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aktualności

Sezon kąpielowy na plaży
Przed nami wakacje, plaża i kąpiele w Bałtyku. Jak co roku przygotowujemy się do nich przez cały rok.W tym roku sezon kąpielowy
wraz z zabezpieczeniem ratowniczym w Międzyzdrojach rozpoczął się 15 czerwca i potrwa do 15 września br.
O nasze bezpieczeństwo dbają ratownicy
WOPR woj. zachodniopomorskiego, co-

dziennie w godzinach od 10:00 do 18:00.
Teren kąpieliska strzeżonego obejmuje obszar 100 m po
stronie wschodniej
oraz zachodniej od
strony molo (wejście
D i E) z wyłączeniem
obszaru 50 m pasa
bezpieczeństwa
w terminach od 15 do
30 czerwca oraz od
1 do 15 września
2021r. W lipcu i sierpniu obszar strzeżony
przez ratowników
zostanie znacząco
powiększony tj. do
300 m po stronie
wschodniej od molo
oraz 500 m po stronie
zachodniej z wyłączeniem obszaru 50 m
pasa bezpieczeństwa
(8 wież ratowniczych
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Miejska Biblioteka Publiczna w Międzyzdrojach, Międzynarodowy Dom Kultury
oraz Ośrodek Pomocy Społecznej w Międzyzdrojach zapraszają na
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W każdy czwartek

(od 1 lipca do 26 sierpnia 2021 r.)

w godz. 11.00-13.00
na promenadzie przy Infromacji Turystycznej w Międzyzdrojach

(wstęp wolny - liczba miejsc ograniczona)

Podczas warsztatów obowiązują zasady bezpieczeństwa związane z pandemią
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od zejścia C do zejścia G). Ponadto w tym
okresie ratownicy będą pełnili dyżury nocne
w godzinach od 18:00 do 10:00.
Na kąpielisku ratownicy dysponują
nowoczesnym sprzętem ratunkowym
np. defibrylatorem AED czy dronem ratującym życie tj. posiadającym możliwość
przekazywania dźwięku i obrazu w czasie
rzeczywistym. Działa również radiowęzeł
i monitoring plaży.
W sezonie 2021 możemy również pochwalić się Błękitną Flagą przyznaną Kąpielisku Morskiemu Międzyzdroje Zachód oraz
Marinie w Wapnicy. Błękitna Flaga oznacza
spełnienie wymagań w zakresie jakości
wody, działań na rzecz edukacji ekologicznej, zarządzania środowiskowego, bezpieczeństwa oraz jakości prowadzonych usług.
Korzystając z urokliwej międzyzdrojskiej
plaży pamiętajmy o zachowaniu bezpieczeństwa szczególnie podczas kąpieli
morskich.
Anetta Czyżak
UM Międzyzdroje

Czwartki
dla Karty Mieszkańca
Drodzy Państwo, 1 marca 2021 r. uruchomiliśmy
program Międzyzdrojska Karta Mieszkańca. Karta
powstała z myślą o międzyzdrojanach, którzy dzięki
niej mogą uzyskać dostęp do szerokiego pakietu
usług – niektórych bezpłatnie, a innych z wysokimi
rabatami. Bardzo cieszę się, że program spotkał się
z Państwa strony z tak dużym zainteresowaniem.
Abyście Państwo mogli jak najszybciej skorzystać
z szerokiej oferty wynikającej z programu - Międzyzdrojska Karta Mieszkańca i jednocześnie maksymalnie skrócić
termin oczekiwania na wydanie karty zdecydowałem, że
od 16 czerwca do 30 września 2021 r., w każdy czwartek,
panie pracujące w ewidencji ludności i dowodach osobistych (pok. nr 6) będą zajmowały się tylko czynnościami
związanymi z Kartą Mieszkańca. W tym dniu nie będzie
prowadzona bezpośrednia obsługa interesantów, co
oznacza, że biuro będzie zamknięte. Mam nadzieję, że
dzięki tej decyzji będziecie Państwo mogli jak najszybciej skorzystać z szerokiej oferty Międzyzdrojskiej Karty
Mieszkańca.
Serdecznie zapraszam w pozostałe cztery dni tygodnia. Jednocześnie przepraszam za zaistniałe niedogodności.
Mateusz Bobek
Burmistrz Międzyzdrojów
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Ważny dzień dla Międzyzdrojan
14 czerwca Mateusz Bobek, burmistrz Międzyzdrojów, podpisał w Koszalinie niezwykle ważny akt notarialny – umowę przystąpienia
do Spółki z o.o. „Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa- KZN Zachodniopomorskie”.
Jest to nowa inicjatywa rządowa, umożliwiająca realizację budownictwa mieszkaniowego wielorodzinnego, dostępnego szczególnie dla młodych ludzi. Przewidujemy, że

w ciągu 2 lat nastąpi realizacja, czyli rozpocznie się budowa pierwszego bloku dla naszych
mieszkańców. Miasto odebrało już 3mln
złotych na ten cel z Rządowego Funduszu
Rozwoju Mieszkalnictwa, przekaże również
teren pod budowę, który zostanie wliczony
jako nasz udział w spółce. Reszta funduszy
na budowę zostanie pozyskana przez
spółkę jako kredyt z Banku Gospodarstwa
Krajowego.
Mieszkańcy, którzy wpłacą 10 procent
wartości mieszkania, będą mieli możliwość wprowadzić się do nowego domu
na dokładnie takich samych zasadach, jak
w funkcjonujących powszechnie TBS-ach. Ci

zaś, którzy wpłacą co najmniej 20 procent
wartości mieszkania, po 15 latach będą
mogli złożyć wniosek o jego wykup.
- Bardzo cieszę się, że udało nam się przystąpić do tej rządowej inicjatywy. To niezwykle
ważne dla nas wszystkich, by współczesna
polityka mieszkaniowa skierowana była na
powiększanie zasobu mieszkaniowego na
wynajem oraz wspieraniem najmu z opcją
wykupu na własność. To ważny dzień dla
Międzyzdrojan - mówi burmistrz Mateusz
Bobek. - Cieszę się, tym bardziej, że młodzi
ludzie będą mogli skorzystać z możliwości,
których obecne MTBS-y dotychczas nie oferowały - dodaje.
Biuro Burmistrza Gminy Międzyzdroje

Czas na Międzyzdroje

Wakacje nad morzem – godziny dla Rodziny
Szeroka plaża stworzyła nowe możliwości
rozwoju usług okołoturystycznych, dlatego
też proponujemy nowe formy spędzania
czasu w Gminie Międzyzdroje.
Nowe miejsca aktywności na plaży w
Międzyzdrojach
Jeżeli chcecie świetnie bawić się z dziećmi w Międzyzdrojach to koniecznie musicie
odkryć nowy, bezpieczny plac zabaw, położony bezpośrednio na plaży przy zejściu E w
Miejskiej Strefie Malucha. Na najmłodszych
czekać tu będzie wiele atrakcji: piramida

Miejska Strefa Malucha to niepowtarzalna atrakcja dla dzieci i będąc w Międzyzdrojach koniecznie musicie się tu wybrać,
to doskonałe miejsce rodzinnej rekreacji!
Aktywne wakacje w Międzyzdrojach
Lato, słońce i plaża kojarzą nam się nierozerwalnie z wypoczynkiem, opalaniem,
lodami, zamkami na piasku. Tak wyglądały
Wasze wakacje nad morzem? Nic dziwnego,
w końcu urlop to czas relaksu i odpoczynku.
Ale powszechnie wiadomo, że człowiek
najlepiej wypoczywa aktywnie. Dlatego pro-

linowa, huśtawka „Bocianie gniazdo” i duża
instalacja w formie statku bezpośrednio
nawiązująca do miejsca, w którym się
znajdujemy. Chyba każdy chciałby stanąć
za sterami tego statku i z pokładu spojrzeć
na morze i międzyzdrojskie molo. Statek
jest wyposażony w maszty, liny i zjeżdżalnie. Na pamiątkę z wakacji będzie można
zrobić sobie zdjęcie z Neptunem lub Syrenką. Warto to sprawdzić! Połączenie morza,
słońca i placu zabaw to doskonały przepis
na świetną zabawę.

ponujemy dodatkowe atrakcje – aktywne,
sportowe wakacje na plaży w Międzyzdrojach, które pozwolą przełamać wakacyjną
rutynę, wzmocnić ciało i dać odpocząć
głowie. Nawet zwykły spacer brzegiem
morza jest aktywnością fizyczną. A jeszcze
w miłym towarzystwie - rewelacyjny sposób
spędzania czasu podczas wakacj.
Jeśli macie jakiekolwiek wątpliwości,
to spójrzcie na dzieci. Nie leżą cały czas na
piasku, nie przejmują się innymi, a jedyne, co
chcą robić, to bawić się, biegać, grać w piłkę,
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kąpać się itd. Chcą się zmęczyć. Bierzmy więc
przykład z dzieci i zastanówmy się, co my
możemy robić na plaży.
Beach soccer, siatkówka plażowa czy
badminton, zajęcia biegowe – jogging,
zajęcia gimnastyki fitness, zajęcia zumby,
zajęcia relaksacyjne o wschodzie słońca – to
kilka propozycja dla amatorów aktywności
fizycznych. W Miejskiej Strefie Aktywności
Sportowej na plaży (od zejścia B w kierunku do zejścia C), będzie można aktywnie
spędzić czas, wziąć udział w rozgrywkach i
turniejach sportowych, poćwiczyć na mini
siłowni, czy zrelaksować się biorąc udział w
porannym joggingu lub zajęciach yogi lub
Tai Chii Qi Gong, pod okiem międzyzdrojskich instruktorów i terenów.
Tak duża różnorodność sprawia, że każdy
znajdzie tu coś dla siebie.
Plaża została wyposażona w dodatkową
infrastrukturę: przebieralnie plażowe, prysznice przy 3 zejściach (C, F i H) na plaży oraz,
śladem roku ubiegłego, zostanie zamontowany sektor bezpieczny. Nad bezpieczeństwem miłośników słonecznych i morskich
kąpieli czuwać będą Ratownicy WOPR,
którzy zostali wyposażeni w nowy sprzęt
do ratowania życia np. defibrylatory AED,
apteczki biodrowe i plecakowe, przyczepkę
do transportu chorych oraz nowy radiowęzeł i monitoring wizyjny, który pozwoli na
obserwację zachowania na plaży.
Dokąd zadzwonisz, będąc świadkiem
wypadku nad wodą lub sam się źle poczujesz? – zapamiętaj proszę: numer ratunkowy
nad wodą to - 601 100 100.
Zapraszamy i czekamy na WAS.
Jadwiga Bober
Referat Promocji, Kultury i Turystyki
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Przetarg na remont
świetlicy środowiskowej
,,Iskierka”
Międzyzdrojska ,,Iskierka” doczeka się
remontu. Ruszył przetarg na: ,,Przebudowę wraz ze zmianą sposobu użytkowania
części pomieszczeń budynku Gimnazjum
na pomieszczenia dla potrzeb świetlicy
środowiskowej „ISKIERKA” – OPS” przy
ulicy Kolejowej 33 w Międzyzdrojach.
Celem działalności świetlicy środowiskowej jest objęcie dzieci w ich w czasie wolnym
od zajęć szkolnych opieką oraz zajęciami
edukacyjnymi i profilaktycznymi, podczas
których dzieci, przy wsparciu opiekunów,
m.in. odrabiają lekcje, mogą nadrobić zaległości szkolne oraz uczestniczyć w zajęciach
muzycznych, plastycznych, tanecznych czy
informatycznych.
- Cieszę się, że udaje się nam realizować
szeroko rozumianą politykę społeczną, która
dedykowana jest wszystkim mieszkańcom- od
najmłodszych do najstarszych. Mam nadzieję,
że finał prac remontowych w Iskierce przysporzy dzieciom wiele radości - mówi burmistrz
Mateusz Bobek.
To kolejne, ważne miejsce pełniące funkcję społeczną obok Uniwersytetu Trzeciego
Wieku, Klubu Senior Plus czy Środowiskowego Domu Samopomocy.
Biuro Burmistrza Gminy Międzyzdroje

Międzyzdrojskie zuchy i harcerze
na ratunek przyrodzie!
Coraz więcej jest odpadów w lasach i przy publicznych drogach. Niektóre wyrzucone
w workach foliowych, inne bez worków, zalegają w przydrożnych rowach i leśnych
zagajnikach. Tymczasem porzucony w lesie odpad nie znika, a może nawet stwarzać
zagrożenie dla ludzi i zwierząt.
Niestety u ludzi problem śmiecenia jest dylematem społecznym. Warto też zaznaczyć,
że ci śmiecący to naprawdę mniejszość, która
zatruwa życie większości. Większość tych
porzuconych odpadów, nadaje się do posegregowania lub wywiezienia przez firmę
transportową bezpośrednio z nieruchomości jakiegoś mieszkańca gminy na PSZOK.
My, zuchy i harcerze z Międzyzdrojów,
aby nie akceptować takich ludzkich zachowań, nie przymykając oczu, zareagowaliśmy!
29 maja 2021r. razem z wolontariuszami
Stowarzyszenia “Polites” ze Szczecina spotkaliśmy się, aby wspólnymi siłami posprzątać
jeden z tych bardzo zaśmieconych terenów

Terapia dla Seniorów
W Klubie Senior + prowadzona jest terapia zajęciowa. Duży
nacisk kładziemy na kinezyterapię: ruch, ćwiczenia ogólne
usprawniające, ćwiczenia oddechowe oraz arteterapię, czyli
terapię poprzez sztukę, rozwijanie zainteresowań, hobby, poznawanie nowych metod plastycznych.
Na nasz ych zajęciach
praktykujemy również
muzykoterapię bierną – słuchanie muzyki,
treningi relaksujące oraz
muzykoterapię czynną,
czyli śpiewanie piosenek
religijnych, biesiadnych,
patriotycznych wraz z rytmiką. Ćwiczymy też grę
na instrumentach Orffa,
stymulowanie półkul mózgowych, usprawnianie
rąk, rozwijanie koordynacji wzrokowo- ruchowej,
treningi pamięci, spostrzegawczości, skupienia
uwagi oraz refleksu.
Bożena Daniuk
Terapeuta zajęciowy
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leśnych w naszej okolicy. Las znajdujący
się na końcu ul. M. Skłodowskiej – Curie
w Międzyzdrojach, w miarę możliwości
wysprzątaliśmy i ułożyliśmy sporą górkę z
zalegających tam odpadów i śmieci. Robiliśmy to w ramach realizacji jednego z działań
zadania publicznego Gminy Międzyzdroje
pn. „Dbając o środowisko, dbam o siebie”.
Bardzo serdecznie dziękujemy pracownikom z Zakładu Ochrony Środowiska w
Międzyzdrojach za pomoc w przetransportowaniu zebranych śmieci w odpowiednie
miejsce ich przeznaczenia. Czuwaj!
phm. Tomasz Rychłowski
X Szczep “Gniazdo” ZHP

Jak szczepią się
międzyzdrojanie?
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). Niestety obserwujemy,
że coraz więcej szczepionek pozostaje w… ,,lodówkach”.
- Zbliża się sezon. Ku naszej
radości możemy cieszyć się
piękną pogodą i obecnością
turystów w naszym pięknym
mieście. Niemniej jesteśmy bardzo zaniepokojeni, że tak mała
liczba naszych mieszkańców
decyduje się na szczepienie. W
końcu chodzi tu o bezpieczeństwo nas wszystkich i chyba
nikt z nas nie chciałby raz jeszcze doświadczać tego, z czym
musieliśmy mierzyć się przez
ostatnie kilkanaście miesięcy –
mówi zastępczyni burmistrza
Beata Kiryluk.

Przypominamy, że wszelkie informacje dotyczące
szczepień 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

Informator Międzyzdrojski nr 6/2021

Aktualności

Stoisko animacyjno-sportowe Gminy Międzyzdroje
podczas Światowego Dnia Mórz
12 czerwca 2021r. na międzyzdrojskiej plaży odbyły się obchody Światowego Dnia
Mórz, którego głównym organizatorem
było Stowarzyszenie Na Rzecz Wybrzeża.
Gmina Międzyzdroje, którą reprezentowali Anetta Czyżak, Andżelika Gałecka,
Małgorzata Olborska, harcerka Natalia,
Krzysztof Szlaski, Tomasz Rychłowski
i Tomasz Wilkowski (pracownicy Urzędu
Miejskiego, Biblioteki, MDK oraz harcerze)
była odpowiedzialna za animacje, zabawy
ruchowe na plaży oraz pokaz udzielania
pierwszej pomocy.
W przygotowanej strefie wypoczynku
i sportu można było odetchnąć na leżaku, skorzystać z naszej oferty rekreacji
na świeżym powietrzu lub przypomnieć
sobie podstawowe zasady udzielania
pomocy w nagłych wypadkach. Przygotowaliśmy dwa slalomy z przeszkodami,
tunelami, konkurs na strzał do bramki
oraz zabawy z chustą Klanza. Pomimo kapryśnej pogody rodziny z przyjemnością
brały udział w naszych animacjach.
Organizatorzy

Rozbudowa nabiera tempa
Zgodnie z planem ruszyła rozbudowa Przedszkola Miejskiego w Międzyzdrojach o dwa
oddziały żłobkowe. Wylana została płyta
fundamentowa oraz rozpoczęto stawianie
ścian konstrukcyjnych. Kolejnym etapem
prac w najbliższym czasie będzie montaż
stropu i dachu.
Pracami budowlanymi zajmuje się Przedsiębiorstwo Budowlane Andrzej Gamrat z
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Kamienia Pomorskiego. Termin realizacji
prac przewidziano na 31-go sierpnia bieżącego roku.
Przypominamy, że Międzyzdroje są jednym z trzech miast w województwie, którym
udało się uzyskać dofinansowanie inwestycji
w wysokości 480 tys. zł. z programu Maluch
Plus.
Biuro Burmistrza Gminy Międzyzdroje

Nowe techniczne
zejście na plażę
Zejście A na plażę wzbogaciło się dodatkowo o trzeci zjazd techniczny w Międzyzdrojach. Zejście powstało dzięki współpracy władz miasta z Urzędem Morskim
w Szczecinie. Urząd Morski w Szczecinie
przeznaczył na sfinansowanie budowy
w Międzyzdrojach 900 tys. zł. Przebudowę
zejścia na plażę wykonało przedsiębiorstwo
Handlowo – Usługowe „Hydrobud”.
- Zejście A jest nie tylko nowym, zadbanym zejściem na plażę, ale i tzw. zjazdem
technicznym, co będzie miało korzystny
wpływ na działanie służb ratowniczych
i porządkowych. Bardzo się cieszę, że nasza
współpraca z Urzędem Morskim w Szczecinie
kolejny raz przyniosła efekty i wpływa na
rozwój inwestycji w naszym mieście - mówi
burmistrz Mateusz Bobek.
Zgodnie z obowiązującymi planami
miejscowymi, pomiędzy molem a wspomnianym zejściem na plażę A, powstaje
również ciąg pieszy o długości blisko 1 kilometra, uzupełniony ścieżkami rowerowymi.
Biuro Burmistrza Gminy Międzyzdroje
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O WPN z nowym dyrektorem
24-go maja obchodziliśmy Światowy Dzień Parków Narodowych. Międzyzdroje należą do tych wyjątkowych miejsc, które mogą
cieszyć się bogactwem natury w tak dużym stopniu. Rozmawiamy z Piotrem Daniszewskim, dyrektorem Wolińskiego Parku Narodowego.
- Czy mógłby Pan przybliżyć historię Wolińskiego Parku Narodowego?
- Woliński Park Narodowy utworzony został
w 1960 roku. Do roku 1996 Park zajmował powierzchnię 4691 ha, kiedy to udało się włączyć
w jego granice obszar 1 mili morskiej wód przybrzeżnych Bałtyku, archipelag wysp we wstecznej delcie Świny wraz z otaczającymi je wodami
Zalewu Szczecińskiego. Od tego momentu
Woliński Park Narodowy stał się pierwszym
w Polsce parkiem morskim. Obecna powierzchnia Parku wynosi 10937 ha, w tym ekosystemy
leśne zajmują 42,50 % powierzchni Parku, ekosystemy wodne (42,80%) i ekosystemy lądowe
nieleśne (14,70 %). Ścisłą ochroną objęto obszary
o łącznej powierzchni 498,72 ha, tj. 4,56 %.
- Czym Woliński Park Narodowy szczyci się
najbardziej?
- Myślę, że jest to najpiękniejszy odcinek
polskiego wybrzeża klifowego, bogaty w dobrze
zachowane lasy bukowe, unikalną wyspiarską
deltę Świny i przybrzeżny pas wód Bałtyku. No
i oczywiście naszą ,,rodziną żubrów”.
- Ile żubrów liczy obecnie wspomniana
rodzina?
- W tej chwili możemy pochwalić się ośmioma osobnikami. Dwa najmłodsze (Pomeranin
i Powolinka) przyszły na świat w 2020 roku.
W obecnym roku oczekujemy przyjścia na świat
dwóch cieląt.
- Można odnieść wrażenie, że wjazd do
Międzyzdrojów otulony pięknymi drzewami,
szczególnie o tej porze roku, to jedna z najbardziej ,,magicznych” wręcz dróg wjazdowych do
miasta, jakie można sobie wyobrazić.
- Rzeczywiście. Trudno nie zachwycić się
naszym lasem, którego piękno można podziwiać nawet z ,,drogi”. Gdy już wybierzemy się
na leśną wyprawę, zachwytom nie ma końca.
Dodam, że w naszym Parku dominują trzy
gatunki drzew: sosna pospolita, buk zwyczajny
oraz dąb. Najrzadziej spotykanym gatunkiem
jest aktualnie olsza czarna. Pozostałe gatunki
– świerk, modrzew, osika, brzoza czy jesion
zajmują mniejsze powierzchnie. Pamiętajmy, że
las jest jednym z najbardziej złożonych i skomplikowanych organizmów na świecie. Tworzą
go nie tylko postrzegane jako dominujące
w nim rośliny – szczególnie drzewa, ale ogromna
ilość wzajemnie powiązanych ze sobą gatunków
bakterii, glonów, grzybów, owadów, ptaków i ssaków. Wszystkie organizmy wzajemnie oddziałują
na siebie i swoje siedlisko (gleba, woda, klimat)
i współtworzą ten wyjątkowy ekosystem, którym
my- w szczególności mieszkańcy - możemy cieszyć się na co dzień.
- Mieszkańcy oraz przybywający tu turyści
często pełni niepokoju i wzburzenia zwracają
uwagę na tzw. wycinki. Jak często dokonuje się
takich wycinek i na jakiej podstawie podejmowane są decyzje o wycinaniu drzew?
- Prace z zakresu cięć przebudowy drzewostanu odbywają się w Wolińskim Parku Narodowym
na podstawie zatwierdzonych przez Ministra
Klimatu i Środowiska „Zadań Ochronnych dla
WPN”. Prace te mają na celu regulację składu
gatunkowego i zagęszczenia drzew w drzewostanach, w celu umożliwienia ich przebudowy
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w kierunku odtworzenia właściwej dla danego
siedliska struktury przestrzennej i gatunkowej.
W gospodarce leśnej obowiązuje zasada
zrównoważonego pozyskania. W praktyce,
pozyskanie drewna w Parku Narodowym nigdy
nie jest celem samym w sobie, lecz wynika
z prowadzonych czynności pielęgnacyjnych
i odnowieniowych lub jest wymuszone potrzebami sanitarnymi. W ostatnich latach, niestety

coraz większe ilości drewna pozyskiwane są
z przyczyn sanitarnych, czyli jako drewno uszkodzone i zamierające. To przejaw problemów jakie
dotykają lasy nie tylko w Polsce, ale na całym
świecie. Występujące coraz częściej anomalia
pogodowe, głównie okresy suszy sprawiają,
że osłabione lasy stają się łatwym celem ataku
szkodliwych owadów czy grzybów.
- Tak, jak wspomniał Pan wcześniej, las to
nie tylko rośliny, ale i zwierzęta. Jak odnosi się
Pan do obecności dzików poza jego terenem?
Z czego to wynika? Czy rzeczywiście jest tak, że
ich populacja tak bardzo się powiększyła, czy
jest to wina człowieka?
- Jest kilka przyczyn tego zjawiska. Zwierzęta
coraz bardziej przyzwyczajają się do obecności
człowieka i jednocześnie do życia na terenie miasta. Wiąże się to przede wszystkim z rozrastaniem
aglomeracji – to właściwie my, ludzie, wkraczamy
na tereny przynależące do zwierząt – lasy. Kolejna sprawa to zauważalny w ostatnich latach
wzrost populacji, w szczególności dzików. Jednak obecność dzika w mieście, na ulicach, czy
w naszych podwórkach jest spowodowana także
jednostkowym ludzkim zachowaniem, nazywanym „bambinizmem”. Chodzi o ludzką potrzebę
opieki nad zwierzętami, wiarę w ich bezradność
i bezbronność, a wskutek tego dokarmianie
i oswajanie dzikich zwierząt. Nierozważne zachowanie mieszkańców, dokarmianie zwierząt,
zapewnianie im bezpieczeństwa w miejskim
terenie skutkuje tym, że dzikie zwierzę zatraca
naturalny strach przed człowiekiem, a to z kolei
może doprowadzić do coraz częstszego i śmielszego wkraczania dzikich zwierząt do miast.
- Z jakimi problemami dotyczącymi funkcjonowania Parku boryka się Pan najczęściej?
- Chcemy udostępniać Park w stopniu
nie mniejszym od dotychczasowego, jednak

w sposób skanalizowany. Chcę, żeby obiekt
edukacyjny na Białej Górze był bardziej udostępniany w ramach edukacji ekologicznej.
Moim celem jest remont starej siedziby Parku
przy ul. Niepodległości wraz z rozbudową muzeum o nową część edukacyjną (laboratorium
biologiczne). Chciałbym tutaj stworzyć miejsce
z żywymi okazami. Zaczynamy szukać źródeł
finansowania zewnętrznego do tego przedsięwzięcia.
- Czy problem zaśmiecania również dotyka
Parku?
Pozostawianie po sobie odpadów jest chyba
problemem ogólnopolskim i nie dotyczy tylko
Wolińskiego Parku Narodowego. Ruch turystyczny w Parku koncentruje się w kilku najbardziej
popularnych rejonach, za czym idzie większe
zanieczyszczenie terenu, ale udaje się utrzymać
Park w czystości dzięki ciągłemu, bieżącemu
sprzątaniu.
Woliński Park Narodowy prowadzi wiele
kampanii zachęcających turystów do sprzątania
po sobie. Przed wejściem do Parku znajdują się
również napisy „Proszę zabierz swoje śmieci
z Parku”. Zaśmiecania Parku nie można zarzucić
wszystkim. Niektórzy odpady zabierają ze sobą
i wyrzucają do koszy na terenie Parku lub poza
jego terenem.
- Jakie działania podejmowane są w celu
ochrony Parku?
- Rolą dyrektora Parku Narodowego, wynikającą z Ustawy o Ochronie Przyrody, jest przede
wszystkim dbałość o jego zasoby przyrodnicze.
Do zadań pierwszoplanowych należy także
prowadzenie prac służących utrzymaniu i odtwarzaniu siedlisk przyrodniczych i siedlisk cennych
gatunków roślin i zwierząt.
Kolejnymi obowiązkami stojącymi przed
kierownictwem i pracownikami każdego Parku
jest edukacja ekologiczna oraz udostępnianie
Parku Narodowego w sposób nie zagrażający
jego walorom. Dalszym obowiązkiem dyrektora
jest utrzymanie obiektów, które znajdują się
w zasobie parku.
- Powoli wychodzimy z funkcjonujących
obostrzeń. Jak zapatrujecie się Państwo na
nadchodzący czas?
- Powrót do normalności rozpoczął się dla
nas już 1 maja br., od kiedy wróciła możliwość
uprawiania sportu na świeżym powietrzu.
WPN w ramach edukacji ekologicznej
proponuje już: zajęcia terenowe, warsztaty
ekologiczne, projekcje filmów przyrodniczych,
seminaria, wycieczki specjalistyczne, przewodnictwo po Parku.
Zaplecze edukacyjne Parku stanowią:
ogródek botaniczny ,,Zielona Sala” z reprezentatywnymi dla flory WPN gatunkami drzew
i krzewów
3 szlaki turystyczne po najpiękniejszych
i najbardziej interesujących przyrodniczo terenach Parku
5 ścieżek dydaktycznych: „Las”, „Procesy Przyrodnicze”, „Nad Zalewem Szczecińskim”, „Jeziora
Bory Wolina”.
Zapraszam wszystkich bardzo serdecznie.
W naszym Parku jest pięknie!
Biuro Burmistrza Gminy Międzyzdroje
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Aktualności

XV jubileuszowa Perła Bałtyku
W długi czerwcowy weekend do Międzyzdrojów przybyły tłumy spragnionych morskiej bryzy a wśród nich setki tancerzy z całej
Polski. Stało się tak za sprawą XV Jubileuszowej Perły Bałtyku – Ogólnopolskiego Turnieju Tańca.
W ciągu dwóch dni na parkiecie Hali Sportowej im. A. Grubby zatańczyło ponad
600 zawodników z całej Polski - Warszawy,
Gdańska, Poznania, Krakowa, Bydgoszczy,
Nowego Targu, Nowego Sącza oraz mnóstwo par z Zachodniopomorskiego Związku
Tańca Sportowego.
W czasie tego dwudniowego maratonu
tanecznego mogliśmy podziwiać pary i
solistki w kategoriach rekreacyjnych i sportowych, a także Seniorów. Perła Bałtyku

była w tym roku podwójnie jubileuszowa
-świętowaliśmy 10-lecie Grand Prix Seniorów
w Międzyzdrojach.
Galę finałową uświetnił pokaz przedszkolaków z Międzyzdrojów i Wapnicy. Bardzo
podobał się sędziom, szczególnie antypandemiczny Taniec-Przyklejaniec.
Pięknie wypadły sportowe pary Jantara,
które w swoich kategoriach stawały na
podium. Zwycięzcy: Patryk Pastwa – Nadia
Kastrau, Piotr Dębicki – Agata Kowalewska,

Szymon Marciniak – Amelia Mazur, Kornel Przybyłek – Martyna Brzezicka, Jakub
Lichowski – Julia Zwierzchowska, Dawid
Pecyna- Laura Gołębiowska. Równie pięknie zaprezentowały się młodsze dzieci, ale
braknie miejsca na wymienienie wszystkich.
Stąd kolegialne wielkie brawa!
Anna Zjawińska
Prezes TKS Jantar

Dzień Dziecka w Międzyzdrojach Półkolonie
1 czerwca przy Alei Gwiazd świętowaliśmy
Dzień Dziecka. Mimi Konewka i jej pomocnicy wyczarowali dla dzieci prawdziwe święto
-wielkie bańki mydlane, zabawy, malowanie
twarzy, tańce, konkursy z nagrodami i mnóstwo radości. Świąteczny nastrój udzielił się
wszystkim obecnym. Były zabawy z chustą
Klanza, wesołe zmagania sportowe, a także
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smakołyki w prezencie -wata cukrowa i kukurydza. To był wspaniały Dzień Dziecka, niech
radość i dobry nastrój towarzyszy wszystkim
dzieciom przez cały rok!
Organizatorzy składają serdeczne podziękowania partnerom i sponsorom.
Międzynarodowy Dom Kultury
w Międzyzdrojach

w Międzyzdrojach!
Urząd Miejski w Międzyzdrojach wraz ze
Szkołą Podstawową nr 1, we współpracy
z Ośrodkiem Pomocy Społecznej, organizuje letnie półkolonie dla dzieci.
W nadchodzące lato, dzieci będą mogły
skorzystać z letnich wakacji podczas
dziesięciodniowych turnusów w terminie:
28.06-09.07; 12.07-23.07; 26.07-06.08;
09.08- 20.08.
Cena jednego turnusu wynosi 500 zł,
jednak posiadacze Karty Mieszkańca objęci są zniżką (cena za jeden turnus wyniesie
200zł). Ceny obejmują wyżywienie.
- Zdajemy sobie sprawę, że okres wakacji
to czas wzmożonej pracy dla rodziców i dlatego bardzo serdecznie zapraszamy wszystkie dzieci do wspólnej, letniej i bezpiecznej
zabawy – mówi Beata Kiryluk, zastępczyni
burmistrza.
Dzieci zapisać można dzwoniąc pod
numer telefonu 91 32 80 611 – tu również
uzyskacie Państwo wszelkie dodatkowe
informacje.
Biuro Burmistrza
Gminy Międzyzdroje
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Academica, „Społecznik 2019-2021”, Program Rozwoju Bibliotek
i inne inicjatywy w międzyzdrojskiej bibliotece
Miło nam poinformować, że międzyzdrojska biblioteka zakwalifikowała się do 4. rundy Programu Rozwoju Bibliotek. Jest to
przedsięwzięcie Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności prowadzone przez Fundację Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego.
Dzięki programowi otrzymaliśmy nowy
sprzęt: laptop, tablet i kamerkę internetową.
Nasi bibliotekarze będą brali udział w bezpłatnych warsztatach planowania rozwoju

Więcej o Academice znajdziesz na stronie:
www.academica.edu.pl/
Serdecznie podziękowania kierujemy
do Krzysztofa Grądza, informatyka Urzędu

biblioteki oraz szkoleniach specjalistycznych
służących opracowaniu nowej oferty usług
odpowiadających na aktualne potrzeby
mieszkańców, ze szczególnym uwzględnieniem tych, które mogą być dostarczane
online. Przed nami ciężka, dwuletnia praca.
O postępach będziemy informować na
bieżąco.
Andżelika Gałecka, dyrektor biblioteki
bierze również udział w cyklu bezpłatnych
szkoleń „Nie siedź, sieciuj!”, dzięki którym
nabierze kompetencji do pracy z osobami
z niepełnosprawnościami, m.in. nauczy się
podstaw języka migowego, by w przyszłej
siedzibie biblioteki nie było problemów
z dostępnością cyfrową, architektoniczną,
informacją czy komunikacją.
Od dziś czytelnicy naszej biblioteki,
którzy posiadają ważną kartę biblioteczną ,
mogą bezpłatnie korzystać ze zbiorów chronionych prawem autorskim za pośrednictwem terminalu Academiki, który znajduje
się w czytelni.
Academica to polski system cyfrowych
wypożyczeń międzybibliotecznych administrowany przez Bibliotekę Narodową. To
dostęp do ponad 3 mln książek i czasopism
naukowych z różnych dziedzin. Celem systemu jest ułatwienie, a zarazem zastąpienie
tradycyjnych wypożyczeń międzybibliotecznych na cyfrowe przesyłanie publikacji.
Acadaemica jest świetną alternatywą
m.in. dla osób piszących różne prace naukowe, a nie mających czasu stacjonarnie
korzystać z zasobów Biblioteki Narodowej.

Miasta, za pomoc w instalacji bazy danych
Academiki.
Międzyzdrojskie Stowarzyszenie „Rodzi-
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na” otrzyma dofinansowanie w kwocie 4
tys. zł z programu „Społecznik 2019-2021”
na zakup niezbędnych materiałów do pakietów plastycznych, które będą wydawane
w ramach akcji pt. „Kreatywne warsztaty
w Twoim domu”. Autorem projektu jest dyrektor Biblioteki. Andżelika Gałecka, Szymon
Głod, Anna Szymańska - nasi międzyzdrojscy
bibliotekarze jako członkowie grupy nieformalnej, we współpracy ze stowarzyszeniem
oraz wolontariuszami, przygotują i przekażą
pakiety rodzicom oraz dzieciom z Międzyzdrojów, którzy posiadają kartę czytelnika
międzyzdrojskiej biblioteki. W związku
z pandemią i wprowadzonymi obostrzeniami nie odbywają się żadne stacjonarne
warsztaty plastyczne umożliwiające dzieciom, pod okiem instruktora, rozwijanie
swoich pasji plastycznych. Wychodząc naprzeciw ich potrzebom inicjatorzy warsztatów chcą zaproponować alternatywną formę
rodzinnego spędzania czasu. Od września do
listopada 2021 r. odbędą się cztery akcje wydawania rodzinnych pakietów plastycznych
wraz z instrukcjami jak zrobić: łapacz snów,
Eko-torbę, pieska z włóczki i jesienny stroik.
Więcej informacji podamy wkrótce.
Bibliotekarze

Opłata miejscowa poprzez aplikację
Więcej informacji pod numerem: 91 32 75 665
Opłata miejscowa - Margareta Duda
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„Odzyskać wyspy z niepamięci”
16 czerwca 2021 r. Miejska Biblioteka Publiczna w Międzyzdrojach zorganizowała
spotkanie autorskie z Piotrem Oleksym, historykiem, pasjonatem regionu i mieszkańcem Lubina, który promował swoją najnowszą książkę pt. „Wyspy odzyskane. Wolin
i nieznany archipelag”.
Wieczór autorski odbył się w Parku Zdrojowym im. Fryderyka Chopina w Międzyzdrojach w ramach Dyskusyjnego Klubu
Książki przy współpracy z Międzynarodowym
Domem Kultury w Międzyzdrojach. Moderatorem spotkania była Andżelika Gałecka.
Piotr Oleksy to pracownik Instytutu
Wschodniego na Uniwersytecie im. Adama
Mickiewicza w Poznaniu. Jest pomysłodawcą wielu działań związanych z historią,

także regionu Pomorza Zachodniego. Jego
poprzednia książka pt. „Naddniestrze. Terror
tożsamości” została bardzo dobrze przyjęta
przez czytelników.
Punktem wyjścia rozmowy podczas
czerwcowego spotkania była tożsamość kulturowa naszego regionu i przywrócenie pamięci o przeszłości tych ziem. Autor w swojej
najnowszej książce zwrócił uwagę, jak można
odzyskać poczucie rodowodu kulturowego
dla mieszkańców,
którzy znaleźli się
na tych terenach
po II wojnie światowej. Piotr Oleksy
w swojej publikacji
oddał hołd ludziom,
którzy dla tej ziemi
ciężko pracowali
i nadali jej prawdziwą tożsamość.
Dobierając sylwetki
osób, które opisał w
książce, kierował się
specyfiką społeczności i oddaniem

dla drugiego człowieka. Ważną postacią
była Britta Wuttke, która poświeciła życie, by
pomagać ludziom, podobnie jak Lechosław
Goździk, bohater przesilenia politycznego
w Polsce w październiku 1956 r. czy Henryk
Bartoszuk, założyciel Domu Dziecka w Lubinie, który zaszczepił w wychowankach ducha
żeglarstwa.
Autor przyznał, że jego najnowsza książka ma formę reportażu i nie jest osobistym
przewodnikiem po wyspach Wolin i Uznam.
W swojej opowieści przeplata świat słowiański i germański. Piotr sięga do czasów
średniowiecznych, opisuje Księstwo Gryfitów i PRL, a nawet odwołuje się do legend.
W publikacji bardzo dużo miejsca poświęca
„rybaczeniu”, które stało się swoistym regionalizmem i sposobem na życie tutejszych
mieszkańców. Rybołówstwo po II wojnie
światowej było ochroną przed głodem. Tą
formą zarobku zajmowali się zarówno osadnicy jak i ludność napływowa. Nasz gość
przypomniał postać Jerzego Porębskiego,
literata i rybaka, którego ballady morskie
można usłyszeć na wielu koncertach.
Na zakończenie spotkania można było
zakupić książkę Piotra Oleksego i otrzymać
dedykację wraz z autografem. Wszystkich,
którzy nie zdążyli dokonać zakupu publikacji „Wyspy odzyskane. Wolin i nieznany
archipelag”, zapraszamy do międzyzdrojskiej
biblioteki. W wypożyczalni będą dostępne
3 egzemplarze.
Bibliotekarze

Koncert młodych artystów w MDK
7 czerwca na scenie Sali Teatralnej Międzynarodowego Domu Kultury wystąpili uczniowie pracowni instrumentalnej i wokalnej,
działającej w Międzynarodowym Domu Kultury. Koncert był podsumowaniem zajęć muzycznych, które w tym roku z wiadomych
względów odbywały się częściowo online.
Nie było łatwo, ale nie poddaliśmy się,
a nawet staliśmy się bardziej kreatywni.
Braliśmy udział w konkursach internetowych, zrealizowaliśmy sporą ilość nagrań
naszych pianistów. Wokaliści pracowali
w profesjonalnym studiu nagrań Centrum
Współpracy Międzynarodowej Grodno,
wszystkie realizacje można obejrzeć na
naszej stronie internetowej: www.mdkmiedzyzdroje.com, i https://www.facebook.
com/mdkmiedzyzdroje, https://www.facebook.com/groups/234775764631844
W tym roku nasz repertuar bardzo się
wzbogacił m.in. dzięki współpracy z Royal
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Music Academy z Buffalo – USA. Dr Violeta
Arakelova i jej uczniowie zainspirowali nas
muzyką współczesnych amerykańskich
kompozytorów. W tym roku graliśmy bardzo
efektowne duety, tria, a nawet kwintety!
Naszą misją jest odkrywanie i rozwój
uzdolnień dzieci i młodzieży, wspieranie
i motywacja na każdym etapie nauki. Efektem naszych działań są wyniki konkursów:
w wiosennej edycji konkursu Star Bridge
Ireland Poland wzięli udział: Hanna Tereszczyk – laureat III stopnia, Kacper Bombala
– laureat I stopnia, duet fortepianowy Liliana
Laskowska i Inna Zholudeva – laureatki III

stopnia, duet fortepianowy Gabriela Sobańska i Julia Krzemińźniak – laureatki III stopnia, duet fortepianowy Paulina Stolarewicz
i Natalia Tereszczyk – Bronze Music Award,
laureatki I stopnia. Do wiosennej edycji konkursu zgłosiło się ponad 700 uczestników
z 26 państw, ogólne wyniki możecie Państwo
zobaczyć tutaj: https://www.facebook.com/
CultCaravan/.
Wszystkim dzieciom gratulujemy osiągnięć i życzymy dalszych twórczych sukcesów.
Inna Zholudeva
MDK w Międzyzdrojach
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z prac rady miejskiej

Uchwały Rady Miejskiej
Podczas XXXV Sesji Rady Miejskiej w Międzyzdrojach ,,na wniosek” 18.05.2021 oraz XXXVI Sesji 27.05.2021 r.
i XXXVII Sesji ,,na wniosek” w dniu 10.06.2021 r. podjęto następujące uchwały:
UCHWAŁA NR XXXV/430/21
w sprawie zmiany uchwały nr
XXIX/347/20 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 17 grudnia 2020 r.
w sprawie zasad udzielenia świadczenia pieniężnego „Bon Seniora”
Przedmiotowa uchwała jest uchwałą
porządkową, nastąpiła zmiana w § 4 ust. 2
przedłużenie terminu składania wniosków
do 30.11.2021 r. (w uchwale była data do
30.09.2021 r.) oraz w § 6 ust. 2 dot. wypłaty
świadczenia w kasie Urzędu Miejskiego,
a w szczególnie uzasadnionych przypadkach na wniosek osoby uprawnionej
wypłata świadczenia nastąpi przekazem
pocztowym. Natomiast we wniosku dopisano treść oświadczenia, że świadczenie
pieniężne przeznaczone będzie na cele
kulturalne i lub zdrowotne.
UCHWAŁA NR XXXV/431/21
w sprawie ustalenia zasad korzystania z parkingów niestrzeżonych zlokalizowanych na terenach nie będących
drogami publicznymi oraz sposobu
pobierania i wysokości opłat za parkowanie pojazdów na tych parkingach
W związku z przeznaczeniem terenów
miejskich stanowiących:
1) część działki nr 443/1, obręb 20
miasta Międzyzdroje, położona przy ulicy
Krótkiej,
2) część działek nr 443/3, nr 230/33 i nr
230/31 oraz część działki nr 230/30, obręb
20 miasta Międzyzdroje, położone przy
ulicy Krótkiej,
3) część działek nr 223 i nr 219 przy
ul. Bohaterów Warszawy 20
nie będących drogami publicznymi,
na urządzenie parkingów niestrzeżonych,
proponuje się podjęcie uchwały regulującej zasady korzystania z przedmiotowych
parkingów oraz pobierania opłat za parkowanie na nich pojazdów.
UCHWAŁA NR XXXV/432/21
w sprawie inkasa opłaty miejscowej
Projekt uchwały w sprawie zmiany
Uchwały nr XVI/174/19 Rady Miejskiej
w Międzyzdrojach z dnia 19 grudnia 2019 r.
w sprawie inkasa opłaty miejscowej
powstał w związku z wprowadzeniem
10

systemu elektronicznego do poboru
i ewidencji opłaty miejscowej w Gminie
Międzyzdroje.
Uchwała Nr XXVI/433/21
w sprawie zmiany budżetu i zmian
w budżecie na rok 2021
W niniejszej uchwale proponuje się
zwiększenie dochodów o kwotę 368 zł
i zwiększenie wydatków na kwotę 368 zł.
Dochody zwiększa się o kwotę 368 zł
(dochody bieżące). Wydatki zwiększa się
o kwotę 538 166,37 zł (wydatki bieżące
418 166,37 zł, wydatki majątkowe 120
000 zł) i zmniejsza się o kwotę 537 798,37
zł (wydatki bieżące 30 000 zł, wydatki
majątkowe 507 798,37 zł).
Uchwała Nr XXXVI/434/21
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 9 i 17.
UCHWAŁA NR XXXVI/435/21
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 XXXVI/436/21
w sprawie przyznania dotacji na
prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane na remont
dachu przy nieruchomości wpisanej
do gminnej ewidencji zabytków Gminy
Międzyzdroje
Na wniosek Wspólnoty Mieszkaniowej
z ul. Pomorskiej 4, zgodnie z zabezpieczonymi w budżecie gminy na 2021 rok środ-

kami finansowymi w par. 921-92120-6570
na ochronę zabytków, na dotacje celowe,
na dofinansowanie zadań inwestycyjnych
obiektów zabytkowych, przyznane środki
zgodnie z przedstawionym kosztorysem
i decyzją Zachodniopomorskiego Konserwatora Zabytków w Szczecinie pokryją remont dachu przy nieruchomości wpisanej
do gminnej ewidencji zabytków.
UCHWAŁA NR XXXVI/437/21
w sprawie przyznania dotacji na
wykonanie projektu remontu i rewaloryzacji oraz prace konserwatorskie
i restauratorskie zabytku wpisanego do
rejestru zabytków
Na wniosek kościoła parafialnego p.w.
Matki Bożej Jasnogórskiej w Lubinie,
zgodnie z zabezpieczonymi w budżecie
gminy na 2021 rok środkami finansowymi w par. 921-92120-6570 na ochronę
zabytków, na dotacje celowe, na dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów
zabytkowych, przyznane środki zgodnie
z przedstawionym kosztorysem i decyzją
Zachodniopomorskiego Konserwatora
Zabytków w Szczecinie pokryją wykonanie remontu i rewaloryzacji kościoła oraz
prace konserwatorskie i restauratorskie
przy nieruchomości wpisanej do rejestru
zabytków.
UCHWAŁA NR XXXVI/438/2021
w sprawie przekazania do zaopiniowania organowi regulacyjnemu projektu regulaminu dostarczania wody
i odprowadzania ścieków
Ustawa z dnia 13 lutego 2020 r.
o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz
niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 471,
poz. 695, poz. 782) wprowadziła w art.
7 szereg zmian w ustawie o zbiorowym
zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków. Zmiany te wpływają
w szczególności na treść regulaminów dostarczania wody i odprowadzania ścieków.
Przepis art. 35 ust. 2 ww. ustawy nakłada
na organy stanowiące gminy obowiązek
dostosowania treści regulaminów dostarczania wody i odprowadzania ścieków do
zmian ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu
w wodę i zbiorowym odprowadzaniu
ścieków. Obowiązek ten należy wykonać
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w terminie 12 miesięcy od dnia wejścia
w życie ustawy, tj. do dnia 19 września
2021 r. Dostosowanie treści regulaminu
polega na uchwaleniu przez Radę Miejską
jego nowej treści, na podstawie art. 19
ust. 3 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu
w wodę i zbiorowym odprowadzaniu
ścieków. Podjęcie w tej sprawie uchwały,
stanowiącej akt prawa miejscowego,
jest jednak ostatnim etapem procedury
opisanej w art. 19 ust. 1 – 3 i 6 tej ustawy,
to jest: - przedsiębiorstwo wodociągowo - kanalizacyjne opracowuje projekt
regulaminu, - organ stanowiący gminy na
podstawie tego projektu przygotowuje
projekt, który następnie przekazuje do
zaopiniowania organowi regulacyjnemu,
zawiadamiając o tym przedsiębiorstwo
wodociągowo - kanalizacyjne, - organ
regulacyjny opiniuje projekt regulaminu,
- organ stanowiący gminy uchwala regulamin, w drodze uchwały stanowiącej akt
prawa miejscowego, - organ stanowiący
gminy przekazuje właściwemu wojewodzie uchwałę ws. regulaminu wraz z
opinią organu opiniującego. Podjęcie niniejszej uchwały stanowi zatem niezbędny
etap ww. procedury.
UCHWAŁA NR XXXVI/439/21
w sprawie zmiany uchwały nr
XXXV/431/21 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 18 maja 2021 r.
w sprawie ustalenia zasad korzystania
z parkingów niestrzeżonych, zlokalizowanych na terenach nie będących
drogami publicznymi, oraz sposobu
pobierania i wysokości opłat za parkowanie pojazdów na tych parkingach
W związku z wprowadzeniem w toku
prac nad uchwałą nr XXXV/431/21 Rady
Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 18 maja
2021 r. w sprawie ustalenia zasad korzystania z parkingów niestrzeżonych zlokalizowanych na terenach nie będących drogami publicznymi oraz sposobu pobierania
i wysokości opłat za parkowanie pojazdów
na tych parkingach, zwolnienia z opłat
za parkowanie pojazdów za pierwsze 30
minut parkowania (względem wcześniej
proponowanego zwolnienia obejmującego 15 minut), tj. zmianą § 2 ust. 3 projektu uchwały, zaszła konieczność zmiany
także § 2 ust. 1 pkt 1 i 2 poprzez uchylenie
lit. a, ustalających wysokość opłaty za
parkowanie pojazdów za pierwsze pół
godziny parkowania. Zmiana ta ma na celu
zapewnienie spójności rozwiązań w zakresie opłat za parkowanie. Proponuje się
również wyjaśnienie pojęć zastosowanych
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w uchwale oraz uproszczenie brzmienia §
7 ust. 2 zmienianej uchwały. Uzasadnione
jest nadanie uchwale wstecznej mocy
obowiązującej (tj. od dnia wejścia w życie uchwały zmienianej), zgodnie z art. 5
ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu
aktów normatywnych i niektórych innych
aktów prawnych (Dz. U. z 2019 r. poz.
1461). Brak zapewnienia wstecznej mocy
obowiązującej sprawiałby, że z jednej strony obowiązywałoby stosowne zwolnienie,
na mocy § 2 ust. 3 uchwały zmienianej,
zaś z drugiej – obowiązywałaby stawka
podstawowa za pierwsze pół godziny
parkowania, na mocy § 2 ust. 1 pkt 1 lit.
a i pkt 2 lit. a uchwały zmienianej. Zatem
zmiany dokonane w § 1 pkt 2 i 3 niniejszej
uchwały zapewnić mają pewność co do
prawa w zakresie obowiązku zapłaty za
pierwsze 30 minut parkowania pojazdu
już od pierwszego dnia obowiązywania
zasad korzystania z parkingów, co jest
istotne zarówno z punktu widzenia Gminy,
jak i osób korzystających z parkingów.
Pozostałe zmiany wprowadzane niniejszą
uchwałą nie wpływają na zakres praw lub
obowiązków Gminy i osób korzystających
z parkingów. Tym samym, reguły demokratycznego państwa prawnego nie stoją
na przeszkodzie nadaniu wstecznej mocy
obowiązującej niniejszej uchwały.
UCHWAŁA NR XXXVII/440/21
w sprawie zmiany budżetu na rok
2021
W niniejszej uchwale proponuje się
zwiększenie dochodów i wydatków
o kwotę 3 000 000 zł. Dochody zwiększa
się o kwotę 3 000 000 zł (dochody majątkowe). Wydatki zwiększa się o kwotę 3 000
000 zł (wydatki majątkowe). Zmiana w budżecie wynika z otrzymania przez Gminę
środków z Rządowego Funduszu Rozwoju
Mieszkalnictwa na sfinansowanie działania polegającego na objęciu przez Gminę
Międzyzdroje udziałów w nowotworzonej
spółce „Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa „KZN”- Zachodniopomorskie” Sp. z o.o.
Otrzymane środki przeznacza się na
wniesienie wkładów do wymienionej
spółki. W zamian za wkład pieniężny Gmina Międzyzdroje obejmie udziały o łącznej
wartości nominalnej 3 000 000 zł w ilości
60 000 udziałów o wartości nominalnej po
50 zł za każdy udział.
UCHWAŁA NR XXXVII/441/21
w sprawie zmiany uchwały Nr
XXIX/357/21 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 17.12.2020 r. w sprawie

PLAN DYŻURÓW
RADNYCH RADY MIEJSKIEJ
W MIĘDZYZDROJACH
DYŻURY ODBYWAJĄ SIĘ W KAŻDĄ
ŚRODĘ OD GODZ. 15.30 DO 16.30 W
URZĘDZIE MIEJSKIM, ul. KSIĄŻĄT
POMORSKICH 5 – POKÓJ NR 14
W celu usprawnienia dyżurów, uprzejmie
prosimy o wcześniejsze umawianie się na
spotkania z radnymi za pośrednictwem
biura RM, kontakt tel. 91 3275647,
e-mail: rada_miejska@miedzyzdroje.pl
30.06.21r. - Grażyna IWASZCZYSZYN
07.07.21 r. - Ewelina JAKUBOWSKA
14.07.21 r. - Dorota KLUCHA
1. PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ
– Jan WĘGLORZ
przyjmuje w czwartki od godz. 13.00 15.00 oraz w pozostałe dni po uprzednim
umówieniu na spotkanie, pok. nr 14 Urząd
Miejski,
stały kontakt: tel. 609 847 375; e-mail:
jan_weglorz@miedzyzdroje.pl
2. WICEPRZEWODNICZĄCY RM
– Józef Bogusław SUTYŁA
przyjmuje we wtorki od 14.00 - 15.30, pok.
nr 14 Urząd Miejski
e-mail: jozef_sutyla@miedzyzdroje.pl
3. WICEPRZEWODNICZĄCY RM
– Mariusz SAMOŁYK
dyżuruje w Wiklinie w Wapnicy, w każdą
środę od 17.00 - 18.00
e-mail mariusz_samolyk@miedzyzdroje.pl,
nr kontaktowy: 795 862 643.

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 XXXVII/442/21
w sprawie określenia wzoru wniosku
o przyznanie dodatku mieszkaniowego
oraz wzoru deklaracji o dochodach
gospodarstwa domowego
Określono wzór wniosku o przyznanie
dodatku mieszkaniowego oraz wzór
deklaracji o dochodach gospodarstwa
domowego.
Jan Węglorz
Przewodniczący Rady Miejskiej
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W pracowni ŚDS
Środowiskowy Dom Samopomocy w Międzyzdrojach PSONI Koło
w Wolinie działa przy ulicy Kolejowej 33 w Międzyzdrojach. Placówka zapewnia 20 miejsc dla uczestników, którzy podzieleni są na 3
grupy według kryterium posiadanych umiejętności społecznych
i sprawności psychofizycznch z zastosowaniem następujących rodzajów terapii zajęciowej: socjoterapii,
arteterapii, ergoterapii.
Zajęcia odbywają się w trzech pracowniach:
• kulinarnej, której głównym celem jest rozwijanie
zaradności życiowej oraz zwiększenie samodzielności
uczestników, estetyczne przyrządzanie i spożywanie
posiłków, nauka operowania pieniędzmi, dobór artykułów spożywczych, planowanie wydatków gospodarstwa domego,
• komputerowej, której zadaniem jest nabywanie
i rozwijanie umiejętności obsługi komputera i sprzętów
znajdujących się w pracowni komputerowej takich, jak:
drukarka, kserokopiarka, niszczarka do dokumentów
i cyfrowy aparat fotograficzny. Uczestnicy mają do
dyspozycji 6 stanowisk komputerowych z dostępem
do internetu,
• plastycznej, której celem jest rozbudzanie i kształtowanie estetycznego rozbudzania świata oraz rozwijanie
indywidualnych talentów i uzdolnień.

nych, ekologiczno- porządkowych. Zajęcia relaksacyjne i ruchowe
w postaci gier i zabawy na świeżym powietrzu dokumentowane są
w ramach prowadzonego kółka fotograficznego.
Środowiskowy Dom Samopomocy w Międzyzdrojach działa 5 dni
w tygodniu w godzinach od 7:00 do 15:00. Placówka prowadzona
jest przez odpowiednio wykwalifikowaną kadrę pracowniczą.
Ewa Tomala
Kierownik ŚDS

Placówka realizuje następujące treningi podczas
powyższych zajęć:
-trening samodzielności funkcjonowania w codziennym życiu,
-trening umiejętności inerpersonalnych i rozwiązywania problemów,
-trening umiejętności zachowań społecznych,
-trening umiejętności spędzania wolnego czasu,
-trening komunikacji alternatywnej.
Dodatkową formą działalności w ramach pracy
placówki są proponowane zajęcia z zakresu muzykoterapii, biblioterapii, działań praktyczno- technicz-

Bezpłatne
porady prawne
Kancelaria Radcy Prawnego Marta Czternastek od 02 lipca 2020r.,
(co piątek) od godz. 14.00 do 17.00,
udziela bezpłatnych porad prawnych
w Międzynarodowym Domu Kultury
w Międzyzdrojach ul. Boh. Warszawy 20.
Można zapisywać się na porady pod
nr tel. 517 495 276.
Przy zleceniu sprawy do prowadzenia Kancelarii - uwzględniony zostanie
rabat osobom, które okażą "Kartę
Mieszkańca’’.
ZAPRASZAMY
Radca Prawny Marta Czternastek
Kancelaria Prawna
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Deklaracje dotyczące
źródeł ciepła i spalania paliw
Według informacji Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego, nowy obowiązek obejmie
wszystkich mieszkańców oraz zarządców
domów i mieszkań. Od 1 lipca 2021 r. każdy
z nich będzie miał rok, aby zgłosić w Urzędzie
Gminy zainstalowane źródła ciepła takie jak:
kocioł na paliwo stałe, piec gazowy, piec
kaflowy, kominek, sieć ciepłownicza, pompa
ciepła, kuchnia węglowa, ogrzewanie elektryczne, instalacja fotowoltaiczna itp.
W przypadku budynków istniejących,
właściciele bądź zarządcy będę mieli 12 miesięcy na złożenie deklaracji. W przypadku nowych budynków oddanych do użytkowania
od dnia 1 lipca 2021 termin będzie wynosił
14 dni od daty uruchomienia źródła ciepła.
Jeżeli istnieje kilku właścicieli nierucho-

mości jednorodzinnej wystarczy, że deklarację złoży tylko jeden z nich. W przypadku
budynków wielorodzinnych wyposażonych
w zbiorowe źródło ciepła (sieć ciepłownicza, wspólna kotłownia itp.) do złożenia
deklaracji zobowiązany będzie zarządca
nieruchomości. Właściciele mieszkań będą
musieli zgłosić indywidualne źródło ciepła
np. kominek.
Deklaracje będzie można wypełnić
w Urzędzie Miejskim w Referacie Ochrony
Środowiska i Gospodarki Komunalnej,
ul. Kolejowa 33 lub elektronicznie poprzez
stronę internetową, która będzie dostępna
od 1 lipca 2021 r.
Kamil Heimrot
podinspektor ds. Gospodarki Komunalnej
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Sport

III Mały Memoriał im. Ireny Szewińskiej
Wspaniałe lekkoatletyczne święto odbyło się w sobotę 12 czerwca na Stadionie Miejskim im. Ireny Szewińskiej w Międzyzdrojach.
Trzy lata po śmierci wybitnej lekkoatletki odbył się III Mały Memoriał im. Ireny Szewińskiej.
Z awo d y, zo rg a n i zo wane przez Akademię
Lekkoatletyczną Międzyzdroje, Gminę Międzyzdroje oraz Pomorze
Zachodnie, przyciągnęły
zawodników z klubów
lekkoatletycznych z całego województwa zachodniopomorskiego.
W Memoriale wystartowali zawodnicy
w kategoriach U10, U12,
U14 oraz U16, którzy
w większości zaczynają
przygodę ze sportem.
Zawody stały na wyso-

Aniołki Chrobrego na podium
Aniołki Uczniowskiego Klubu Sportowego
CHROBRY Międzyzdroje znów zabłyszczały na arenie wojewódzkiej. W niedzielę
06.06.2021r. w Stepnicy odbyły się dwa
turnieje tenisa stołowego: Indywidualne
Mistrzostwa Województwa Skrzatek i Skrzatów (do 9 lat) oraz Indywidualne Otwarte
Mistrzostwa Województwa Juniorek i Juniorów (do 18 lat).
W turnieju dla najmłodszych nasze
dziewczynki pokazały wyższość nad resztą

zawodniczek zajmując całe podium. Zwyciężyła Martyna Makowczyńska drugie
miejsce zajęła Dagmara Tutak i trzecie Liwia
Romanowska.
W grze skrzatów Wojciech Celoch zajął
piękną piątą lokatę.
W turnieju juniorek w grze indywidualnej
zwyciężyła i zdobyła złoty medal 14-letnia
Oliwia Osińska, a kolejne złoto zdobyła
w grze mieszanej z kolegą z Wierzbięcina.W
kategorii gry mieszanej srebrny medal zdobył Jakub Kurek , który grał z koleżanką ze Szczecina. Medal dla Chrobrego
zdobyła również 13-letnia Magda
Idzik w grze podwójnej z partnerką ze
Szczecina. Maja Łukowska i Bohdana
Zhemelo zajęły czwarte miejsce.
Łącznie z zawodów UKS CHROBRY
Międzyzdroje wróciło z siedmioma
medalami.Gratulacje dla wszystkich
zawodników dla całego zespołu za
godne reprezentowanie klubu i miasta Międzyzdroje.
Wyjazd na zawody został ufundowany dzięki dotacji z miasta Międzyzdroje.
Zarząd UKS Chrobry
Międzyzdroje

Sukces Adriana!
W dniach 28.05.2021-29.05.2021 w Teresinie odbyły się Mistrzostwa Polski
Juniorów w zapasach w stylu wolnym.
W zawodach uczestniczyła rekordowa liczba zawodników w tej kategorii wiekowej
- 188 zgłoszonych z 57 klubów z całego
kraju! Wśród tych wszystkich zawodników
miasto Międzyzdroje i klub ASI BIELIK
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Międzyzdroje oraz sponsorów reprezentował nasz zawodnik Adrian Jaworski. Adrian,
po rocznej przerwie w startach, stoczył
bardzo mocne wyczerpujące i dobre walki
w najliczniej i najmocniej obsadzonej kategorii wagowej z zawodnikami z całego kraju
i ostatecznie uplasował się na wysokim
8. miejscu w Polsce!
ASI BIELIK

kim poziomie o czym świadczą wyniki
w poszczególnych kategoriach.
Zawodniczki i zawodnicy AL Międzyzdroje świetnie spisali się podczas zawodów
osiągając mnóstwo rekordów życiowych, na
podium stanęli:
Roksana Woźniak U10 skok w dal – 2,93m
PB, Miłosz Caban U10 skok w dal – 3,30m
PB, Faustyna Kmera U12 wzwyż – 111cm
PB, Nela Zygmunt U14 300m – 45,75s, Kacper Caban U14 100m – 14,19 PBs, Szymon
Kozłowski U16 300m – 43,25s PB, Piotr Soiński U16 300m – 43,79s PB, Zuzanna Ziomko
U16 300m – 43,02s PB, Amelia Skupin U16
skok w dal – 4,00m.
Zawody dofinansowane:
- z programu „Społecznik na lata 20192021 - Program Marszałkowski”,
- z budżetu Województwa Zachodniopomorskiego - Nagrody Marszałka Województwa,
- z budżetu Gminy Międzyzdroje w ramach wsparcia realizacji zadania w zakresie
prowadzenia sekcji lekkiej atletyki w Gminie
Międzyzdroje.
Zarząd AL Międzyzdroje

Udany występ
najmłodszych
zawodników
Chrobrego
13.06.2021r. w Stepnicy odbyły się Indywidualne Mistrzostwa Województwa w kategorii
żaków i żaczek (10-11 lat) w tenisie stołowym. Uczniowski Klub Sportowy CHROBRY
Międzyzdroje reprezentowało 6 zawodniczek i zawodników: Zosia Kochanek, Liwia
Romanowska, Martyna Makowczyńska,
Dagmara Tutak, Julian Bartkiewicz, Wojtek
Celoch.
Wszyscy godnie reprezentowali klub
i miasto pokazując klasę i kulturę na zawodach.
Na turnieju Zosia Kochanek zdobyła
dwa medale. Pierwszy w grze podwójnej
zajmując trzecie miejsce, natomiast drugi
za czwarte miejsce w grze indywidualnej.
Trzy zawodniczki przed Zosią odchodzą
w nowym sezonie do kategorii wyżej czyli
młodzik (12-13lat) czyli od nowego sezonu
Zosia zacznie jako numer jeden w naszym
województwie.  
Gratulacje dla wszystkich za świetną
atmosferę i serdeczne podziękowania dla
rodziców za wsparcie.
Zarząd UKS Chrobry Międzyzdroje
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Harmonogram odbioru odpadów komunalnych z terenów miejskich i wiejskich Gminy Międzyzdroje
dla nieruchomości zamieszkałych oraz dla nieruchomości w części zamieszkałych
i w części niezamieszkałych w okresie od 01.07.2021 r. do 31.08.2021 r.

tereny miejs k ie

Odpady komunalne niesegregowane (zmieszane)
(odpady komunalne stanowiące pozostałości po uprzednim wysegregowaniu frakcji odpadów)
Dzień tygodnia

Lokalizacja odbioru

poniedziałek
czwartek

Cicha, Dąbrówki, Garażowa, Wodziczki, Książąt Pomorskich, Plażowa, Poprzeczna, Spokojna, Sportowa, Wczasowa, Wesoła,
Wodziczki, Gryfa Pomorskiego, Kopernika, Kościuszki, Krasickiego, Krótka, Ludowa, Mickiewicza, Morska, Plac Neptuna,
Pomorska, Promenada Gwiazd, Rybacka, Światowida, Traugutta, 1000-lecia P.P, Zdrojowa, Bałtycka, Bohaterów Warszawy,
Bosmańska, Campingowa, Komunalna, Mieszka I, Myśliwska, Nowomyśliwska, Turystyczna

wtorek
piątek

Aleja Róż, Armii Krajowej, Bukowa, Dąbrowskiej, Gintera, Góra Filaretów, Kolejowa, Konopnickiej, Leśna, Lipowa, Niepodległości, Norwida, Orla, Orzeszkowej, Piaskowa, Piastowska, Plater, Polna, Przy Wodociągach, Skłodowskiej, Słowiańska,
Stroma,Usługowa, Ustronie Leśne, Wiejska, Wolińska, Zwycięstwa

Odpady komunalne segregowane (metale, tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe)
Odpady komunalne ulegające biodegradacji (odpady kuchenne ulegające biodegradacji z gospodarstw domowych,
odpady zielone)
poniedziałek
czwartek

Aleja Róż, Armii Krajowej, Cicha, Dąbrówki, Garażowa, Wodziczki, Książąt Pomorskich, Plażowa, , Poprzeczna, Spokojna,
Sportowa, Usługowa,Wczasowa, Wesoła, Wodziczki, Gryfa Pomorskiego, Kopernika, Kościuszki, Krasickiego, Krótka, Ludowa,
Mickiewicza, Morska, Polna, Plac Neptuna,Orla Pomorska, Promenada Gwiazd, Rybacka, Światowida, Traugutta, 1000-lecia
P.P, Zdrojowa, Bałtycka, Bohaterów Warszawy, Bosmańska, Campingowa, Komunalna, Mieszka I, Myśliwska, Nowomyśliwska,
Turystyczna, Zwycięstwa

wtorek
piątek

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

PA P I E R (odpady opakowaniowe z papieru i tektury, gazety i czasopisma)
03.07.2021 r., 10.07.2021 r., 17.07.2021r., 24.07.2021 r., 31.07.2021 r
07.08.2021 r., 14.08.2021 r., 21.08.2021 r., 28.08.2021 r.

1 x w tygodniu – sobota

S Z K ŁO (odpady opakowaniowe ze szkła, w tym butelki i słoiki po napojach i żywności, butelki po napojach
alkoholowych, szklane opakowania po kosmetykach)
07.07.2021 r., 14.07.2021r., 21.07.2021 r., 28.07.2021 r
04.08.2021 r., 11.08.2021 r., 18.08.2021 r., 25.08.2021 r.

1 x w tygodniu – środa

TERENY WIE JSKIE

Odpady komunalne niesegregowane (zmieszane)
(odpady komunalne stanowiące pozostałości po uprzednim wysegregowaniu frakcji odpadów)
02.07.2021 r. – piątek
od 05.07.2021 r. 1 x w tygodniu – środa

Biała Góra 8, Grodno II - III , Lubin, Wapnica, Wicko, Zalesie

Odpady komunalne niesegregowane (zmieszane)
Odpady komunalne segregowane (metale i tworzywa sztuczne)
02.07.2021 r. – piątek
od 05.07.2021 r. 1 x w tygodniu – wtorek

Biała Góra 8, Grodno II - III , Lubin, Wapnica, Wicko, Zalesie

Odpady komunalne ulegające biodegradacji
(odpady kuchenne ulegające biodegradacji z gospodarstw domowych, odpady zielone)
Biała Góra 8, Grodno II - III , Lubin, Wapnica, Wicko, Zalesie.

1 x w tygodniu – wtorek

PA P I E R (odpady opakowaniowe z papieru i tektury, gazety i czasopisma)
03.07.2021 r., 10.07.2021 r., 17.07.2021r., 24.07.2021 r., 31.07.2021 r.
07.08.2021 r., 14.08.2021 r., 21.08.2021 r., 28.08.2021 r.

1 x w tygodniu – sobota

S Z K ŁO (odpady opakowaniowe ze szkła, w tym butelki i słoiki po napojach i żywności, butelki po napojach
alkoholowych, szklane opakowania po kosmetykach)
07.07.2021 r., 21.07.2021 r.
04.08.2021 r., 18.08.2021 r.

co drugi tydzień – środa

Wioletta Sosińska Referat Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej
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OBWIESZCZENIE
o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla
części obrębów Wapnica, Wicko i Woliński Park Narodowy, gmina Międzyzdroje oraz o przystąpieniu
do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu planu
Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia
27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021 r.
poz. 741, 784), a także art. 29, art. 39 ust. 1,
w związku z art. 46 pkt 1 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie
środowiska oraz o ocenach oddziaływania
na środowisko (Dz. U. z 2021 r. poz. 247, 784)
zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską
w Międzyzdrojach Uchwały Nr XXXII/388/21
z dnia 25 lutego 2021 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego dla obszaru oznaczonego na załączniku graficznym
do uchwały, obejmującego części obrębów
Wapnica, Wicko i Woliński Park Narodowy
oraz o przystąpieniu do przeprowadzenia
strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, w tym sporządzenia prognozy oddziaływania na środowisko do projektu planu.

Zainteresowani mogą składać wnioski
dotyczące planu oraz uwagi i wnioski
w ramach procedury strategicznej oceny
oddziaływania na środowisko w terminie do
dnia 12 lipca 2021 r.
Wnioski do planu oraz uwagi i wnioski
w ramach procedury strategicznej oceny
oddziaływania na środowisko mogą być
wnoszone w formie papierowej na adres:
Urząd Miejski w Międzyzdrojach, ul. Książąt
Pomorskich 5, 72-500 Międzyzdroje lub
elektronicznej, w tym za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres:
um@miedzyzdroje.pl.
Wniosek do planu powinien zawierać
nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie
nieruchomości, której dotyczy.
Organem właściwym do rozpatrzenia
wniosków do planu oraz uwag i wniosków
w ramach procedury strategicznej oceny

oddziaływania na środowisko jest Burmistrz
Międzyzdrojów.
Z dokumentacją w sprawie można
zapoznać się w Urzędzie Miejskim w Międzyzdrojach, ul. Książąt Pomorskich 5,
pok. nr 8, w godzinach pracy urzędu (po
wcześniejszym umówieniu się telefonicznie
- tel. 91 32 75 651).
Informuję, że administratorem danych
osobowych jest Gmina Międzyzdroje reprezentowana przez Burmistrza Międzyzdrojów,
z siedzibą w Międzyzdrojach, przy ul. Książąt
Pomorskich 5, 72-500 Międzyzdroje, tel.91
32 75 631, e-mail. um@miedzyzdroje.pl.
Informacja na temat zasad ochrony danych
osobowych jest dostępna pod adresem:
https://bip.miedzyzdroje.pl/artykul/informacja-45.
Mateusz Bobek
Burmistrz Międzyzdrojów

Plaża przy wejściu B kierunek na lewo w stronę zachodnią

Plac przed Molo
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Projekt
„Życie jest jak jazda na rowerze.Żeby utrzymać równowagę, musisz poruszać się naprzód”.
Albert Einstein

Rozwój sieci tras rowerowych na Wyspie Wolin
W dniach 10-11 czerwca 2021 r. w Międzyzdrojach odbyła się konferencja polsko-niemiecka podsumowująca projekt INT 138 „Na dwóch kółkach
wokół Zalewu Szczecińskiego – polsko-niemiecki produkt turystyczny”, który uzyskał dofinansowanie w ramach programu.
To w ramach tego projektu na terenie naszej
gminy został jesienią oddany do użytku nowy
odcinek trasy rowerowej od ul. Gryfa Pomorskie-

go/Polna do m. Lubczewo – Wapnica. Trwa też
budowa nowej trasy rowerowej łączącej Wapnicę
z Wolinem. Planowany termin zakończenia prac
przewiduje się do końca września 2021 r.
W konferencji udział wzięli samorządowcy
z Powiatu Greifswald Vorpommern i Urzędu
Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego (organizator konferencji) oraz
gmin położonych wokół Zalewu Szczecińskiego.
Podczas konferencji Joanna Kiedrowska i Magda
Gołubska (pracownice Gabinetu Marszałka) za-

prezentowały „Strategię rozwoju trasy rowerowej
wokół Zalewu Szczecińskiego do roku 2030” dla
nowego projektu INT 174.
Nowe wyzwania, nowe
szanse rozwoju turystyki
rowerowej, jako produktu
turystycznego - pierwszego na terenie Euroregionu
Pomerania, kompletnego,
transgranicznego, który
wspiera Unia Europejska.
Bardzo ciekawy wykład
zaprezentowała też dr hab.
Magdalena Florek (Uniwersytet Ekonomiczny
w Poznaniu) „Marketing
w turystyce”. Wanda Nowotarska z Urzędu Marszałkowskiego przedstawiła „Stan prac nad trasami
rowerowymi w Województwie Zachodniopomorskim - obecny stan tras,
trasy w opracowaniu i budowie oraz plany na przyszłość w zakresie sieci tras
rowerowych” – trzeba poskładać te „puzle”, żeby
nasz region stał się atrakcyjny dla aktywnych i był
magnesem dla turystów.
Dla Gminy Międzyzdroje to wielka szansa
na realizację nowych wyzwań i innowacyjnych
rozwiązań dla rozwoju usług turystycznych,
w partnerstwie i przy wsparciu Samorządu
Województwa Zachodniopomorskiego.
Konferencja to nie tylko wykłady, prelekcje
i panele dyskusyjne, ale jak mówimy o aktywności
dla zdrowia i relaksu to dla uczestników (ok. 50

osób) został zorganizowany przejazd nową trasą
rowerową z Międzyzdrojów do Wapnicy i dalej
do Wolina, po będącej w trakcie budowy trasie
rowerowej. W prezentacji nowej trasy z Międzyzdrojów do Wolina udział wzięli: Olgierd Geblewicz
Marszałek Województwa, Anna Bańkowska
Członek Zarządu oraz wszyscy samorządowcy
biorący udział w tej ważnej dla regionu konferencji. Z Wapnicy do Wolina - trasa w budowie,
odcinkami trudna, piaszczysta, gdzie trzeba było
poprowadzić rower, ale nagrodą są piękne widoki
na Zalew Szczeciński i naturalne otoczenie, wśród
pól i lasów w Gminie Wolin. Już wkrótce (termin
zakończenia robót budowlanych ustalony został
na 30 września br.) będziemy mogli wybrać się
rowerem do Wolina np. do Skansenu Słowian
i Wikingów nowo wybudowaną ścieżką rowerową – to tylko 22 km.
Po połączeniu wszystkich odcinków po polskiej i niemieckiej stronie można będzie pokonać
łącznie 292,56 kilometrów trasy rowerowej (Pl
182,56 km i De 110 km) Wokół Zalewu Szczecińskiego.
Zalew Szczeciński to jedno z najbardziej atrakcyjnych miejsc dla turystyki rowerowej na Pomorzu Zachodnim. Zobaczyć wschodzące słońce
i budzące się wraz z nim do życia ptactwo, złapać
oddech wśród szumiących drzew, rozkoszować
się dziką przyrodą... to na takie niepowtarzalne
atrakcje i wspomnienia czekają rowerzyści i
ich oczekiwania nabierają realnych kształtów.
Do zobaczenia na trasie.
Jadwiga Bober
Referat Promocji, Kultury i Turystyki
UM Międzyzdroje
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