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Polski Gubin i niemiecki Guben - to dwa, 
piękne miasta, z którymi Międzyzdroje pla-
nują wejść w ścisłą współpracę. To kolejne 

Na spotkaniu z kolejnymi ,,partnerami”  Międzyzdrojów
partnerskie miasta, z którymi - poprzez 
współpracę - miasto będzie mogło  rozwijać 
swoją ofertę turystyczną, wzbogacać ofertę 

edukacyjną w szkołach oraz realizować 
ciekawe, wartościowe projekty unijne.  
W spotkaniu udział wzięli Bartłomiej Bart-
czak - burmistrz Miasta Gubin,  władze nie-
mieckiego Guben - Fred Mahro (burmistrz) 
i Krzysztof Zobylak (zastępca burmistrza) 
oraz nasi międzyzdrojscy włodarze.

- To było bardzo ciekawe spotkanie!  
Teraz my czekamy w Międzyzdrojach, bo 
wiemy, że taka współpraca to kolejne koło 
napędowe dla rozwoju naszego pięknego 
miasta - pod każdym względem. Tak zwane 
,,miasto partnerskie” jest bowiem formą 
współpracy pomiędzy miejscowościami na 
szczeblu kulturowym, edukacyjnym, sporto-
wym, gospodarczym i turystycznym – mówi 
Beata Kiryluk, zastępczyni burmistrza Mię-
dzyzdrojów.

Biuro Burmistrza Międzyzdrojów

W tym roku na początku czerwca mieliśmy 
wyjątkową okazję gościć w naszym mieście 
Annę Marię Anders, córkę gen. Andersa, 
której wizyta była związana z pomnikiem, 
który od kilku lat znajduje się w foyer MDK. 
Otwarta wystawa idealnie wkomponowała 
się do pomnika.

Prezentowana wystawa przybliża postać 
generała Władysława Andersa, ukazuje 
niezwykłą historię powstania pieśni pt. 
„Czerwone Maki”, a także przemarszu Armii 
Andersa, czy zdobycie klasztoru na Monte 
Cassino we Włoszech. W związku z obcho-
dami 78. rocznicy Bitwy pod Monte Cassino 
ekspozycja była zaprezentowana również w 
mieście Cassino we Włoszech.

Wystawa upamiętniająca 130-lecie urodzin 
generała Władysława Andersa
W 130.  rocznicę urodzin generała Władysława Andersa, czyli 11 sierpnia 2022 r., w Międzynarodowym Domu kultury w Między- 
zdrojach została otwarta wystawa poświęcona historii Armii Andersa. Pomysłodawcą i inicjatorem jej jest urząd Marszałkowski 
Województwa Łódzkiego. 

Wystawa odbywała się  do 17 sierpnia  
2022 r. 

29 lipca w Międzyzdrojach wystartował 
Baltic Race 2022, który jest imprezą dedy-

kowaną pasjonatom i miłośnikom moto-
ryzacji - przede wszystkim posiadaczom 

super sportowych samochodów klasy 
Premium, helikopterów, szybkich 
łodzi, czy skuterów wodnych.

Przy Alei Gwiazd pojawiło się 
ponad 40 luksusowych aut, które - 
dalej prowadzone przez helikoptery 
brzegiem Bałtyku -  podążyły w stronę 
Kołobrzegu.

- Cieszę się niezmiernie, że na-
sze miasto tętni życiem i że KAŻDY  
i w każdym wieku znajdzie tu coś dla  
siebie - mówi burmistrz Mateusz 
Bobek.

Biuro Burmistrza Międzyzdrojów

Jeden z najbardziej emocjonujących poranków tego lata!

Międzynarodowy Dom Kultury  
w Międzyzdrojach
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Prace na terenie oczyszczalni ścieków, któ-
rych celem jest modernizacja istniejących 
obiektów oczyszczalni, jej remont i rozbu-

We współpracy z miejscowym architektem 
(mieszkaniec Wicka), przy aprobacie miesz-

Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni- prace w toku!
dowa, przebiegają zgodnie z planem. Do 
tej pory przekazany został zmodernizowany 
obiekt sterowni, ukończony został również, 

przy współpracy 
z Enea Operator 
Sp. z o.o., pierw-
szy etap zmiany 
sposobu zasilania 
oraz wykonana 
została izolacja  
i zbrojenia, zabe-
tonowano płytę 
fundamentową. 
U r u c h o m i o n a 
została również  
przepompownia 
główna. W chwili 

Kolejny  grant dla Wicka!
z inicjatywy mieszkańców sołectwa oraz radnej Grażyny iwaszczyszyn wicko zyska 
nowy, piękny, zadbany teren przy zbiegu ulicy Kolonijnej i Żwirowej.

kańców, sołectwo przystąpiło do Konkursu 
Marszałka Województwa Zachodniopo-

obecnej  realizowane są kolejne etapy prac 
(m.in. kontynuacja montaży instalacji kana-
łów wentylacyjnych).

Kwota zadania to ponad 60 mln złotych, 
z czego blisko 40 mln gmina pozyskała  
z dofinansowania ze środków zewnętrznych. 
Resztę uzupełniono pożyczką z Narodowego 
Funduszu Ochrony Środowiska.

- Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni 
to jedno z najważniejszych przedsięwzięć  
w historii naszego miasta, którego realizacja 
posłuży kolejnym pokoleniom międzyzdrojan 
- podkreśla burmistrz Mateusz Bobek.

Przypominamy, że wykonawcą robót jest 
firma WTE Wassertechnik (Polska) Sp. z o.o.  
z siedzibą w Warszawie.

Biuro Burmistrza Miedzyzdrojów

morskiego Granty Sołeckie 2022 z projek-
tem ,,Rewitalizacja Skweru z Eko Studnią”.  
Sołectwo otrzymało maksymalną kwotę  
dofinansowania, tj. 15 tys. zł, pozostałe środ-
ki na realizację tego projektu w wysokości 
około 15 tys. zł zabezpieczono w budżecie 
Gminy.

W centrum so ł e c t wa 
powstanie piękny skwer z 
wieloma nasadzeniami i  ła-
weczkami. Dodajmy, że teren 
znajduje się przy ścieżce ro-
werowej, a więc rowerzyści 
będą mieli gdzie odpocząć. 
Co więcej, rekonstrukcji do-
czeka się istniejącą tu studnia, 
która niegdyś zaopatrywała 
mieszkańców w wodę.

Biuro Burmistrza 
Międzyzdrojów

Jak informowaliśmy wcześniej, Rada Miej-
ska w Międzyzdrojach wyraziła zgodę na 
zaciągnięcie pożyczki w Wojewódzkim 
Funduszu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej w Szczeci-
nie. Kwota w wysokości  2,5 mln 
złotych posłużyła na wymianę 
oświetlenia ulicznego na terenie 
miasta. Zmianą objęte zostały 
521 oprawy oświetleniowe, na-
leżące do ENEI oraz 489 opraw, 
będących w zasobie Gminy.
Wymiana na majątku gminy 
została zakończona, natomiast 
wymiana opraw na majątku 
Enea ma się ku końcowi.

- Nasi sąsiedzi: Kamień Pomor-
ski czy Dziwnów, przeprowadzili już moderni-
zacje tego typu. Czas i na nas. Wyposażenie 
Gminy w nowoczesne oświetlenie przyniesie 

Wymiana oświetlenia w Gminie dobiega końca!
Gmina Międzyzdroje doczekała się kolejnej inwestycji, która bez wątpienia przyniesie nam wszystkim znaczne oszczędności. Pod 
koniec lutego br. Mateusz Bobek, burmistrz Międzyzdrojów, podpisał umowę na modernizację oświetlenia na terenie naszej gminy 
(należącego do gminy i eNea) z wykonawcą, wyłonionym w drodze przetargu. 

nam znaczne oszczędności. Biorąc pod uwagę 
rosnące opłaty za media, nie ulega wątpli-
wości, że podjęta przez Radę Miejską decyzja 

była jak najbardziej zasadna. Przepraszamy 
jednocześnie, że w trakcie wymiany oświetle-
nia pojawiały się przejściowe problemy z jego 

funkcjonowaniem. Wynikały one z konieczno-
ści dostosowania przestarzałej sieci zasilającej 
z nowymi oprawami. Mam nadzieję, że do 

momentu dotarcia tego 
Informatora do Państwa rąk 
podstawowe  przeszkody 
z tym związane zostaną 
trwale usunięte - mówi 
burmistrz Mateusz Bobek.

Przypominamy, że wy-
mianą oświetlenia zajęła 
się (wyłoniona w drodze 
przetargu)  Firma ITINET 
R.Wojniusz, R.Wojniusz 
s.c. z Zielonej Góry, która 
przedstawiła najkorzyst-
niejszą ofertę, wyceniając 

roboty na kwotę 1 238 548.50 zł.
Biuro 

Burmistrza Międzyzdrojów
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Międzyzdrojska Karta Mieszkańca funkcjo-
nuje już od roku i ma się całkiem dobrze. 
Jak informuje burmistrz Mateusz Bobek:  
-  Z naszej ewidencji wynika, że łącznie  
w ciągu całego roku wydaliśmy 2 144 kart, któ-
re teraz mieszkańcy przedłużają na kolejny rok. 
Do programu zgłosiło się 38 firm oferujących 
swoje usługi ze zniżką w ramach posiadania 
MKM, jednakże 2 z nich nie przedłużyły swojej 
oferty. Są to Hotel Vestina oraz Salon fryzjerski 
„Kameleon”. Sezon w pełni, lecz my nie zwalnia-
my tempa. Mamy kolejnych zainteresowanych, 
którzy dołączają do zacnego grona Partnerów  
Międzyzdrojskiej Karty Mieszkańca. 

Wśród partnerów MKM, którzy 20 lipca 
br. w nowej siedzibie urzędu przy ul. Plac 
Ratuszowy 1 podpisali porozumienia part-
nerskie, są:

• Dorota Siwińska, która prowadzi indy-
widualny gabinet kosmetyczny „Sei Bello”, 
w hotelu Wolin przy ul. Nowomyśliwskiej 
76.Właścicielka proponuje 15% rabat na 

wszystkie zabiegi oraz 10% zniżki na zakup 
kosmetyków. Oferta obowiązuje do odwo-
łania. 

• Katarzyna Gołos -  jest naszym Partnerem 
od roku i jako jedna z pierwszych oferowała 
swoje usługi dla posiadaczy karty. Przypo-
mnijmy: 20% rabatu na zakup biletów do Pla-
netarium i Gabinetu Figur Woskowych oraz 
10% rabatu na zakup biletów w kinie Ewa. 
Podczas spotkania pani Katarzyna stwier-
dziła: - Rozszerzam swoją ofertę usługową  
w ramach MKM o nowo powstały pub 
„Gwiazdorska”, usytuowany przy Gabinecie 
Figur Woskowych i zachęcam do skorzystania  
z naszej oferty. Proponuję 15% zniżkę na cały 
asortyment, do odwołania.

• Już od 10 lat w sezonie letnim Cezary 
Siwek wraz z żoną realizują swoje dziecięce 
marzenia, tworząc makiety z klocków lego. 
Wystawa znajduje się w hotelu Vienna 

Nowi Partnerzy Międzyzdrojskiej Karty Mieszkańca
House Amber Baltic i cieszy się ogromnym 
powodzeniem wśród odwiedzających 
Międzyzdroje turystów. W ramach podpisa-
nego porozumienia do 2023 roku, w czasie 
funkcjonowania wystawy można korzystać  
z zakupu biletów wstępu z 50% zniżką.  

• Na spotkaniu nieobecna była właści-
cielka, salonu optycznego „Punkt Widzenia” 
w Świnoujściu - Małgorzata Staś,  która  
w ramach podpisanego Porozumienia ofe-
ruje 15% rabat na okulary korekcyjne i 20% 
rabat na okulary przeciwsłoneczne. Oferta 
obowiązuje do odwołania. 

Przypominamy, iż wszystkie oferty part-
nerskie w ramach Międzyzdrojskiej Karty 
Mieszkańca szczegółowo określone są na 
stronie www.karta.miedzyzdroje.pl 

Zapraszamy również do składania wnio-
sków na Międzyzdrojskie Becikowe oraz Bon 
Seniora.

anetta czyżak
UM Międzyzdroje

Harcerskie Ogłoszenie
Szanowne druhny i druhowie! Drodzy Mieszkańcy!

Zuchy i harcerze przygotowują się do wielkiego wyda-
rzenia, czyli do jubileuszu 75–lecia działalności harcerskiej 
w Międzyzdrojach, które odbędzie się 10 września 2022 r. 
na terenie dawnej szkoły przy ul. Kolejowej 33 w Między- 
zdrojach. Podczas całodniowych uroczystości będzie także 
możliwość zwiedzania wystawy poświęconej międzyzdroj-
skiemu harcerstwu, składającej się ze zdjęć, mundurów, 
naszywek, proporców i sztandarów oraz innych ciekawych 
pamiątek. 

Jeżeli posiadacie w swoim zaciszu domowym zdjęcia, 
kroniki, mundur z drużyny, książeczki harcerski lub inne harcerskie przedmioty to serdecznie zapraszamy do 
kontaktu z Komendą X Szczepu „Gniazdo” ZHP tel. 691 262 432 lub 535 193 453.

Czuwaj!
X szczep „Gniazdo” zHP w Międzyzdrojach
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Znajdują się przy głównych szlakach - ścież-
kach rowerowych VeloBaltica (R-10) i Wokół 
Zalewu Szczecińskiego: przy ul. Polnej/róg 
ul. Gryfa Pomorskiego, vis a vis Bunkra V-3 
w Wicku ul. Nadbrzeżna oraz przy Informa-

Międzyzdroje przyjazne rowerzystom!
Nic tak nie psuje wycieczki jak niespodziewana awaria roweru. Brak powietrza w oponie, zerwany łańcuch, czy niesprawne  
hamulce. Dla miłośników wycieczek rowerowych dużym udogodnieniem będzie możliwość samodzielnego naprawienia roweru, 
bez szukania stacji naprawczych. z myślą o nich zamontowaliśmy trzy nowoczesne, samoobsługowe stacje do naprawy rowerów.

Rowerzyści mogą już korzystać z trzech stacji naprawy rowerów

Szkoła przy Leśnej zyskuje  piękny 
teren dedykowany dzieciom
Prace przy szkole przy ulicy Leśnej trwają na całego. Oprócz utwar-
dzenia terenu już niedługo pojawią się tu fantastyczne sprzęty do 
zabaw edukacyjnych, drewniana rekreacyjna wiata, siedziska w for-
mie amfiteatralnej wbudowane w skarpę, duża ławka w kształcie łuku  
i drewniane skrzynie na uprawy. Jednocześnie budowana jest bieżnia 
lekkoatletyczna. Bieżnia (długość 52,0 m, szerokość 2,0 m, całkowita 
powierzchnia 104,0 m2), dwutorowa z oznaczeniem do biegu na 
dystansie 40,0 m, będzie jednocześnie rozbiegiem dla skoków w dal. 

Autorem projektu 
jest Rafał Błocian. 

Przypominamy, 
że wartość prac 
budowy bieżni to 
koszt 125 854,46 zł 
brutto, a jej po-
wstanie realizowa-
ne jest w ramach 
Budżetu Obywa-
telskiego.

- Nasze szkoły 
zasługują na jak 

najlepsze wyposażenie, nie tylko wewnątrz budynku. Porządna sala 
gimnastyczna, jaka powstanie lada moment w Wapnicy i wymarzona 
bieżnia przy SP 1 to perły w koronie naszego pięknego miasta – mówi 
Burmistrz Mateusz Bobek.

Dodajmy, że wewnątrz budynku również realizowane są prace 
remontowe - szkoła zyskuje nowe łazienki dla uczniów i nauczycieli.

Biuro Burmistrza Międzyzdrojów

Prace przy budowie nowoczesnej 
sali gimnastycznej w Wapnicy 
realizowane zgodnie z harmonogramem  
Sala gimnastyczna  przy Szkole Podstawowej nr 2 w Wapnicy 
powoli nabiera kształtu. Zakończone zostały roboty ziemne i sta-
wiane są pierwsze ściany. Przed nami kolejne etapy tj.: zewnętrzne 
instalacje do sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej, gazowej  
i elektroenergetycznej.

- Jestem pewien, że budowa sali przy szkole to dopełnienie oferty 
edukacyjnej dla społeczności szkolnej, które umożliwi wprowadzenie 
szerokiej gamy zajęć i programów sportowo-rekreacyjnych . Wierzę, że to 
miejsce będzie również wykorzystywane do promowania w środowisku 

lokalnym idei zdro-
wego i aktywnego 
st ylu ż ycia oraz 
wspólnej integracji. 
Cieszę się również, 
że, jak dotąd, prace 
przy budowie sali 
przebiegają bezpro-
blemowo - mówi 
burmistrz Mateusz 
Bobek.

Obiekt będzie 
przystosowany  dla 
osób z  niepełno-
sprawnościami , 

poruszających się na wózkach inwalidzkich. Koniec prac przewi-
dziano na maj 2023 roku. Kwota przeznaczona na realizację zadania 
to  3 505 525,79 zł.

Biuro Burmistrza Międzyzdrojów

cji Turystycznej ul. Promenada Gwiazd 2. 
Samoobsługowe stacje napraw rowerów 
oferują zestaw narzędzi i pompkę rowero-
wą na wszystkie rodzaje zaworów. Możliwe 
też jest zwieszenie roweru w specjalnym 

uchwycie na 
czas napra-
w y.  Stacje 
mogą służyć 
nie tylko ro-
werzystom, 
mogą z nich 
k o r z y s t a ć 
opiek uno -
w i e  o s ó b 
n i e p e ł n o -
sprawnych 
dla serwisu 
w ó z k ó w 
oraz rodzice 
d o  n a p ra -
wy wózków 
dziecięcych. 
Zapraszamy 
do korzysta-
nia.

Jest nam też niezmiernie miło przekazać 
Państwu, iż Miejska Informacja Turystyczna 
w czerwcu br. uzyskała Certyfikat – „Miejsce 
Przyjazne Rowerzystom w województwie 
zachodniopomorskim”  i została włączo-
na do nowej aplikacji w systemie iOS  
z wszystkimi trasami rowerowymi Pomorza 
Zachodniego – www.rowery.wzp.pl.

Aplikacja zawiera aktualne przebiegi 
tras rowerowych Pomorza Zachodniego, 
w tym VeloBaltica (Euro Velo 10/13, R-10), 
trasę Pojezierzy Zachodnich, Blue Velo, 
Stary Kolejowy Szlak i trasę Wokół Zalewu 
Szczecińskiego. Przy trasach zaznaczone 
są i opisane warte uwagi obiekty i miejsca 
przyjazne rowerzystom. Niektóre z obiek-
tów opatrzone są panoramami sferycznymi.

Aplikacja jest bezpłatna i dostępna 
w trzech wersjach językowych: polskiej, 
angielskiej i niemieckiej do pobrania  
w AppStore oraz Google Play.

Wybierz się w niezapomnianą wycie- 
czkę rowerem przez Pomorze Zachodnie  
- zapraszamy!

Jadwiga Bober
Referat Promocji, Kultury i Turystyki
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W 2022 roku Ministerstwo Kul-
tury i Dziedzictwa Narodowego 
przyznało Miejskiej Bibliotece 
Publicznej im. Jana Kochanow-
skiego w Międzyzdrojach dota-
cję na zakup nowości w ramach 
realizacji „Narodowego Progra-
mu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. 
na lata 2021-2025 Priorytet 1 
„Poprawa oferty bibliotek pu-

blicznych”, Kierunek interwen-
cji 1.1 „Zakup i zdalny dostęp 
do nowości wydawniczych”.  
W bieżącym roku jest to kwota 
7 000,00 zł.

Zadanie zostanie zrealizo-
wane ze środków finansowych 
Ministra Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego w ramach Naro-
dowego Programu Rozwoju  

B u d i m e x 
dla Ukrainy
Trwająca od lutego br. trudna 
sytuacja angażuje wiele osób 
do bezinteresownej pomo-
cy. Wspólnie podejmowane 
działania sprawiają, że razem 
możemy zmieniać świat. Fir-
ma Budimex S.A. przekazała 
darowiznę na zakup posiłków 
dla uchodźców z Ukrainy. Za 
przekazaną kwotę zapewnio-
no posiłki dla 13-osobowej 
rodziny zamieszkującej w Lu-
binie. Bardzo dziękujemy za 
tak ogromne wsparcie.

Międzyzdrojskie Stowa-
rzyszenie „RODZINA” zajęło 
się techniczną stroną przed-
sięwzięcia. W sprawę zaan-
gażowali się również Sołtys 
Wapnicy oraz Piotr Oleksy, za 
co bardzo dziękujemy.

Międzyzdrojskie 
stowarzyszenie 

„roDziNa"

Wystarczy zabrać ze sobą kilka 
niepotrzebnych ubrań (czy-
stych,  niezniszczonych) oraz 
dodatki: torebkę, biżuterię itp. 
i wymienić je na lepszy model. 
Tego typu działania to świetny 
sposób na życie wg. ekologicz-
nej zasady „zero weste”, która 
polega na wybieraniu zdrowej 
żywności i generowaniu jak 
najmniej odpadów. Zgłoszenia  
(w celu przygotowania stoisk) 
należy dokonać do 7 września 

Dofinansowanie dla Biblioteki w Międzyzdrojach w 2022 roku

„Zakup i zdalny dostęp do nowości wydawniczych”

„Szafing – szafy melodia” 
Międzyzdrojskie stowarzyszenie „rodzina” oraz Miejska Biblioteka Publiczna w Międzyzdrojach 
w ramach projektu „roDziNa” do zadań specjalnych zapraszają do wzięcia udziału w bezgo-
tówkowej wymianie odzieży pt. „szafing – szafy melodia”. akcja odbędzie się 9 września 2022 r.  
w godz. 15.00-18.00 w międzyzdrojskiej bibliotece.

Bezgotówkowa wymiana odzieży

2022 r. telefonicznie: 91 32 
80 442, mailowo:  biblioteka.
miedzyzdroje@poczta.inter-
netdsl.pl bądź osobiście w bi-
bliotece. 

Jeżeli osoby z niepełno-
sprawnością ruchową chciałyby 
wziąć udział w inicjatywnie, pro-
simy o wcześniejsze zgłoszenie 
takiej informacji.

Akcja odbywa się w ramach 
„Programu Społecznik 2022-
2024”. Program został zainicjo-

Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-
2025

O nowościach zakupio-
nych w ramach ww. programu 
na bieżąco poinformujemy                     
czytelników na profilu biblioteki 
na portalu społecznościowym 
Facebook oraz na stronie www.
biblioteka.miedzyzdroje.pl.

Bibliotekarze

wany przez Marszałka Woje-
wództwa Zachodniopomor-
skiego. Pomysłodawcą projektu 
„Rodzina do zadań specjalnych” 
jest Andżelika Gałecka, dyrektor 
międzyzdrojskiej biblioteki oraz 
członek Międzyzdrojskiego Sto-
warzyszenia „Rodzina”. 

@PomorzeZachodnie @Pomo-
rzeZachodnieNews #Pomorze-
Zachodnie #ProgramSpołecznik 
#społecznik #KARR.

Bibliotekarze
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 Kultura, oświata

Informujemy, że w międzyzdrojskiej
bibliotece są już dostępne książki
w języku ukraińskim dla dzieci, młodzieży
oraz dorosłych. 

KSIĄŻKI
W JĘZYKU
UKRAIŃSKIM
W MIEJSKIEJ BIBLIOTECE
PUBLICZNEJ
W MIĘDZYZDROJACH

"RODZINA" DO ZADAŃ SPECJALNYCH

Program zainicjowany przez Marszałka Województwa
Zachodniopomorskiego
"Społecznik 2022-2024"

SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO WYPOŻYCZALNI!

W wakacje zorganizowane zostały 3 tur-
nusy półkolonijne dla uczniów szkół pod-

stawowych z miasta i gminy. Skorzystało  
z nich w sumie 74 dzieci. Zaczęliśmy 4 lipca,  
a skończyliśmy 12 sierpnia. Wychowawcy 
zorganizowali dzieciom pobyt od godz. 7:00 
do 15:00. Zależnie od pogody była plaża, 
spacery, gry i zabawy, mini-seanse filmowe, 
zabawy na boisku szkolnym lub w hali.  
W pakiecie były również 3 pyszne posiłki 
przygotowane przez panie kucharki ze szko-
ły. Wypoczynkowi towarzyszyły rozmaite 
atrakcje, sponsorowane przez miejscowe fir-
my, za które jako organizatorzy chcemy ser-
decznie podziękować. Naszymi darczyńcami 
byli: Jagoda i  Marek Stępień - Oceanarium, 
Paweł Herodziński- atrakcje na plaży i morzu, 
Grzegorz  Komorowicz - lunapark KOMAR, 
Aleksandra Andraszewicz - Lewandowska- 
warsztaty „Chemia na wesoło”, biblioteka 

– organizacja warsztatów, Międzynarodowy 
Dom Kultury - gra w bingo.

Dziękujemy również za miłe słowa pły-
nące ze strony rodziców, którym taka forma 
opieki nad dziećmi ułatwiła organizację 
wakacji.

 organizatorzy

OTWARCIE NOWEJ SIEDZIBY BIBLIOTEKI – 22.09.2022
serdecznie zapraszamy wszystkich mieszkańców Międzyzdrojów, sąsiednich miejscowości oraz turystów na huczne 
otwarcie nowej siedziby Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Jana Kochanowskiego w Międzyzdrojach, która od 22 wrze-
śnia 2022 będzie znajdowała się w ratuszu Miejskim (Plac ratuszowy 1). 

Od godziny 13:00 bibliotekarze będą 
oprowadzać naszych czytelników po 
nowej siedzibie a o 18:00 zapraszamy 
na koncert QUEENS OF VIOLIN, który 
zaprezentuje wielkie przeboje muzyki 
klasycznej, rozrywkowej i filmowej  

- Od Vivaldiego i Bacha aż po Piratów  
z Karaibów i Jamesa Bonda! Prace nad urzą-
dzaniem nowej bibliotecznej przestrzeni 
idą pełną parą, by 22 września 2022 r. był 
prawdziwym świętem biblioteki i czytelni- 
ctwa. Otwieramy dla Państwa siedzibę no-

woczesną, dostępną, zaprojektowaną 
i wyposażoną na miarę europejskich 
rozwiązań wizualnych i funkcjonal-
nych, po prostu „Międzyzdrojską 
Bibliotekę dla Każdego”.

Bibliotekarze 

PÓLKOLONIE W MIĘDZYZDROJACH
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Uchwały Rady Miejskiej
Podczas  L Sesji Rady Miejskiej w Międzyzdrojach ,,na wniosek” w dniu 19.07.2022 r. 

podjęto następujące uchwały:

ucHwaŁa Nr l/599/22 
w sprawie zmiany budżetu i zmian  

w budżecie na rok 2022
W niniejszej uchwale proponuje się zmniej-

szenie dochodów o kwotę 20 060,74 zł w tym: 
dochodów bieżących o kwotę 130,00 zł,  
dochodów majątkowych o kwotę 19 930,74 zł  
i zwiększenie wydatków na kwotę 1 246 
883,50 zł. Wydatki zwiększa się o kwotę  
1 440 013,50 zł (wydatki bieżące 1 020 
176,00 zł, wydatki majątkowe 419 837,50 zł) 
i zmniejsza się wydatki o kwotę 193 130,00 zł  
(wydatki bieżące 70 130,00 zł, wydatki 
majątkowe 123 000,00 zł). Zmiany polegają 
między innymi na:

1/ zmniejszeniu dochodów majątkowych 
w kwocie 19 930,74 zł dotyczących środków 
z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program 
Inwestycji Strategicznych w związku z plano-
wanym dochodem w roku 2022 w kwocie 
4 000 000 zł i w roku 2023 w kwocie 4 000 
000 zł (zwiększenie planowanego dochodu 
w roku 2023 o kwotę 19 930,74 zł); 

2/ zmniejszeniu dochodów bieżących  
w kwocie 130,00 zł w związku ze zmianą 
kwoty zwiększenia części oświatowej 
subwencji ogólnej na rok 2022 dla Miasta  
i Gminy Międzyzdroje na realizację pod-
wyżek dla nauczycieli od 1 maja 2022 r.  
i zmniejszeniu wydatków bieżących w kwo-
cie 130,00 zł na wynagrodzenia nauczycieli 
w Szkole Podstawowej nr 1; 

3/ zwiększeniu wydatku w kwocie 148 
716,00 zł z przeznaczeniem na dopłaty z bu-
dżetu Gminy Międzyzdroje do cen zbiorowe-
go odprowadzania ścieków z nieruchomości;

4/ zwiększeniu wydatku o kwotę 150 
000 zł na zadanie „Wybudowanie farmy 
fotowoltaicznej na zrekultywowanym skła-
dowisku odpadów”- kaucja na poczet opłaty 
przyłączeniowej pola fotowoltaicznego  
o mocy 5 MWh,

5/ zwiększeniu wydatku w kwocie 123 
000,00 zł na realizację zadania „Budowa 
drogi na działkach: 10/1; 10/2; 15; 16/1; 21/8; 
17/5; 17/2; 17/6; 21/11; 21/13; 21/9; 21/15; 
7/24; 21/10; 21/16; 21/17; 7/33; 21/19; 83/12; 
83/13; 21/20; 83/6; 82/1; 551/9 oraz zmniej-
szeniu wydatku na kwotę 123 000,00 zł  
w związku ze zmianą nazwy zadania; 

6/ zwiększeniu wydatku majątkowego 
na kwotę 70 000,00 zł z przeznaczeniem na 
remonty w mieszkaniowym zasobie gminy 
i zmniejszeniu wydatku bieżącego w kwocie 
70 000,00 zł na remonty w mieszkaniowym 
zasobie gminy; 

7/ zwiększeniu wydatku na kwotę  
2 460,00 zł z przeznaczeniem na czynsz 
dzierżawny w związku z zamiarem zawarcia 
przez Gminę Międzyzdroje ze Skarbem 
Państwa Państwowym Gospodarstwem 
Leśnym Lasy Państwowe Nadleśnictwo 

Międzyzdroje umowy dzierżawy gruntów 
leśnych przeznaczonych w planie miejsco-
wym zagospodarowania przestrzennego na 
drogę publiczną, stanowiących część działek 
nr 163/7 i 164/1 obręb 16 m. Międzyzdroje  
o powierzchni 0,6148 ha na cele projektowe; 

8/ zwiększeniu wydatku na kwotę  
72 500,00 zł na zakup mebli do nowej siedzi-
by Urzędu Miejskiego; 

9/ zwiększeniu wydatku na kwotę  
10 000,00 zł na zakup materiałów papierni-
czych do sprzętu drukarskiego; 

10/ zwiększeniu wydatku na kwotę  
16 000,00 zł na wdrożenie aplikacji MPZP 
do automatycznego generowania wypisów 
i wyrysów z dokumentów planistycznych; 

11/ zwiększeniu wydatku na kwotę  
30 000,00 zł z przeznaczeniem na adaptację 
pomieszczeń w nowej siedzibie Urzędu 
Miejskiego;

12/ zwiększeniu wydatku na kwotę  
61 500,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie 
kosztów zarządzania nieruchomością zabu-
dowaną budynkiem administracji publicznej 
przy Placu Ratuszowym; 

13/ zwiększeniu wydatku na kwotę  
150 000,00 zł na pokrycie kosztów utrzyma-
nia nieruchomości zabudowanej budynkiem 
administracji publicznej przy Placu Ratu-
szowym; 

14/ zwiększeniu wydatku w kwocie  
6 837,50 zł na realizację zadania pn. ”Rewi-
talizacja skweru z ekostudnią” na pokrycie 
wkładu własnego;

15/ zwiększenie wydatku w kwocie  
24 000,00 zł z przeznaczeniem na zwiększe-
nie dotacji na dowożenie uczniów niepeł-
nosprawnych z terenu Gminy Międzyzdroje 
do Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-
-Wychowawczego w Ostromicach; 

16/ zwiększeniu wydatku na kwotę  
35 000,00 zł w związku z planowaną re-
alizacją usługi polegającej na wykonaniu 
muralu na terenie Szkoły Podstawowej nr 1 
w Międzyzdrojach; 

17/ zwiększeniu wydatku na kwotę  
40 000,00 zł na zakup systemu do zarzą-
dzania infrastrukturą oświetleniową Gminy 
Międzyzdroje; 

18/ zwiększeniu wydatku na kwotę 500 
000,00 zł na zwiększenie dotacji podmioto-
wej dla Międzynarodowego Domu Kultury.

W związku z powyższymi zmianami 
zwiększa się planowany deficyt budżetu gmi-
ny  o 1 266 944,24 zł i wynosi 51 345 610,57 zł,  
który zostanie pokryty przychodami pocho-
dzącymi z wolnych środków, jako nadwyżki 
środków pieniężnych na rachunku bieżącym 
budżetu, wynikających z rozliczeń wyemito-
wanych papierów wartościowych, kredytów 
i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 3 690 
968,93 zł, z pożyczek w kwocie 13 422 438,11 zł,  

z nadwyżki budżetu z lat ubiegłych w kwocie 
27 291 172,28 zł, z niewykorzystanych środ-
ków pieniężnych wynikających z rozliczenia 
dochodów i wydatków nimi finansowanych 
związanych ze szczególnymi zasadami wy-
konywania budżetu określonymi w odręb-
nych ustawach w kwocie 6 909 793,56 zł oraz 
z niewykorzystanych środków pieniężnych 
wynikających z rozliczenia środków określo-
nych 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 l/600/22
w  s p raw i e  z m i a ny  u c hwa ł y  N r 

Xliii/501/21 rady Miejskiej w Między- 
zdrojach z dnia 21 grudnia 2021 roku 
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy 
Międzyzdroje na 2022 rok

W niniejszej uchwale zmienia się treść  
5 załączników.

ucHwaŁa Nr l/601/22
w  s p raw i e  z m i a ny  u c hwa ł y  n r 

Xliii/502/21 rady Miejskiej w Między- 
zdrojach z dnia 21 grudnia 2022 r.  
w sprawie wieloletniej prognozy fi-
nansowej Gminy Międzyzdroje na lata 
2022-2042.

W uchwale dokonuje się zmiany 3 za-
łączników. 

ucHwaŁa Nr l/602/22
w sprawie wyrażenia zgody na sprze-

daż nieruchomości
W związku ze złożonym wnioskiem  

o nabycie terenu gminnego, stanowiącego 
niezabudowaną działkę nr 121/4, obręb  
20 miasta Międzyzdroje, o powierzchni  
11 m², na poprawienie warunków zagospo-
darowania posiadanej nieruchomości przy-
ległej, stanowiącej działkę nr 121/1 obręb 
20 miasta Międzyzdroje przy ul. Plażowej 
4, proponuje się przeznaczyć do sprzedaży 
ww. działkę gminną w trybie bezprzetargo-
wym. Przedmiotowa działka nie jest objęta 
miejscowym planem zagospodarowania 
przestrzennego. Posiada niewielką po-
wierzchnię 11 m2 oraz wymiary niepozwala-
jące na zabudowę jako samodzielna działka, 
również ze względu na głębokość ok. 6 m  
i brak możliwości ustalenia linii zabudowy 
w sposób pozwalający na wykonanie na 
jej terenie jakiejkolwiek zabudowy. Posiada 
kształt trójkąta i wymiary ok. 3 m w najszer-
szym miejscu. Położona jest bezpośrednio 
przy granicy gminnej drogi publicznej ul. 
Plażowej, przez działkę odbywa się aktu-
alnie wjazd na tren działki nr 121/1, do 
której przylega i której właściciel wystąpił 
o jej dokupienie na poprawienie warunków 
zagospodarowania swojej nieruchomości. 
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24.08.22r. - Jędrzej SZERSZEŃ
31.08.22 r. - Krzysztof SZLASKI

07.09.22 r. - Filip SZYSZKOWSKI

14.09.22 r. - Ewa AKSMAN

21.09.22 r. - Iwona CZYŻ

PlaN DyŻurÓw 
raDNycH raDy MieJsKieJ 

w MiĘDzyzDroJacH
DyŻury oDBywaJĄ siĘ w KaŻDĄ 
śroDĘ oD GoDz. 15.30 Do 16.30  
w urzĘDzie MieJsKiM,   Plac ratu-
szowy 1 – PoKÓJ Nr 101 - 102

 W celu usprawnienia  dyżurów,  uprzejmie 
prosimy o wcześniejsze umawianie się 
na spotkania  z radnymi  za pośrednic-
twem biura RM, kontakt   tel. 91 3275647,   
e-mail: rada_miejska@miedzyzdroje.pl

1. PrzewoDNiczĄcy raDy MieJsKieJ 
– Jan wĘGlorz
przyjmuje w czwartki w 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 w godz. 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 w godz. 17.00 - 18.00
e-mail mariusz_samolyk@miedzyzdroje.pl, 
nr kontaktowy: tel. 795 862 643.

I N F O R M A C J A 
INFORMUJĘ, że, zgodnie z regulaminem nadawania tytułów „Zasłużony dla Mię-

dzyzdrojów” i „Honorowy Obywatel Międzyzdrojów”, ustanowionym uchwałą  Rady 
Miejskiej w Międzyzdrojach Nr XLIX/526/18 z dnia 28 września 2018 r., Przewodni-
czący Rady Miejskiej przyjmuje do dnia 30 września 2022 r.  zgłoszenia kandydatur 
do obydwu tytułów. 

Zgłoszenia takie mogą składać: Burmistrz Międzyzdrojów, Przewodniczący Rady, 
Komisje Rady,  kluby radnych oraz grupa radnych, jednostki pomocnicze, jednostki 
organizacyjne, organizacje społeczne, stowarzyszenia, związki zawodowe działające 
na terenie Międzyzdrojów, grupa co najmniej 100 mieszkańców Gminy.

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

Jan węglorz
Przewodniczący Rady Miejskiej

ucHwaŁa Nr l/603/22
w sprawie wyrażenia zgody na sprze-

daż nieruchomości
W związku ze złożonym wnioskiem  

o nabycie terenu gminnego, stanowiącego 
niezabudowaną działkę nr 121/5 obręb 20 
miasta Międzyzdroje, o powierzchni 27 m², 
na poprawienie warunków zagospodaro-
wania posiadanej nieruchomości przyległej, 
stanowiącej działkę nr 121/2 obręb 20 miasta 
Międzyzdroje przy ul. Plażowej 4a, proponu-
je się przeznaczyć do sprzedaży ww. działkę 
gminną w trybie bezprzetargowym. Przed-
miotowa działka nie jest objęta miejscowym 
planem zagospodarowania przestrzennego. 
Posiada niewielką powierzchnię 27 m2 oraz 
wymiary nie pozwalające na zabudowę jako 
samodzielna działka, również ze względu na 
głębokość ok. 6 m i brak możliwości ustale-
nia linii zabudowy w sposób pozwalający na 
wykonanie na jej terenie jakiejkolwiek zabu-
dowy. Położona jest bezpośrednio przy gra-
nicy gminnej drogi publicznej ul. Plażowej, 
przez działkę odbywa się aktualnie wjazd 
na tren działki nr 121/2, do której przylega  
i której właściciel wystąpił o jej dokupienie 
na poprawienie warunków zagospodarowa-
nia swojej nieruchomości.

ucHwaŁa Nr l/604/22
w sprawie wyrażenia zgody na sprze-

daż nieruchomości
W związku ze złożonym wnioskiem  

o nabycie terenu gminnego, stanowiącego 
działkę nr 421, obręb 19 miasta Międzyzdro-
je, o powierzchni 148 m², na poprawienie 
warunków zagospodarowania posiadanej 
nieruchomości przyległej, stanowiącej 
działki nr 417/3 i 417/4 obręb 19 miasta 
Międzyzdroje i zapewnienia jej dostępu do 
drogi publicznej, proponuje się przeznaczyć 
do sprzedaży ww. działkę gminną w trybie 
bezprzetargowym. Przedmiotowa działka 
jest objęta miejscowym planem zago-
spodarowania przestrzennego, podjętym 
uchwałą nr XLVIII/481/14 Rady Miejskiej  

w Międzyzdrojach z dnia 28 stycznia 2014r. 
w sprawie zmiany miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego miasta 
Międzyzdroje na terenie ograniczonym  
ul. Komunalną, ul. Nowomyśliwską, ul. 
Wodziczki, ciekiem wodnym „Stary Zdrój”, 
torami kolejowymi i ul. Niepodległości. 
Działka nr 421 położona jest na terenie 
elementarnym U.2 - tereny zabudowy usłu-
gowej i przylega do pasa drogowego drogi 
wojewódzkiej - ul. Niepodległości. Posiada 
głębokość ok. 5-6 m i położona jest w całości 
pomiędzy pasem drogowym a nieprzekra-
czalną linią zabudowy wskazaną na planie, 
co oznacza, że na terenie działki nie można 
zrealizować żadnych obiektów kubaturo-
wych, a tym samym działka nie może być 
zagospodarowana jako samodzielna działka 
budowlana. Zachodniopomorski Zarząd 
Dróg Wojewódzkich w Koszalinie, pismem 
z dnia 22 czerwca 2022r., wskazał, że nie jest 
zainteresowany nabyciem działki nr 421 na 
potrzeby dróg wojewódzkich.

ucHwaŁa Nr l/605/22
w sprawie dopłat do cen zbiorowego 

odprowadzania ścieków
W uzasadnieniu wniosku dotyczącego 

uchwały o dopłatach do pierwszej grupy 
taryfowej (tj. gospodarstwa domowe)  
w zakresie odbioru ścieków ZWIK Sp. z o.o. 
uprzejmie informuje, iż zgodnie z art. 23 
ust. 1 pkt. 56 za koszty uzyskania przychodu 
nie uznaje się m.in. wydatków i kosztów 
bezpośrednio sfinansowanych z dochodów 
(przychodów) otrzymanych ze środków 
unijnych (np. z dotacji ), tym samym w spo-
rządzonym wniosku dotyczącym taryfy za 
zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe 
odprowadzanie ścieków na terenie gminy 
Międzyzdroje na okres 3 lat nie uwzględnia 
się amortyzacji części inwestycji projektu 
pod nazwą „Uporządkowanie gospodarki 
ściekowej oraz modernizacja oczyszczalni 
ścieków na terenie aglomeracji Międzyzdro-
je” finansowanej ze środków unijnych (około 

40 mln zł).  Przedmiotowy wniosek złożony 
do regulatora tj. Państwowe Gospodarstwo 
Wodne Wody Polskie zgodnie z ww. przepi-
sami spowoduje deficyt od części unijnych 
środków, a koszt ten w konsekwencji dopro-
wadzi do utraty płynności finansowej spółki. 
Podczas konsultacji z regulatorem zostało 
wypracowane rozwiązanie mające na celu 
ochronę konsumentów indywidualnych 
przed nadmiernym wzrostem cen, polega-
jące na dopłacie do odprowadzanych ście-
ków kwot zawartych w uchwale w okresie 
3 lat. Należy podkreślić, iż modernizowana 
oczyszczalnia ścieków w przeciwieństwie 
do innej infrastruktury zużywa się w szyb-
szym tempie w związku z bezpośrednim 
kontaktem z substancjami agresywnymi  
i brak środków na jej bieżącą eksploatacje 
spowoduje zagrożenie prawidłowego jej 
funkcjonowania.

***
Wszystkie uchwały są zamieszczone 

na stronie www.bip.miedzyzdroje.pl  
w zakładce Rada Miejska. 

Jan węglorz
Przewodniczący Rady Miejskiej
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Rosnące ceny węgla i problemy z jego 
zakupem zaprzątają głowę wielu z nas. 
Gmina Międzyzdroje, aby umożliwić 
mieszkańcom wymianę starych kotłów  
na inne źródło ciepła, jak i termomoder-
nizację, dzięki której zatrzymają w swoich 
mieszkaniach więcej ciepła, postanowiła 
dołączyć do Programu Priorytetowego „Cie-
płe Mieszkanie” i uzyskać dotację ze środków 
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środo-
wiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie, 
który ma na celu poprawę jakości powietrza 
oraz zmniejszenie emisji pyłów oraz gazów 
cieplarnianych, poprzez wymianę źródeł cie-

pła i poprawę efektywności energetycznej 
w lokalach mieszkalnych, znajdujących się 
w budynkach wielorodzinnych. 

Jest to kolejny etap po pilotażowym 
programie w woj. zachodniopomorskim, 
dzięki któremu zainteresowani przystąpie-
niem do programu właściciele mieszkań, 
mogą starać się o bezzwrotne wsparcie,  
w wysokości ustalonej na poziomie od 15 
tys. zł do nawet 37 tys. zł.

Wszystkie osoby zainteresowane otrzy-
maniem dofinansowania, prosimy o zgłasza-
nie się do Urzędu Miejskiego w Międzyzdro-
jach, Plac Ratuszowy 1, w celu wypełnienia 

ankiety (formularz można pobrać ze strony 
https://miedzyzdroje. pl/pliki/miedzyzdroje/
pliki/ankieta%20ciep%C5%82e%20miesz-
kanie.pdf  lub bezpośrednio w Referacie 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunal-
nej, I piętro, pok. 105). Wypełnione ankiety 
będą przyjmowane do 15.09.2022r. 

Szczegółowych informacji udziela  Edy-
ta Zygan pod nr tel. 91 327 56 56, e-mail: 
um_edytazygan@miedzyzdroje.pl; srodo-
wisko@miedzyzdroje.pl lub osobiście w pok. 
105, I piętro.

edyta zygan
Referat Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej

Kolejna propozycja wsparcia dla naszych mieszkańców

- Pani burmistrz, proszę przypomnieć 
jaka jest idea transportu na Życzenie?

- Transport na Życzenie, to wykonywanie 
przewozu po zgłoszeniu konieczności przejaz-
du na danej trasie. Dzięki temu transport może 
być efektywniejszy kosztowo, optymalnie 
dostosowany do potrzeb mieszkańców, skie-
rowany na konkretny odcinek, w konkretnym 
terminie. Transport na Życzenie daje również 
szansę przetestowania potencjalnych stałych 
połączeń komunikacji publicznej. Usługa ta 

szczególnie potrzebna jest na obszarach tzw. 
wykluczenia komunikacyjnego. Tam, gdzie 
jest słabo rozwinięta infrastruktura i siatka 
połączeń autobusowych. Opcja „transportu 
na życzenie” bywa jedynym sposobem dojazdu 
do lekarza, do szkoły, do urzędu, na dworzec 
kolejowy, a nawet centrum handlowego.

- w jaki sposób usługa jest realizo-
wana?

- W ramach usługi możliwy jest przejazd po-
między wszystkimi miejscowościami gminny-

mi, w godzinach od 7:00 do 
19:00 w dni powszednie oraz 
weekendy, za wyjątkiem dni 
świątecznych. Przewozy są 
odpłatne, a wysokość opłaty 
jest uzależniona od wybra-
nej trasy i wynosi: 3,5 zł,  
4,50 zł oraz 5,50 zł. Usługa 
jest realizowana w okresie  
o d  2 7 . 0 5 . 2 0 2 2  r .  d o 
26.05.2023 r. z wyłączeniem 
w 2022 r.: 5 i 16 czerwca,  
15 sierpnia, 1 i 11 listopada, 
25 i 26 grudnia, w 2023 r.:  
1 i 6 stycznia, 9 i 10 kwietnia,  
1 i 3 maja.

- Dlaczego warto ko-
rzystać z transportu na 
Życzenie?

- Ta forma transpor-
tu znacząco różni się od 
klasycznych przejazdów 
autobusami czy tramwa-
jami opartymi o rozkłady.  
W przypadku Transportu na 
Życzenie nie istnieje rozkład 
jazdy, a jedynie godziny,  
w których usługa jest do-
stępna oraz obszar, po któ-
rym można się poruszać. 
Aby skorzystać z Transportu 
na Życzenie należy zamó-

wić przejazd (aplikacją bądź telefonicznie),  
a następnie pojawić się na przystanku  
o czasie.Dzięki temu, Transport na Życzenie 
odpowiada na rzeczywiste zapotrzebowanie 
pasażerów, którzy mogą zamawiać pojazd  
z wyprzedzeniem lub bezpośrednio w momen-
cie gdy go potrzebują. Kolejnym założeniem 
takiej usługi jest współdzielenie przejazdu (do-
kładnie tak jak klasycznego autobusu komuni-
kacji miejskiej), przy jednoczesnym założeniu, 
że każdy pasażer dotrze na miejsce docelowe  
w określonym przez siebie czasie.

- Jak można skorzystać z usługi?
- Przejazd można zamówić za pomocą 

aplikacji lub dzwoniąc na nr 785 155 066 lub 
785 155 067. Zamawiając przejazd można 
podać godzinę odbioru lub godzinę, o której 
pasażer chciałby dotrzeć  na miejsce. Adres 
odbioru i adres docelowy to przystanki, które 
można wybrać z listy lub mapy. 

- Jak długo Gmina Międzyzdroje 
oferować będzie usługę transportu na 
Życzenie?

- Usługa będzie trwać końca maja 2023 
roku. 

Jeśli spotkamy się z dużym zainteresowa-
niem tym projektem, istnieje szansa dla jego 
kontynuacji z funduszu Marszałka Zachodnio-
pomorskiego w kolejnych latach.

* * *
*Mapę przystanków znajdziecie Państwo 

na stronie  https://www.miedzyzdroje.
blees.co/

Partnerem w realizacji ww. projektu jest 
Powiat Kamieński.

 Projekt „Transport na Życzenie” realizo-
wany jest w ramach Działania 7.6 Wsparcie 
rozwoju usług społecznych świadczonych w 
interesie ogólnym Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Zachodniopo-
morskiego 2014-2020.

Biuro Burmistrza Międzyzdrojów

Transport na Życzenie w Międzyzdrojach
- Naprawdę warto korzystać! 
- zachęca Beata Kiryluk, zastępca burmistrza Międzyzdrojów. 



11Informator  mIędzyzdrojskI  nr 8/2022

aKtualNości

Hortikuloterapia to kontakt 
z przyrodą, nauka o rozwoju 
kwiatów, warzyw, krzewów  
i drzew. Przepiękny teren za-
chęca nas do spacerów po 
lesie. Zbieramy skrzyp polny, 
miętę, pokrzywę i liście brzozy. 
W skrzynkach wysiewamy ro-
śliny, suszymy zioła, tworzymy 
kompozycje kwiatów, traw  
i pałek wodnych.  Wiosną go-
ściły żonkile i tulipany, latem 
zaś róże i pelargonie. Dbamy 
o zieleń w sali na parapetach, 
podlewamy, zasilamy i przyci-
namy. Udało się nam wyhodo-
wać sadzonkę z pestki awokado.

Nasze Panie ze swoich 
ogródków przyniosły tymianek 
i lawendę. Po wysuszeniu trafią 
do uszytych przez nas podu-
szek. Resztę ziołowych herba-
tek przechowamy w szczelnie 

Hortikuloterapia w Klubie Senior +
zamkniętych,  szklanych słojach. 

W ramach treningu kuli-
narnego prz ygotowaliśmy 
tzw. „płynne złoto”, czyli miód  
z mniszka lekarskiego, z kwiatów 
mleczy. Zebrane liście wykorzy-
staliśmy do Arteterapii, gdzie 
stworzyliśmy kompozycję na 
papierze w różnej kolorystyce. 
Zapoznaliśmy się z  rodzajem, 
właściwościami ziół i zastoso-
waniem w różnych dolegliwo-
ściach. 

Hortikuloterapia wpływa na 
rozwój umysłowy i emocjonalny. 
Prowadzi do poprawy kondycji 
psychofizycznej, sprawności 
manualnej i motorycznej. Roz-
ładowuje napięcia, uwalnia 
emocje. Działa kojąco i relak-
sująco. Stymuluje zapachem  
/Aromaterapia/, kolorem, rozbu-
dza wyobraźnię. Kontakt z przy-

rodą leczy ob-
niżony nastrój, 
s t a ny  l ę k o we  
i sprawia przy-
jemność. Chło-
niemy dary na-
tury, czerpiemy 
ich pięk no są 
niepowtarzalne 
i tak różnorodne.

Bożena 
Daniluk

Terapeuta

Liczna grupa osób z dużym 
zaangażowaniem brała udział 
w plenerowych warsztatach 
plastycznych tworząc kreatywne 
prace za pomocą różnych tech-

nik. Atrakcyjną formą  treningu 
na kształtowanie sprawności fi-
zycznej była „Wakacyjna Zumba”, 
która cieszyła się ogromną po-
pularnością wśród uczestników 
będąc miksem dobrej zabawy, 
tańca i odrobiny mocnego wy-
siłku. Energetyczna i szalenie 
skoczna muzyka stanowi ide-
alną oprawę dla tej dynamicz-
nej aktywności. Moc endorfin 
wydzielona podczas wspólnej 
zabawy dostarczyła pozytywnej 

Wakacyjny zawrót głowy 
w Międzyzdrojach  
uczestnicy  środowiskowego   Dom samopomocy w Między- 
zdrojach, prowadzonego  przez PsoNi koło w wolinie, chętnie  
i licznie korzystają z ciekawych miejsc do wypoczynku, rozrywki 
oraz bogatej oferty kulturalno-rekreacyjno-sportowej propo-
nowanej przez gminę Międzyzdroje.

Dość często w ogrodach i na łąkach pojawia-
ją się owady, które uważamy za szkodniki, 
ale nie zdajemy sobie sprawy, że są i poży-

Domki dla owadów w ramach Międzyzdrojskiego Budżetu Obywatelskiego

Wiedzieliście, że nie wszystkie owady są szkodnikami?

energii na bardzo długo.
Kolejnym elementem waka-

cyjnych atrakcji był rejs wyciecz-
kowy katamaranem „Wodnicz-
ka”  po 44 wyspach Świnoujścia 

wraz z uczestnikami Klubu 
Senior+ . Podczas rejsu odkry-
liśmy piękno naszego regionu, 
poznaliśmy tajemnice przyrody 
oraz mieliśmy okazję podziwiać 
unikatowe krajobrazy. Wspól-
na integracja, miła zabawa 
oraz interesujące pogawędki 
podczas obiadu  w Tawernie  
w Wapnicy  dopełniły radości 
tego spotkania.

anna Frymus 
Terapeuta zajęciowy

                                                                                                   

teczne owady. Większość gatunków nie tylko 
nas żywi - zapylając rośliny i umożliwiając 
ich wytworzenie, ale także broni nas przed 
innymi szkodnikami.

Do tych gatunków możemy zaliczyć 
pszczoły miodne, ale przede wszystkim 
dzikie murarki, które w zapylaniu kwiatów są 
wydajniejsze niż pszczoły miodne, a do tego 
nie tworzą rojów i nie atakują ludzi. Również 
pożyteczne w zapylaniu są trzmiele.

Z kolei biedronki są niedocenionymi dra-
pieżcami, które rozprawiają się z mszycami  
i po prostu je zja-
dają.

Dlatego żeby  
w naszej przyrodzie 
zapanowała równo-
waga powinniśmy 
pomóc tym poży-
tecznym owadom.

W związku z tym 
zuchy postanowiły 
pomóc i, w ramach 
Budżetu Obywatel-

skiego, rozdać mieszkańcom budki dla owa-
dów. 25 czerwca 2022 r. byliśmy w Przyrodni-
czym Muzeum WPN, gdzie odbywała się Noc 
w Muzeum, na której każdy kto spróbował 
się z zuchem lub harcerzem otrzymywał 
domek dla owada. Przy okazji zadanie było 
realizowane w ramach wyzwania TWÓRZ MY 
RAZEM ROJE PSZCZÓŁ, do którego zaprosił 
nas Woliński Park Narodowy .

Czuwaj!
Dh. ewelina wancisiewicz

X Szczep „Gniazdo” ZHP w Międzyzdrojach
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Pożegnanie lata
Koniec lata w wolińskim Parku Narodowym to czas pożegnań. Żegnamy turystów, 
turyści żegnają morze, piękne plaże, wysokie klify i wzgórza pokryte cienistymi bu-
czynowymi lasami. Podczas ostatnich spacerów nad morzem sprzed nóg umykają nam 
niewiele większe od wróbli biegusy zmienne. one też są turystami. 

Biegus zmienny – krótkoterminowy turysta, na przelocie z arktyki do zimowisk  
w południowej europie lub afryce.

Nowy mieszkaniec zagrody Pokazowej Żubrów 
– już wkrótce odbędzie się konkurs na imię dla 
młodego żubra.

Zjawiły się tutaj na chwilę, by uzupełnić 
zapasy. Za nimi już nierzadko kilka tysięcy 
przebytych kilometrów z lęgowisk, gdzieś 
być może w Arktyce. Przed nimi kolejne 
kilka tysięcy kilometrów na zimowiska  
w zachodniej i południowej Europie. Niektó-
re dolecą aż do zachodniej Afryki. Biegusy 
nie specjalnie się nami interesują. Zajęte są 
żerowaniem na drobnych bezkręgowcach, 

których my z wysokości naszych głów nie 
dostrzegamy. 

Nad naszymi głowami słychać tęskny 
klangor odlatujących żurawi. Lecą mewy  
i rybitwy (te z jaskółczymi ogonami rzu-
cające się efektownie w wodę za rybami).   
W lesie na Kawczej Górze słychać w liściach 
kojący szum morskiego wiatru.

N a g l e  j a k i ś  p r z e r a ź l i w y  k r z y k ? !  
To sójka – strażniczka lasu – oznajmiła, że  
w lesie jest intruz.  Czy to o nas chodzi? 

Ciekawe czy ta sójka wybiera się za mo-
rze?  Czy też zostanie z nami na zimę?

Cóż, jeśli buki i dęby obrodziły bukwą  
i żołędziami, to zrobią z nich zapasy. Skrzęt-
nie poukrywają w leśnej ściółce żołędzie  
i buczynowe orzeszki. A jak nie zużyją za-
pasów, to w miejscu spiżarni wyrosną nowe 
drzewa.

 Tuż przy „żubrach” odzywa się jakaś 
sikora i słychać stukanie dzięcioła. Próbuje 
dobrać się do smakowitych larw żerujących 
w drzewie i wcale się nami nie interesuje. 
No, może zerknie na nas z obojętnością  
i wróci do kłucia.

W Zagrodzie Pokazowej Żubrów jeszcze 
raz odwiedzamy króla puszcz i pożegnamy 
się z cielakiem, który przyszedł na świat tego 

lata. Jeszcze nie ma imienia, ale gdy wrócimy 
z wakacji, to na pewno weźmiemy udział  
w konkursie na imię dla młodego żubra.  
Jak by mu dać na imię? …? Po… Po…  
Pomyślimy później.

To może jeszcze zajrzyjmy nad jeziora? 
Rowerem będzie najszybciej. Po chwili ru-
szamy zielonym szlakiem do Warnowa. Nad 
Jeziorem Czajczym niechcąco  płoszymy 

czaplę białą. Odleciała niedaleko  
i usiadła na pochylonym nad wodą 
pniu starej sosny. Napawamy się ci-
szą i cieszymy oczy zwinnością wa-
żek. Gdzieś niedaleko coś plusnęło? 
Może to bóbr? Ma tu na półwyspie 
swoją ostoję od lat. A może wydra? 
Wszak ma tutaj głaz swego imienia.

Tymczasem na południu Parku, 
nad Jeziorem Turkusowym, ktoś 
wypatrzył dużego ptaka, który 
wyłowił sporego szczupaka. Cóż to 
może być? Bielik czy rybołów? Jak 
rybołów, to gratka nie lada! Jeden z 
najrzadszych ptaków szponiastych 
w naszym kraju. Regularnie poja-
wia się na przelotach nad wodami 
Wolińskiego Parku Narodowego. 
Kilkakrotnie w ostatnich latach 
obserwowano go polującego na 
ryby, które są doskonale widoczne 
w przejrzystej wodzie turkusowej 

perły Parku.
Jeśli dotarliśmy aż tutaj, a dzień taki 

piękny, ruszajmy do Karnocic niebieskim 
szlakiem. Po drodze zajrzymy na Wzgórze 
Zielonka by nasycić oczy rozległą panoramą 

Delty Świny. Na szczycie wzgórza, nagle, zza 
drzew, wylatuje jego wysokość bielik. Maje-
statycznie unosi się nad nami nie poruszając 
skrzydłami, wykorzystując ciepły, wznoszący 
prąd powietrza powstały nad „Zielonką”.

Zewsząd dobiegają naszych uszu cykania 
i terkoty „koników polnych” i świerszczy. One 
odciskają dźwiękowy ślad końca lata. 

Zmierzamy do Karnocic w ciszy leśnych 
ostępów, w żywicznym zapachu sosnowych 
borów. Tu i ówdzie prastare dęby niczym 
Entowie z Tolkienowskiej sagi pilnują od 
wieków wolińskich lasów.

Odpoczywamy na ławeczce przy wy-
sokim klifie koło Dębu Wolinian. Jaki tu 
spokój. W dole przeleciały czaple białe. 
Górą, oznajmiając swą obecność krakaniem, 
swoje terytorium patroluje para kruków. Ich 
głos potęguje ciszę tego miejsca. Z błogiej, 
zachęcającej do drzemki ciszy, wyrywa nas 
duża zielonoczarna ważka. To żagnica sina. 
Lata w tę i we w tę wyłapując ostatnie tego 
lata komary. 

Jeśli koniec lata, to nie możemy nie 
zobaczyć kwitnących wrzosów. A że to 
tuż tuż… Zatem ruszajmy. Po chwili już 
wiemy, że niechybnie mamy już wrzesień. 
Na skąpanym słońcem wrzosowisku uska-
kują nam spod nóg „koniki polne”: skakuny  
i niebieskoskrzydłe siwoszki. Na ziemi 
porosłej mchem przesiadują szablaki,  
a na krzewinkach wrzosów wygrzewają się 
żagnice jesienne. Ooo! Spójrzcie! Na kwie-
cie jasieńca przysiadł jaskrawo ubarwiony 
nieduży motyl - czerwończyk żarek. Rozpo-
starł skrzydła do słońca i długą ssawką spija 
nektar z miodników ukrytych w drobnych 
kwiatach.

Leśne echo niesie tęskny klangor odla-
tujących żurawi. Ich wędrówka być może 
dopiero się zaczęła? Nasza, po Wolińskim 

Parku Narodowym, dobiegła końca. „Znowu 
idzie jesień. Jesień idzie, nie ma na to rady!”

Bartosz Kasperkowicz
Dział Edukacji WPN
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Harmonogram odbioru odpadów komunalnych z terenów miejskich i wiejskich 
Gminy Międzyzdroje w okresie od 05.09.2022 r. do 31.12.2022 r. 

Dzień tygodnia 

poniedziałek 

piątek 

lokalizacja odbioru

Aleja Róż, Armii Krajowej, Cicha, Dąbrówki, Garażowa, Wodziczki, Książąt Pomorskich, Plażowa, Poprzeczna, Spokojna, 
Sportowa, Miernicza, Usługowa, Wczasowa, Wesoła, 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, Bursztynowa, Campingowa, Komunalna, Mieszka I, Myśliwska, 
Nowomyśliwska, Turystyczna, Zwycięstwa

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

odpady komunalne segregowane (metale i tworzywa sztuczne)
(metale, tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe) 

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

Dzień tygodnia 

wtorek

wtorek

lokalizacja odbioru 

Aleja Róż, Armii Krajowej, Cicha, Dąbrówki, Garażowa, Wodziczki, Książąt Pomorskich, Plażowa, Poprzeczna, Spokojna, 
Sportowa, Miernicza, Usługowa, Wczasowa, Wesoła, 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, Bursztynowa, Campingowa, Komunalna, Mieszka I, Myśliwska, 
Nowomyśliwska, Turystyczna, Zwycięstwa

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

t e r e N y  M i e J s K i e

odpady komunalne ulegające biodegradacji
(odpady kuchenne ulegające biodegradacji z gospodarstw domowych, odpady zielone) 

Dzień tygodnia 

poniedziałek 

czwartek 

lokalizacja odbioru 

Aleja Róż, Armii Krajowej, Cicha, Dąbrówki, Garażowa, Wodziczki, Książąt Pomorskich, Plażowa, Poprzeczna, Spokojna, 
Sportowa, Miernicza, Usługowa, Wczasowa, Wesoła, 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, Bursztynowa, Campingowa, Komunalna, Mieszka I, Myśliwska, 
Nowomyśliwska, Turystyczna, Zwycięstwa

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

PaPier
(odpady komunalne z papieru, w tym tektury, odpady opakowaniowe z papieru i odpady opakowaniowe z tektury) 

Dzień tygodnia 

czwartek
(obowiązuje od 01.09)

środa
(obowiązuje od 07.09)

lokalizacja odbioru 

Aleja Róż, Armii Krajowej, Cicha, Dąbrówki, Garażowa, Wodziczki, Książąt Pomorskich, Plażowa, , Poprzeczna, Spokojna, 
Sportowa, Miernicza, Usługowa, Wczasowa, Wesoła, 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, Bursztynowa, Campingowa, Komunalna, Mieszka I, Myśliwska, 
Nowomyśliwska, Turystyczna, Zwycięstwa

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

szKŁo (odpady opakowaniowe ze szkła, w tym butelki i słoiki po napojach i żywności, 
butelki po napojach alkoholowych, szklane opakowania po kosmetykach) 

Dzień tygodnia 

piątek

piątek

lokalizacja odbioru 

Aleja Róż, Armii Krajowej, Cicha, Dąbrówki, Garażowa, Wodziczki, Książąt Pomorskich, Plażowa, , Poprzeczna, Spokojna, 
Sportowa, Miernicza, Usługowa, Wczasowa, Wesoła, 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, Bursztynowa, Campingowa, Komunalna, Mieszka I, Myśliwska, 
Nowomyśliwska, Turystyczna,. Zwycięstwa

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

16.09.2022r.   30.09.2022r.  14.10.2022r.   28.10.2022r.  11.11.2022r.   25.11.2022r.   09.12.2022r.   23.12.2022r.

09.09.2022r.   23.09.2022r.   07.10.2022r.   21.10.2022r.   04.11.2022r.   18.11.2022r.   02.12.2022r.   16.12.2022r.   30.12.2022r.
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t e r e N y   w i e J s K i e 
odpady komunalne niesegregowane (zmieszane)

(odpady komunalne stanowiące pozostałości po uprzednim wysegregowaniu frakcji odpadów)  

1 x w tygodniu – środa Biała Góra, Grodno I, IC,  II,  III, Lubin, Wapnica, Wicko, Zalesie.

odpady komunalne segregowane (metale i tworzywa sztuczne)
 (metale, tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe) 

1 x w tygodniu – wtorek Biała Góra, Grodno I, IC, II, III, Lubin, Wapnica, Wicko, Zalesie.

odpady komunalne ulegające biodegradacji
(odpady kuchenne ulegające biodegradacji z gospodarstw domowych, odpady zielone) 

od 05.09.2022r. do 27.10.2022r. – co tydzień czwartek

10.11.2022r.  24.11.2022r.  08.12.2022r.  22.12.2022r.

1 x w tygodniu  –  czwartek

1 x na 2 tygodnie  –  czwartek

PaPier (odpady komunalne z papieru, w tym tektury, odpady opakowaniowe z papieru i odpady opakowaniowe z tektury) 

07.09.2022r. 21.09.2022r. 05.10.2022r. 19.10.2022r. 02.11.2022r. 16.11.2022r. 30.11.2022r. 14.12.2022r. 28.12.2022r.1 x na 2 tygodnie  –  środa

szKŁo (odpady opakowaniowe ze szkła, w tym butelki i słoiki po napojach i żywności, 
butelki  po napojach alkoholowych, szklane opakowania po kosmetykach) 

16.09.2022r.     14.10.2022r.     11.11.2022r.   09.12.2022r.1 x na 4 tygodnie  –  piątek

W związku  z  przypadającymi  dniami  wolnymi  w roku  2022,  
podajemy  daty odbioru odpadów za przypadające w dni wolne:

	 01.11.2022r.	 	 Wszystkich	Świętych	 od	środy	przesunięta	reszta	tygodnia	o	jeden	dzień	kończy	się	
	 wtorek	 	 	 	 	 	 na	sobocie	05.11.2022r.

	 11.11.2022r.	 	 Dzień	Niepodległości	 BEZ	ZMIAN	-	11.11.2022r.
	 piątek	

	 26.12.2022r.		 	 Święta	Bożego	 	 cały	tydzień	przesunięty	o	jeden	dzień	kończy	się		
	 poniedziałek	 	 Narodzenia	 	 na	sobocie	31.12.2022r.

Terminy objazdowej zbiórki odpadów wielkogabarytowych i zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego

Część Zachodnia miasta
05.09.2022 r.
03.10.2022 r.
02.11.2022 r.

Część Wschodnia miasta
06.09.2022 r.  04.10.2022 r.
03.11.2022 r.

Gmina
07.09.2022 r.  05.10.2022 r.
04.11.2022 r.

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

Bukowa,	Dąbrowskiej,	Gintera,	Góra	Filaretów,	Kolejowa,	Konopnickiej,	Leśna,	Lipowa,	Norwi-
da,	Orzeszkowej,	Piaskowa,	Piastowska,	Plater,	Przy	Wodociągach,		Skłodowskiej,	Słowiańska,	
Stroma,	Ustronie	Leśne,	Wiejska,	Wolińska,	Zwycięstwa

Biała	Góra,	Grodno	I,	IC,II,III,	Zalesie,	Wicko,	Wapnica,	Lubin

                                                                 Wioletta Sosińska
Referat Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej 

Zaleca	się,	aby	właściciel	lub	zarządca	nieruchomości,	co	najmniej	na	dwa	dni	przed	ustalonym	terminem	objazdowej	zbiórki	odpa-
dów,	poinformował	pracownika	Urzędu	Miejskiego	–	Referatu	Ochrony	Środowiska	i	Gospodarki	Komunalnej,	tel.	91	32	75	657,	 
o	wystawieniu	odpadów.	Odpady	powinny	być	wystawione	nie	wcześniej	niż	24	godziny	przed	wyznaczonym	terminem	ich	odbioru.		

tereN roDziNNycH oGroDÓw DziaŁKowycH „BursztyN” w MiĘDzyzDroJacH

Odbiór	odpadów	komunalnych	wszystkich	frakcji	z	działek	ogrodowych	odbywać	się	będzie
1	x	w	tygodniu	w	każdy	wtorek	z	wyjątkiem	dni	wolnych	ujętych	w	oddzielnej	tabeli	
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AkTuALNoścI 

Lato z Międzynarodowym Domem Kultury 
w Międzyzdrojach było bardzo różnorodne. 
Zaproponowaliśmy mieszkańcom, turystom 
i gościom Gminy Międzyzdroje wydarzenia 
praktycznie na każdy dzień. Było mnóstwo 
letnich koncertów na żywo, zabaw plene-
rowych, pokazów kulinarnych i animacji.  
A wszystko to działo się m.in. w Parku Zdro-
jowym im. F. Chopina, na scenie przy Alei 
Gwiazd oraz w MDK.

W lipcu i sierpniu w poniedziałki MDK 
organizowało grę w bingo, w której brały 
udział rodziny, młodzież oraz seniorzy. Na 
promenadzie każdy mógł obejrzeć występy 
w wykonaniu Klauna Tommiego.

We wtorki w Parku Zdrojowym zapra-

szaliśmy do udziału  w letnich warsztatach 
plenerowych „Nauka Rysunku i Malarstwa" 
Katarzyny Trochimczuk. Wieczorem z cyklu 
Klasycznych Wtorków grano koncerty kame-
ralne w wykonaniu nauczycieli i studentów 
z Akademii Sztuki w Szczecinie. 

W Bałtyckie Środy animatorzy zapew-
niali ciekawy program rekreacyjny i zabawy  
w morskim stylu z konkursami. W między-
czasie odbywały się degustacje dań oraz pre-

zentacje kulinarnych specjałów  
z Morza Bałtyckiego, a wieczo-
rami na scenie Alei Gwiazd czas 
umilały koncerty muzyki szanto-
wej. Bałtyckie Środy organizowa-
ne były w ramach Programu Ope-
racyjnego „Rybactwo i Morze”.

Czwartki zawsze z muzyką 
na żywo. Pod wieczór zespo-
ły muzyczne urozmaicały czas 
mieszkańcom i wczasowiczom 
spacerującym po Alei Gwiazd.  
W sierpniu w kościele pw. św. 
Piotra Apostoła odbywały się 

koncerty organowe w wykonaniu muzy-
ków, z takich krajów jak USA, Kostaryka, czy 
Niemcy.    

Bardzo ważnym punktem tegorocznego 
lata w Międzyzdrojach był jubileuszowy 25. 
Festiwal Gwiazd w Międzyzdrojach, gdzie 

publiczność przez cztery festiwalowe week-
endy mogła na żywo spotkać się z aktorami, 
wysłuchać koncertów i obejrzeć filmy oraz 
spektakle teatralne. 

Podsumowując, w tym roku lato z MDK 
było bardzo różnorodne i obfitowało  
w wydarzenia, które wpisały się do kultural-
nej historii gminy. 

Tomasz Rychłowski 
Międzynarodowy Dom Kultury  

Kulturalne podsumowanie lata z MDK
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REkREAcjA

6 sierpnia br. odbył się VI Family Beach Ball Cup 
Międzyzdroje, amatorski turniej siatkówki, któ-
rego głównym organizatorem był hotel Aurora 

Family &SPA. W turnieju uczestniczyło 6 drużyn, 
które rozgrywały zawody na dwóch boiskach do 
gry. Było sporo zabawy, a dla wszystkich uczest-
ników  ufundowano nagrody. 

17 sierpnia odbył się  Turniej Beach Soccer 
z Kanałem Sportowym o Puchar Burmistrza 
Międzyzdrojów. W rywalizacji udział wzięły 4 
drużyny: „Samorządowcy”, „Działacze Sportowi”, 
drużyna Hotelu Vienna House Amber Balltic oraz 
drużyna Pogoni Szczecin "Portowcy", która, jak 
wszyscy prognozowali, wyszła zwycięsko z rywa-
lizacji, zdobywając Puchar Burmistrza. Imprezę 

komentowali dziennikarze Kanału Sportowego 
(Mateusz Borek, Krzysztof Stanowski, Michał 
Pohl i Tomasz Smokowski), prowadzący dzień 
wcześniej (16 sierpnia) Zebranie Zarządu Kanału 
Sportowego z Międzyzdrojów, z tarasu Vienna 
House Amber Baltic. Transmisja dostępna jest 
na kanale YouTube.    

Jak co roku, również 17 sierpnia o godz. 09:00 
z Alei Gwiazd wystartował Bieg Śniadaniowy. 
Trasa biegu, ulicami miasta, nie przekroczyła 
5 km. W tym roku, z uwagi na trwające Mi-
strzostwa Europy w Monachium, nie odbył 
się Międzynarodowy Mityng Lekkoatletyczny  

im. Władysława Komara i Tadeusza Ślusarskiego, 
impreza ku pamięci mistrzów olimpijskich, którzy 
17 sierpnia 1998r. wracając z organizowanych 

w Międzyzdrojach zawodów, zginęli tragicznie 
w okolicach Przybiernowa. Zaproponowaliśmy 
inną formułę uczczenia pamięci olimpijczyków  
i wieczorem na scenie w Alei Gwiazd pojawili się, 
jak co roku, znani sportowcy i artyści by powspo-
minać wielkich mistrzów. „Wieczór wspomnień”, 
okraszony anegdotami o Tadku i Władku, przez 
Jacka Wszołę, Joannę Bartel i Henryka Urbasia, 
zwieńczył koncert zespołu Queen Champions. 
To była prawdziwa uczta dla ducha! 

Od 19 do 21 sierpnia na Bałtyku podziwialiśmy 
pływających i fruwających  kitesurferów, którzy 
uczestniczyli w zawodach organizowanego od lat 
Summer Kite Festivalu. W miasteczku plażowym 
imprezy (przy zejściu C) można było skorzystać 
ze strefy Zone, popływać suwami, czy też poroz-
mawiać o sztuce „latania” na kitach. 

A w sobotę 20 sierpnia kto lubi sporty 
siłowe nie mógł przegapić organizowanych 
na Alei Gwiazd Mistrzostw Polski Strongman,  

których niekwestionowaną gwiazdą jest Mariusz  
Pudzianowski. Obecny na imprezie mistrz roz-
dawał autografy i niewątpliwie uświetnił swoją 
osobą to wydarzenie.

Sierpień nie kończy naszych działań spor-
towych, już wkrótce ruszamy z edycją jesienną 
Międzyzdrojskiej Ligi Biegowej, przed nami 
Czwartki Lekkoatletyczne, zajęcia sportowe na 
hali, stadionie miejskim i orlikach!

Zapraszamy!       
Anetta czyżak

UM Międzyzdroje

SIERPIEŃ NA SPORTOWO
To był sportowy sierpień w Międzyzdrojach! Wśród aktywności sportowych, proponowanych 
codziennie w Miejskiej Strefie Aktywności, znalazły się  jeszcze inne, które zorganizowaliśmy 
w letniej odsłonie na międzyzdrojskiej plaży. 


