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AKTUALNOŚCI
„Aby miłość trwała przez całe życie, trzeba ją pielęgnować starannie jak ogród”
(Henry Bordeaux)

Złoty Jubileusz
18 maja 2021 roku w Międzynarodowym
Domu Kultury w Międzyzdrojach odbyła
się ceremonia Jubileuszu 50-lecia pożycia małżeńskiego – Złote Gody. Jubileusz ten jest niezwykły, jak niezwykli są
ludzie, którzy przeżyli razem pół wieku.
Złote Gody to rocznica, za sprawą której
patrzymy na Czcigodnych Jubilatów z podziwem.
W naszej Gminie Jubileusz 50-lecia
pożycia małżeńskiego świętowały trzy
pary:
Państwo Jolanta i Ryszard Cabanowie,
Państwo Helena i Ryszard Kudejowie,
Państwo Gabriela i Eugeniusz Suchłabowiczowie.
Medale, przyznane przez Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej, wręczył Jubilatom Mateusz Bobek, burmistrz Międzyzdrojów. Gratulując burmistrz podkreślił,
że nie ma nic cenniejszego niż instytucja
rodziny, a najważniejszą osobą, która zawsze jest, gdy ją potrzebujesz jest osoba,
którą kochasz. Burmistrz podziękował
Jubilatom za to, że są, że możemy uczyć
się od nich szacunku, przyjaźni i miłości.

Podziękował także za pracę na rzecz naszej gminy. Życzył Jubilatom, aby te 50 lat
było tylko rozgrzewką na kolejne lata.
Medale za długoletnie pożycie małżeńskie to jedyne odznaczenie rangi
państwowej nadawane przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, które mogą
otrzymać wyłącznie pary, jako nagrodę
za wytrwałość w miłości i wierności oraz
złożonej 50 lat temu przysiędze mał-

żeńskiej. 50-lecie pożycia małżeńskiego
jest szczególną okazją, aby się zatrzymać
i spojrzeć wstecz, to powód do wspomnienia wspólnie spędzonych lat. Przy
słodkim poczęstunku, w miłej i pogodnej
atmosferze, Jubilaci wraz z gośćmi wspominali pierwsze spotkania, młodość, dobre i złe chwile wspólnego małżeńskiego
życia.
Wszystkim Parom życzymy zdrowia
oraz wszelkiej pomyślności na kolejne
lata.
Marta Trojan
Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego
w Międzyzdrojach

Dla miłośników fotografii
•
Lubisz fotografować? Jesteś fanem Międzyzdrojów?
Ten konkurs jest właśnie dla Ciebie!
Zapraszamy do udziału w konkursie fotograficznym pn.„Moje
Międzyzdroje”. Celem konkursu jest wyłonienie 12 najlepszych
fotografii w czterech kategoriach (po 3 w każdej kategorii):
- przyroda			
- architektura i zabytki
- aktywne życie			
- z lotu ptaka
•
Kto może wziąć udział w konkursie?
Każdy, kto jest pełnoletni i ma ochotę podzielić się swoim kadrem promującym Gminę Międzyzdroje, tj. zdjęciem budzącym
dobre skojarzenia, zawierającym charakterystyczne elementy
dla Międzyzdrojów. Na konkurs można przesłać nie więcej niż
12 fotografii.
•
Gdzie szukać informacji o konkursie?
Regulamin konkursu dostępny są na stronie www.miedzyzdroje.pl/konkurs. Wszelkich informacji o konkursie udziela Referat
Promocji, Kultury i Turystyki Urzędu Miejskiego pod numerem
tel. 609 519 590.
•
Jakie są korzyści z udziału w konkursie?
Nadesłane fotografie będą wykorzystywane do celów promocyjnych w publikacjach i wydawnictwach Gminy Międzyzdroje.
Najlepsze zdjęcia znajdą się w wydanym na rok 2022 ilustrowanym kalendarzu, a laureaci konkursu otrzymają nagrody rzeczowe tj. sprzęt elektroniczny o wartości 150 zł za zajęcie III
miejsca, 200 zł za zajęcie II miejsca i 250 zł za zajęcie I miejsca.
Zapraszamy wszystkich chętnych do uczestnictwa, konkurs
trwa do 30 września!
Anetta Czyżak
UM Międzyzdroje
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„Pospolite ruszenie” dla Wiktora
15 maja 2021 r. w międzyzdrojskim amfiteatrze odbył się festyn rodzinny dedykowany 12-letniemu
Wiktorowi Lewickiemu, który walczy o życie. Nikt nie chciał pozostać obojętny wobec krótkiego czasu
zbiórki oraz astronomicznej kwoty ponad 9 mln zł, którą rodzina chłopca musi zebrać na leczenie złośliwego
nieoperacyjnego guza mózgu (pineoblastoma) w St. Louis w USA.
Sobotnią aukcję poprowadził Michał Janicki, aktor Teatru Kameralnego
w Szczecinie, który swoim wdziękiem
osobistym oraz dużym poczuciem humoru sprawiał, że publiczność hojniej przekazywała datki do puszek kwestarskich.
Licytowane były m.in. rzeźby, obrazy lokalnych artystów, karnety, vouchery na
usługi kosmetyczne, fryzjerskie, masaże,
ale i wyjątkowe zaproszenia np. przejażdżka skuterem wodnym z burmistrzem
Międzyzdrojów Mateuszem Bobkiem czy
organizacja ogniska przez sołtysów Wicka, Wapnicy i Lubina w pięknych okolicznościach przyrody.
Gratką dla fanów sportu były rękawice, koszulki, piłki, zdjęcia z autografami
m.in. Szymona Kołeckiego, Adama Nawałki czy Kamila Grosickiego. Licytacje
przeplatane były występami artystycznymi. Na scenie zaprezentowała się grupa
Tanecznego Klubu Sportowego „Jantar”.
W muzyczną podróż zabrali nas: Marta
Aftewicz, Jura Pietrunia, Osada Pieśni
Grodno oraz gwiazda festynu Andrzej
Cierniewski. O animacje dla dzieci zadbał
klaun Tomi oraz międzyzdrojscy harcerze.
Nad bezpieczeństwem czuwali policjanci. Pokaz udzielania pierwszej pomocy
zaprezentowali strażacy z OSP Lubin.
Dużym zainteresowaniem cieszyło się
stoisko z balonami, stoisko edukacyjne
Wolińskiego Parku Narodowego oraz lo-

teria fantowa, w której każdy los wygrywał, prowadzona przez Bogumiłę Popko
i Katarzynę Auguścik. Strażacy z OSP
Międzyzdroje serwowali ufundowaną
przez Mateusza Bobka i Beatę Kiryluk
grochówkę. Na suto zastawionym stoisku kulinarnym można było nabyć chleby, ciasta, przetwory, ogórki małosolne,
pyszną kawę i herbatę.
Cała Gmina Międzyzdroje, mieszkańcy sąsiednich miejscowości oraz turyści
tego dnia stanęli na wysokości zadania.
Do działa motywował również fakt, że
rodzina chłopca to mieszkańcy Międzyzdrojów. Śmiało podkreślamy, że Wiktor
Lewicki jest z Międzyzdrojów, jest po
prostu „NASZ”.
Lista partnerów, darczyńców i wolontariuszy jest imponująca. Niektórzy darczyńcy nie mogąc doczekać się terminu
festynu już wcześniej postanowili zbie-

rać datki dla Wiktora. Puszki kwestarskie były w kawiarni Plażowa, restauracji
Neptun, w Oceanarium oraz na zajęciach
aerobiku prowadzonego przez Alicję
Taratajcio. Były momenty wzruszające,
kiedy małe dzieci przychodziły do wolontariuszy ze swoimi skarbonkami chcąc
przekazać oszczędności dla Wiktora.
Brawo Międzyzdroje, to było prawdziwe
święto dobroczynności!
Udało się zebrać 36.493,12 zł. Kwota
została w całości przekazana na leczenie
chłopca.
Serdecznie dziękujemy wszystkim
artystom, którzy z potrzeby serca wzięli
udział w imprezie. Ogromne słowa uznania kierujemy do wszystkich wolontariuszy i darczyńców za ogrom pracy, czas
poświęcony w przygotowania i przebieg
imprezy.
w imieniu Organizatorów
Andżelika Gałecka

Narodowy Spis Powszechny

netowej: spis.gov.pl w aplikacji Sprawdź tożsamość rachmistrza.
Dodatkowo internetowo można się spisać w Urzędzie Miejskim w Międzyzdrojach
przy ul. Książąt Pomorskich 5 na specjalnie
przygotowanym stanowisku internetowym,
po uprzednim telefonicznym umówieniu
wizyty, w godzinach pracy urzędu, tel. 91
327 56 33.
Osoby starsze, które nie posiadają
komputera lub mają kłopot z obsługą telefonu, mogą również bezpiecznie zrealizować obowiązek spisowy. Specjalnie
dla seniorów, w dniach 12 i 19 czerwca
2021 r. (soboty w godzinach od 10.00 do
15.00, w Urzędzie Miejskim przy ul. Książąt
Pomorskich 5 będzie pełniony dyżur przez
członków Gminnego Biura Spisowego
w Międzyzdrojach. Aby umówić się na
wizytę w tych dniach należy zadzwonić
w godzinach pracy Urzędu pod numer:
91 327 56 63 lub 91 327 56 58.
Mirosława Nowińska
UM Międzyzdroje

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań w 2021 r. jest przeprowadzany od 1 kwietnia 2021 roku do 30 września 2021 roku. Zgodnie
z ustawą o statystyce publicznej udział w Narodowym Spisie Powszechnym
Ludności i Mieszkań 2021 jest obowiązkowy.
Dodatkowe regulacje dotyczące spisów są
zawarte w rozporządzeniach unijnych. Każde
z państw członkowskich Unii jest obowiązane do dostarczenia co dziesięć lat wyczerpujących danych objętych tematami spisu.
Obowiązkiem spisowym są objęte osoby
fizyczne stale zamieszkałe i czasowo przebywające w mieszkaniach, budynkach i innych zamieszkanych pomieszczeniach nie
będących mieszkaniami na terenie Polski,
osoby fizyczne nie mające miejsca zamieszkania. Obowiązkowi spisowemu podlegają
również mieszkania, budynki, obiekty zbiorowego zakwaterowania i inne zamieszkane
pomieszczenia nie będące mieszkaniami.
Podstawową metodą realizacji obowiązku spisowego jest samospis poprzez
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aplikację na stronie internetowej spis.gov.
pl.
Spisać można się również na infolinii
spisowej obsługiwanej przez pracowników statystyki publicznej pod numerem
tel. 22 279 99 99. Infolinia działa od poniedziałku do piątku, w godzinach od 8.00 do
18.00.
Respondenci, którzy nie będą mogli samodzielnie spisać się poprzez formularz internetowy lub na infolinii spisowej, zostaną
spisani przez rachmistrzów telefonicznie.
Na terenie gminy Międzyzdroje rachmistrzowie telefoniczni rozpoczęli pracę od
16 maja 2021 r. i będą dzwonić z numeru:
22 828 88 88. Tożsamość rachmistrza (ankietera) można sprawdzić na stronie inter-
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Nowy wóz ratowniczo-gaśniczy trafi do Międzyzdrojów
Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej poinformowała, że jeszcze w tym
roku do jednostek OSP w całej Polsce trafi 314 samochodów ratowniczo-gaśniczych
o łącznej wartości ok. 244
mln zł. W większości będą
to najbardziej uniwersalne –
średnie samochody ratowniczo-gaśnicze (ok 80%).
Pośród 314 miejscowości
w Polsce, które mają skorzystać z tego dofinansowania
znajdują się Międzyzdroje.
- Udało nam się wejść do tego
programu, ponieważ gmina zgło-

siła wstępne zapotrzebowanie
na tego typu sprzęt, wykazując
przy tym, że w budżecie zabezpieczone zostały środki finanso-

we na jego zakup. Jest to kwota
w wysokości 200 tys. złotych informuje burmistrz Międzyzdrojów Mateusz Bobek.

Zakupy samochodów zostaną zrealizowane przez
jednostki OSP przy dofinansowaniu:
• NFOŚiGW / WFOŚiGW
– 60,7 mln zł,
• dotacji KSRG – 44,9 mln zł,
• dotacji MSWiA – 19,6
mln zł,
• środków pochodzących
z odpisów z firm ubezpieczeniowych – 14,5 mln zł.
Kwota dofinansowania dla
Międzyzdrojów wynosi 600
tys. złotych.
Biuro Burmistrza
Gminy Międzyzdroje

MIEJSKA INFORMACJA TURYSTYCZNA JUŻ OTWARTA
W miastach nastawionych na turystykę funkcjonują większe lub mniejsze biura informacji turystycznej. Pełnią różnorodne
funkcje, ale zawsze ich rolą jest rzetelne i merytoryczne świadczenie usług na rzecz turystów i mieszkańców danej miejscowości.
W Międzyzdrojach działają trzy takie punkty: Miejska Informacja Turystyczna na promenadzie przy ul. Promenada Gwiazd 2,
Informacja Turystyczna PTTK przy ul. Kolejowej 2 oraz Informacja Turystyczna w biurze podróży Viking Tour na ul Niepodległości 2.
Zgodnie z nową koncepcją Burmistrza
Międzyzdrojów od stycznia br. Miejska
Informacja Turystyczna została
włączona w struktury urzędu,
stając się integralną częścią
Referatu Promocji, Kultury i
Turystyki. Od początku roku w
zabytkowym budynku trwały
prace przygotowawcze do nowego sezonu turystycznego.
Jak informuje burmistrz Mateusz Bobek: „Zwróciłem uwagę na potencjał, jaki może dać
turystom i mieszkańcom prężnie
działająca Informacja Turystyczna w mieście. Doposażyliśmy
biuro w nowy sprzęt reklamowy,
flagi, banery, itp. Na zewnątrz
budynku zamontowaliśmy kiosk
multimedialny z dostępnym Internetem oraz ekran zewnętrzny.
Mają one służyć informacyjnie
oraz przedstawiać aktualną ofertę turystyczno - kulturalną gminy. Odświeżyliśmy
fasadę budynku i dokonaliśmy niezbędnych

remontów w środku. W sezonie letnim planujemy otworzyć się na zewnątrz i stworzyć

dodatkową, zagospodarowaną przestrzeń
promocyjną przed budynkiem, gdzie prowadzone będą animacje dla dzieci oraz nor-

Narkotesty i alkomaty dotarły

Do Międzyzdrojów dotarły dziś zakupione przez Urząd Miejski narkotesty i alkomaty.
W ostatnich dniach stycznia bieżącego roku radni zdecydowali się na zwiększenie
środków finansowych na zakup alkomatów oraz analizatorów- testów narkotykowych z osprzętem, na potrzeby Komendy Powiatowej Policji.
- Bardzo się cieszę, że udało się zrealicie oraz zdrowie innych uczestników ruchu
zować plan zakupu niezbędnych testów.
drogowego - zaznacza burmistrz Mateusz
Jak wiemy, zwiększenie ich liczby do użytku
Bobek.
policjantów ma na celu ograniczenie liczFaktem jest, że używki na czarnym
by kierujących pod wpływem alkoholu lub
rynku są praktycznie dla każdego na wyśrodków odurzających. Pamiętajmy, że od
ciągnięcie ręki. Alkohol również dostępny
zachowania kierowców na drodze zależy
niemal w każdym, osiedlowym sklepiku.
nie tylko ich życie i zdrowie, ale także żyNajbardziej narażeni na nie są młodzi
4

malna obsługa informacyjna turystów.”
W piątek 30 kwietnia br., w samo
południe, nastąpiło oficjalne otwarcie odświeżonego
biura Miejskiej Informacji
Turystycznej dla turystów. W
maju i czerwcu biuro czynne
będzie w weekendy w godz.
od 09:00 do 17:00 oraz w
wyznaczone dni tygodnia.
Informacja prowadzi bezpłatną dystrybucję ulotek,
materiałów promocyjnych i
informacyjnych oraz udziela wszelkich informacji o
atrakcjach turystycznych w
gminie i regionie. Biuro ściśle
współpracuje też z branżą
turystyczną. Informacja Turystyczna działa również pod
adresem e-mail: informacja@
miedzyzdroje.pl lub pod numerem tel. 91 32 80 441.
Anetta Czyżak
UM Międzyzdroje
ludzie, którzy coraz częściej za namową
rówieśników sięgają po narkotyki lub
trunki – i niestety taką młodzież czasami
widujemy na naszych ulicach. W dalszych
rozmowach, burmistrz podkreślał, że ma
nadzieję, że te zjawisko nie będzie eskalować i że zakupione testery nie będą
musiały być często używane do kontroli
osób młodych. Łączna kwota jaką Urząd
Miejski przeznaczył na zaopatrzenie Komendy Powiatowej Policji w testery wynosi 26 tys. złotych.
Biuro Burmistrza
Gminy Międzyzdroje
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PRZYBYWA PARTERÓW MIĘDZYZDROJSKIEJ KARTY MIESZKAŃCA
Niezależnie od tego, czy zarządzają dużą firmą, prowadzą hotel, zakład usługowy czy może mały rodzinny biznes,
chętnie zostają Partnerami Programu Międzyzdrojska Karta Mieszkańca. Nowi Partnerzy Programu MKM, którzy
w dniach 22 kwietnia i 13 maja br. dołączyli do licznej już grupy firm, to prowadzący w Międzyzdrojach działalność
w obszarze turystyki, gastronomii, usługach, zdrowiu i urodzie.
Dietetyk Żaneta Stępniak
swoje usługi prowadzi w przychodni przy ul. Niepodległości
10a. Wizytę można umówić
telefonicznie pod numerem tel.
518 897 502 lub poprzez internet. W ramach Porozumienia
każdy odwiedzający jej gabinet
międzyzdrojanin, przy okazaniu karty
mieszkańca podczas pierwszej wizyty
uzyska 20 proc. rabat. Ułożenie 7-dniowego jadłospisu i Pakiet MAXI zostaną
obniżone o kwotę 20 zł każdy. Oferta
obowiązuje do odwołania.
Piotr Nogala z pasją i ogromnym zaangażowaniem od wielu lat prowadzi
muzeum „Bunkier V3” w Wicku, jedyną
w Polsce ekspozycję tajnej broni niemieckiej V-3, z okresu II wojny światowej.W ramach współpracy partnerskiej właściciel zaproponował
bilety ulgowe w cenie 7 zł / cały
i 5 zł ulgowy wraz z oprowadzaniem przez przewodnika.
Woliński Park Narodowy nierozerwalnie kojarzy się z Międzyzdrojami, a nasze wyspiarskie
położenie i otaczająca przyroda
decydują o naszej tożsamości
terytorialnej. Należy jednak pamiętać, że WPN to również instytucja, która świadczy płatne
usługi turystyczne. Podczas spotkania zastępca dyrektora Arkadiusz Skrzypiec przedstawił ofertę, w ramach której posiadacze
MKM do odwołania uzyskali bezpłatny całoroczny wstęp na szlaki
Wolińskiego Parku Narodowego, bezpłatny bilet wstępu do Muzeum
Przyrodniczego WPN oraz do Zagrody
Pokazowej Żubrów - w sezonie lipiec –
sierpień, a od września do czerwca wstęp
w cenie 2 zł od osoby.
Kolejnym po hotelu Aurora, dużym
obiektem hotelarskim, który dołączył do
grona Partnerów MKM jest hotel Vestina,
reprezentowany na spotkaniu przez Dyrektor Nathalie Bartels. Podczas spotkania informowała: „Mamy wyremontowane,
nowe SPA, na które serdecznie wszystkich
zapraszamy. Do 15 marca 2022 r. posiadacze MKM mogą korzystać z masaży i zabiegów kosmetycznych z 10%-ową zniżką.
A jeżeli ktoś ma ochotę na smakowity deser
to również uzyska 10%-owy rabat na oferowane w hotelowej kawiarni desery i napoje
(z wyłączeniem alkoholi)”.
„Alex Tour” to Agencja Handlowo –
Turystyczna, która proponuje ciekawe
pakiety wycieczek zarówno dla osób in-
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dywidualnych jak i dla grup zorganizowanych. Podczas prezentacji Dyrektor
Grzegorz Faryniarz informował o różnych
ofertach pakietowych obejmujących wycieczki po Polsce oraz po Wyspie Uznam,
Bansin, jak również o możliwościach
transportowych firmy. Alex Tour proponuje 10% rabat na usługi turystyczne dla
indywidualnych klientów oraz 10% rabat
na usługi autokarowe dla grup zorganizowanych. Oferta jest ważna do odwołania.

Joanna Kuta od 17 lat z powodzeniem prowadzi Bistro Bar 777 zlokalizowany przy ul. I. Krasickiego 8. Lokal ma
charakter samoobsługowy, co umożliwia
klientom skomponowanie posiłku odpowiadającego ich indywidualnym preferencjom. Jak informuje: „Wszystkie dania
przygotowywane są od podstaw na miejscu,
wyłącznie z najlepszych, lokalnie dostępnych składników. Nasza Willa Bar słynie
z wybornych, ręcznie robionych potraw
mącznych: klusek, naleśników i pierogów,
a także ze wspaniałych ciast”. W ramach
podpisanego Porozumienia do 1 maja
2022 roku posiadacze karty mieszkańca
mogą korzystać z usług z 10% rabatem.
Prima Beer &Restaurant to nowa restauracja z browarem na „gastronomicznej mapie” Międzyzdrojów. Lokal znajduje się w nowo wybudowanym aparthotelu Aquamarina Prima przy promenadzie
przy ul. Bohaterów Warszawy. Niewątpli-

wym jego atutem będzie produkowane na miejscu w kadziach browarniczych piwo. Już od lipca piwo
warzone będzie w dwóch kadziach
znajdujących się w lokalu, których
moc wynosi 200 l dziennie, co daje
400 piw. Jak informuje właściciel
Andrzej Cieślik: „W ofercie restauracji będzie 5 różnych gatunków piwa
pszenicznego typu Pils, w tym piwo bursztynowe. Zapraszam mieszkańców do mojej
restauracji, a w ramach karty mieszkańca
proponuję 20% rabat na zakup piwa. Oferta obowiązuje do odwołania”.
Żona pana Andrzeja, Sławomira Cieślik prowadzi firmę „Family&Sport”, której
działalność ukierunkowana jest na realizację aktywności zarówno dla dzieci jak
i dorosłych. Z powodzeniem organizuje
imprezy okolicznościowe i programy dla dzieci, a jej oferta ukierunkowana jest zarówno na klienta
indywidualnego, jak i dla firm.
W ramach podpisanego porozumienia dla posiadaczy Międzyzdrojskiej Karty Mieszkańca właścicielka proponuje 10% zniżki na
organizację imprez okolicznościowych oraz zajęć edukacyjnych dla
dzieci, jak również 10% rabat na
zajęcia Aqua Fitness i Step fitness
dla dorosłych, które prowadzi
w budynku Aquamrina Onyx przy
ul. Gryfa Pomorskiego 80b. Oferta ważna do odwołania. Umowę
podpisał, jako pełnomocnik, mąż.
Mateusz Bober, prowadzi firmę „Na turystycznym szlaku –
wypożyczalnie skuterów i hulajnóg elektrycznych” w pasażu przy molo.
Każdy posiadacz karty otrzyma 20% rabat. Oferta ważna do odwołania.
Wojciech Dzwonkowski jest właścicielem ekskluzywnego butiku „Viva la
moda”, który znajduje się przy ul. I. Krasickiego 10c. W ramach podpisanego
porozumienia oferuje 15% zniżki na zakupiony w butiku towar. Oferta ważna do
odwołania.
Wszystkie aktualne informacje o oferowanych zniżkach oraz o Międzyzdrojskiej Karcie Mieszkańca można znaleźć
na stronie: www.karta.miedzyzdroje.
pl Szczegółowych informacji o projekcie udziela również Referat Promocji,
Kultury i Turystyki Urzędu Miejskiego
w Międzyzdrojach, tel. 798 129 494 lub
609 519 590.
Anetta Czyżak
UM Międzyzdroje
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Zuchowe Ekologiczne Międzyzdroje

Razem z jerzykami i innymi ptakami walczymy z komarami
8 maja br. zuchy z 44 Gromady Zuchowej „Pracowite Pszczółki” rozpoczęły realizację projektu pn. „Zuchowe Ekologiczne Międzyzdrojerazem z jerzykami i innymi ptakami walczymy z komarami”, w ramach Międzyzdrojskiego Budżetu Obywatelskiego 2021.
To bardzo budujący i inspirujący przykład, jaki w łatwy sposób wypracowały
sobie zuchy zmieniając miejską infrastrukturę w przyjazny azyl dla ptaków.
W maju tego roku tą piękną proekologiczną ideą, chcą przekazać mieszkańcom oraz uratować miasto
przed uporczywymi komarami i innymi owadami.
W sobotę zuchy przygotowywały do powieszenia budki lęgowe dla jerzyków na budynku dawnej
szkoły przy ul. Kolejowej
33. Przy proekologicznym
projekcie zuchom, pomagali w zabezpieczaniu terenu strażacy z Ochotniczej
Straży Pożarnej w Międzyzdrojach, a dzięki usługom firmy EuroZwyżka Rafała Ruska udało się zawiesić 24 budki na wschodniej
i północnej ścianie budynku. Za pomoc serdecznie
dziękujemy!
A już 14 maja 2021r. zuchy realizując
kolejny etap projektu rozdawały budki lęgowe dla jaskółek.  Rozdawały je mieszkańcom Międzyzdrojów i okolic. Zainteresowanie było ogromne! W 2 godziny
pod harcówką udało się rozdać wszystkie
budki lęgowe, które posiadały.  
Dziękujemy
wszystkim
przybyłym osobom i życzymy szybkiego lęgu
w gniazdach młodych jaskółek. Dziękujemy, że możemy choć odrobinę pomagać
naszej przyrodzie.  

A już niedługo chcielibyśmy serdecznie zaprosić do udziału w naszych zajęciach edukacyjnych na temat jerzyków
i innych ptaków.  Serdecznie zapraszamy!
Czuj! Czuwaj!  
***

Jerzyki to niewielkie ptaki, które zjadają duże ilości komarów. Jerzyki są bardzo wydajne jeśli chodzi o redukowanie
liczby drobnych owadów latających. Jeden osobnik w ciągu doby może zjeść ich
nawet 20 000, w tym bardzo wiele dokuczliwych dla człowieka komarów oraz
meszek. Większość zasiedla wysokie
budowle, choć te ptaki mogą gniazdować
również np. w domach jednorodzinnych,
o ile są odpowiednio wysokie (co najmniej dwa piętra) i gdy możliwy jest dla

nich swobodny dolot do otworu gniazdowego. Jerzyk to gatunek całkowicie owadożerny. Na owady może polować nisko
nad ziemią lub wodą, przeważnie jednak
stada żerujących ptaków widzimy wysoko na niebie, czasem na wysokości ponad kilometra. Jerzyk ma bardzo mały
i krótki dziób, jednak po otwarciu
tworzy on szeroką „paszczę”, do której
ptak łapie maleńkie owady. W okresie lęgowym dorosłe osobniki nagromadzone owady w dziobie w formie
zbitej kulki dostarczają swoim pisklętom. Karmienie odbywa się w dużych
odstępach czasowych, dlatego młode
jerzyki są w stanie zapadać w stan
zbliżony do snu zimowego, dzięki czemu w budkach lęgowych są w stanie
przetrwać wiele godzin, czekając na
przylot rodziców.
Nie tylko jerzyki, ale i jaskółki żywią się owadami. Jaskółki to ptaki,
które też od bardzo dawna towarzyszą ludziom i gniazdują w ich najbliższym otoczeniu. Zależnie od gatunku,
zakładają gniazda na budynkach lub
w ich wnętrzu, w różnego typu szczelinach lub na innych konstrukcjach wykonanych przez ludzi. Ludzie jednak nie
tylko tworzą ptakom miejsca do lęgów
ale też je niszczą. Często zdarzają się
przypadki usuwania gniazd jaskółek czy
jerzyków z budynków, ich właścicielom
przeszkadza bałagan i dźwięki wydawane
przez ptaki.
Trop. Ewelina Wancisiewicz  
Drużynowa 44 Gromady Zuchowej
”Pracowite Pszczółki”

„EKO Serca - pojemniki na nakrętki” w gminie Międzyzdroje
Przy Szkole Podstawowej nr 2 w Wapnicy i przy Przedszkolu Miejskim w Międzyzdrojach ustawiono pojemniki do
zbierania nakrętek. Dzięki temu dzieci
od najmłodszych lat będą uczyły się właściwych postaw proekologicznych. Pojemniki zostały zakupione w ramach Międzyzdrojskiego Budżetu Obywatelskiego
2020. Na projekt „EKO Serca - pojemniki
na nakrętki” zagłosowało 311 osób, dzięki czemu zdobył on III miejsce wśród zadań społecznych.
Od teraz każdy w łatwy sposób może
pomóc potrzebującym oraz przyrodzie.
Zbierane w EKO sercach nakrętki przekazywane będą na rehabilitację Łukasza
Mosiądza (33 lata), który w 2015r. uległ
wypadkowi.
Wciąż używamy plastiku, więc przy6

najmniej nie marnujmy go. Lepiej go zbierać, segregować i przetwarzać. Odzyskiwanie nakrętek jest tańsze od przetwarzania całych plastikowych butelek. Nakrętki zrobione są z innego tworzywa niż
butelki, czyli z polietylenu dużej gęstości
(HDPE - High Density PE), który jest odporny na uszkodzenia, mało ścieralny
i chętnie skupowany przez wyspecjalizowane firmy. Nakrętkowy polietylen zmieniany jest w granulat, który można od
razu przetworzyć w opakowania, skrzynki, a nawet meble. Kilogram to około 400
nakrętek, za które można otrzymać kilkadziesiąt groszy.
Iwona Samołyk
Autorka projektu „EKO Serca
- pojemniki na nakrętki”
w ramach MBO 2020

INFORMATOR MIĘDZYZDROJSKI NR 5/2021

AKTUALNOŚCI

P l a ż a w M i ę d z y z d ro j a c h p i ę k n i e j e !

Na międzyzdrojskiej plaży zakończono już pierwszy etap refulacji. Plaża zachodnia (od mola), została już
poszerzona, a piasek powoli odzyskuje swoją piękną, naturalna barwę.

fot. Ikamien.pl

- W początkowych etapach prac, nawożony piasek nie przypomina złotego nadmorskiego piasku, ale za jakiś czas urobek
utleni się i również stanie się złoty. Chciałbym również zaznaczyć, że piasek został
przebadany i nie ma możliwości by był
w jakikolwiek sposób zanieczyszczony podkreśla burmistrz Mateusz Bobek.
Rurociąg został już przełożony na plażę
wschodnią, w kierunku ( i do) bazy rybackiej. Prace przewiduje się zakończyć sporo
przed terminem - do końca maja, a więc
wszyscy będziemy mogli cieszyć się piękną, szeroką plażą jeszcze przed wakacjami.
Międzyzdrojska plaża stanie się nie tylko
szersza, ale i wyższa (o około 1 m).
Biuro Burmistrza
Gminy Międzyzdroje

,,Międzyzdroje - morze zieleni” - kolejne etapy prac
,,Plac Gwiazd” to jeden z ośmiu obszarów objętych projektem „Międzyzdroje -morze Zieleni”, w którym zakłada
się stworzenie atrakcyjnych terenów do rekreacji i spędzania wolnego czasu w mieście. Teren centralnej części
promenady, przy Alei Gwiazd zajmuje powierzchnię 1,39 ha.
Jak postępują prace? Od
strony Alei Gwiazd częściowo wzniesione zostały mury
oporowe pełniące funkcję
siedzisk, a od strony północnej stanowiące część projektowanego placu zabaw.
W dużej mierze ułożona jest
już sieć elektroenergetyczna
oraz sieć do automatycznego
nawadniania terenu. Trwają
również prace związane z nowoprojektowanymi ciągami
dla pieszych – część ścieżek
spacerowych jest już praktycznie gotowa. Na placu dla
dzieci zamontowane zostały
trampoliny, a w najbliższym

czasie pojawią się tu kolejne
atrakcje dla najmłodszych,
w postaci uwielbianych przez
dzieci zabawek.
Przypominamy, że całkowity koszt projektu „Międzyzdroje - morze zieleni” to
10 957 281,00 PLN, z czego
5 142 338,16 PLN dofinansowane jest z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Warszawie, z którym gmina podpisała umowę w 2017 roku.
Biuro Burmistrza
Gminy Międzyzdroje
fot. Oskar Przybyszewski

Szczepienia dla nastolatków w Międzyzdrojach

Rejestracja młodzieży w wieku 16 i 17 lat
Przypominamy, że od 17 maja br. otwarta została rejestracja dla
osób powyżej 16-go roku życia.
16 i 17-latkowie przed przystąpieniem do szczepienia muszą wypełnić
formularz – Kwestionariusz wstępnego
wywiadu przesiewowego przed szczepieniem osoby niepełnoletniej przeciw
COVID-19. Kwestionariusz jest dostępny
do pobrania i wydruku na stronie Narodowego Programu Szczepień: https://
www.gov.pl/web/szczepimysie/materialy-informacyjne-dla-szpitali-i-pacjentowdotyczace-szczepien-przeciw-covid-19.
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Uzupełniony i podpisany kwestionariusz oraz zgoda opiekuna prawnego,
pozwala na szczepienie bez obecności
rodzica.
Jeśli do Punktu Szczepień pacjent pojawi się bez wypełnionego formularza –
dostanie go do wypełnienia w placówce.
W takiej sytuacji osoba niepełnoletnia
musi przyjść na szczepienie z rodzicem
lub opiekunem prawnym, który wyraża
zgodę na zaszczepienie.

W Międzyzdrojach szczepienia przeciw Covid- 19 wykonywane są w trzech
punktach szczepień, mianowicie: przy ulicy Niepodległości 10 a (Nowe Centrum),
Bohaterów Warszawy 20 (Międzynarodowy Dom Kultury) oraz przy ul. Gryfa
Pomorskiego 21-23 (Partnermed).
Wszelkie informacje uzyskać można
pod numerem telefonu:
Punkty przy ulicy Niepodległości i Bohaterów Warszawy: 577 199 848.
Punkt przy ulicy Gryfa Pomorskiego:
91 32 80 178 oraz 91 32 80 179
Szczepienia rozpoczynają się od godziny 10.00 i trwają do godziny 18-tej.
Biuro Burmistrza
Gminy Międzyzdroje
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Uchwały Rady Miejskiej

Podczas XXXIV Sesji Rady Miejskiej w Międzyzdrojach w dniu 29.04.2021r.
podjęto następujące uchwały:
UCHWAŁA NR XXXIV/413/21
w sprawie zmiany budżetu i zmian
w budżecie na rok 2021
W niniejszej uchwale proponuje się
zwiększenie dochodów o kwotę
581 350 zł i zwiększenie wydatków na kwotę 8 471 084,89 zł. Dochody zwiększa się o kwotę 928
451,70 zł i zmniejsza się o kwotę
347 101,70 zł. Wydatki zwiększa się
o kwotę 9 031 084,89 zł i zmniejsza
się o kwotę 560 000 zł. W związku z powyższymi zmianami zwiększa
się planowany deficyt budżetu gminy o kwotę 7 889 734,89 zł i wynosi
26 590 753,73 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 16 867 816,58 zł, z pożyczek
w kwocie 5 200 000 zł, z niewykorzystanych środków pieniężnych 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 niewykorzystanychśrodków 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 w kwocie
31 237,69 zł.

UCHWAŁA NR XXXIV/414/21
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
W niniejszej uchwale zmienia się treść
załącznika nr 3, 13, 17, 19.

UCHWAŁA NR XXXIV/415/21
w sprawie zmiany uchwały
Nr XXIX/357/21 Rady Miejskiej
w Międzyzdrojach z dnia
8

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 20212036.

UCHWAŁA NR XXXIV/416/21
w sprawie zaciągnięcia pożyczki
w Wojewódzkim Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Szczecinie
W związku z ubieganiem się przez
Gminę Międzyzdroje o dofinansowanie w formie pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej na Wymianę
oświetlenia ulicznego należącego do
Gminy Międzyzdroje oraz będących
własnością firmy ENEA na terenie gminy Międzyzdroje w ramach zadania pn.
”Modernizacja oświetlenia na terenie
gminy Międzyzdroje” do kwoty
2.500.000,00 zł (słownie: dwa miliony pięćset tysięcy złotych 00/100 gr.)
właściwe wykorzystanie należy zabezpieczyć wekslem „In blanco” oraz zgodą Rady Miejskiej na zawarcie umowy
na dofinansowanie ww. środków finansowych.

UCHWAŁA NR XXXIV/417/21
w sprawie wyrażenia zgody
na nabycie nieruchomości
Województwo Zachodniopomorskie
jest właścicielem następujących działek:
- działka nr 381/3 o powierzchni
3 368 m2,
- działka nr 381/4 o powierzchni
14 219 m2,
- działka nr 412/1 o powierzchni
7 959 m2,
- działka nr 412/3 o powierzchni
3 113 m2,
położonych w obrębie 19 miasta Międzyzdroje, dla których Sąd Rejonowy
w Świnoujściu, Wydział Ksiąg Wieczy-

stych prowadzi księgę wieczystą KW
Nr SZ1W/00051526/0. Działki te biegną wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 102
pasem o długości około 1,2 km i szerokości około 20-25m. Gmina Międzyzdroje wystąpiła do Województwa
Zachodniopomorskiego z wnioskiem
o nabycie przedmiotowych działek
przez Gminę Międzyzdroje za cenę niższą niż wartość rynkowa nieruchomości. W dniu 11 marca 2021r. na sesji
Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego podjęta została uchwała
nr XXIII/279/21 w sprawie wyrażenia
zgody na zbycie po obniżonej cenie
działek na rzecz Gminy Międzyzdroje, tj. do 1 zł + VAT za każdą z działek,
z przeznaczeniem na budowę ogólnodostępnych parkingów. W związku
z powyższym proponuje się podjęcie
przedmiotowej uchwały w sprawie nabycia przez Gminę Międzyzdroje ww.
działek po cenie obniżonej.

UCHWAŁA NR XXXIV/418/21
w sprawie wyrażenia zgody
na sprzedaż nieruchomości
Proponuje się przeznaczyć do sprzedaży działkę nr 324/12 o powierzchni 2.743 m², położoną w obrębie 21
miasta Międzyzdroje, przy ulicy Marii
Skłodowskiej - Curie. Wskazana nieruchomość nie jest objęta miejscowym
planem zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego Gminy Międzyzdroje,
część działki 324/12 znajduje się w terenie elementarnym ZP o raz w terenie
elementarnym M:
ZP- Tereny zieleni parkowej.
M - Tereny zabudowy mieszkaniowej na
obszarze miasta.

UCHWAŁA NR XXXIV/419/21
w sprawie wyrażenia zgody
na wydzierżawienie nieruchomości
Proponuje się przeznaczyć do wydzierżawienia na okres do 3 lat następujące
tereny, usytuowane na plaży w Międzyzdrojach, stanowiące części działki
INFORMATOR MIĘDZYZDROJSKI NR 5/2021
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nr 431/3, obręb 20 miasta Międzyzdroje:
1) teren o powierzchni 950 m2, znaczony nr 1 na załączniku do niniejszej
uchwały, usytuowany po wschodniej
stronie zejścia C na plażę (przy hotelu
Vienna House Amber Baltic),
2) teren o powierzchni 500 m2, znaczony nr 2 na załączniku do niniejszej
uchwały, usytuowany po wschodniej
stronie molo na plażę.

UCHWAŁA NR XXXIV/420/21
w sprawie ustalenia opłaty za
korzystanie z miejskich toalet
publicznych
Ustala się opłatę w wysokości 2,00 zł
(słownie: dwa złote 00/100) z tytułu
jednorazowego korzystania z miejskich
toalet publicznych wyposażonych
w automat wrzutowy, z wyłączeniem
bezpłatnych przenośnych toalet bezodpływowych.

UCHWAŁA NR XXXIV/421/21
w sprawie zasad wynajmowania lokali
i pomieszczeń wchodzących w skład
mieszkaniowego zasobu Gminy
Międzyzdroje
W związku ze zmianą przepisów
Ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r.
o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie
Kodeksu cywilnego z dnia 21 czerwca
2001 r. (Dz.U. z 2020 r., poz. 611) należy zmienić prawo miejscowe uchwalone na podstawie tej ustawy, uchwalając nową uchwałę w sprawie zasad
wynajmowania lokali wchodzących
w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Międzyzdroje.

UCHWAŁA NR XXXIV/422/21
w sprawie wyrażenia zgody
na utworzenie spółki Społeczna
Inicjatywa Mieszkaniowa „KZN
– Zachodniopomorskie” Spółka
z ograniczoną odpowiedzialnością
z siedzibą w Koszalinie
Z dniem 19 stycznia br. weszła w życie ustawa z dnia 10 grudnia 2020 r.
o zmianie niektórych ustaw wspierających rozwój mieszkalnictwa, która
stwarza korzystne warunki wspierania budownictwa społecznego. Dzięki
wprowadzonym zmianom legislacyjINFORMATOR MIĘDZYZDROJSKI NR 5/2021

nym, zmieniły się m.in. ustawa z dnia
20 lipca 2017 r. o Krajowym Zasobie
Nieruchomości i ustawa z dnia 26 października 1995 r. o niektórych formach
popierania budownictwa mieszkaniowego. Przepisy wprowadzają m.in.
możliwość tworzenia przez Krajowy
Zasób Nieruchomości społecznych
inicjatyw mieszkaniowych oraz przystępowania do społecznych inicjatyw
mieszkaniowych lub towarzystw budownictwa społecznego. Nowe regulacje to również ułatwienia i wsparcie
finansowe dla gmin realizujących inwestycje mieszkaniowe. W wyniku przeprowadzonej analizy oraz wypracowanego wspólnego stanowiska Gminy
Międzyzdroje oraz Krajowego Zasobu
Nieruchomości ustalono, że realizacja
budownictwa mieszkaniowego wielorodzinnego planowana jest poprzez
utworzenie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością pod firmą Społeczna
Inicjatywa Mieszkaniowa „KZN – Zachodniopomorskie”. Do spółki oprócz
gminy Międzyzdroje planują przystąpić
także inne miasta i gminy z obszaru
województwa zachodniopomorskiego.
Jednostki samorządu terytorialnego na
podstawie znowelizowanych przepisów ustawy o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego mają możliwość ubiegania się u ministra właściwego do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania
przestrzennego oraz mieszkalnictwa
o udzielenie wsparcia ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa.
Uzyskiwane w ramach opisanych działań środki gminy przekazywać będą,
jako wkłady pieniężne spółce z przeznaczeniem na realizację inwestycji
mieszkaniowych. Finansowanie pozostałych kosztów realizacji inwestycji będzie organizowane przez spółkę
z preferencyjnych kredytów m.in. Banku Gospodarstwa Krajowego, Europejskiego Banku Inwestycyjnego i partycypacji wnoszonych przez przyszłych
najemców. Zgodnie z założeniami do
projektu umowy spółki, przydział lokali mieszkalnych w ramach inwestycji
poprzedza przeprowadzenie naboru,
dokonywane przez gminę uczestniczącą w jej realizacji. Tworzona koncepcja
regionalnych społecznych inicjatyw
mieszkaniowych na terenie Polski jest
jednym z przyjętych rozwiązań w celu
wspierania budownictwa mieszkaniowego. Zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt

9 lit. f ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym, do wyłącznej właściwości rady gminy należy
podejmowanie uchwał w sprawach
majątkowych gminy, przekraczających
zakres zwykłego zarządu, dotyczących
tworzenia i przystępowania do spółek
i spółdzielni oraz rozwiązywania i występowania z nich.

UCHWAŁA NR XXXIV/423/21
w sprawie zatwierdzenia wniosku
o wsparcie ze środków Rządowego
Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwana
sfinansowanie objęcia udziałów
w nowotworzonej spółce Społeczna
Inicjatywa Mieszkaniowa „KZN
–Zachodniopomorskie” Spółka z o.o.
z siedzibą w Koszalinie
Zatwierdzono wniosek Burmistrza
Międzyzdrojów o wsparcie ze środków
Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na sfinansowanie działania
polegającego na objęciu przez Gminę
Międzyzdroje udziałów w nowotworzonej spółce z ograniczoną odpowiedzialnością pod firmą: Społeczna
Inicjatywa Mieszkaniowa „KZN – Zachodniopomorskie” Spółka z o.o. z siedzibą w Koszalinie, zgodnie z zasadami
określonymi w ustawie z dnia 26 października 1995r. o niektórych formach
popierania budownictwa mieszkaniowego, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

UCHWAŁA NR XXXIV/424/21
w sprawie uzgodnienia
przeprowadzenia zabiegów
pielęgnacyjnych pomników przyrody
Do Urzędu wpłynął wniosek PRIMA II
Sp. z o. o., o zezwolenie na wykonanie
określonego zakresu prac pielęgnacyjno – urządzeniowych w koronach
i na pniach drzew uznanych za pomniki
przyrody żywej, z załączonym opisem
stanu zachowania drzew pomników
przyrody żywej. Prace te spowodują
zwiększenie bezpieczeństwa statyki.

UCHWAŁA NR XXXIV/425/21
w sprawie uzgodnienia
przeprowadzenia zabiegów
pielęgnacyjnych pomników przyrody
Do Urzędu wpłynął wniosek TL 14 Sp.

cd. na str. 10
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Z PRAC RADY MIEJSKIEJ
cd. ze str. 9
z o.o. S.K., o zezwolenie na wykonanie
określonego zakresu prac pielęgnacyjno – urządzeniowych w koronach
i na pniach drzew uznanych za pomniki
przyrody żywej, z załączonym opisem
stanu zachowania drzew pomników
przyrody żywej, uzasadniając planowane prace zwiększeniem bezpieczeństwa statyki drzew, istotne zmniejszenie stopnia zagrożenia bezpieczeństwa
rozłamu przyziemia pnia oraz konarów
szkieletowych, zmniejszenie zagrożenia bezpieczeństwa życia lub zdrowia
ludzi oraz ich mienia, korzystających
z obszaru zabudowanej posesji przy ul.
Gryfa Pomorskiego70 oraz obszaru posesji przyległych od strony wschodniej.

UCHWAŁA NR XXXIV/426/21
w sprawie przyjęcia programu
opieki nad zwierzętami bezdomnymi
i wolno żyjącymi oraz
zapobiegania
bezdomności zwierząt na terenie
Gminy Międzyzdroje na 2021 r.
Na mocy art. 11a w związku z art.
11 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia
1997 r. o ochronie zwierząt (tj.Dz. U.
z 2020 r., poz. 638), rada gminy w drodze uchwały podejmuje corocznie program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności
zwierząt. Określa on wytyczne dotyczące zapewnienia opieki nad zwierzętami bezdomnymi i wolno żyjącymi kotami oraz zapobiegania bezdomności
zwierząt poprzez określenie celów i zadań realizowanych w 2020 r. Burmistrz
Międzyzdrojów, zgodniez ww. ustawą,
przygotował projekt programu, który
został przesyłany do zaopiniowania
Powiatowemu Lekarzowi Weterynarii
w Kamieniu Pomorskim, dzierżawcy
obwodu łowieckiego działającego na
obszarzegminy – Kołu Łowieckiemu
„Dzik” Świnoujście oraz Fundacji „Psia
Kość” z Kamienia Pomorskiego. Środki
na realizację zadań wynikających z programu uwzględniane są każdego roku
w budżecie Gminy Międzyzdroje.

UCHWAŁA NR XXXIV/427/21
w sprawie statutu sołectwa Wicko
Zmiana statutu wynika z potrzeby
usprawnienia procedury wyboru Soł10

tysa, a dokładniej uaktualnienie i sprecyzowanie zapisów statutowych dot.
wyboru nowego Sołtysa w związku
z upływem kadencji.
W ramach konsultacji społecznych
nad zmianą statutu sołectwa uzyskano 70 ankiet, w których odpowiadano na pytanie: ,,Czy jesteś za przyjęciem nowego Statutu Sołectwa Wicko
w treści przedstawionej w załączniku
nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Nr 65/
SEK/2021 z dnia 17 marca 2021 r.?”.
68 osób wskazało odpowiedź: Jestem
za, 2 osoby wskazały odpowiedź: Jestem przeciw. Przy pięciu (5) ankietach wniesiono uwagi. Uwzględniono
uwagę dotyczącą ilości osób biorących
udział w wyborach w § 13.1. Ankieta
konsultacyjna została szeroko udostępniona w formie papierowej oraz
elektronicznej, posłużyła do zapoznania mieszkańców z zaproponowaną
zmianą statutu Sołectwa. Wyniki ankiety świadczą o pozytywnej opinii
mieszkańców sołectwa odnośnie proponowanej zmiany Sołectwa Wicko.
Uwagę zwraca wysoka frekwencja (70
ankiet na 165 mieszkańców sołectwa).

UCHWAŁA NR XXXIV/428/21
w sprawie określenia wzoru wniosku
o przyznanie dodatku
mieszkaniowego oraz wzoru
deklaracji o dochodach
gospodarstwa domowego
Określa się wzór wniosku o przyznanie
dodatku mieszkaniowego, stanowiący załącznik nr 1 oraz wzór deklaracji
o dochodach gospodarstwa domowego, stanowiący załącznik nr 2, do niniejszej uchwały.

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_kluch@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

UCHWAŁA NR XXXIV/429/21

jedrzej_szerszen@miedzyzdroje.pl

w sprawie rozpatrzenia petycji
o opinię dotyczącą przeprowadzenia
referendum ludowego

krzysztof_szlaski@miedzyzdroje.pl

Uznaje się petycję wniesioną dnia 1
marca 2021 r., dotyczącą wyrażenia
przez Radę Miejską w Międzyzdrojach
opinii w sprawie przeprowadzenia referendum Ludowego, za bezzasadną.
Uzasadnienie rozstrzygnięcia stanowi
załącznik do niniejszej uchwały.
Jan Węglorz
Przewodniczący Rady Miejskiej

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: 609 847 375
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OGŁOSZENIA

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego m. Międzyzdroje - Lubiewo
Uprzejmie informuję, iż w dniu 17 maja 2021 r., udostępniony został projekt miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Gryfa Pomorskiego m. Międzyzdroje - Lubiewo.
Z projektem planu można się zapoznać w Urzędzie Miejskim w Międzyzdrojach, ul. Książąt Pomorskich 5, po wcześniejszym umówieniu się telefonicznym (tel. 91 32 75 651) do 15 czerwca 2021 r. Projekt dostępny jest również na stronie internetowej BIP
Urzędu Miejskiego w Międzyzdrojach w dziale Planowanie Przestrzenne (bip.miedzyzdroje.pl).
Uwagi do projektu planu miejscowego oraz uwagi i wnioski w ramach
postępowania w sprawie strategicznej
oceny oddziaływania na środowisko,
należy składać na piśmie do Burmistrza
Międzyzdrojów na adres Urzędu Miejskiego w Międzyzdrojach, ul. Książąt
Pomorskich 5, 72-500 Międzyzdroje lub
za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres: um@miedzyzdroje.
pl lub elektronicznej skrzynki odbiorczej
na platformie ePUAP z podaniem imienia
i nazwiska, nazwy osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej oraz adresu, a także
oznaczenia nieruchomości, której uwaga
dotyczy w nieprzekraczalnym terminie:
do dnia 29 czerwca 2021 r.
Andżelika Przygodzka
Planowanie Przestrzenne
- Referat Inwestycji

Uprzejmie informuję, iż Gmina Międzyzdroje przeznacza do sprzedaży
następujące działki:
1. Działka nr 84/13 obręb 24 gminy Międzyzdroje o powierzchni 802 m², położona przy ulicy Geodezyjnej
w Lubinie. Działka znajduje się w obszarze obowiązywania miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego w kompleksie MN1 – „zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wolnostojąca, przeznaczenie
dopuszczalne – usługi wypoczynkowe”.
2. Działka nr 128/3 obręb 25 gminy Międzyzdroje o powierzchni 1.372 m², położona przy ulicy Żwirowej
w Wicku. Działka znajduje się w obszarze obowiązywania miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego w kompleksie MN.12 – „tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej”.
3. Działka nr 128/14 obręb 25 gminy Międzyzdroje o powierzchni 1.272 m², położona przy ulicy Żwirowej
w Wicku. Działka znajduje się w obszarze obowiązywania miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego w kompleksie MN.12 – „tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej”.
4. Działka nr 128/10 i działka nr 128/12 obręb 25 gminy Międzyzdroje o łącznej powierzchni 1.343 m²,
położone przy ulicy Żwirowej w Wicku. Działki znajdują się w obszarze obowiązywania miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego w kompleksie MN.12 – „tereny zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej”.
Ogłoszenia dotyczące przetargów dla wskazanych nieruchomości zostały m.in. opublikowane w Biuletynie
Informacji Publicznej, na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Międzyzdrojach, w prasie lokalnej, jak
również wywieszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Międzyzdrojach. Dodatkowe
informacje można uzyskać w siedzibie Urzędu Miejskiego, przy ulicy Książąt Pomorskich 5, pokój nr 18
lub telefonicznie pod numerem 91 327 56 66.
								
Małgorzata Baczyńska
			
Inspektor ds. gospodarki nieruchomościami i rolnictwa
INFORMATOR MIĘDZYZDROJSKI NR 5/2021
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ROZMOWA

PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
PROMENADY CENTRUM W MIĘDZYZDROJACH
Rozmawiamy z autorem projektu planu zagospodarowania przestrzennego Promenady Centrum
w Międzyzdrojach, Leszkiem Jastrzębskim.
- Czy jako główny projektant i autor planu, mógłby Pan nakreślić zarys historyczny
jego przyjęcia?
- Po uchwaleniu studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Międzyzdroje w czerwcu 2018
roku, burmistrz jesienią tego roku podkreślał, że opracowanie planu miejscowego dla
Promenady Centrum powinno być sprawą
priorytetową i doprowadził do uchwalenia
tego tak ważnego, newralgicznego i oczekiwanego od lat planu w najkrótszym możliwym terminie. Od zakończenia prac nad
studium mogliśmy kontynuować pracę nad
planem. Uzgodnienia dotyczące projektu
planu trwały od lutego do lipca 2019 roku
następnie odbyło się wyłożenie projektu
do publicznego wglądu oraz dyskusja publiczna, podczas których każdy miał prawo
zapoznać się z projektem i wnieść do niego
uwagi. W listopadzie projekt wraz z listą
nieuwzględnionych uwag przekazano do
procedowania w ramach prac Rady Miejskiej.
- Czy uwagi te zostały rozpatrzone?
- Oczywiście, uwagi wniesione do projektu planu, zgodnie z ustawowymi kompetencjami burmistrza, zostały rozpatrzone, a wszystkie nieuwzględnione przekazane radnym do ostatecznej weryfikacji.
Sam plan został przyjęty przez radnych na
sesji 14 stycznia 2020 roku.
- Czyli sytuacja wydawała się być jasna
i klarowna?
- Tylko przez chwilę, ponieważ w wyniku złożonych skarg na ustalenia planu, 25
lutego 2020 roku wojewoda, mimo złożonych wcześniej wyczerpujących wyjaśnień,
rozstrzygnięciem nadzorczym uchylił ustalenia dla kilku terenów elementarnych
z tego planu.
- Jakie zastrzeżenia i uwagi zostały wniesione przez wojewodę?
- Dotyczyły one ustalonych w planie
wskaźników dla powierzchni zabudowy
i powierzchni biologicznie czynnej oraz
zgodności tych ustaleń z zapisami studium. W zapisach studium przewidziano,
że w pewnych szczególnych uwarunkowaniach, wynikających choćby z istniejącego
już zagospodarowania nieruchomości, nie
da się przy sporządzaniu projektu planu
miejscowego zachować ustalonych w studium parametrów, jako wytycznych ogólnych. Takie szczególne sytuacje zdarzają
się zawsze i wszędzie. Nie da się w skali
studium przewidzieć i zaplanować wytycznych dla każdego przypadku, każdej nieruchomości, dlatego stosowny zapis umożliwiający niewielkie odstępstwa od reguły
przewidzieliśmy i został on uwzględniony
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w dokumencie - jak okazało się bez zrozumienia, jeżeli chodzi o służby wojewody.
- W wyniku rozstrzygnięcia wojewody
i uchylenia części planu, musieli Państwo
uzgodnić dalszy sposób postępowania. Co
udało się uzgodnić?
- Tak, po wystąpieniu przez burmistrza
do wojewody z propozycją dalszego procedowania, w maju 2020 r. udało się uzgodnić tryb kontynuowania prac i procedowania planu. W wyniku tych ustaleń musieliśmy ponowić niektóre, istotne z punktu
widzenia procedury, uzgodnienia dla uchylonej części planu. Wojewoda wskazał tu
jako minimum Urząd Morski w Szczecinie,
Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków,
Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska
w Szczecinie oraz Inspekcję sanitarną.
- Czy ustalano wtedy, oprócz wspomnianych przez Pana wcześniej parametrów, inne
parametry jak np. wysokość zabudowy?
- Do uzgodnień przedłożono projekt
zawierający ustalenia dot. parametrów
zabudowy odpowiadające tym zapisanym
w przyjętym w styczniu planie. Zmiany dotyczyły wyłącznie wspomnianych
wskaźników dot. powierzchni zabudowy
i powierzchni biologicznie czynnej. Na
tym etapie uwagi do projektu wnosił jedynie Urząd Morski w Szczecinie, ale ich
uwzględnienie nie miało istotnego znaczenia dla rozstrzygnięć planu.
- Podczas posiedzenia Rady Miejskiej w Międzyzdrojach w dniu 25 lutego br., procedowany był wspomniany
projekt uchwały w sprawie uchwalenia
miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego, obejmującego obszar
Centrum Promenady w zakresie wspomnianych przez Pana terenów. Których
dokładnie?
- Procedura obejmowała tereny będące
przedmiotem rozstrzygnięcia wojewody
i w wyniku uchwalenia tej części planu cały
jego obszar pomiędzy ulicami Bohaterów
Warszawy, Promenady Gwiazd, Romualda
Traugutta, Tysiąclecia Państwa Polskiego,
Ignacego Krasickiego, Krótką, Gryfa Pomorskiego, Adama Mickiewicza i Rybacką,
zgodnie z uchwałą inicjującą prace planistyczne, będzie objęty ustaleniami planu
miejscowego.
- To te tereny, które wpisują się w opisane
przez Pana ,,szczególne sytuacje”?
- Tak. Proszę zwrócić uwagę choćby na
przykład terenu elementarnego obejmującego wejście na molo, wszyscy znamy to
miejsce. To teren nieruchomości wydzielonej w planie i zabudowanej praktycznie
w 100%, a mimo tego w świetle wspomnianych rozstrzygnięć wojewody, musie-

liśmy dla niego zapisać wskaźniki maksymalnej pow. zabudowy na poziomie 80%
i powierzchni biologicznej jako minimalnej
– 10%. Dlatego właśnie w Studium, które
określa generalne kierunki, zasady, parametry czy wskaźniki, przewidziano możliwość odstępstwa od tych ustaleń w uzasadnionych przypadkach.
Chciałbym podkreślić, że przyjmując
ten projekt, dopełniamy w tej ważnej przestrzeni miasta aktu prawa miejscowego,
który zabezpieczy ostatecznie pozostałe
jeszcze tereny przed niepożądanymi formami zainwestowania realizowanymi na
podstawie decyzji o warunkach zabudowy.
- Jakie Pana zdaniem było podłoże problemu, z którym musieliście się Państwo
zmierzyć?
- Miasto Międzyzdroje wciąż jeszcze
uznawane jest za przykład pięknego kurortu, którego centralna część, z uwagi na
zachowane wartościowe elementy historycznego zagospodarowania i zabudowy,
od lat była wskazywana przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków do objęcia
prawną formą ochrony. Jednocześnie to
miejsce niezwykle silnej presji inwestycyjnej. Pogodzenie tych kwestii to główne
wyzwanie, a podstawowym narzędziem
uregulowania zasad użytkowania, zabudowy i zagospodarowania terenu, w tym
ochrony elementów zabytkowych, jest
właśnie plan miejscowy.
- Co możemy powiedzieć o założeniach
planistycznych realizowanych planem?
- W planie ustalono przede wszystkim
funkcję poszczególnych terenów, zasady
ochrony i kształtowania ładu przestrzennego, zasady kształtowania zabudowy
i zagospodarowania terenu oraz wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni
publicznych, zasady ochrony środowiska,
przyrody i krajobrazu kulturowego, zasady dotyczące zagospodarowania terenów
i obiektów podlegających ochronie na
podstawie przepisów odrębnych, zasady
ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków (w szczególności niska intensywność
zabudowy - sam charakter takiej zabudowy na dużych działkach, nasycenie zielenią, ochrona założenia parku zdrojowego
i inne).Wskaźniki, współczynniki, parametry dotyczące zabudowy i zagospodarowania terenu regulują ustalenia szczegółowe
dla terenów elementarnych. Ich stosowanie w realizacji zagospodarowania terenu
zapewni spełnienie wymagań w zakresie
kształtowania i ochrony ładu przestrzennego, urbanistyki i architektury.
Biuro Burmistrza Gminy Międzyzdroje
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SPORT

Tenisistki na Mistrzostwach Polski
W dniach 14-16.05 w mieście Dębica odbyły
się Drużynowe oraz Indywidualne Mistrzostwa Polski w tenisie stołowym w kategorii
młodziczek (12-13 lat).
W tych zawodach wzięły udział dwie zawodniczki klubu UKS CHROBRY Międzyzdroje: Magda
Idzik oraz Martyna Falkowska, które godnie reprezentowały na turnieju miasto i klub.
W turnieju drużynowym startowały 24 drużyny. Nasze dziewczynki zajęły piękną 9. pozycję
i o mały włos nie weszły do najlepszej ósemki
w Polsce.
W grze indywidualnej awans na ten turniej
z województwa uzyskała Magda Idzik, która
w turnieju pucharowym rozstawiona była z numerem 51, a ostatecznie uzyskała 33. miejsce. Dzięki temu miejscu na Mistrzostwach Polski Magda
w samej końcówce sezonu klasyfikuje się na
pierwszym miejscu w Naszym województwie.
Gratulujemy zawodniczkom i życzymy dalszych
sukcesów.
Wyjazd na zawody został ufundowany dzięki
dotacji z miasta Międzyzdroje.
Zarząd UKS CHROBRY Międzyzdroje

5. pozycja w eliminacjach
W sobotę 15.05 br. w Stepnicy
odbyły się Wojewódzkie Eliminacje do Mistrzostw Polski w kategorii żaczek (10-11 lat) w tenisie
stołowym. Udział w tym turnieju
wzięła nasza najzdolniejsza w tej
kategorii wiekowej zawodniczka
UKS CHROBRY Międzyzdroje
Zosia Kochanek. Zosia wygrała
dwa pojedynki i tyle samo przegrała, ostatecznie uplasowała
się na piątej pozycji w turnieju
i w naszym województwie. Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.
Wyjazd na zawody został
ufundowany z dotacji miasta
Międzyzdroje.
Zarząd UKS CHROBRY
Międzyzdroje

Proekologiczny Mecz Lekkoatletyczny
9 maja na Stadionie Miejskim im. Ireny Szewińskiej w Międzyzdrojach odbył się „Proekologiczny Mecz Lekkoatletyczny”.
W zawodach wystartowało prawie 240
uczestników z 14 klubów województwa
zachodniopomorskiego w kategoriach
U10, U12 i U14. Oczywiście nie zabrakło
najliczniejszej 35 osobowej reprezentacji
AL
Międzyzdroje,
która
dzielnie
rywalizowała z swoimi rówieśnikami
w takich konkurencjach jak biegi na
60 m, 100 m, 300 m czy 600 m oraz
w konkurencjach technicznych skok
w dal i skok wzwyż. Podczas zawodów
młodzi uczestnicy byli edukowani za
pośrednictwem tablic edukacyjnych
o używaniu ekologicznych produktów
oraz używania ekologicznych toreb.
Każdy uczestnik zawodów otrzymał
medal z drewna, bawełnianą torbę na
zakupy oraz coś słodkiego.
Organizatorem zawodów była Akademia Lekkoatletyczna Międzyzdroje, która
realizowała zadanie z Programu Społecznik w ramach przyznanej mikrodotacji.
Realizacja zadania odbyła się za pośrednictwem Koszalińskiej Agencji Rozwoju
Regionalnego.

Całość zawodów była obsługiwana
przez profesjonalnych sędziów z Zachodniopomorskiego Związku Lekkiej Atletyki, natomiast nad zdrowiem i opieką
medyczną czuwał ratownik.

Tomek na ogólnopolskich eliminacjach
W dniach 14.05-15.05.2021 w Pelplinie odbyły się ogólnopolskie eliminacje
do Mistrzostw Europy młodzików w zapasach w stylu wolnym. W zawodach
wystartowało ok. 400 zawodników
z całego kraju, a wśród nich, pod wodzą Adriana Jaworskiego, zawodnik ASI
BIELIK Tomasz Wiśniewski. Dla Tomka

INFORMATOR MIĘDZYZDROJSKI NR 5/2021

był to bardzo ważny w sensie szkoleniowym i przygotowawczym do MP start,
mógł sprawdzić się na tle najlepszych
zawodników w kraju. Wprawdzie Tomek
stoczył dwie przegrane walki, ale były to
pojedynki, które pokazały nad czym musi
wraz ze sztabem popracować i na pewno
wnioski będą wyciągnięte. Cieszy fakt, że

Zawody zostały sfinansowane z środków Programu Społecznik oraz z budżetu
Gminy Międzyzdroje.
Zarząd AL Międzyzdroje
ASI BIELIK regularnie bierze udział we
wszystkich najważniejszych zawodach
w kraju w każdej grupie wiekowej i godnie reprezentuje miasto Międzyzdroje
oraz swoich sponsorów, a my jako klub
wierzymy i wiemy, że o zawodnikach
ASI BIELIK MIĘDZYZDROJE będzie
jeszcze głośno w kraju, trzeba tylko
cierpliwości i regularnej pracy.
ASI Bielik
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OGŁOSZENIA

Informacja dla przedsiębiorców i właścicieli nieruchomości
niezamieszkałych produkujących odpady komunalne
Zgodnie z Uchwałą Nr XXIV/269/20 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z 3 lipca 2020 r., od dnia 1 stycznia 2021 r. przedsiębiorcy
oraz właściciele posesji, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne nie są rozliczani z Urzędem Miejskim
w Międzyzdrojach. Każdy podmiot prowadzący działalność gospodarczą zobowiązany jest do podpisania indywidualnej umowy na
korzystanie z usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych z przedsiębiorcą wpisanym do rejestru działalności regulowanej. Lista
podmiotów wpisanych do rejestru działalności regulowanej znajduje się na stronie bip.miedzyzdroje.pl
Niedopuszczalne jest mieszanie odpadów komunalnych z gospodarstwa domowego z odpadami powstającymi w wyniku prowadzonej
działalności gospodarczej.
Przedsiębiorca i właściciel nieruchomości niezamieszkałej jest zobowiązany przestrzegać zasad określonych w Regulaminie utrzymania
czystości i porządku na terenie Gminy Międzyzdroje oraz ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w zakresie postępowania
z odpadami komunalnymi powstającymi na terenie jego nieruchomości.
Do podstawowych zasad określonych w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Międzyzdroje należy:
• wyposażenie nieruchomości w pojemniki służące do zbierania odpadów komunalnych,
•

opisanie pojemników w sposób pozwalający na jednoznaczną identyfikację właściciela nieruchomości (np. nazwa firmy
i adres nieruchomości),

•

obowiązkowa segregacja odpadów komunalnych na: metale i tworzywa sztuczne, papier, szkło, bioodpady, odpady zmieszane
– pozostałe odpady, niewymienione wyżej, niestanowiące odpadów niebezpiecznych, budowlanych, rozbiórkowych, 		
wielkogabarytowych,

•

częstotliwość i sposób przekazywania odpadów komunalnych firmie,

•

rodzaje i minimalna pojemność pojemników.

Informujemy, że wypełnianie obowiązku pozbywania się odpadów komunalnych z terenu nieruchomości niezamieszkałych będzie
podlegać regularnym kontrolom.
Zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, właściciel nieruchomości, który nie wykonuje ww. obowiązków podlega
karze grzywny. Może ona sięgać do 5 tys. zł.
Magdalena Żołędziewska
Referat Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej

UWAGA!!! Naciągacze grający w tzw. trzy kubki wrócili do Międzyzdrojów

Nie daj się oszukać!
Jak co roku, do naszego miasta przyjeżdżają
tzw. „kubkarze”, którzy na promenadzie grają
w tak zwane „trzy kubki”. Z reguły jest tak, że
w proceder zaangażowana jest grupa osób.
Jedna z nich zaprasza przechodniów do obstawiania, za pieniądze, w którym z trzech kubków znajduje się piłeczka, kuleczka lub inny
niewielki przedmiot. Wskazanie właściwego
kubka oznacza wygraną postawionych pieniędzy. Osoba prowadząca grę przestawia kubki
myląc uczestników, a pozostałe osoby zamieszane w ten proceder grają role aktywnych
obserwatorów lub innych jej uczestników.
Z reguły "trzy kubki" kończą się przegraną
osoby zaproszonej do gry, bądź wygraną osoby podstawionej przez jej organizatora, co ma
uprawdopodobnić potencjalną wygraną innym
przyglądającym się.
Wartym zaznaczenia jest fakt, że w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa organizowanie takich gier jest zakazane, a więc
jest karalne.
Radzimy turystom, by dla własnego bezpieczeństwa nie dawali się wciągnąć w tę
zabawę. Nie warto przystawać przy stanowiskach, gdzie urządzana jest gra, bo przy tych
stanowiskach czekają już osoby podstawione,
które będą udawać szczęśliwych zwycięzców.
To jest sztuczny tłum, w który osoba zostaje
wciągnięta, zachęcona szybką wygraną. Chęt14

ne osoby, które przystępują do gry sprawiają,
że takie gry są organizowane. Najlepiej więc
nie prowokować podobnych sytuacji.

Ponadto przypominamy- biorąc udział
w nielegalnej grze hazardowej popełniamy
wykroczenie!
- Bardzo proszę mieszkańców oraz licznie odwiedzających nas turystów o rozwagę. Staramy
się podejmować działania prewencyjne, niemniej
tylko wspólna czujność i dbanie o własne bezpieczeństwo pozwoli nam skutecznie wyhamować
i zatrzymać ten proceder - zaznacza burmistrz
Mateusz Bobek.
Biuro Burmistrza Gminy Międzyzdroje
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AKTUALNOŚCI

PROGRAM 56. FESTIWALU PIEŚNI CHÓRALNEJ
Ze względu na sytuację epidemiologiczną na świecie, w 56.
tegorocznej edycji Międzynarodowego Festiwalu Pieśni Chóralnej wezmą udział chóry tylko z Polski. Festiwalowi towarzyszyć będzie II Kongres Chóralistyki Polskiej, który odbędzie się
w dniach 19 i 20 czerwca br.
Konkurs Musica Sacra odbywać się będzie w dniach 21-24
czerwca w kościele p.w. św. Piotra Apostoła w Międzyzdrojach
zawsze o godzinie 16.00.
• 20.06.2021 – niedziela, godz. 16:00 - KONCERT INAUGURACYJNY, sala teatralna im. Prof. Jana Szyrockiego Międzynarodowy Dom Kultury - Chór Narodowego Forum Muzyki – Wrocław, dyr. Agnieszka Franków - Żelazny
• 21.06.2021 – poniedziałek, godz. 19:30, sala teatralna im.
Prof. Jana Szyrockiego MDK
- The Singing Heads - Łódź, dyr. Mariusz Lewy
- Zespół Wokalny RONDO - Wrocław - dyr. Małgorzata Podzielny
• 22.06.2021 – wtorek, godz. 19:30, sala teatralna im. Prof.
Jana Szyrockiego MDK
- Chór Powiatowego Młodzieżowego Domu Kultury i Sportu –
Wieluń, dyr. Jakub Jurdziński
- Miejski Chór Dziewczęcy Logos z Miejskiego Domu Kultury –
Świnoujście, dyr. Dorota Naklicka
• 23.06.2021 – środa, godz. 19:30, sala teatralna im. Prof. Jana
Szyrockiego MDK
- Zespół Wokalny Cantus Delicium – Pyrzyce, dyr. Tomasz Szutkowski
- Chór Soli Deo – Kobylanka, dyr. Anna Tarnowska
- Międzyszkolny Chór Żeński przy III LO – Białystok, dyr. Anna
Olszewska
• 24.06.2021 – czwartek, godz. 19:30, sala teatralna im. Prof.
Jana Szyrockiego MDK
- Polski Chór Męski – Wyrzysk, dyr. Piotr Jańczak
- The Hoor – Wągrowiec, dyr. Tomasz Kotwica

- Polski Chór Kameralny, Polskiej Agencji Muzycznej – Wyrzysk, dyr. Piotr Jańczak
• 25.06.2021 – piątek, godz. 19:30, sala teatralna im. Prof. Jana
Szyrockiego MDK
- KONCERT FINAŁOWY
Organizatorzy

KALENDARZ IMPREZ: CZERWIEC 2021
•

01.06.2021r. – Dzień Dziecka,
godz. 14:00 – 17:00, Aleja Gwiazd;

•
•

01 – 30.06.2021 r. – wystawa
malarstwa Izabeli Sak, Międzynarodowy Dom Kultury;

•

5 - 6.06.2021r. – 15 Perła Bałtyku, Ogólnopolski Turniej Tańca
Towarzyskiego, Grand Prix Seniorów, od godz. 10:00, hala sportowa im. A. Grubby przy Szkole Podstawowej nr 1;

•

09.06.2021 r. – Spotkanie
autorskie: Robert Górski, Monika Sobień – Górska, godz. 19:00,
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Park Zdrojowy im. Fryderyka Chopina, w razie niepogody sala teatralna
MDK;

•

11.06.2021 r. – Koncert kameralny „Saxmania 2021”, godz. 17:00,
Międzynarodowy Dom Kultury;

•

12.06.2021 r. – III Mały Memoriał im. Ireny Szewińskiej, godz.
12:00, stadion miejski;

•

14 – 30.06.2021 r. – Książka za
1 zł – letni kiermasz książek, w godzinach otwarcia biblioteki, Miejska
Biblioteka Publiczna;

•

16.06.2021 r. – Spotkanie autorskie: Piotr Oleksy pt. „Wyspy odzy-

skanie czyli opowieści z naszego
archipelagu”, godz. 18:00, Park
Zdrojowy im. Fryderyka Chopina,
w razie niepogody sala teatralna
MDK;

•

19.06.2021 r. –Noc Muzeów
2021, godz. 19:00, Muzeum Przyrodnicze Wolińskiego Parku Narodowego;

•

20 – 25.06.2021r. – 56. Międzynarodowy Festiwal Pieśni Chóralnej, godz. 19:30 – sala teatralna
Międzynarodowy Dom Kultury,
koncerty Musica Sacra godz. 16:00
– kościół pw. Św. Piotra Apostoła.
Redakcja
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HISTORIA
„Naród, który traci pamięć przestaje być Narodem – staje się jedynie zbiorem ludzi, czasowo zajmujących dane terytorium”

Józef Piłsudski

V Wakacje dla Bohatera
Po raz piąty w Międzyzdrojach, od 09 do 17 maja 2021 r., odbył się zjazd w ramach akcji
„V Wakacje dla Bohatera”, skupiający weteranów i kombatantów z całej Polski, z różnych
środowisk: żołnierzy września ‘39,walczących na wszystkich frontach na Zachodzie, jak
i na Wschodzie, w organizacjach bojowych AK, NSZ, WiN, podziemia niepodległościowego po zakończeniu wojny oraz osób represjonowanych.
Organizatorem akcji jest Stowarzyszenie „Paczka dla Bohatera” ze Szczecina,
organizacja charytatywna, która pozyskuje
środki na ten cel organizując zbiórki, szukając darczyńców i ludzi „dobrego serca”,
którym nie jest obojętny los tych, którzy
walczyli o wolną Polskę.
W tegorocznym zjeździe udział wzięło
60 Kombatantów (niektórzy wymagający już stałej opieki), którzy mimo upływu
lat, cieszą się z każdej chwili, która jest im
dana. Tę szczególną grupę, 9 maja br. po-

podczas uroczystości wręczył medale „Pro
Patria” i „Pro Bono Poloniae”. „Mamy zaciągnięty wobec Was ogromny dług wdzięczności. Każdego dnia chcemy wam dziękować za
wolną Polskę. Bez was nie byłaby ona możliwa. Wy nie tylko przelewaliście krew za wolność, ale również daliście następnym pokoleniom ogromne świadectwo …”– mówił Jan
Kasprzyk.
To podniosła uroczystość, tak ważna
szczególnie dla weteranów, którzy przez
wiele, wiele lat zmagali się z represjami,

witał w ciepłych słowach gospodarz naszej
gminy Mateusz Bobek: „Jestem Wam niezmiernie wdzięczny za to, że żyjemy w takiej
a nie innej Polsce, że mamy takie a nie inne
możliwości rozwoju, bo tak naprawdę Wasza
młodość, danina krwi, ciężkie lata prześladowań doprowadziły nas do tego momentu,
w którym jesteśmy... Takie spotkania uświadamiają nam jak dużo Wam zawdzięczamy…”.
Na naszych gości czekało wiele atrakcji, które zaoferowali nasi międzyzdrojscy przedsiębiorcy: Jagoda i Marek Stępień pokazali tajniki podwodnego świata
w Oceanarium, Grzegorz Komorowicz zabrał
w piękną podróż z historią o naszym mieście
swoją ciuchcią, a Katarzyna Gołos zaprosiła
do zwiedzania Gabinetu Figur Woskowych.
Dziękujemy za dobre serce i współpracę.
W ramach 5. akcji „Wakacje dla Bohatera” 15 maja 2021 r. odbyła się uroczystość
na cześć Weteranów walczących o wolną
Polskę, z udziałem Jana Józefa Kasprzyka
- ministra MON, Szefa Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych, który

zapomnieniem i, tak jak podczas uroczystości powiedział major Zbigniew Piasecki
ps. „Czekolada”- żołnierz AK: „Nie robiliśmy
tego dla medali a po to, żeby nasza Ojczyzna
była wolna”…, że długo musiał czekać, a teraz czuje wzruszenie, że to wszystko jest dla
nas, że tak pamiętają.
To czas podsumowań, wspomnień, pamięci …
„Za tą historią kryje się ból, krzywda, głód,
za tą historią kryje się strach o najbliższych,
Państwo to wszystko przeżyliście i daliście niesamowicie dużo też nam międzyzdrojanom,
szczególnie kresowiacy, gdzie znaleźliście
cząstkę świata, swoje miejsce na ziemi, gdzie
wybraliście Międzyzdroje na swoją „małą ojczyznę” i nauczyliście nas mieszkańców patriotyzmu, za co Wam serdecznie dziękuję” –
mówił Mateusz Bobek, burmistrz Międzyzdrojów.
Danuta Szyksznian-Osowska ps. „Sarenka”- honorowy Obywatel Międzyzdrojów,
wieloletnia organizatorka Zjazdów Żołnierzy Kresowych AK, również przyjechała na

tę uroczystość. W samo południe z burmistrzem Mateuszem Bobkiem złożyli kwiaty
pod pomnikiem „Trzech krzyży wileńskich”
- pamięci tym, którzy odeszli na „wieczną
wartę”. „Całym sercem jestem tutaj, a przecież powinnam zostać w domu, ale przyjechałam, jak mnie mogłoby tu nie być”- mówiła.

Odwiedziła też dąb nazwany jej imieniem,
który został posadzony w 2019 r. przed DW
Grunwald przy ul. Mickiewicza.
Czas szybko minął, 8 dni w Międzyzdrojach, intensywnych, pięknych chwil z „towarzyszami broni” i wspomnień dla naszych
weteranów. Czas wypoczynku w otoczeniu
przyrody, spacerów. To dla nas piękny obrazek, że tyle siły jeszcze drzemie w tych
ludziach, że są radośni i potrafią się bawić.
Na długo w pamięci zostanie mi obrazek
żołnierza (kombatanta) w zielonym mundurze i rogatywce, tańczącego z partnerką
nieopodal MDK lub wychodzących z Gabinetu Figur Woskowych i śpiewających:
„Maszerują chłopcy, maszerują….”. Uczmy się
tej wrażliwości, tej empatii, to dobra lekcja
dla nas, którzy wojnę i losy Polaków znają
tylko z lekcji historii lub opowieści najbliższych – rodziny.
Walczyli dla Nas! Zawalczmy dla Nich!
Jadwiga Bober
Referat Promocji Kultury i Turystyki
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