako
miejsce, w którym można wspaniale spędzić
czas z rodziną i przyjaciółmi.
W związku z pandemią oraz wprowadzonymi obostrzeniami nie możemy zorganizować Tygodnia Bibliotek jak dotychczas,
dlatego postanowiliśmy przenieść go
w przestrzeń miejską, internetową i do
Waszych domów. Mamy nadzieję, że wybierzecie naszą bibliotekę, by wspólnie z nami
„wirtualnie” spędzić majowe dni.
Szalony Tydzień Bibliotek rozpoczynamy
8 maja 2021 r. o godz. 10.00 akcją „Książki
uciekły z biblioteki – znajdź je!”. Na terenie
miasta Międzyzdroje zostały ukryte książki.
Pobierz mapkę, znajdź książki i zabierz
do domu! Wcześniej wyślij nam zdjęcie
z Twojego „czytelniczego śledztwa” na adres
mailowy: biblioteka.miedzyzdroje@poczta.
internetdsl.pl. Zachęcamy do wzięcia udziału rodziny z dziećmi, ponieważ wspólne
poszukiwanie książek to doskonała okazja,
aby spędzić ze sobą przyjemnie czas na
świeżym powietrzu. Gwarantujemy dosko-

nałą zabawę i niezapomniane chwile. Więcej
informacji znajdziesz na stronie: http://www.
biblioteka.miedzyzdroje.pl
8-15 maja 2021 r. to czas na „Rodzinne
warsztaty plastyczne w Twoim domu”.
Przyjdź do biblioteki w godzinach otwarcia,
odbierz pakiet z materiałami i instrukcją,
wykonaj w domu ramkę na Dzień Mamy
i prześlij zdjęcie swojej pracy na adres
mailowy: biblioteka.miedzyzdroje@poczta.
internetdsl.pl. Akcja skierowana jest do najmłodszych, zarejestrowanych czytelników
międzyzdrojskiej biblioteki. Jeśli nie jesteś
jeszcze naszym czytelnikiem jest to doskonała okazja, by się zapisać. Liczba pakietów
ograniczona.
10-14 maja 2021 r. poczuj się jak gwiazda
i zrób sobie zdjęcie z ulubioną książką na
Ławeczce Czytelnika! To specjalnie przygotowana ławeczka z kolorowymi balonami
i promocyjną ścianką, która będzie na Ciebie
czekała przed Biblioteką. Nie przegap takiej
okazji!
Rodzinny konkurs na maskotkę międzyzdrojskiej biblioteki. Zaprojektuj, uszyj
i nazwij oryginalną i zabawną maskotkę,
która stanie się znakiem rozpoznawczym
naszej biblioteki i wyślij nam swoje zdjęcia
pokazujące rodzinną, twórczą zabawę na
adres mailowy biblioteka.miedzyzdroje@
poczta.internetdsl.pl. Prace można przy-

nosić do biblioteki w godzinach otwarcia
do 18 czerwca 2021 r. Autorzy najlepszych
prac zostaną uhonorowani atrakcyjnymi
nagrodami rzeczowymi i książkowymi. Regulamin konkursu będzie dostępny od 8 maja
2021 r. na stronie internetowej biblioteki:
http://www.biblioteka.miedzyzdroje.pl
15 maja 2021 r. o godz. 16.00 zapraszamy
na finał konkursu plastycznego „Bohater literacki - mój autorytet”, który odbędzie się online. Na kanale youtube.pl międzyzdrojskiej
biblioteki pojawi się filmik z ogłoszeniem
wyników konkursu. Wirtualnie obejrzyj wystawę i poznaj jego laureatów. Pamiętaj, że
prace można obejrzeć również odwiedzając
naszą bibliotekę w godzinach otwarcia.
Wszystkie inicjatywy zostaną przeprowadzone zgodnie z obowiązującymi zasadami
bezpieczeństwa związanymi z pandemią.
Wysyłając nam zdjęcie z wizerunkiem
swoim lub dziecka wyrażasz jednocześnie
zgodę na upublicznienie wizerunku w lokalnych mediach, na stronie internetowej oraz
profilu biblioteki na portalu społecznościowym Facebook i Instagram (w ramach akcji
promocyjnej wydarzenia).
Parterami wydarzeń są Gmina Międzyzdroje, Ośrodek Pomocy Społecznej
w Międzyzdrojach oraz Międzyzdrojskie
Stowarzyszenie „Rodzina”.
Bibliotekarze

Sukces Natalii
W dniach 09-10.04.2021w Chełmie odbyły się Mistrzostwa Polski
Młodzieżowców i Juniorek w zapasach kobiet. W kategorii wiekowej
młodzieżowiec swój pierwszy start, pośród 90 zawodniczek z całego
kraju, zaliczyła zawodniczka międzyzdrojskiego klubu ASI BIELIK
Natalia Jaworska, plasując się ostatecznie na wysokim 5. miejscu
w kraju. Ogólnie województwo zachodniopomorskie zajęło w klasyfikacji 3. miejsce.
Wyjazdy na zawody odbył się dzięki wsparciu gminy Międzyzdroje oraz stałych sponsorów klubu. Zarząd klubu serdecznie
gratuluje Natalii jej sukcesu i liczy, że jeszcze długo będzie
dumnie reprezentowała klub, miasto i sponsorów w całym kraju.
Tymczasem już w majówkę kolejny zawodnik z naszego miasta
Adrian Jaworski będzie nas reprezentował podczas mistrzostw Polski
juniorów w Teresinie. Miejmy nadzieję, że też będzie kolejny sukces
za co trzymamy kciuki.
ASI Bielik
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Konferencja inauguracyjna projektu INT 190 MoRE

Modelowy Region Energii Odnawialnych Wysp Uznam i Wolin
31 marca 2021 r. odbyła się konferencja inauguracyjna projektu pn.: „Region Energii Odnawialnych Wysp
Uznam i Wolin”. Stanowi ona początek dyskusji o wizji przyszłości naszego regionu jako „zielonego”,
przyjaznego zarówno mieszkańcom, turystom, jak i przyrodzie. Międzyzdroje położone są na wyspie Wolin
i graniczą z Wolińskim Parkiem Narodowym.
Walory naszej miejscowości oraz wyjątkowa dbałość o przyrodę sprawia,
iż jesteśmy atrakcyjnym miejscem
na wypoczynek dla gości i turystów.
Uważamy, że należy wspólnie podejmować inicjatywy w celu poprawy
jakości powietrza czy wody, co wiąże
się z wymianą doświadczeń w redukcji
CO2 czy efektywności energetycznej.
W dążeniach do neutralności energetycznej należy podjąć działania
w sferze edukacji i podnoszenia świadomości o możliwościach jakie dają nam
Odnawialne Źródła Energii, również
w kontekście sezonowości turystycznej. Odpowiedzią na takie potrzeby
jest udział w prezentowanym dziś
projekcie.
Wizja modelowego regionu energii
odnawialnych związana jest z głęboką
przemianą zarówno w sferze edukacji,
świadomości, w strategiach i politykach, jak i w sferze realizacji. Musimy
niezwłocznie zmienić sposób, w jaki
generujemy i wykorzystujemy energię odnawialną. Pod presją potrzeby
ograniczenia zmian klimatu, rosnącego
zapotrzebowania na energię i obaw
związanych z bezpieczeństwem energetycznym, konieczne stało się dążenie
do bezemisyjnych rozwiązań. Nie możemy bać się wdrażania innowacyjnych
rozwiązań, które będą procentowały w
przyszłości.
Podczas podróży po odwiedzanym
mieście główną pomoc nawigacyjną
stanowi zapewne mapa Google. Często
w momencie kiedy najbardziej potrzebujemy telefonu orientujemy się, że on
niedługo się rozładuje. Pomocnymi w
takich sytuacjach mogą być obiekty ma14

łej architektury takie jak rowerki zainstalowane przy ławce. Możemy wówczas
naładować telefon siłą swoich mięśni.
Kolejnym ważnym elementem jest
wprowadzenie stacji ładowania rowerów (wspieranych akumulatorami)
– z których coraz częściej korzystają nasi
Seniorzy, oraz samochodów tak, aby
turyści wybierający pojazdy elektryczne mogli swobodnie przemieszczać
się pomiędzy miastami czy wyspami
w Regionie, nie martwiąc się brakiem
takich miejsc.
Dużym wyzwaniem będzie wymiana
oświetlenia miejskiego na mniej emitujące zanieczyszczenia oraz zużywające
mniej energii. Są to zadania dla Gmin,
jednakże myśląc o Regionie nie możemy
zapominać o naszych mieszkańcach i
przedsiębiorcach. Zmiana ogrzewania
naszych domów, hoteli, pensjonatów
oraz inwestowanie w inne ekologiczne
rozwiązania pozwoli nam cieszyć się
dobrej jakości powietrzem. Od nas
wszystkich zależy na jak długo będziemy mieć zasoby wody pitnej, czy
czyste powietrze. Projekt ma na celu
zmianę świadomości mieszkańców.
Chcemy przedstawiać Państwu kolejne możliwości dofinansowania, które
mogą zmieniać nasze zachowania w
gospodarstwach domowych w kierunku
zachowania przyrody dla następnych
pokoleń.
Podjęte już działania edukacyjne
wraz z programami wspierającymi
mieszkańców oraz przedsiębiorców
pozwoliły na wymianę pieców na paliwa
stałe na bardziej ekologiczne, wykorzystujące również odnawialne źródła
energii. Dzięki podjętym wysiłkom oraz

poszukiwaniu nowych rozwiązań chcemy dążyć do poprawy jakości powietrza
oraz redukcji zużycia energii.
Świadomość konieczności ograniczenia zużycia tradycyjnej energii
powoduje powstawanie różnych programów wsparcia. Jednakże aby móc
z nich skorzystać trzeba być odpowiednio przygotowanym oraz mieć partnerów gotowych do współpracy.
Pragniemy poprzez udział w tym
Projekcie połączyć pomysły nasze oraz
ościennych gmin - zarówno z Polski, jak
i z Niemiec, aby przerodziły się w możliwość realizacji kolejnych wspólnych
projektów.
Mamy nadzieję, że poprzez wykorzystanie innowacyjnych, a zarazem
ekologicznych rozwiązań Region nasz
stanie się atrakcyjnym miejscem do wypoczynku jak i zamieszkania. Chcielibyśmy również wskazać innym Regionom
drogę w jakim kierunku powinniśmy razem podążać. Od projektu oczekujemy
wypracowania ciekawych i innowacyjnych rozwiązań, które będziemy mogli
zastosować dla obopólnej korzyści
dla Gminy, osób nas odwiedzających,
mieszkańców, jak również naszych sąsiadów bliższych i dalszych.
Zespół projektowy:
Mateusz Bobek – Burmistrz Międzyzdrojów
Adam Szczodry – Sekretarz
Paulina Ścisłowska – Inspektor ds.
gospodarki komunalnej
Andżelika Przygodzka – Inspektor ds.
planowania przestrzennego
Anna Lewandowska – Podinspektor
ds. inwestycji.
Paulina Ścisłowska
UM Międzyzdroje
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Właściwa segregacja odpadów
Szanowni Mieszkańcy, w związku z cyklicznie pojawiającym się problemem braku
wymaganej i obowiązkowej segregacji
odpadów komunalnych zwracamy się
z prośbą o prowadzenie przez każde gospodarstwo domowe właściwej polityki
segregowania odpadów - pełna informacja na stronie internetowej www.bip.
miedzyzdroje.pl, www.miedzyzdroje.pl.
Segregacja prowadzona przez wszystkich mieszkańców gwarantuje systematyczny odbiór odpadów komunalnych
oraz brak dodatkowych kosztów czy też
nałożonych kar finansowych dla mieszkańców za niewłaściwe segregowanie
odpadów komunalnych. Większość z Państwa zaczęła prowadzić wzorową selekcję
odpadów przyczyniając się do poprawy
stanu środowiska naturalnego.
Niestety, w dalszym ciągu nie wszyscy
mieszkańcy rozumieją potrzebę segregacji odpadów. Takie zachowanie prowadzi
do wymieszania w jednym pojemniku
kilku frakcji odpadów (np. w pojemniku na
metale i tworzywa sztuczne znajduje się
m. in. papier, chleb, odpady higieniczne
oraz w pojemnikach przeznaczonych na
odpady zmieszane znajduje się ok. 60%
odpadów, które powinny być wysegregowane).
Wszyscy musimy zdawać sobie sprawę, że w przypadku braku segregacji
odpadów komunalnych należy liczyć się
z konsekwencjami finansowymi.

Pamiętajmy, że mówimy o wymogach
nałożonych przez Unię Europejską i aby
można było im sprostać i uniknąć kar, zaangażowany musi być każdy mieszkaniec.
Należy pamiętać, że karom podlegają bowiem nie tylko poszczególni mieszkańcy,
ale również gminy. Jeśli nie osiągniemy
wymaganego poziomu recyklingu, musimy ponosić tego konsekwencje w postaci
kary finansowej. Jak widać, jest to istotne
nie tylko z punktu widzenia ochronny środowiska, ale w świetle nowych przepisów,
również z perspektywy ekonomicznej.

I tak, z uwagi na nieosiągnięcie przez
Gminę Międzyzdroje wymaganego ograniczenia masy odpadów ulegających
biodegradacji kierowanych do składowania, Zachodniopomorski Wojewódzki
Inspektor Ochrony Środowiska nałożył
kary finansowe na Gminę:
- za rok 2013 - 69 004,00 zł (Decyzja
nr 156/2016 z dnia 7.09.16r.),
- za rok 2014 - 64 843,00 zł (Decyzja
nr 500/2018 z dnia 6.12.18r.),

- za rok 2015 - 33 971,00 zł (Decyzja
nr 57/2019 z 6.12.2019r.).
Dlatego zwracamy się do Państwa
z gorącym apelem:
Segregujmy poprawnie odpady komunalne!!!
Odpady wrzucajmy do oznakowanych
pojemników wg ich rodzaju!!!
Zgniatajmy butelki i kartony przed ich
wyrzuceniem!
Nie stawiajmy śmieci obok pojemników!
Nie bądźmy obojętni, zwróćmy uwagę
sąsiadowi!
Zadbajmy wspólnie o jakość naszego
życia, estetykę otoczenia!
Pamiętajmy, że od jakości segregacji
odpadów zależy wysokość opłat jakie
wszyscy Państwo ponoszą za ich zbiórkę
i zagospodarowanie.
Zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach Straż Miejska od
dnia 12 kwietnia 2021 r., kontroluje posesje pod kątem prawidłowości segregacji
odpadów komunalnych oraz wyposażenia
nieruchomości w pojemniki. Właściciele
nieruchomości, którzy nie przestrzegają Regulaminu utrzymania czystości
i porządku w gminach podlegają karze
grzywny według przepisów Kodeksu
postępowania w sprawach o wykroczenia.
Magdalena Żołędziewska
Referat Ochrony Środowiska
i Gospodarki Komunalnej


Picie alkoholu stało się źródłem Twoich problemów?

Twoja rodzina cierpi?

Chcesz przestać pić?

Chcesz utrzymywać trzeźwość?

Szukasz wsparcia?

Szukasz informacji?
Wspólnota Anonimowych Alkoholików grupa „KLIF”
zaprasza na mityngi w każdy poniedziałek o godzinie 18
w reżimie sanitarnym: limit 5 osób, maseczka, dezynfekcja dłoni
Międzyzdroje, ul. Cicha 2, Klub Abstynenta Rozwaga
Mityng telefoniczny w każdą środę o godzinie 19
Tel.: 799 365 365 po usłyszeniu automatycznej sekretarki wpisz kod: 15 15 15 15
Kontakt z nami:
Grupa AA Klif telefon: 510 267 749
e-mail: aamiedzyzdroje@gmail.com
: Klub Abstynenta Rozwaga
Informator Międzyzdrojski nr 4/2021
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SMACZNIE, ZDROWO I MODNIE
Chcemy, by nasi uczniowie żywili się zdrowo, a to właśnie „Zbyszek” gotuje zdrowiej, smaczniej, modniej!
W jaki sposób gotować, piec,
grillować, smażyć, blanszować,
używając śladowych ilości tłuszczu, zachowując smak i soczystość
potraw oraz wartości odżywcze
użytych produktów, szczególnie
warzyw? Niemożliwe?

lizowane pod kątem możliwości
realizacji. Projekty, które osiągnęły
najlepszy wynik w głosowaniu
publicznym, przeznacza się do
realizacji.
Tym sposobem szkoła pozyskała środki na zakup pieca kon-

A jednak! W Szkole Podstawowej nr 1 w Międzyzdrojach
realizujemy te zasady, dzięki
Zbyszkowi. Kim, a właściwie, czym
jest Zbyszek?...
W Międzyzdrojach od 2019
roku, w wyniku działań radnych
i burmistrza Gminy, funkcjonuje
budżet obywatelski, w ramach
którego mieszkańcy współdecydują o wydatkach publicznych w
mieście w perspektywie kolejnego roku budżetowego.
Oznacza to, że mieszkańcy
zgłaszają propozycje zadań do
budżetu, które następnie są ana-

wekcyjno-parowego do stołówki
szkolnej.
Piec zyskał imię Zbyszek, które
odziedziczył po wieloletnim kucharzu szkoły, obecnie emerytowanym, panu Zbigniewie.
Co potrafi Zbyszek?
Doskonale zastępuje wiele
urządzeń gastronomicznych, takich jak piekarnik, grill, patelnia.
Zajmuje mało miejsca i jest energooszczędny. Potrawy przygotowywane są szybko i efektywnie,
co powoduje, że 140 kotletów
piecze się przez 15, a nie, jak do
tej pory, 50 minut.

Dozowniki za Bon Interwencyjny
Międzyzdrojskie Stowarzyszenie „Rodzina” pozyskało BON
INTERWENCYJNY o wartości 1
tys. zł na podtrzymanie i rozwój
oddolnych inicjatyw i aktywności
Podmiotów Ekonomii Społecznej,
zmierzających do niwelowania
negatywnych skutków pandemii.
W ramach otrzymanego bonu
zakupiono trzy bezdotykowe dozowniki płynu dezynfekującego
wraz z zapasem płynu.
Bony są przyznawane na wniosek w ramach projektu „SZOWES

– OWES w regionie szczecińskim”,
współfinansowanego ze środków
Europejskiego Funduszu Społecznego oraz z budżetu państwa
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Zachodniopomorskiego na lata
2014-2020.
Stacje dezynfekujące zostaną
zamontowane w budynku „Wiklina” w Wapnicy co przyczyni się
do eliminacji dróg przenoszenia
wirusa Covid-19.

Podczas przygotowania potraw prawie nie używa się tłuszczu, a przyrządzone dania zachowują swoją masę, soczystość
i odrębne smaki. Można równocześnie przygotować różne
potrawy, zachowując właściwy
im smak i zapach. Większość
potraw przygotowywanych jest
„na parze”.
Piec zapewnia możliwość przygotowania zdrowej i pysznej
żywności, co wpłynie na jakość
posiłków w szkole, zmniejszy ich
kaloryczność, a podniesie wartości odżywcze.
Szczególnie teraz, kiedy dzieci
wrócą do szkoły po pandemii,
należy dołożyć starań, by dzieci odzyskały kondycję fizyczną
i psychiczną. Podejmiemy szeroki
zakres działań propagujących
zdrowy styl życia-ruch i właściwe
odżywianie dostosowane do
wymagań dietetycznych dzieci.

Obsługa kuchni przeszła już
kilkugodzinne szkolenie z kucharzem firmy „mmgastro”, która
wyprodukowała piec konwekcyjno-parowego PROFICHEF
„OMEGA”, a 12 kwietnia radny
Jarek Mazur, inicjator i propagator zakupu pieca oraz burmistrz
Międzyzdrojów, który wprowadził
ideę budżetu obywatelskiego
w naszej gminie, dokonali przyjęcia pieca do użytku.
Możliwości „Zbyszka” i wiedza
nabyta na szkoleniu wpłyną na
wzbogacenie jadłospisu o potrawy zdrowsze, smaczniejsze
i modne.
W menu, oprócz znanych
i lubianych potraw, pojawią się
nowe pozycje: zupa solferino,
spaghetti - koniecznie posypane
tartym serem i pizza.
Smacznego!
Iwona Banachowicz
Dyrektor SP1
Fot. Oskar Przybyszewski

"MORSKIM OKIEM"

I ZABE L A
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WERNISAŻ WYSTAWY
1 MAJA 2021, GODZINA 17:00
MIĘDZYNARODOWY DOM KULTURY
UL. BOHATERÓW WARSZAWY 20
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