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Kampania „Polacy bohaterom na 
Monte Cassino” to wspólna inicjatywa 
polskich i włoskich stowarzyszeń sporto-
wych. Pomysłodawcą wydarzenia i budo-
wy monumentu jest Bogusław Mamiński 
z Klubu Biegacza „Sporting” z Międzyz-
drojów oraz Antoine Tortolano, prezes 
włoskiego stowarzyszenia „Aprocis” 
z Cassino. Kampanię wspiera Wojskowy 
Instytut Wydawniczy oraz władze miasta 
Cassino we Włoszech i Gmina Międzyz-
droje, jako miasta partnerskie.

Memoriał ma przedstawiać postać 
gen. Andersa na tle 12-metrowego mar-
murowego muru z wygrawerowanymi 
1057 nazwiskami polskich żołnierzy 
i mapą ich szlaku bojowego, by upamięt-
nić żołnierzy 2 Korpusu Polskiego.

Pomnik miał zostać odsłonięty w 76. 
rocznicę zakończenia bitwy o słynne 
wzgórze, jednak z powodu pandemii, 
uroczystość musiała zostać przełożona.  
Kilka miesięcy trwały prace nad rzeźbą 
gen. Władysława Andersa. Jej autorem 
jest trójmiejski artysta Igor Duszyński. 
Postać wysokości 220 cm została odla-
na z brązu w odlewni rzeźbiarza Józefa 

Polewki w miejscowości Jawornik pod 
Krakowem. Odlana z brązu postać to 
część memoriału, który stanie we wło-
skim Cassino. Prace  z powodu pande-
mii wstrzymano i pomnik tymczasowo 
został przewieziony do Międzyzdrojów, 
gdzie poczeka na przygotowanie prze-
znaczonego dla niego skweru w Cassino. 

Pomnik gen. Władysława Andersa zo-
stał tymczasowo ustawiony w foyer Mię-

Międzyzdroje - w hołdzie bohaterom na Monte Cassino

Pomnik gen. Władysława Andersa jest w Międzyzdrojach
18 maja - uczciliśmy pamięć o żołnierzach 2 Korpusu Polskiego oraz jego dowódcy gen. Władysława Andersa, walczących 
m. in. o zdobycie Monte Cassino. Tego dnia przypada 76. rocznica zdobycia klasztornego wzgórza, kiedy nad ranem patrol 
12 Pułku Ułanów Podolskich, pod dowództwem ppor. Kazimierza Gurbiela wkroczył do ruin klasztoru i zatknął na nich 
swój proporzec jednostki i polską flagę. 12 maja br. minęło też  50 lat od śmierci gen. Władysława Andersa. Stało się to 
okazją do wzniesienia monumentu na skwerze w Cassino, zgodnie z projektem włoskiego architekta Giacomo Bianchi. 

dzynarodowego Domu Kultury w Mię-
dzyzdrojach. Przy dźwiękach utworu 
„Czerwone maki na Monte Cassino” Bur-
mistrz  Mateusz Bobek, Przewodniczący 
Rady Miejskiej Jan Węglorz, przy udziale 

Bogusława Mamińskiego, Romana Kru-
panka, pracowników Referatu Promo-
cji i MDK, uczcili pamięć bohaterów na 
Monte Cassino.To czas historycznych 
faktów i refleksji. „Musimy pamiętać o po-
nad tysiącu żołnierzy, który oddali swoje 
życie za wolność i pokój w Europie…” pod-
kreśla  Mateusz Bobek.

 A Jan Węglorz Przewodniczący 
RM ma swoje rodzinne wspomnienia. 

Jego ojciec Franciszek Węglorz walczył 
w armii Andersa i ubrał udział w walkach 
o wzgórza na Monte Cassino. Warto 
wrócić do tych zapisanych kart historii. 
Jak tylko miną ograniczenia i MDK znów 
otworzy swoją działalność, zapraszamy 
wszystkich mieszkańców i gości do przy-
witania się z generałem. Pięknym dzie-
łem, stworzonym z ludzkiej wyobraźni, 
upamiętniającym bohaterstwo i poświę-
cenie najważniejszych wartości, jakim 
niewątpliwie jest życie. 

Podczas odsłonięcia pomnika we 
Włoszech miał odbyć się także „Bieg na 
Monte Cassino”, który w związku z epi-
demią organizatorzy przełożyli na 15 
maja 2021 roku. Sportowemu wydarze-
niu w 2021 roku będzie towarzyszyć, tak 
jak było w tegorocznych planach, trek-
king na Monte Cassino, który odbędzie 
się 18 maja historycznym szlakiem, ja-
kim zdobywali wzgórze polscy żołnierze. 
Wędrówka zostanie poprowadzona po 
edukacyjnej ścieżce wytyczonej z inicja-
tywy Wojskowego Instytutu Wydawni-
czego. Jednak organizatorzy biegu z KB 
Sporting nie odpuszczają i spontanicznie 
zorganizowali już wirtualny bieg pn. Po-
lacy bohaterom na Monte Cassino. Po-
biegnij z nami!  

Szczegóły na www.wirtualny.bieg-
montecassino.pl. Zapraszamy.

Jadwiga Bober
Referat Promocji i Obsługi Klienta
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„Między nami Międzyzdroje” - pod 
takim hasłem 25 maja rozpocznie się 
ogólnopolska kampania promująca 
sezon Lato 2020. Gmina będzie popu-

laryzować swoje walory w stacjach te-
lewizyjnych, tj. TVN, TVN24. Działania 
reklamowe obejmą również Internet, 
promocję na portalach turystycznych, 
działania w social mediach. Do współ-
pracy zaproszeni zostaną także bloge-
rzy propagujący ciekawe atrakcje tury-
styczne. 

Wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego

Zdalna szkoła+

Startuje ogólnopolska kampania promocyjna

Międzyzdroje gotowe na sezon turystyczny
- Te wakacje Polacy będą spędzać w Pol-

sce. Chcemy pokazać, co Międzyzdroje mają 
do zaoferowania. Nasza Gmina to nie tylko 
plaża, ale mnóstwo terenów zielonych, par-

ki, rezerwat, ścieżki rowerowe, czy ogromne 
zaplecze do uprawiania sportów wodnych. 
I przede wszystkim woda w Bałtyku, która 
jest najcieplejsza właśnie w Międzyzdrojach 
– podkreśla Mateusz Bobek, burmistrz 
Międzyzdrojów. 

Kampania promocyjna ma wesprzeć 
branżę turystyczną w Gminie. Wyda-

rzenia kulturalne, które były zapla-
nowane na ten rok, jak np., Festiwal 
Gwiazd, zostały odwołane, w ramach 
części zaoszczędzonych w związku 

z tym  funduszy Gmina zaplanowała 
kampanię promocyjną. Główny nacisk 
kładziemy na bezpieczeństwo. Jednym 
z elementów kampanii jest stworzenie 
na międzyzdrojskiej plaży Sektora Bez-
piecznego.

Jadwiga Bober
Referat Promocji i Obsługi Klienta

Gmina Międzyzdroje aplikowała o kolejne środki w ra-
mach konkursu grantowego „Zdalna szkoła+ wspar-
cie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie 
kształcenia zdalnego”. Granty są współfinansowane  
ze środków unijnych w ramach Programu Operacyjnego 
Polska Cyfrowa. W dniu 26 maja br. został złożony  wnio-

sek o przyznanie grantu. Kwota 45.000,00 zł o jaką Gmina 
mogła aplikować, zostanie w całości przeznaczona na za-
kup sprzętu komputerowego dla osób najbardziej potrze-
bujących do kształcenia zdalnego, szczególnie dla uczniów  
z rodzin wielodzietnych. 

Mateusz Bobek 
Burmistrz Międzyzdrojów

Europejski Fundusz 
Rozwoju RegionalnegoPolska Cyfrowa
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Podczas spotkania w dniu 28 kwietnia 
omawiano realne problemy branży tury-
stycznej w czasach pandemii,  w świetle 
podjętych już działań przez prezydentów, 
burmistrzów i wójtów gmin nadmorskich, 
wyrażonych we wspólnym piśmie z dnia 
24 kwietnia do wicepremier Jadwigi Emi-
lewicz. Burmistrzowi zależało przede 
wszystkim na wysłuchaniu opinii zapro-
szonych gości, po to aby je wykorzystać  
w relacjach z władzami centralnym i w ra-
mach podjętych działań lokalnych.

Burmistrz Mateusz Bobek przedsta-
wił jak widzi bieżącą sytuację branży 
turystycznej  w świetle szerokich kon-
sekwencji, nie tylko dla samej branży tu-
rystycznej, ale wszystkich mieszkańców 
naszej gminy, których materialny byt jest 
w dużej mierze od niej uzależniony. Na-
kreślił również możliwe konsekwencje 
dla budżetu gminy, w przypadku przedłu-
żającego się czasu wyłączenia z działal-
ności podmiotów gospodarczych, w ob-
szarze szeroko rozumianej działalności 
turystycznej.

- Jesteśmy jednym połączonym naczy-
niem. Mówiąc o turystyce, która stano-
wi podstawę egzystencji naszej Gminy, 
w obecnej sytuacji ograniczeń wynikających 
z pandemii, mówimy o przeszłości Międzyz-
drojów, wielu rodzin i o waszą działalność 
gospodarczą. W najbardziej czarnym scena-
riuszu, jeśli drastyczne ograniczenia w funk-

Zdalnie z branżą turystyczną
W  kwietniu i maju, na zaproszenie burmistrza Międzyzdrojów Mateusza Bobka,   przedstawiciele  międzyzdrojskiej 
branży turystycznej z największych ośrodków hotelowych, pensjonatów i apartamentowców  trzykrotnie spotykali 
się z władzami miasta na zdalnych wideokonferencjach poświęconych problemom w dobie pandemii koronawirusa  
i próbom wyjścia z tej trudnej sytuacji przed zbliżającym się sezonem letnim. 

cjonowaniu branży turystycznej zostaną 
utrzymane,  do kasy Międzyzdrojów nie 
wpłynie nawet do 23 mln zł. To postawiłoby 
nas w niezwykle ciężkim położeniu – mó-
wił burmistrz. – Chcemy pomagać branży 
turystycznej. Wystosowaliśmy do wicepre-
mier wspólne pismo od władz nadmorskich 
miast, począwszy od Świnoujścia po Kry-
nicę Morską. Chcielibyśmy wiedzieć, co się 
będzie działo w kwestii znoszenia obostrzeń 
za tydzień, czy miesiąc, bo na dobrą spra-
wę teraz nie wiemy nic. Dopóki nie zostaną 
uruchomione hotele i gastronomia to jeste-
śmy w punkcie wyjścia. Powinniśmy znać 
datę od kiedy ruszamy? Co z kąpieliskiem, 
odległościami pomiędzy osobami wypoczy-
wającymi na plaży ? Jeżeli ta sytuacja po-
trwa dłużej i nie będzie sezonu, to będziemy 
zmuszeni podjąć drastyczne kroki. Chciał-
bym usłyszeć Państwa opinie, oczekiwania 
i jak możemy Wam pomóc. Teraz zgodnie 
z przepisami, mogliśmy jedynie przesunąć 
termin płatności podatku, a może  z  cza-
sem będziemy mogli dokonać także umo-
rzeń – dodał burmistrz.

W trakcie dyskusji przedstawiciele 
branży wskazali na szereg potrzeb,  zgła-
szali racjonalne wnioski oraz konkretne 
sugestie. W wypowiedziach przewijała 
się konieczność określenia konkretnego 
terminu, od którego branża turystyczna 
będzie mogła ruszyć i dotyczy to zarówno 
hoteli, gastronomii jak i SPA, które należy 

jednocześnie uaktywnić. Gestorzy obiek-
tów oczekują określenia szczegółowych 
wymogów i procedur, jakie trzeba będzie 
wprowadzić w życie, aby uruchomić tą 
działalność gdyby pandemia potrwała 
dłużej. Dotyczy to zarówno stosowania 
środków zabezpieczenia, konieczności 
przestrzegania odległości pomiędzy oso-
bami, czy np. ewentualnej konieczności 
ozonowania i dezynfekcji pokoi. Zwra-
cano uwagę na niezwykle istotną, pod-
stawową wręcz sprawę określenia wa-
runków otwarcia granic dla tradycyjnych 
i potencjalnych klientów lub zmniejszenia 
na nich obostrzeń. Spore grono korzy-
stających z tutejszej turystyki to goście 
z Niemiec, zatem podpowiadano - jako 
jedno z możliwych rozwiązań - badania 
klientów na granicy, aby wyeliminować 
zarażonych. Podkreślano rangę wspólnej 
promocji, przy wykorzystaniu środków 
zewnętrznych, ale również z budżetu 
miasta wspartego środkami podmiotów 
z branży turystycznej.  

Sugerowano również, żeby burmistrz 
wykupił w odpowiednim momencie czas 
antenowy w najwyższej oglądalności te-
lewizji ogólnopolskiej, zapraszając do 
przyjazdu do Międzyzdrojów.  Mówiono 
przy tym o randze skierowanych do gości 
akcji „Nie odwołuj, zmień termin” i ko-
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nieczności pracowania nad zwiększeniem 
przyjazdów całorocznych, a nie tylko se-
zonowych. Podkreślano, że wielu hote-
larzy pobrało zaliczki rezerwacyjne i są 
związani umowami z wieloma podmio-
tami, z których chcieliby się wywiązać. 
Zdarza się teraz, że pośrednicy  zwracają 
pieniądze rezerwującym i obciążają fak-
turami hotelarzy, co pogłębia problemy. 
Zwrócono uwagę na konieczność bieżą-
cego śledzenia programów rządowych, 
które uruchamiane są na przeciwdziała-
nie skutkom pandemii i podjęcia próby 
skorzystania z nich.

Uczestnicy tej debaty zaznaczali, że 
potrzebne są nowe regulacje dotyczą-
ce funkcjonowania plaży. Podkreślano 
wagę stworzenia maksymalnie bezpiecz-
nych warunków korzystania z kąpieliska, 
w kontekście zagrożenia koronawirusem. 
Sugerowano wprowadzenie sektorów 
na plaży i podpowiadano rozpoczęcie 
konsultacji w tej sprawie z pracownika-
mi Sanepidu i medykami. Oczekiwany 
jest konkretny - z wyprzedzeniem termin 
otwarcia sezonu.  W końcu podkreślano 
sprawę zapewnienia ciągu logistycznych 
dostaw dla turystyki, co teraz budzi nie-
pokój, oraz problem pracowników za-
trudnianych na umowy – zlecenia (głów-
nie Ukraińców), którzy wrócili na czas 
pandemii do domu. Problemem może być 
zabezpieczenie personelu, aby można 
było w turystyce funkcjonować. 

12 maja odbyło się kolejne, zdalne 
spotkanie z branżą turystyczną naszego 
kurortu, którego tematem była prezen-
tacja założeń działań promocyjnych gmi-
ny w czasie pandemii pod nazwą „Mię-
dzyzdroje Program Lato 2020”. Program 
przedstawił burmistrz Mateusz Bobek , 
a przedstawiciele branży zgłaszali swoje 
opinie, wnioski i sugestie wyrażając ge-
neralnie swoje uznanie oraz poparcie dla 
zaprezentowanego w zarysach opraco-
wania. 

- Ostatni weekend pokazał, że przy 
natłoku przyjazdów wypoczywających 
w Międzyzdrojach i częstym braku u nich 
maseczek wzrasta zagrożenie związane 
z koronawirusem. Jeśli nie uratujemy tego 
sezonu letniego to jesień i zima będzie dla 
nas dramatyczna, a dla niektórych będzie 
oznaczać koniec działalności. Optymistycz-
ne jest to, że Program 1000+ jest coraz bli-
żej wprowadzenia w życie, a do tego brak 
możliwości wyjazdu za granicę powoduje 
wzrost zainteresowania wypoczynkiem 
Polaków w kraju. Rodacy planują odpoczy-
wać na łonie natury w mniejszych miejsco-
wościach. Oficjalny sezon w Międzyzdro-
jach chcemy rozpocząć już 20 maja. I jako 
pierwsi chcemy zaproponować bezpieczną 
plażę – mówił na wstępie burmistrz Ma-
teusz Bobek. – Chcemy wesprzeć naszych 

lokalnych przedsiębiorców w tym trudnym 
czasie kampanią promocyjną. To najlepszy 
sposób by wyrwać największą część tego 
sezonowego tortu. Międzyzdroje mają swo-
ją markę i musimy się skupić nad promo-
waniem dłuższych przyjazdów, a nie tylko 
weekendowych. 

W dalszej części burmistrz M. Bobek 
mówił o planowanej i już prowadzonej 
promocji Międzyzdrojów  w telewizji 
ogólnopolskiej w TVN, TVN24 przy Pro-
gnozie Pogody i TVP. Podkreślał wykorzy-
stanie Onetu, fb, Instagramu, You Tube,  
socjal mediów, blogerów zajmujących się 
podróżami, kampanii radiowych i bane-
rów reklamowych w niektórych miastach. 
Zapowiadał  filmy  video, serie filmików 
do internetu, krótkie spoty telewizyjne. 
W tych działaniach będzie pokazywane 
piękno gminy, urok bezpiecznych i wy-
godnych Międzyzdrojów, czyli wszystko 
to czym możemy się pochwalić. 

Burmistrz podkreślał także znaczenie 
pomysłu pierwszej w Polsce bezpiecznej 
plaży sektorowej. Dla tych oczekujących  
nieograniczonej swobody jak zaznaczał  
jest miejsce na międzyzdrojskiej plaży 
w kierunku gazoportu. Zapewnił także 
o poszukiwaniu nowych terenów parkin-
gowych oraz aplikowaniu o dodatkowe 
środki z Euroregionu Pomerania, moście 
porozumienia z sąsiadami z Niemiec 
i promocji na granicy z Czechami.

Gestorzy bazy turystycznej  pozytyw-
nie ocenili podejmowane i planowane 
działania. Efektem - po ostatnim krótkim 
występie burmistrza w TVN - były już 
telefony od klientów. Mówili, że bardzo 
ważna jest bezpieczna plaża i aplikowa-
nie o środki zewnętrzne. Zwracano uwa-
gę na to, aby w promocji nie zapomnieć 
o Wicku, Wapnicy i Lubinie. Podkreślali, 
że ważny jest klient pozostający dłużej 
i sugerowali, że może należy ich szczegól-
nie doceniać i obdarzać jakimiś bonusa-

mi.  Pojawiły się optymistyczne głosy, że 
spływają już rezerwacje na czerwiec, a te 
na lipiec i sierpień są póki co utrzymane.

Trzecie spotkanie z międzyzdrojską 
branżą turystyczną odbyło się w dniu 25 
maja. W jego trakcie burmistrz Mateusz 
Bobek zaprezentował przygotowane 
już w międzyczasie elementy promocji 
Gminy tj. filmy pokazujące piękno kuror-
tu i jego atrakcji. Przygotowane są dwa 
filmy 12 i 50- minutowy, które trafią do 
TVN i telewizji regionalnych. Pierwsze 
akcje promocyjne w telewizji są zapla-
nowane już 25 i 31 maja. Burmistrz za-
powiadał  także plenerowe propozycje 
koncertowe i rozrywkowe (animacje) 
dostosowane do wymogów bezpieczeń-
stwa. W drugiej części tego spotkania 
mówiono o koncepcji plaży sektorowej. 
Wyrażano niepokój co do braku konkret-
nych scenariuszy rozstrzygnięć ze strony 
służb sanitarnych dotyczących rozwiązań 
funkcjonowania kąpieliska na plaży i za-
pewnienia tam bezpieczeństwa w dobie 
pandemii.

Warto też dodać. że w majowej wi-
deokonferencji poświęconej turystyce 
z udziałem wiceministra Ministerstwa 
Rozwoju uczestniczyła Beata Kiryluk, 
zastępczyni burmistrza Międzyzdrojów. 
Dopytywała w trakcie czy będą zmiany 
w przepisach dotyczących funkcjono-
wania plaż, czy władze dopuszczają, że 
kąpieliska będą dzielone na sektory, po-
mimo tego, że plaże powinny być ogól-
nodostępne. Pytała również o to czy 
ministerstwo opracuje stałe schematy 
postępowania (procedury) w zależno-
ści od poziomu zagrożenia covidem 19, 
według których gminy turystyczne i cała 
branża będą mogły przygotować się 
z wyprzedzeniem do sezonu. Niestety na 
te pytania nie otrzymała wówczas odpo-
wiedzi.  

Redakcja

cd. ze str. 4
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Umowę na dofinansowanie tego za-
dania  burmistrz Międzyzdrojów Mate-
usz Bobek z Tomaszem Hincem, woje-
wodą zachodniopomorskim, podpisał 16 
września 2019 roku w Starostwie Powia-
towym w Kamieniu Pomorskim. W prze-
targu nieograniczonym jako wykonawcę 
wybrano firmę RSK Wolin Sławomir Zi-
now. Przebudowę realizowano w ramach 
zadania inwestycyjnego pod nazwą „Roz-
budowa drogi gminnej dojazdowej – ul. 
Bocznej w Lubinie wraz z sieciami” przy 
dofinansowaniu otrzymanym z Fundu-
szu Dróg Samorządowych w kwocie 665 
809,35 zł.  Całkowity koszt wykonania 
zadnia wyniósł  1 525 290,90 zł.

- O realizacji tego, a nie innego zadania 
przeważyła chęć kontynuacji  zamierzeń 
przygotowanych od strony formalnej (doku-
mentacja, pozwolenie na budowę) jeszcze 
przez naszych poprzedników, których obec-
ny samorząd nie ma w zwyczaju „w czambuł 
przekreślać”. Znaczący wpływ miał także 
krótki czas w procesie starań o pozyskanie 
dofinansowania, a również ograniczone 
możliwości finansowe gminy. Konkurowa-
ły z nim na naszej liście inne projekty dro-
gowe, które są również przygotowane, jak 
choćby cały południowo-zachodni kwartał 
z ulicami: Curie-Skłodowskiej, Słowiańską, 
Piaskową, ale ich budżetowe zapotrzebo-
wanie byłoby kilkakrotnie wyższe. Na to 
nas po prostu nie było stać. Zdania pod 
względem  kolejności wyboru inwestycji 
do  realizacji mogą być różne, ale to trzeba 
było i tak wykonać. Z satysfakcją też muszę 

Ulica Boczna już przebudowana
Po czterech miesiącach zakończyły się prace na odcinku 498 metrów bieżących przy przebudowie drogi gminnej 
dojazdowej – ul. Bocznej i ulicy Wikingów w Lubinie wraz z sieciami. Zadanie było realizowane z środków własnych 
i dofinansowania zewnętrznego.

przyznać, że jakość prac wykonanych na 
ul. Bocznej jest na wysokim poziomie i ży-
czyłbym sobie, aby tak można było oceniać 
kolejne inwestycje w gminie - stwierdził 
burmistrz Mateusz Bobek

To już zakończona inwestycja. I z pew-
nością mogłoby być więcej powodów do 
zadowolenia przy realizacji innych zadań 
w gminie gdyby nie pandemia, spowo-
dowane nią ograniczenia i jej finansowe 
konsekwencje dla Międzyzdrojów. Z tego 

powodu, jak mówi Jarosław Zaleski - pro-
wadzący inwestycje z ramienia Urzędu 
Miejskiego w Międzyzdrojach, musia-
no się póki co powstrzymać z realizacją 
ważnej inwestycji jaką jest żłobek oraz 
remont nawierzchni ul. Żwirowej. Gmina 
jest jednak gotowa do tego, że jeśli sytu-
acja się ustabilizuje te zadania będą na-
tychmiast realizowane.

Kornelia Litra 
Inspektor w Referacie Infrastruktury 

Urzędu Miejskiego w Międzyzdrojach

INWESTYCJE
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Na tej nieruchomości ma  powstać 
kompleks mieszkalno-usługowy nawią-
zujący w swoim stylu do wybudowanej 
wcześniej przez MTBS sp. z o.o. nowo-
czesnej zabudowy przy ul. Norwida. 
Jednocześnie na ul. Kolejowej zacho-
wana zostanie zabytkowa architektura 
budynków typu willowego. W oparciu 
o dokonane uzgodnienia z Wojewódz-
kim Konserwatorem Zabytków oraz wi-
zją przyszłej inwestycji, wypracowaną 
wspólnie z Pracownią Architektoniczną 
Studio A4, powstała koncepcja zapew-
niająca wkomponowanie jej w istniejącą 
przestrzeń urbanistyczną centrum mia-
sta. Pozwala ona też na  efektywne wy-
korzystanie nieruchomości. 

Planowany do realizacji kompleks sta-
nowić będzie dopełnienie zrealizowanej 
przez MTBS sp. z o.o. enkla-
wy budownictwa mieszkal-
no-usługowego w tym rejo-
nie. Planowana inwestycja 
zakłada wybudowanie 12 
lokali usługowych na pozio-
mie parteru z wejściem bez-
pośrednio z chodnika oraz 
29 mieszkań  o najpopular-
niejszych na rynku metra-
żach - od 26 m2 do 63 m2, 
do których przynależne będą 
pomieszczenia gospodarcze 
– komórki. Lokale miesz-
kalne  usytuowane będą 
w trzech obiektach kubatu-
rowych, w tym 25 mieszkań 
powstanie w zaprojektowa-
nej 4-kondygnacyjnej bryle 
nowego obiektu, a pozostałe 4 mieszka-
nia na poziomie I piętra w dwóch istnieją-
cych zabytkowych obiektach willowych. 

Powstan ie  ko le jny ob iekt  MTBS
Międzyzdrojskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o. w chwili obecnej prowadzi procedurę związa-
ną z wykonaniem kompleksowej dokumentacji technicznej  i uzyskaniem pozwolenia na budowę dla planowanej  
inwestycji u zbiegu ulic Kolejowej 1, 3 i Norwida 2. 

Lokale mieszkalne w nowym budynku 
będą miały balkony lub tarasy. W podzie-
miu planowanego nowego obiektu po-

wstanie duża otwarta powierzchnia użyt-
kowa z wjazdem od strony ulicy Norwida, 
przeznaczona na miejsca postojowe dla 

samochodów mieszkańców planowanej 
inwestycji. W każdym z lokali zaplano-
wano niezależne ekologiczne ogrzewanie 

gazowe oraz indywidualny system 
rozliczania mediów,  który pozwoli 
docelowo na prowadzenie racjonal-
nego gospodarowania  i optymaliza-
cję kosztów utrzymania.             

Lokalizacja inwestycji, a w szcze-
gólności bliskość centrum i nieza-
leżność kosztów eksploatacji lokali 
to główne jej atuty. Planowany 
kompleks jest kolejnym krokiem 
naszej firmy w kierunku rozwoju 
i estetyzacji  Międzyzdrojów oraz 
poprawienia warunków bytowych 
naszych mieszkańców.

Wszystkich zainteresowanych 
pozyskaniem dodatkowych  infor-
macji o planowanej inwestycji oraz 
kupnem lokali prosimy o kontakt 
z siedzibą Inwestora w Międzyzdro-

jach przy ul. Cichej 2 ,  tel. 91 32 81  154, 
e-mail : mtbs2@miedzyzdroje.pl

MTBS

INWESTYCJE
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Zdecydowaną  większość uchwał rad-
ni podjęli jednogłośnie, co, jak skomento-
wał po sesji Przewodniczący Rady Miej-
skiej Jan Węglorz, wynika „z bardzo dobrej 
współpracy, jaka ma obecnie miejsce w Ra-
dzie i szczegółowym omówieniu projektów 
uchwał na wcześniejszym, również zdalnie 
przeprowadzonym spotkaniu przedsesyj-
nym. Czuje się, że nadzwyczajna sytuacja 

sprzyja chęci poszukiwania kompromisów 
i wspólnych rozwiązań  trudnych proble-
mów, które najczęściej polegają na ograni-
czaniu wydatków, czy racjonalnym kształto-
waniu lokalnych podatków i ich pobieraniu 
na terenie naszej gminy”. Przewodniczący 
Rady podkreślił również „dużą dyscyplinę 
radnych w trakcie prowadzonego posiedze-
nia – co wymusza również – system zdalny. 
Nie tłumi to jednak aktywności radnych, 
ponieważ wielu z nich korzysta z możliwości 
zadawania pytań burmistrzowi”. 

Na początku sesji radni podjęli uchwa-
ły w sprawie zmian w budżecie na rok 
2020 i zmian w grudniowej uchwale 

Na sesji nadzwyczajnie i zdalnie 
28 kwietnia, w trybie zdalnym - z uwagi na koronawirusa - odbyła się nadzwyczajna, zwołana na 
wniosek burmistrza Mateusza Bobka, sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach. Transmisja z obrad 
była po raz pierwszy prowadzona za pośrednictwem internetowej aplikacji. 

przyjmującej budżet Gminy Międzyzdro-
je na rok 2020. W konsekwencji dokona-
no również zmian w uchwale dotyczącej 
wieloletniej prognozy finansowej Gminy 
Międzyzdroje na lata 2020-2035. Ko-
lejna podjęta uchwała dotyczyła wpro-
wadzenia opłaty prolongacyjnej z tytułu 
rozłożenia na raty lub odroczenia termi-
nu płatności podatków oraz zaległości 

podatkowych. W związku z epidemią 
koronawirusa podjęto uchwałę, w spra-
wie przedłużenia terminów płatności rat 
podatku od nieruchomości przedsiębior-
com będącym podatnikami tego podatku 
na terenie Gminy Międzyzdroje, których 
płynność finansowa uległa pogorszeniu, 
w związku z ponoszeniem negatywnych 
konsekwencji ekonomicznych z powodu 
COVID-19. Raty za kwiecień, maj i czer-
wiec mogą być wniesione do 30 września 
br. 

Zamknięty z powodu  epidemii Żło-
bek Miejski zaskutkował także uchwałą 
o zniesieniu opłat za pobyt dziecka w tej 

placówce. Kolejna podjęta uchwała doty-
czyła wyrażenia zgody, na odstąpienie od 
obowiązku przetargowego trybu zawar-
cia umowy dzierżawy, obejmującej teren 
na ogródek gastronomiczny. Radni pod-
jęli również uchwałę w sprawie  ustalenia 
wysokości stawek opłat za gospodarowa-
nie odpadami komunalnymi na nierucho-
mościach, na których znajdują się domki 

letniskowe lub in-
nych nieruchomo-
ściach, służących 
celom rekreacyjno-
-wypoczynkowym, 
wykorzystywanych 
jedynie przez część 
roku. Dotyczy to 
zmiany stawki za 
odpady niesegrego-
wane, liczone teraz 
według dwukrotnie 
wyższej opłaty jak 
za odpady zbierane 
selektywnie.

Radni podję-
li także uchwałę  
w sprawie ustalenia 
opłat za korzystanie 
z cmentarzy ko-
munalnych. W tym 
przypadku pierwot-
ny projekt uchwały, 
który wywołał na 
piątkowej  komisji 
łączonej spore dys-
kusje o powstrzy-
maniu się z pod-

wyżkami, zgodnie z obietnicą burmistrza 
został zmieniony. Przygotowana uchwała 
na sesji obejmowała jedynie podniesienie 
cen za korzystanie z kaplicy cmentarnej 
i została podjęta 12 głosami przy jed-
nym wstrzymującym się i jednym głosie 
przeciwnym. Na zakończenie obrad rad-
ni podjęli uchwałę w sprawie "Progra-
mu opieki nad zwierzętami bezdomny-
mi i wolno żyjącymi oraz zapobiegania 
bezdomności zwierząt na terenie Gminy 
Międzyzdroje na rok 2020".  

Adam Szczodry
Sekretarz Gminy 

  

Z PRAC  RADY  MIEJSKIEJ
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Z PRAC RADY MIEJSKIEJ

W przygotowanym przed sesją projek-
cie uchwały proponowano zabezpiecze-
nie ratownicze na odcinku 600 metrów  
na zachód od molo i 400 na wschód od 
molo.

- Dziś jest ostatni dzień kiedy musimy 
przyjąć tę uchwałę. Niestety nie wiemy  
w jaki sposób, w związku z koronawiru-
sem, będą funkcjonować plaże, jakie będą 
tam obowiązywać obostrzenia zgodnie  
z wytycznym władz. Natomiast mamy obo-
wiązek podjąć uchwałę, która będzie obo-
wiązywać przez cały sezon. To taka trochę 
dyskusja akademicka, ale nie mamy wyj-
ścia. Moglibyśmy jednak zmniejszyć obszar  
kąpieliska  i ograniczyć w szczycie sezonu 
liczbę wież ratowniczych do 8. Nie możemy 
zwiększyć z uwagi na koszty liczby ratowni-
ków, ale możemy postawić na zwiększenie 
sił reagowania, tym bardziej, że cała nasza 
plaża ma do 4 kilometrów. Można w sezo-
nie od 1 lipca do 31 sierpnia wprowadzić 
zabezpieczenie ratownicze na odcinku 800 
metrów, a dodatkowo od 15 czerwca i do 
15 września zabezpieczenie ratownicze na 
odcinku 200 metrów – zaznaczył na wstę-
pie sesji Mateusz Bobek, burmistrz Mię-
dzyzdrojów.

W dyskusji radni pytali czy nie byłoby 
zasadnie rozpocząć sezon od 1 czerwca 
i jakie to byłyby koszty. Burmistrz poin-

Bezpieczeństwo na kąpielisku w Międzyzdrojach
Na zwołanej 20 maja br., na wniosek, XXII sesji nadzwyczajnej Rady Miejskiej, prowadzonej zdalnie, radni, po dyskusji  
i wprowadzeniu przez burmistrza  Mateusza Bobka autopoprawki, większością głosów podjęli uchwałę w sprawie 
określenia sezonu kąpielowego oraz wykazu kąpielisk na polskich obszarach morskich  przyległych do Gminy Międzyzdroje.

formował, że przy 8-10 ratownikach to 
wzrost kosztów o ok. 20-25 tys zł. 

- Na 10 stanowisk przypada 30 ratowni-
ków. W ubiegłym roku na ratownictwo wy-
daliśmy 552 tys. zł. Teraz, przy proponowa-
nych zmianach, to mniejsze wydatki o około 
20 procent. Niewiadome są jednak wymogi 
związane z nową sytuacją np. jeśli chodzi o 
środki ochrony konieczne do zastosowania, 
co może podwyższyć koszty ratownictwa. 
Będziemy się uczyć nowych warunków 
funkcjonowania przy większej izolacji wy-
poczywających na plaży. Będę też zachęcał 
do korzystania z plaży w kierunku Świnouj-
ścia i przy Wolińskim Parku Narodowym  – 
informował burmistrz. 

W trakcie debaty M. Bobek ostatecz-
nie wniósł autopoprawkę. Zapropono-
wał, że od 15 czerwca do 30 czerwca  
i od 1 września do 15 września plaża będzie 
zabezpieczona przez ratowników na odcin-
ku 100 metrów na zachód od molo i 100 
metrów na wschód od molo. Natomiast 
od 1 lipca do 31 sierpnia zabezpieczenie 
ratownicze z wyłączeniem 50 m pasów 
bezpieczeństwa  obejmie 300 metrów na 
wschód od molo i 500 metrów na zachód 
od molo. W szczycie sezonu będzie zatem 
8 stanowisk ratowniczych – jedno na 100 
metrów. Uchwałę z tą autopoprawką radni 
podjęli jednogłośnie 14 głosami. 

Adam Szczodry
Sekretarz Gminy

Uprzejmie informujemy, że w związku ze 
stanem epidemii ogłoszonym na terenie 
naszego kraju na  podstawie uchwały 
Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 
28 kwietnia 2020 r. nr XXI/233/20 w 
sprawie przedłużenia terminów płatności 
rat podatku od nieruchomości przedsię-
biorcom będącym podatnikami podatku 
od nieruchomości na terenie Gminy Mię-
dzyzdroje, których płynność finansowa 
uległa pogorszeniu w związku z ponosze-
niem negatywnych konsekwencji ekono-
micznych z powodu COVID-19 przedłu-
ża się termin płatności podatku od nieru-
chomości następującym osobom:

P r z e s u n i ę t e  t e r m i n y  p ł a t n o ś c i
1. Osobom fizycznym prowadzą-

cym działalność gospodarczą – termin 
płatności raty podatku od nieruchomości 
płatnej do dnia 15 maja 2020 r. przedłuża 
się do dnia 30 września 2020 r.;

2. Osobom prawnym, jednostkom 
organizacyjnym oaz spółkom niemają-
cym osobowości prawnej – termin płat-
ności rat podatku płatnych do dnia 15 
kwietnia, 15 maja oraz 15 czerwca 2020 
r. do dnia 30 września 2020 r.

Informuję również, iż zgodnie z z art. 
15j specustawy: Opłatę roczną z tytułu 
użytkowania wieczystego, o której mowa 
w art. 71 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 

1997 r. o gospodarce nieruchomościami 
(Dz. U. z 2020 r. poz. 65, 284 i 471) za 
rok 2020 wnosi się w terminie do dnia 30 
czerwca 2020 r. 

Natomiast zgodnie z art. 20 ust. 1a 
ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o prze-
kształceniu prawa użytkowania wieczy-
stego gruntów zabudowanych na cele 
mieszkaniowe w prawo własności tych 
gruntów (dodany przez art. 53 usta-
wy z dnia 31 marca 2020 r., zmieniają-
cej specustawę) Opłatę [roczną opłatę 
przekształceniową] należną za rok 2020 
wnosi się w terminie do dnia 30 czerwca 
2020 r.

Referat Budżetu i Finansów
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16 października 1978 roku Wojty-
ła został wybrany na papieża i przyjął 
imię Jan Paweł II. Pontyfikat papieża 
Polaka trwał prawie 27 lat i był jed-
nym z najdłuższych w historii. Zmarł 
2 kwietnia 2005 roku. Cały świat 
poruszony był wiadomością o jego 
śmierci. Uważa się, że dzięki papie-
żowi wywodzącemu się z Polski za-
wdzięczamy upadek komunizmu. Jan 
Paweł II został beatyfikowany 1 maja 
2011 roku przez Benedykta XVI, 
zaś jego kanonizacji dokonał papież  
Franciszek 27 kwietnia 2014 roku.

Literatura związana z Janem Pawłem II dostępna w bibliotece

100 rocznica urodzin Jana Pawła II 
100 lat temu 18 maja 1920 roku w Wadowicach urodził się Karol Wojtyła. Był synem Karola Wojtyły seniora i Emilii z Kaczorow-
skich. Swoją przyszłość chciał związać z teatrem, jednak jego droga życiowa pokierowała go ku  kapłaństwu. 

Miejska Biblioteka Publiczna w Mię-
dzyzdrojach zaprasza do skorzystania 
ze zbiorów o papieżu, a także publikacji 
autorstwa samego Jana Pawła II, które 
są dostępne w wypożyczalni: „Pamięć 
i tożsamość”, „Jestem bardzo w rękach 
Bożych. Notatki osobiste 1962-2003. Jan 
Paweł II”, „Jan Paweł II w Polsce”, „Prze-
kroczyć próg nadziei”, „Dar i Tajemnica”, 
„Elementarz Jana Pawła II”, „Jan Paweł II” 
Jacka Skwarnickiego. Polecamy także wy-
dania albumowe „Jan Paweł II. Pielgrzym 
z powołania”  i „Wybitni Polacy”, gdzie jest 
przedstawiona postać Karola Wojtyły. 

Nie zapominamy o najmłodszych 
czytelnikach i tych trochę starszych, dla 
których również mamy kilka propozycji 
książkowych o naszym papieżu: „Jak Lo-
lek został papieżem” Mariusza Wollnego, 
„Niebieskie okno czyli o dekalogu, dzie-
ciach i świętym Janie Pawle II” Ines Kraw-
czyk oraz „Młode lata papieża”  i „Wujek 
Karol. Kapłańskie lata papieża” Pawła 
Zuchniewicza. 

Serdecznie zapraszamy do korzystania 
z wypożyczalni i zachęcamy do zgłębiania 
wiedzy o Janie Pawle II oraz o jego na-
ukach.  

Bibliotekarze 

„Maseczki do domowej apteczki”, bo 
taką nazwę ma nasz projekt, otrzymał 
dofinansowanie w kwocie 2 tys. zł, za 
które zakupione zostaną 2 maszyny do 
szycia, tkaniny bawełniane, zestawy nici, 
woreczki strunowe i rękawiczki jednora-
zowe. Międzyzdrojskie Stowarzyszenie 
„Rodzina” od 2 miesięcy z własnego bu-
dżetu i darowizn wpłacanych na konto 
stowarzyszenia wspiera lokalną inicjaty-
wę szycia maseczek. Zakupiono tkaniny, 
flizelinę, nici, gumki. 

Nie sposób policzyć ile maseczek zo-
stało uszytych i rozdanych wśród miesz-
kańców naszej gminy. W realizację pro-

Dofinansowanie dla Międzyzdrojskiego 
Stowarzyszenia „Rodzina”

Warto mieć maseczkę w domowej apteczce - do takich wniosków doszli członkowie Międzyzdrojskiego Stowarzy-
szenia „Rodzina” i grupy nieformalnej, składając wniosek o dofinansowanie w ramach „MIKRODOTACJI LOKAL-
NYCH PRZEDSIĘWZIĘĆ FIO W WOJEWÓDZTWIE ZACHODNIOPOMORSKIM”. 

jektu „Maseczki do domowej apteczki” 
zaangażowani będą wolontariusze, któ-
rzy uszyją maseczki wielokrotnego użyt-
ku i dostarczą m.in. do podopiecznych 
Ośrodka Pomocy Społecznej oraz pozo-
stałych mieszkańców Międzyzdrojów. 
Celem projektu jest zmniejszenie zagro-

żenia epidemiologicznego mieszkańców 
Gminy Międzyzdroje oraz wzrost integra-
cji społeczności lokalnej. Warto dodać, 
iż nasz wniosek otrzymał wsparcie jako 
jedyny z powiatu kamieńskiego. O szcze-
gółach realizacji projektu poinformujemy 
w najbliższym czasie.

„Dofinansowano przez Narodowy Instytut Wolności 
– Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Programu 

Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014-2020”

AKTUALNOŚCI
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W imieniu organizatorów 

55. Międzynarodowego Festiwalu Pieśni 

Chóralnej w Międzyzdrojach 

informujemy, że ze względu na stan zagrożenia COVID - 19 

oraz związany z tym stan epidemii w Polsce oraz Pandemii na 

Świecie jesteśmy zmuszeni przenieść Festiwal na inny termin.

Nowa data Festiwalu to 17 - 20 grudnia 2020 roku.
 

Festiwal będzie miał charakter świąteczny. Będzie konkur-

sem  na kolędy, pastorałki oraz świąteczne utwory chóralne.

Szczegóły regulaminu zostaną podane 

w najbliższym czasie na stronie mfpch.eu

W sołectwach gminy Międzyz-
droje 14.05.2020 pojawiły się 
rozśpiewane, głośne, uśmiech-
nięte i kolorowe postaci, które 
na ulicach, uliczkach, zakątkach 
i podwórkach Lubina, Wapnicy, Wicka  
i Zalesia bawiły najmłodszych miesz-
kańców. W wielu przypadkach rów-
nież starsi zatracili się w tańcach.

W to słoneczne czwartkowe po-
południe rozdawano uśmiechy, przy-
pominano czym są bańki mydlane, 
rekwizyty i zwierzątka tworzone 
z balonów, kocem zapomnienia na-

Zapraszamy do wypożyczalni po 
płyty z bezcennymi Kronikami 
Międzyzdrojów autorstwa Regi-
ny i Bronisława Chmielowskich 
oraz z Kroniką Towarzystwa Mi-
łośników Międzyzdrojów, które 
bibliotekarze poddali digitali-
zacji. Istnieją tylko 3 komplety 
Kronik –  u autorki, w Urzędzie 
Miasta i w czytelni Miejskiej Bi-
blioteki Publicznej w Międzyz-
drojach. Przy powstawaniu Kro-
nik pracowali również: Krystyna 
Oleska, Beata Lewandowska, 
Jerzy Gaj, Jan Wiśniewski, Jerzy 
Neukampf, Bronisława Bajek, 
Teresa Rogalska, Roman Daniluk 
i inni. Dzięki metodzie skanowa-
nia mogą Państwo wypożyczyć 
Kroniki i w domowym zaciszu 
poczytać oraz powspominać, 
jak to kiedyś było w Międzyz-
drojach. Kroniki są także dosko-
nałym źródłem wiedzy dla osób 

Z przykrością informujemy, że Jubileuszowy 

25. Festiwal Gwiazd 
niestety nie odbędzie się w zaplanowanym 

terminie 01 - 04.07. 2020 r. 
Podobnie jak organizatorzy innych imprez kulturalnych 

zmuszeni jesteśmy podjąć tę trudną decyzję. 
Teraz najważniejsze jest bezpieczeństwo nas wszystkich!

Bardzo dziękujemy wszystkim, którzy chcieli wesprzeć te-
goroczną edycję naszego Festiwalu.

Mamy nadzieje, że już wkrótce będziemy mogli poinformo-
wać Państwa o nowym terminie jubileuszowego 

25. Festiwalu Gwiazd w Międzyzdrojach. 

                                                                               Mateusz Bobek
Burmistrz

 Międzyzdrojów

Olaf Lubaszenko
Dyrektor 

Artystyczny Festiwalu 

 Artur Duszyński
Dyrektor 

Międzynarodowego 
Domu Kultury

MOBILNE ANIMACJE W SOŁECTWACH GMINY MIĘDZYZDROJE
„Kargul, podejdź no do płota!” - tym zdaniem ponad 50 lat temu Pawlak w filmie „Sami swoi” przywołał 
sąsiada, na bezpieczną odległość. Płot w efekcie upadł, jak, miejmy nadzieję, współczesna pandemia. 
Jednak obecnie ograniczenia kontaktu doskwierają wszystkim, szczególnie dzieciom.

krywano maseczkową codzienność. 
Dzięki temu ponad 70 dzieci na kilka 
minut zapomniało o szarej codzien-
ności. Nie licząc dorosłych, którzy zza 
płotów uśmiechali się, kręcili filmy  
i klaskali.

Udało się to dzięki inicjatywie Mię-
dzyzdrojskiego Stowarzyszenia „Rodzi-
na” i przy wsparciu finansowym sołty-
sów i mieszkańców sołectw. 

Dziękujemy! Razem możemy więcej!
Międzyzdrojskie Stowarzyszenie 

„Rodzina”

Digitalizacja Kronik Międzyzdrojów ukończona
piszących różne prace np. magi-
sterskie.

Digitalizacja unikatowych 
zbiorów bibliotecznych łączy się 
z ich ochroną, która jest jednym 
z celów statutowych biblioteki. 
Był to żmudny i pracochłonny 
proces, gdyż trzeba było zeska-
nować kilkadziesiąt opasłych 
tomów. 

Jesteśmy dumni, że dzięki 
digitalizacji możemy udostęp-
nić  Kroniki Międzyzdrojów 
większej ilości odbiorców. Płyty 
z Kronikami przekażemy m.in. 
pani Reginie Chmielowskiej, do 
powstającej w Międzyzdrojach 
Izby Pamięci, do Urzędu Mia-
sta, szkół Gminy Międzyzdroje, 
Książnicy Pomorskiej w Szczeci-
nie oraz Powiatowej i Miejskiej 
Biblioteki Publicznej w Kamieniu 
Pomorskim. Bibliotekarze

KULTURA
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Niepewność jutra może powodować 
frustracje, stany depresyjne, poczucie 
osamotnienia i zagrożenia. Może być 
także przyczyną wzrostu przemocy w ro-
dzinach i zburzenia poczucia bezpieczeń-
stwa u osób doświadczających tej prze-
mocy.

Dlatego tak ważne jest objęcie szcze-
gólnym wsparciem rodzin doświadczają-
cychi zagrożonych zjawiskiem przemocy 
domowej. 

W gminie Międzyzdroje osoby do-
świadczające przemocy, osoby chcące 
pomóc rodzinom, w których ten problem 
występuje, powinny skontaktować się 
z następującymi osobami:

• Iwoną Skórkowską – przewodni-
czącą Zespołu Interdyscyplinarnego ds. 
Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie 
w Międzyzdrojach, specjalista w zakresie 
pomocy ofiarom przemocy w rodzinie, 
w godzinach od 8.00 do 15.30 od ponie-
działku do piątku na numer telefonu 91 
32 80 311 lub 913281053; 

adres e-mail: 
iskorkowska@ops.miedzyzdroje.pl
 
• Anetą Całus – terapeutą uzależnień, 

specjalista w zakresie pomocy ofiarom 
przemocy w rodzinie pod numerem te-
lefonu 501788894 (w godzinach 8.00-
13.00)

• Ewą Horbań – przewodniczącą 
Gminnej Komisji Rozwiązywania Pro-
blemów Alkoholowych w Międzyzdro-
jach, telefon 91 32 81 919; 508 480 
466 we wtorek w godzinach 8.00-10.00 
i w czwartek w godzinach 13.00-15.00;

adres e-mail: 
gkrpa@ops.miedzyzdroje.pl

Mogą skorzystać także z:

pomocy psychologicznej:

• Aneta Całus - terapeuta uzależnień, 
specjalista w zakresie pomocy ofiarom 
przemocy w rodzinie, pod numerem te-
lefonu 501 788 894 (w godzinach 8.00-
13.00)

• Ewa Aksman- pedagog, specjalista 
pomocy psychologicznej i interwencji 

Przemoc w rodzinie w okresie koronawirusa. 

Gdzie szukać pomocy?
Obecnie przeżywamy bardzo trudny czas związany z epidemią wywołaną rozprzestrzenianiem się wirusa COVID 
– 19 w Polsce i na całym świecie. Stan epidemii spowodował szereg ograniczeń, między innymi w zakresie prze-
mieszczania się i konieczności pozostania w domu. Wiele ludzi straciło pracę, przebywa na bezpłatnych urlopach, 
w wielu rodzinach pogorszyła się także sytuacja materialna. 

kryzysowej, numer telefonu 91 32 80 
311 lub 91 32 81 053; 509 572 167; 

adres e-mail: 
eaksman@ops.miedzyzdroje.pl

• Małgorzata Musialska –  pedagog, 
specjalista pomocy psychologicznej i in-
terwencji kryzysowej, numer telefonu 91 
32 81 053; 509 272 868; 

adres e-mail: 
mmusialska@ops.miedzyzdroje.pl

• Marta Czupryńska – psycholog, 
psychoterapia systemowa, indywidualna 
i rodzinna, tel. 604 914 091; 

adres e-mail: 
marta.czuprynska@opoczta.pl

• Aleksandra Kruczek– psycholog, 
studium przeciwdziałania przemocy 
w rodzinie, tel. 724 127 606; 

adres e-mail:  
aleksandra.kruczek@wp.pl

pomocy pedagogicznej:

• Ewa Horbań – pedagog rodzinny: 
telefon 91 32 81 919 poniedziałek i pią-
tek godzina 8.00-10.00, środa godzina 
13.00 – 15.00

pomocy w formie schronienia, 
zabezpieczenia innych 
podstawowych potrzeb, 
lub ustalenia terminu porady 
prawnej:

• Pracownicy socjalni – Ośrodek Po-
mocy Społecznej telefon 91 328 03 11 
lub 91 328 10 53 od poniedziałku do 
piątku w godzinach 7.30 – 15.30; 

adres email: 
opsmiedzyzdroje@poczta.onet.pl 
lub ops@ops.miedzyzdroje.pl

Uwaga!
W przypadku podejrzenia eskalacji 

przemocy w rodzinie i zagrożenia zdrowia 
i życia osób jej doświadczających należy 
niezwłocznie zawiadomić policję pod nu-
merem 112, 997.

W okresie epidemii COVID 19 proce-
dura „Niebieskich Kart” w stosunku do 

rodzin dotkniętych przemocą nadal jest 
wszczynana i realizowana. 

Do jej realizacji na terenie gminy Mię-
dzyzdroje zaangażowane są następujące 
służby i instytucje:

• Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Ks. 
Pomorskich 8, 72-500 Międzyzdroje tel. 
/91/32 80 311; /91/32 81 053

• Komisariat Policji, ul. Kopernika 2 
72-500 Międzyzdroje, tel. /47/78 34 
635

• Szkoła Podstawowa nr 1,  ul. Leśna 
17 72-500 Międzyzdroje, tel./91/32 80 
611

• Szkoła Podstawowa nr 2, ul. Jodło-
wa 3 72-500 Wapnica, tel./91/328 41 06

• Przedszkole Miejskie nr 1 Międzyz-
droje, ul. Myśliwska 13 72-500 Międzyz-
droje, tel. /91/32 80 362

• Gminna Komisja Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych w Międzyz-
drojach, ul. Ks. Pomorskich 8, 72-500 
Międzyzdroje, tel. /91/32 81 053

• Niepubliczny Zakład Opieki Zdro-
wotnej „Partner Med.”,  ul. Gryfa Pomor-
skiego 23-25, 72-500 Międzyzdroje, tel. 
/91/32 80 179

• Poradnia Terapii Uzależnień w Mię-
dzyzdrojach, ul. Ks. Pomorskich 8, 72-
500 Międzyzdroje, tel. /91/32 78 368

Pamiętajmy!
PRZEMOC W RODZINIE JEST PRZE-

STĘPSTWEM. PRAWO ZABRANIA 
STOSOWANIA PRZEMOCY I KRZYW-
DZENIA SWOICH BLISKICH! Tylko i wy-
łącznie osoba, która stosuje przemoc 
jest odpowiedzialna za swoje zachowa-
nie. Nic nie usprawiedliwia stosowania 
przemocy!

NIE ZGADZAJMY SIĘ NA PRZEMOC 
– REAGUJMY, NIE ZOSTAWIAJMY BEZ 
POMOCY TYCH, KTÓRZY W CZASIE 
EPIDEMII COVID 19, MOGĄ TEJ PO-
MOCY NAJBARDZIEJ POTRZEBOWAĆ. 

Apeluję także do osób doświadczają-
cych przemocy, nie pozwólcie się dalej 
krzywdzić – ZADZWOŃCIE…

Iwona Skórkowska 
Ośrodek Pomocy Społecznej 

OPIEKA SPOŁECZNA
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Gmina Międzyzdroje uzyskała środki 
w ramach konkursu grantowego "Zdalna 
szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci 
Edukacyjnej w systemie kształcenia zdal-
nego". Pozyskane fundusze pozwoliły za-
kupić sprzęt komputerowy: 22 laptopy, 
20 tabletów i 9 iPadów na łączną kwotę  
59.858,00 zł dla uczniów i nauczycieli do 
zdalnej realizacji programu szkolnego.

– Na ten sprzęt otrzymaliśmy sto pro-
cent dofinansowania – kwotę 60 tys. zło-
tych. Środki te umożliwiły nam zakup 22 
notebooków Dell, 20 tabletów Huawei 
MediaPad oraz  9 Apple iPadów o wyso-
kich parametrach technicznych. Otrzy-
many sprzęt został przekazany do szkół, 
by jak najszybciej trafił do najbardziej po-
trzebujących uczniów, którzy nie posiadają 
dostatecznego dostępu do zdalnej nauki 
– powiedział  Mateusz Bobek, burmistrz 
Międzyzdrojów.

Grażyna Dubako 
Inspektor ds. Oświaty i Zdrowia

W związku z tym ograniczeniami 
w pierwszej kolejności do przedszkoli 
i żłobka będą przyjmowane dzieci, któ-
rych rodzice nie mają możliwości pogo-
dzenia pracy z opieką w domu, a w szcze-
gólności dzieci pracowników systemu 
ochrony zdrowia, służb mundurowych, 
pracowników handlu i przedsiębiorstw 
produkcyjnych, realizujący zadania zwią-
zane z zapobieganiem, przeciwdziała-
niem i zwalczaniem COVID-19.

Szczegółowe zasady bezpieczeństwa 
oraz zasady przyjmowania dzieci do 
przedszkoli i żłobka w czasie obowią-
zywania zmienionych warunków pracy 
placówek są umieszczone na stronach 
internetowych:

www.morskieskarbyszkolnastrona.pl, 
www.sp2wapnica.pl  w zakładce „Rodzi-
ce”, www.zlobekmiedzyzdroje.szkolna-
strona.pl 

Co powinien wiedzieć rodzic przed 
posłaniem dziecka do przedszkola lub 
żłobka?

Jeśli  rodzic chce przyprowadzić 
dziecko do przedszkola lub żłobka, musi 
powiadomić o tym dyrektora placówki. 

Na stronach internetowych przedszkola, 
i żłobka w Międzyzdrojach oraz Szkoły 
Podstawowej w Wapnicy znajdują się 
wnioski o przyjęcie dziecka do placówek.

Najważniejsze jest, aby dziecko było 
zdrowe, bez objawów chorobowych. 
To jest stała niezmienna zasada, 
o której zawsze należy pamiętać!  
Dziecko nie zabiera do przedszkola za-
bawek i innych przedmiotów (np. butelki 
z napojami).

Jeśli dziecko ukończyło 4 lata, rodzic 
musi zapewnić mu indywidualną osłonę 
ust i nosa w drodze do i z przedszkola 
bądź żłobka. W przedszkolu nie ma obo-
wiązku zakrywania ust i nosa, zarówno 
przez dzieci, jak i nauczycieli. Nie ma 
jednak przeszkód, aby korzystać z takiej 
formy zabezpieczenia.

Posiłki przygotowywane będą w kuch-
niach przedszkoli z zachowaniem zasad 
bezpieczeństwa i wzmożonej dezynfekcji. 

Placówki są  wyposażone w odpo-
wiednie środki ochrony osobistej oraz 
płyny do dezynfekcji.

Każda grupa dzieci będzie przebywać 
w wyznaczonej odrębnej sali. Będą z niej 

Przedszkola i  żłobek w Gminie Międzyzdroje 
wznawiają działalność od 19 maja 2020 r.
Warunki pracy placówek w czasie epidemii  zostały zmienione. Aby przyjąć dzieci, muszą być spełnione wytyczne Głównego 
Inspektora Sanitarnego oraz MEN.  Główny warunek to ograniczona ilość dzieci w grupie (do 12 dzieci lub 4 m2/1 dziecko). 

usunięte przedmioty i sprzęty, których 
nie można skutecznie dezynfekować. 

Nauczyciele zapewnią przede wszyst-
kim opiekę, a w miarę możliwości także 
organizację zabaw i zajęć. Dziecko będzie 
mogło korzystać z przedszkolnego placu 
zabaw, a  dostępne na nim urządzenia 
będą dezynfekowane na bieżąco. Dzieci 
nie będą wychodziły na spacery czy wy-
cieczki poza teren placówki. Rodzice nie 
będą wchodzili  na teren placówek. 

Kochani Rodzice, przypomnijcie swo-
im dzieciom podstawowe zasady higieny. 
Zwróćcie uwagę na:  rezygnację z poda-
wania ręki i przytulanie się na powita-
nie, unikanie dotykania oczu, nosa i ust, 
częste mycie rąk, zasłanianie ust i nosa 
przy kichaniu czy kasłaniu. Dziecko uczy 
się przez obserwację, pamiętajmy więc, 
by dawać dobry przykład i przestrzegać 
podstawowych zasad higieny. 

Elwira Korcz 
Dyrektor Przedszkola Miejskiego nr 1 

„Morskie Skarby” w Międzyzdrojach
Iwona Sołtysiak 

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 
im. prof. dra Władysława Szafera w Wapnicy

Laptopy i  iPady dla uczniów
Dotarły pierwsze laptopy i iPady dla uczniów, w ramach realizacji projektu pn. „Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopol-
skiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020.

OŚWIATA
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Z boisk przy Szkole Podsta-
wowej nr 1 będzie można ko-
rzystać od 4 maja 2020 zgod-
nie z takimi zasadami:

• Boiska będą dostęp-
ne w godzinach od godziny 
12:00 do 20:00 - dla uczniów 
do 13 roku życia pod opieką 
rodzica;

•  Prowadzona będzie wery-
fikacja uczestników;

•  Jednocześnie na boisku 
może być maksymalnie 6 
osób;

•  Przebywający na boiskach 
korzystają z osobistego sprzę-
tu treningowego;

• Nie będzie możliwości ko-
rzystania z szatni i węzła sani-
tarnego (poza WC);

•  Korzystający z boisk pro-
wadzą treningi indywidualne  
z zachowaniem dystansu spo-
łecznego;

Od dnia 04 maja  Orlik będzie 
czynny w godzinach od 15.00 
do 19.00, z Orlika może ko-
rzystać  maksymalnie 6 osób, 
wymagane jest wcześniejsze 
uzgodnienie ilości osób wcho-
dzących na obiekt z opieku-
nem boiska (tel. 503 017 538).

Obowiązujące  zasady bez-
pieczeństwa  podczas korzy-
stania z Orlika: obowiązkowa 
dezynfekcja rąk dla wchodzą-
cych i opuszczających obiekt, 
zachowanie dystansu spo-
łecznego, obowiązek zasła-
niania twarzy (w momencie 

Zasady korzystania z obiektów:

• ograniczona liczba osób – 6 osób 
 na boisku + trener,

•  4 osoby na korcie tenisowym + trener,

•  osoby korzystające z obiektów mają 
 obowiązek zgłaszania swojej 
 obecności menedżerowi stadionu,

•  brak możliwości korzystania z szatni 
 i węzła sanitarnego (wyznaczono Toi 
 Toi),

•  obowiązuje dezynfekcja urządzeń 
 i sprzętu sportowego po każdym 
 użyciu i każdej grupie korzystających 
 przez menedżera stadionu,

• zapewnienie piętnastominutowych 
 odstępów w korzystaniu z obiektów 
 przez następne grupy korzystających,

•  osoby korzystające z obiektu lub 
 sprzętu są obowiązane do dezynfekcji 
 rąk wchodząc i opuszczając obiekt.

Stadion Miejski w Międzyzdrojach 
  czynny: - od poniedziałku do piątku w godzinach od 12:00 do 18:00
      - w soboty w godzinach od 10:00 do 16:00

Osoby korzystające z obiektu zobo-
wiązane są do opuszczenia obiektu bez-
pośrednio po zakończeniu zajęć.

Warunki i godziny korzystania (re-

zerwacje) z obiektów sportowych do 
uzgodnienia z menedżerem stadionu pod 
numerem tel. 605 069 091 lub e-mail: 
stadion.miedzyzdroje@wp.pl             ZOŚ

INFORMACJA DLA OSÓB  
KORZYSTAJĄCYCH Z ORLIKA
przy Szkole Podstawowej nr 2 w Wapnicy

dotarcia na dany obiekt spor-
towy, natomiast przebywając 
na np. boisku nie ma obowiąz-
ku zakrywania twarzy),  brak 
możliwości korzystania z szat-
ni i węzła sanitarnego (poza 
WC), dezynfekcja urządzeń 
po każdym użyciu i każdej 

grupie,  zaleca się korzystanie 
z osobistego sprzętu trenin-
gowego lub dezynfekcję po  
każdym użyciu.

Iwona Sołtysiak 
Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 

im. prof. dra Władysława 
Szafera w Wapnicy

UDOSTĘPNIANIE OBIEKTÓW SPORTOWYCH 
OD 4 MAJA 2020 -  BOISKA PRZY SZKOLE 

PODSTAWOWEJ NR 1 W MIEDZYZDROJACH
•  Obowiązuje noszenie ma-
seczki i rękawiczek jednora-
zowych w drodze na obiekt 
sportowy i w trakcie przeby-
wania w jego obrębie (na bo-
isku nie ma obowiązku zasła-
niania twarzy);

•  Obowiązkowa jest de-
zynfekcja rąk wchodzących 
i opuszczających obiekt;

• Można ustalać z admi-
nistratorami obiektów spor-
towych godziny korzystania 
i sprawdzać dostępność boisk 
– tel. 91 322 90 45; e-mail: 
orlik.miedzyzdroje@op.pl.

Informuję, że jest możli-
wość doprecyzowania ww. 
zasad, zgodnie z potrzebami 
korzystających i wymogami 
sanitarnymi.

Iwona Banachowicz
Dyrektor Szkoły 

Podstawowej nr 1 
im. Bolesława Chrobrego 

w Międzyzdrojach

SPORT
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OGŁOSZENIA

Możliwość wpłat, bez opłat i prowizji 
za podatki i opłaty lokalne, w Oddziale 
PKO BP przy ul. Gryfa Pomorskiego 21 
będzie możliwa w każdy dzień roboczy 
lub od poniedziałku do piątku od godz. 
9.00-15.00. Kasa Urzędu Miejskiego 
będzie czynna również we wszystkie 
dni robocze w godz. 11.00 – 14.00.

Ponowne otwarcie kasy na terenie 
Urzędu Miejskiego nie powoduje cał-
kowitego otwarcia Urzędu, ponieważ 
nadal utrzymane zastają ograniczenia, 
które szczegółowo określa Zarządzenie 
Nr 87/SEK/2020 Burmistrza Międzyz-
drojów z 4 maja 2020 r. Nadal pozostaje 
podstawowa zasada obsługi przy spe-
cjalnie przygotowanym stanowisku, na 
umówioną godzinę przy wejściu do sali 
obrad Rady Miejskiej, dla spraw wymie-
nionych w ww. Zarządzeniu Burmistrza.

Na potrzeby obsługi kasowej główne 
drzwi do Urzędu Miejskiego będą otwie-
rane, w celu dokonania przy okienku 
kasowym operacji gotówkowych tylko 
przez 1 osobę, wyposażoną w maseczkę 

WPŁATY  GOTÓWKOWE  W  ODDZIALE 
PKO BP  I  W  KASIE  URZĘDU  MIEJSKIEGO
Uprzejmie informujemy, że od poniedziałku, 04.05.2020 r.  przywrócona została bezpłatna obsługa kasowa 
w Oddziale PKO BP,  który obsługuje naszą Gminę. Natomiast od środy, 06.05.2020, ponownie została otwar-
ta kasa w Urzędzie Miejskim, przy zachowaniu ogólnie stosowanych środków bezpieczeństwa, związanych  
z funkcjonującą w dalszym ciągu pandemią.

i rękawiczki. Proszę o dostosowanie się 
do tych wymogów i nietworzenie niepo-
trzebnych kolejek. Tym bardziej, że od 
28 kwietnia 2020 funkcjonuje Uchwała 

Nr XXI/232/20 Rady Miejskiej w Mię-
dzyzdrojach, która upoważnia Burmistrza 
do nienaliczania opłaty prolongacyjnej, 
w przypadku decyzji wydawanych na 
wniosek złożony w okresie stanu zagro-
żenia epidemicznego albo stanu epidemii 

ogłoszonych w związku z Covid-19, albo  
w okresie 30 dni następujących po ich 
odwołaniu.  W celu priorytetowej obsłu-
gi w ten sposób naszych Seniorów (oso-
by + 60 lat) w godzinach 11.00-13.00 
kasa będzie dostępna tylko dla tej grupy 
mieszkańców naszej Gminy.

Przypominamy jednocześnie, że naj-
bezpieczniejszą i najszybszą formą płat-
ności są wpłaty z wykorzystaniem apli-
kacji internetowych. Członków rodzin, 
znajomych osób, które nie mają dostę-
pu do usług internetowych (szczególnie 
osób starszych), bardzo prosimy o wspar-
cie tych osób w tym czasie, kiedy wpłaty 
gotówkowe wiążą się z niepotrzebnym 
dodatkowym niebezpieczeństwem zara-
żenia wirusem zarówno dla osób wpła-
cających, jak i dla osób przyjmujących 
wpłaty.

Licząc na Państwa zrozumienie  
i współpracę, przekazuję wyrazy uszano-
wania. Adam Szczodry

 Sekretarz Gminy

PRZYPOMINAMY O OBJAZDOWEJ ZBIÓRCE ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH 
ORAZ ZUŻYTEGO SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO I ELEKTRONICZNEGO

Część zachodnia miasta
24.06.2020 r. 

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

Część wschodnia miasta
25.06.2020 r.

Biała Góra, Grodno I, II, III, Bu-
kowa, Dąbrowskiej, Działki ogro-
dowe, Gintera, Góra Filaretów, 
Kolejowa, Konopnickiej, Leśna, 
Lipowa, Norwida, Orzeszkowej, 
Piaskowa, Piastowska, Plater, 
Przy Wodociągach,  Skłodow-
skiej, Słowiańska, Stroma, Ustro-
nie Leśne, Wiejska, Za Torem, 
Zwycięstwa

Gmina
26.06.2020 r.

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

Zaleca się, aby właściciel nieruchomości, co najmniej na trzy dni przed ustalonym terminem odbioru odpadu,  
poinformował pracownika Urzędu Miejskiego – Referatu Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej,  
tel. 91 32 75 657, o wystawieniu odpadu.      

W trakcie zbiórki :
WYSTAWIAMY – KOMPLETNY zużyty sprzęt AGD, RTV (radia, telewizory, monitory, lodówki, pralki, odkurzacze,  

urządzenia grzewcze, kuchenki, itp.), stare meble, wersalki, tapczany, fotele, dywany, wykładziny, materace.
NIE WYSTAWIAMY - opon, części samochodowych, odpadów budowlanych, armatury ceramicznej, odpadów  

niebezpiecznych tj. akumulatory, baterie, farby, lakiery, rozpuszczalniki.   
    Wioletta Sosińska 

                                                             Referat Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej
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HISTORIA

Faktem jest, że wielu przybyłych wówczas 
osadników wieszało na zajętych przez siebie 
domach polskie flagi. Tak jak -  „Bazyli Pouch, 
będący w Międzyzdrojach od 1944 r., wspomi-
nał: przyszły ciężkie dni, samoloty z czerwonymi 
gwiazdami, bezlitośnie bombardowały niemiec-

kie obiekty wojskowe, względnie patrole nie-
mieckie, grupy wojsk niemieckich uciekających 
przed wojskami radzieckimi. W tym czasie zają-
łem opuszczony przez Niemców domek przy ul. 
Leśnej 18 i tam zamieszkałem z rodziną. Czekali-
śmy pod strachem, co z nami będzie dalej. Żona 
uszyła flagę biało-czerwoną. W dniu 5 maja 
1945 roku na początku ul. Leśnej od Warnowa 
ukazał się pierwszy żołnierz radzieckiego patrolu 
i na ul. Leśnej, domu nr 18 powiała biało-czer-
wona chorągiew. Pierwsza w Międzyzdrojach 
wywieszona przez nas”. 

Czas wspomnień

5 maja 1945 roku – pamiętna data w historii Międzyzdrojów
Dla Międzyzdrojów dzień 5 maja 1945 r. jest pamiętnym dniem w historii. To dzień, kiedy wojska radzieckie weszły do nadmor-

skich miejscowości i utworzyły na tym terenie komunistyczną administrację. Jest paradoksem dziejów, że wraz z sowieckimi 

czołgami pojawiały się też polskie flagi, które miały symbolizować również narodziny polskiej administracji. Od lat toczy się spór 

na ile suwerenna i polska to była administracja. Nie temu jednak jest poświęcone to krótkie wspomnienie.  

Nowi mieszkańcy zaczynali nowe życie, peł-
ne niepewności o przyszłość, trudne, wśród 
obcych ludzi, domów i rzeczy… I tak zaczęła się 
historia tworzenia tej„międzyzdrojskiej małej 
ojczyzny” na Pomorzu Zachodnim.

„Przyszedł czas, żeby ocalić od zapomnienia 
historię miasta i ludzi, którzy tu przyjechali z na-
kazu, czy wyboru. Zaprezentować Państwu to, co 
uda nam się uporządkować, skatalogować, od-
tworzyć i wyeksponować. Sięgnęliśmy do Kronik 
prowadzonych przez Państwa Reginę i Bronisława 
Chmielowskich oraz ich zbiorów, gromadzonych 
przez  lata. Może rozpoznacie rodzinne pamiątki 
przekazane do ówczesnej Izby Pamięci, która była 
w Szkole Podstawowej przy ul. Leśnej lub na sta-
rych szkolnych fotografiach. Tak, po wielu, wielu  
latach „poniewierki” znaleźliśmy miejsce w budyn-

ku przy ul. Kolejowej 33 w Międzyzdrojach na 
utworzenie Izby Pamięci – Galerii Wspomnień.
Podjęliśmy to wyzwanie, żeby „ocalić od zapo-
mnienia”  historię miasta i ludzi  - podkreśla Ma-
teusz Bobek, burmistrz Międzyzdrojów.

Wszystkie zbiory są  w budynku przy ul. 
Kolejowej 33 w Międzyzdrojach. Pracownicy 
referatu POK przygotowują  je do prezentacji. 
Myślę, że już wkrótce, kiedy miną ogranicze-
nia, zaprosimy Państwa do pięknych wspo-
mnień uwiecznionych na zdjęciach i pamiąt-
kach z minionych lat. Zachęcamy Państwa do 
współpracy.

Jadwiga Bober  tel. 91 327 56 68
Tomasz Rychłowski tel. 91 3275664

Referat Promocji i Obsługi Klienta


