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i• Podpisanie umowy na modernizację oczyszczalni

• Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 1
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Fabrycznie nowy samochód ciężarowy, 
marki ISUZU, model F14, trafił 10 listo-
pada br. do Międzyzdrojów. Jak chwali 
producent auta: ,,(…) Isuzu F14 to kom-
pletne rozwiązanie dla transportu w ma-
sowych kanałach dystrybucji: gotowość do 
pracy i niezawod-
ność łączą się w 
jedno, gwarantu-
jąc maksymalny 
poziom opera-
tywności i wy-
dajności podczas 
pracy(…)”.

S a m o c h ó d 
w y p o s a ż o n y 
jest w urzą-
dzenie hakowe  
o udźwigu 8t, dzięki czemu przystoso-
wany jest  do współpracy z kontenerami. 
Ułatwi to bardzo realizację zadań związa-
nych z prowadzeniem punktu selektyw-
nego zbierania odpadów przez Zakład 
Ochrony Środowiska w Międzyzdrojach.

- Dla mieszkańców oznacza to między 
innymi sprawną obsługę punktu, gdzie 

Po wstępnej analizie burmistrz wraz 
z dyrektorem Urzędu Morskiego w Szcze-
cinie ustalił, że potrzebne będzie około 
300 tys. m3 piasku do wysypania na od-
cinku od Przystani Rybackiej do zejścia J 
(orientacyjnie 411.7 km – 414,3 km wg 
kilometrażu wybrzeża). 

Warto nadmienić, że zasilanie to je-
dyna metoda, często wykorzystywana 
na polskim wybrzeżu, a na poszerzenie 
plaży na długości 1km potrzeba od 50 do 
70 tysięcy metrów sześciennych piasku. 
Co ważne, nie jest to rozwiązanie na dzie-
siątki lat, ale najwyżej na osiem.

Jak podkreśla burmistrz, cena wyj-
ściowa realizacji tej inwestycji to 9 mln 
złotych, natomiast dzięki wykorzystaniu 
LNG koszt ten obniży się do kwoty 2 
mln złotych. Co więcej, połowa tej sumy 
pokryta zostanie przez Urząd Morski 
w Szczecinie. Szczegółowe rozwiązania 
określające zasady dotyczące zlecenia zo-
staną ustalone pomiędzy stronami w dro-
dze umowy najpóźniej do 31.01.2021r. 

Dla Gminy jednym z najważniejszych 
i niewątpliwie najbardziej satysfakcjonu-
jących punktów umowy będzie ustalona 
kwota w wysokości, nie 9 mln złotych, ale 
1 mln złotych za realizację  projektu. Jest 
to korzystne nie tylko dla samego budże-
tu miasta, ale i dla portfeli naszych miesz-

WIADOMOŚCI Z RATUSZA

Miejska Biblioteka Publiczna w Mię-
dzyzdrojach zakwalifikowała się do 
projektu Liga eSzkoła NUTS 3 współ-
finansowanego ze środków Europej-
skiego Funduszu Rozwoju Regional-
nego w ramach Programu Operacyj-
nego Polska Cyfrowa, działanie 3.2 
„Innowacyjne rozwiązania na rzecz 
aktywizacji cyfrowej”.

Na szkoleniach bibliotekę będzie 
reprezentować starszy bibliotekarz 
Szymon Głod. W przyszłym roku 
poprowadzi on praktyczne zajęcia 
dla dzieci i młodzieży z programo-
wania robotów LEGO® oraz zajęcia  
e-Citizen ECDL w zakresie umiejęt-
ności wykorzystywania komputera  
i internetu. W ramach projektu otrzy-
mamy 2 zestawy robotów progra-
mowalnych LEGO® SPIKE prime, 2 
komputery typu notebook, 2 table-
ty oraz zestaw turniejowy FIRST® 
LEGO® League (matę przejazdo-
wą oraz klocki do budowy modeli  
i przeszkód stawianych na macie).

Bibliotekarze
 

Projekt Lego Kolejny  zakup w Międzyzdrojach
mieszkańcy dostarczają selektywnie zebra-
ne odpady, które nie są odbierane bezpo-
średnio z posesji (przede wszystkim odpady 
budowlane i rozbiórkowe  oraz meble i inne 
odpady wielkogabarytowe) - zaznacza bur-
mistrz Mateusz Bobek.

Co więcej, 
auto będzie wy-
korzystywane  
w Akcji Zima, 
ponieważ za-
opatrzone jest 
w tzw. czołow-
nicę przednią. 
Możliwy więc 
będzie montaż 
pługa.

Kolejną in-
westycją jest również zakup platformy do 
montażu piaskarki.

Auto zakupione zostało za 370 tys.
złotych, we współpracy z SG Equip-
ment  Leasing Polska Sp. z o.o  z siedzibą  
w Warszawie.

Biuro Burmistrza 
Gminy Międzyzdroje

Poszerzenie plaży w Międzyzdrojach
W piątek 30 października br. Mateusz Bobek, burmistrz Gminy Międzyzdroje, podpisał list intencyjny dotyczący 
współpracy w zakresie sztucznego poszerzenia plaży piaskiem pochodzącym z rozbudowy terminalu w Świnoujściu. 

kańców, ponieważ im większa plaża tym 
lepsze możliwości pozyskania większej 
liczby turystów w obiektach turystycz-
nych, w tym w kwaterach prywatnych. 

Reasumując, ta inwestycja opłaci się nam 
wszystkim.

Biuro Burmistrza 
Gminy Międzyzdroje
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WIADOMOŚCI Z RATUSZA

Obchody Święta 
Niepodległości 
W 102. rocznicę odzyskania przez Pol-
skę niepodległości 11 listopada br. zło-
żono kwiaty przed pomnikami historii.  
W Gminie Międzyzdroje nie odbyły się 
wydarzenia związane ze świętowaniem 
Niepodległej Polski, nie zaplanowano 
koncertów przygotowywanych przez 
różne międzyzdrojskie środowiska, 
a wszystko to z powodu wprowadzo-
nych obostrzeń i szerzącej się pandemii  
w kraju.

Tego dnia w godzinach porannych 
Mateusz Bobek, burmistrz Międzyzdro-
jów, wraz z Janem Węglorzem, przewod-

niczącym Rady Miejskiej - z zachowa-
niem wszystkich zasad bezpieczeństwa 
- w asyście harcerzy i zuchów X Szczepu 
„Gniazdo” ZHP, upamiętnili ten wyjątko-
wy dzień składając kwiaty przy pomniku 
Marynarza oraz przy  kamieniu „Ducho-

wym Budowniczym Międzyzdrojów”.  
W południe, podczas mszy św. w intencji 
Ojczyzny, odśpiewano hymn RP.

Tomasz Rychłowski 
Referat POK 

Urząd Miejski w Międzyzdrojach

Umowa na modernizację oczyszczalni podpisana
12 listopada 2020 roku Tomasz Jaworski, 
prezes Zarządu Zakładu Wodociągów 
i Kanalizacji Spółka z o.o. w Międzyz-
drojach, podpisał umowę na wykona-
nie zadania inwestycyjnego pod nazwą: 
„Budowa i przebudowa oczyszczalni ście-
ków komunalnych w Międzyzdrojach”  
w związku z realizacją projektu pn. „Upo-
rządkowanie gospodarki ściekowej oraz 
modernizacja oczyszczalni ścieków na te-
renie aglomeracji Międzyzdroje” z wyko-
nawcą WTE Wassertechnik (Polska) Sp. 
z o.o. ul. Ryżowa 45, 02-495 Warszawa. 
Wartość robót objętych podpisaną umo-
wą wynosi 64 382 000,00 zł brutto.

W ramach planowanej inwestycji nie 
tylko zostaną przebudowane istniejące 
obiekty, ale także wybudowane nowe, 
które pozwolą na zwiększenie przepusto-
wości oczyszczalni oraz przede wszyst-
kim spowodują podwyższenie jakości 
oczyszczania ścieków. Nowa oczyszczal-
nia, dzięki podwyższonym standardom, 
pozwoli zmniejszyć swoje negatywne 
oddziaływanie na środowisko naturalne. 

Planowany termin zakończenia zada-
nia to 31 lipca 2022 roku. Inwestycja jest 
współfinansowana ze środków Programu 
Operacyjnego Infrastruktura i Środowi-

sko 2014-2020, w ramach działania 2.3 
„Gospodarka wodno-ściekowa w aglo-
meracjach” oś priorytetowa II „Ochrona 
środowiska, w tym adaptacja do zmian 
klimatu”.

Jak podkreśla burmistrz Mateusz Bo-
bek: „To największa inwestycja komunal-
na w naszej Gminie na przestrzeni ostat-
nich kilkudziesięciu lat, która istotnie 
poprawi komfort życia naszych mieszkań-
ców – między innymi poprzez likwidację 
przykrych zapachów, odorów pochodzą-
cych z istniejącej oczyszczalni.  Co ważne, 
realizowana na bardzo korzystnych wa-
runkach finansowych, gdzie 60% stanowi 
bezzwrotna dotacja, a 40% niskooprocen-
towana pożyczka, rozłożona na wiele lat.  
Z takiej możliwości, która długo mogłaby 
się już nie powtórzyć, błędem byłby nie 
skorzystać!” 

Biuro Burmistrza Międzyzdrojów
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AKTUALNOŚCI

Podjęta w tym roku decyzja  
o termomodernizacji budynku SP1 
zdecydowanie zmieniła jego estetykę. 
Efekty tych prac są coraz bardziej 
widoczne, choć prace nie zostały jeszcze 
ostatecznie zakończone. 

Przestrzeń, w jakiej przebywamy, jest 
jedynym  w swoim rodzaju moderatorem 
zachowań ludzi. Taką szczególną 
przestrzenią jest budynek, w którym 
uczą się dzieci.  Środowisko pracy 
bezpośrednio wpływa na aktywność  
i samopoczucie dziecka. Miejsce, z którym 
się utożsamiamy, które akceptujemy, ma 
charakter stymulujący, ukierunkowujący 
i organizujący naszą działalność.   Dla 
dzieci, ich rodziców oraz pracowników 
szkoły - nauczycieli i obsługi- jest to 
bardzo istotne. 

Ładne, estetyczne miejsce wpływa 
na zachowania uczniów, mobilizuje do 
dbałości o porządek. Sprawia, że dzieci 
utożsamiają się ze swoją szkołą, cieszą 

Gmina Międzyzdroje 10 listopada br. 
podpisała umowę z Urzędem Marszał-
kowskim Województwa Zachodnio-
pomorskiego o powierzenie grantu na 
realizację projektu grantowego pn. PO-
MORZE ZACHODNIE – BEZPIECZNA 
EDUKACJA, współfinansowanego  przez 
Unię Europejską w ramach Europejskie-
go Funduszu Społecznego” Działania 
7.7 Wdrożenie programów wczesnego wy-
krywania wad rozwojowych i rehabilitacji 
dzieci z niepełnosprawnościami oraz zagro-
żonych niepełnosprawnością oraz przedsię-
wzięć związanych   z walką i zapobieganiem 
COVID – 19 Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Zachodnio-
pomorskiego 2014-2020.

Realizacja projektu grantowego umoż-
liwiła dokonanie zakupów środków 
ochrony osobistej, sprzętów oraz środ-
ków do utrzymania czystości i dezyn-
fekcji oraz innych urządzeń związanych 
z walką z COVID-19, wymaganych prze-
pisami prawa, co w znacznym stopniu 
zwiększyło  bezpieczeństwo i ochronę 
indywidualną dzieci oraz pracowników 
placówek oświatowych i żłobka.

Dzięki pozyskanym środkom finanso-
wym dokonano zakupów odpowiedniego 
wyposażenia do wszystkich placówek 

Szkoła Podstawowa nr 1 pięknieje
Od wielu lat spotykaliśmy się z komentarzami dotyczącymi wyglądu szkoły 
przy ulicy Leśnej. Pojawiło się wiele niepochlebnych komentarzy na temat 
decyzji podejmowanych w aspekcie modernizacji i remontów, którymi nie 
obejmowano budynku szkoły. Wszyscy widzieliśmy, że budynek szkoły jest 
zniszczony, odrapany, nie przynosi chluby wizerunkowi miasta.

się, że ich szkoła jest ładna.  Wzbudza 
poczucie zadowolenia, a nawet dumy.

Dlatego z radością dzielimy się  
z Państwem informacją, że nasza szkoła 
pięknieje, za co dziękujemy. Prace 
porządkowe jeszcze trwają, więc za kilka 
dni będzie jeszcze ładniej.

Iwona Banachowicz
Dyrektor  SP1

oświatowych i żłobka na łączną kwotę 
66.629,50 zł. Zakupiony sprzęt do utrzy-
mania czystości i dezynfekcji już jest 
użytkowany, a dzięki niemu zwiększyło 

się efektywne działanie w zwalczaniu wi-
rusów i bakterii.

Grażyna Dubako
Inspektor ds. oświaty i zdrowia

B E Z P I EC Z N A E D U K AC JA

SpołecznyProgram Regionalny



5INFORMATOR  MIĘDZYZDROJSKI  NR 10/2020

Z PRAC RADY MIEJSKIEJ, OGŁOSZENIE

Zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 1, 2, 3 
ustawy z dnia 7 maja 2010 r. o wspie-
raniu rozwoju usług i sieci telekomu-
nikacyjnych (tekst jednolity z dnia 22 
listopada 2019 r. Dz. U. poz. 2410) 
jednostka samorządu terytorialnego 
może, w celu zaspokojenia zbioro-
wych potrzeb wspólnoty samorządo-
wej, budować lub eksploatować in-
frastrukturę telekomunikacyjną i sie-
ci telekomunikacyjne oraz nabywać 
prawa do infrastruktury telekomuni-
kacyjnej i sieci telekomunikacyjnych; 
dostarczać sieci telekomunikacyjne 
lub zapewniać dostęp do infrastruk-
tury telekomunikacyjnej oraz świad-

Uchwała Rady Miejskiej
Podczas XXVII Sesji Rady Miejskiej w Międzyzdrojach ,,na wniosek” w dniu 
28.10.2020 r. podjęto Uchwałę Nr XXVII/314/20 w sprawie podjęcia przez 
Gminę Międzyzdroje działalności w zakresie usług telekomunikacyjnych.

czyć, z wykorzystaniem posiadanej 
infrastruktury telekomunikacyjnej  
i sieci telekomunikacyjnych, usługi 
na rzecz mieszkańców gminy.

 Zgodnie z treścią art. 3 ust. 1 pkt. 
3 wyżej powołanej ustawy, realizacja 
przedmiotowego zadania należy do 
zadań własnych Gminy o charakterze 
użyteczności publicznej. Jednostka 
samorządu terytorialnego wykonuje 
działalność, o której mowa w ust. 1, 
na podstawie uchwały organu stano-
wiącego.

Jan Węglorz
Przewodniczący Rady 

Miejskiej

Z projektem planu można się zapoznać w Urzędzie 
Miejskim w Międzyzdrojach, ul. Książąt Pomorskich 
5, po wcześniejszym umówieniu się telefonicznym  
(tel. 91 32 75 651) do 7 grudnia 2020r. Projekt dostępny jest 
również na stronie internetowej BIP Urzędu Miejskiego 
w Międzyzdrojach w dziale Informacje/Ogłoszenia/
Obwieszczenia (bip.miedzyzdroje.pl).

Jednocześnie informuję, iż dyskusja publiczna nad 
przyjętymi w projekcie rozwiązaniami odbędzie się 

2 grudnia 2020 r. (środa) 
w siedzibie Urzędu Miejskiego w Międzyzdrojach 

- w sali konferencyjnej o godz. 1500.

Chęć udziału w dyskusji należy zadeklarować telefonicznie 
lub mailowo. 
W przypadku liczby osób deklarujących chęć udziału 
w dyskusji uniemożliwiającej zachowanie wymogów 
sanitarnych, zostanie wyznaczony dodatkowy termin 
dyskusji.

Uwagi do projektu można zgłaszać do dnia: 21 grudnia 
2020 r.

Andżelika Przygodzka  
Planowanie Przestrzenne 

- Referat Inwestycji 

Uprzejmie informuję, iż w dniu 
16 listopada 2020 r. udostępniony został projekt miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego przy „Kawczej Górze” obejmującego działki oznaczone numerami:  
439 i 160/5 obrębu 20 jednostki ewidencyjnej gminy Międzyzdroje. 

W związku z trwającą pandemią 
koronawirusa kontakt z radnymi 

możliwy jest w formie e-mailowej, jak 
również za pośrednictwem Biura 

Rady Miejskiej. Prace Rady Miejskiej 
są kontynuowane online.

Poniżej adresy e-mailowe do radnych:
ewa_aksman@miedzyzdroje.pl
iwona_czyz@miedzyzdroje.pl
grazyna_iwaszczyszyn@miedzyzdroje.pl
ewelina_jakubowska@miedzyzdroje.pl
dorota_kluch@miedzyzdroje.pl
jaroslaw_mazur@miedzyzdroje.pl
krystian_mazur@miedzyzdroje.pl
katarzyna_natkanska@miedzyzdroje.pl
alina_poskart@miedzyzdroje.pl
mariusz_samolyk@miedzyzdroje.pl
jozef_sutyla@miedzyzdroje.pl
jedrzej_szerszen@miedzyzdroje.pl
krzysztof_szlaski@miedzyzdroje.pl
filip_szyszkowski@miedzyzdroje.pl
jan_weglorz@miedzyzdroje.pl

Kontakt z Biurem Rady: 
e-mail: rada_miejska@miedzyzdroje.pl, 

tel: 91 327 56 47 
Przewodniczący Rady Jan Węglorz 

– 609 847 375
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AKTUALNOŚCI

Na konkurs wpłynęło łącznie 316 
prac. 275 prac zostało ocenionych zgod-
nie z regulaminem konkursu, dodatkowo 
komisja rozpatrzyła 41 prac. W związku 
z dużym zainteresowaniem konkursem 
komisja podjęła decyzję o przyznaniu 
dodatkowych wyróżnień i nagród rów-
norzędnych oraz voucherów na wstęp do 
Zagrody Pokazowej Żubrów i Muzeum 
Przyrodniczego WPN dla najbardziej ak-
tywnych instytucji.

Lista osób nagrodzonych w konkursie 
znajduje się na stronie internetowej Wo-
lińskiego Parku Narodowego: www.wo-
linpn.pl oraz Nadleśnictwa Międzyzdroje: 
www.miedzyzdroje.szczecin.lasy.gov.pl/
nadleśnictwo.

Serdecznie gratulujemy zwycięzcom. 
Dziękujemy dzieciom biorącym udział  

Jesienną, mglistą aurę w so-
łectwach gminy Międzyzdro-
je ubarwiło 300 chryzantem. 
Te doniczkowe kwiaty były 
10.11.2020 r. nieodpłat-
nie rozdawane w Wapnicy 
każdemu chętnemu. Akcja 
cieszyła się dużym zaintere-
sowaniem. Następna partia 

Ty lub Twój bliski 
macie problem 
z piciem alkoholu?

Szukasz informacji?

Szukasz wsparcia?   

Szukasz pomocy?

Zapraszamy do nas
Grupa Anonimowych Alkoholików  „KLIF”
Spotkania w każdy poniedziałek o godzinie 18
Międzyzdroje, ul. Cicha 2,

Klub Abstynenta Rozwaga
Tel. 91 32 82 73 czynny: pon.-sob. w godzinach 16-20
e-mail: aamiedzyzdroje@gmail.com
     

                   : Klub Abstynenta Rozwaga

Chryzantemy w Wapnicy

została dostarczona do Wap-
nicy 12.11.2020r. Chryzante-
my zostały pozyskane w ra-
mach pomocy ogrodnikom od 
ARIMR przez Sołtys Wapnicy 
i Przewodniczącą Koła Go-
spodyń Wiejskich ,,Wiklina’’ 
Beatę Klawę. 

 Katarzyna Auguścik

Rozstrzygnięcie leśnego konkursu plastycznego 

„EKOGRZYB 3D LUB EKODRZEWO 3D”
19 listopada 2020 r. odbyło się posiedzenie komisji konkursowej pod przewodnictwem dr Piotra Daniszewskiego, dyrektora Wo-
lińskiego Parku Narodowego, złożonej z przedstawicieli  Wolińskiego Parku Narodowego i Państwowego Gospodarstwa Leśnego 
„Lasy Państwowe” Nadleśnictwo Międzyzdroje – organizatorów konkursu. 

w konkursie za ogromne zaangażowanie 
i twórczą pracę oraz nauczycielom i in-
struktorom za opiekę merytoryczną nad 
uczestnikami.

Prace, które wpłynęły na konkurs zo-
staną wyeksponowane podczas wystawy 
w Centrum Edukacyjno – Muzealnym 
Wolińskiego Parku Narodowego.

Dziękujemy wszystkim, którzy podjęli 
wyzwanie plastyczne i spróbowali swoich 
sił w konkursie.

Do zobaczenia za rok.
Dział Edukacji WPN
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Cieszymy się i gratulujemy! Już można, 
ponieważ są wyniki międzynarodowego 
konkursu piosenki w Kosowie „Festivali 
Amol”. Nasza wokalistka Gabriela Sobań-
ska (instruktor Inna Zholudeva) za przy-
gotowane piosenki otrzymała dyplom  
i nagrodę specjalną.

Z wiadomych przyczyn konkurs odbył 
się w formie internetowej, koncert galo-
wy i ogłoszenie nagród można było zoba-
czyć na żywo w dedykowanym TV show. 
O Grand-Prix 500 euro walczyło pra-

Biblioteka jest nieczynna do 29 listopada 
2020 r., a mimo to nie zapominany  
o Was. Możecie skorzystać z platformy 
Legimi, której zasób sięga ponad 60 tys. 
ebooków i ponad 10 tys. audiobooków, 
w tym lektury szkolne. Wszystkich 
chętnych naszych czytelników, którzy 
są zwolennikami książek w wersji 
elektronicznej prosimy o zgłaszanie się 
po darmowe kody dostępu pod numerem 
telefonu 91 32 80 442  lub mailowo: 
biblioteka.miedzyzdroje@poczta.
internetdsl.pl w godzinach:

• poniedziałek – środa, piątek 
   10.00-18.00
• czwartek i sobota 10.00 – 16.00

Instrukcja aktywowania kodów Legimi 
dla Czytelników Miejskiej Biblioteki 
Publicznej w Międzyzdrojach:

1. Czytelnik rejestruje się na stronie:  
https://www.legimi.pl/bialogard_ 
miedzyzdroje/

2. Wpisuje kod otrzymany w bibliotece, 
który ważny jest w danym miesiącu.

3. Podaje nazwę użytkownika, adres 
e-mail oraz hasło. 

4. Na adres e-mail zostanie przesłany 
przez Legimi link aktywacyjny, który 
należy uruchomić (od momentu rejestracji 
czytać można przez 30 dni).

Uwaga! Kod wydany przez 
bibliotekarza należy aktywować  
w danym miesiącu, inaczej straci 
ważność!

W razie jakichkolwiek wątpliwości 
jesteśmy na miejscu i służymy radą 
telefonicznie.

Pamiętajcie, że mamy ograniczoną 
ilość kodów, które wydamy do końca 
stycznia 2021 r.

Bibliotekarze

D r o d z y  C z y t e l n i c y

Gratulacje dla Gabrieli Sobańskiej!
wie 130 uczestników w różnym wieku. 
Nagrodę główną przyznano wokalistce  
z Bułgarii.

Wszystkim uczestnikom życzymy dal-
szych sukcesów.

Udział w konkursie stał się możliwy 
dzięki wieloletniej współpracy Międzyna-
rodowego Domu Kultury w Międzyzdro-
jach oraz organizatorów konkursów „Ka-
rawany Kultury” Culture Caravan - festi-
val & contess, którzy są partnerami wielu 
konkursów w różnych krajach.          MDK

KULTURA
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AKTUALNOŚCI

Mieszkańcy Gminy Międzyzdroje, przy 
wsparciu Mateusza Bobka, burmistrza 
Międzyzdrojów, przy współpracy z Miej-
ską Biblioteką Publiczną w Międzyzdro-
jach, Międzynarodowym Domem Kultury 
oraz Międzyzdrojskim Stowarzyszeniem 
„Rodzina”, zdecydowali się w marcu za-
rejestrować zbiórkę 
publiczną pod nazwą 
„Pomóżmy wstać Tro-
janowi” w MSWiA 
oraz zorganizować im-
prezy charytatywne,  
z których zebrane 
środki byłyby przeka-
zane na zakup protezy 
nogi, leczenie oraz re-
habilitację Krzysztofa. 

Organizatorzy roz-
poczęli kwestowanie 
podczas Dnia Kobiet. 
Wówczas udało się 
zebrać ponad 5 tys. złotych. Hojność  
i wsparcie, jakim wykazali się mieszkańcy 
Międzyzdrojów, sąsiednich miast oraz tu-
ryści dodawało organizatorom „skrzydeł” 
i wiary w to, że do końca 2020 roku zbie-
rzemy potrzebną kwotę. Dopięte  niemal 
„na ostatni guzik”, planowane w kwietniu, 
duże wydarzenie kulturalne, które mia-
ło odbyć się w MDK w Międzyzdrojach 
z powodu pandemii zostało odwołane. 
Jednak mimo obostrzeń akcje wspiera-

14 listopada 2020 r. jury w składzie: 
Rafał Bryndal, Dorota Koman, Rafał Sa-
bara i Edyta Jungowska, wyłoniło laure-
atów II etapu Ogólnopolskiego Konkur-
su Rodzinnego „75. Urodziny, czyli Lato  
z Pippi” zorganizowanego przez Wydaw-
nictwo Jung-off-ska z okazji 75. rocznicy 
urodzin Pippi, bohaterki książek Astrid 
Lindgren. Zadaniem uczestników, dziec-
ka i pełnoletniego członka rodziny, było 
wykonanie pracy plastycznej lub literac-
kiej inspirowanej postacią i przygodami 
Pippi. 

Pierwsze miejsce w kategorii lite-
rackiej otrzymała Pola Wiktorska wraz 

Pomimo pandemii udało się! Dziękujemy!
Historia Krzysztofa Trojanowskiego, mieszkańca Międzyzdrojów, jest znana niemal wszystkim w naszej gminie,  
w powiecie, może i w województwie. W wyniku urazu lewego podudzia powikłanego wstrząsem septycznym Krzysz-
tofowi amputowano nogę. Wiele osób i  instytucji ruszyło z pomocą młodemu mieszkańcowi.

jące zbiórkę dla Krzysztofa odbywały się 
nadal, tylko zostały przeniesione w ple-
ner. Z inicjatywy Wioletty Gejer datki na 
zbiórkę dla Krzysztofa zbierała m.in.Pau-
lina Polak Miss Polski Województwa Za-
chodniopomorskiego podczas Letniego 
Festiwalu Piękna. Joanna i Grzegorz Ko-

morowicz  – właściciele międzyzdrojskie-
go Fun Parku zaproponowali zorganizo-
wanie jednodniowej wakacyjnej imprezy 
plenerowej właśnie u nich. Cały dochód  
z korzystania z atrakcji wesołego mia-
steczka zbierany był do puszek kwestar-
skich. Jesienią, gdy ponownie ogłoszono 
obostrzenia, przed międzyzdrojską bi-
blioteką zorganizowano Kiermasz Roz-
maitości. Były też łzy wzruszenia – ro-
dziny dwóch zmarłych osób, dla których 

za ich życia również były organizowane 
zbiórki, zebrane środki pieniężne przeka-
zały właśnie dla Krzysztofa. 

W międzyczasie mieszkaniec Mię-
dzyzdrojów został beneficjentem Dol-
nośląskiej Fundacji Rozwoju Ochrony 
Zdrowia we Wrocławiu, gdzie można 

było przekazywać daro-
wizny oraz 1%podatku  
z deklaracji rocznej PIT.  
I tym razem były łzy ra-
dości, gdy pod koniec 
października okazało 
się, że zebrana kwota 
z przekazanego 1 % to 
ponad 30 tys. złotych. 

Szanowni mieszkań-
cy Gminy Międzyzdro-
je, drodzy sąsiedzi oraz 
turyści, pomimo pan-
demii, udało się zebrać 
potrzebną kwotę, za co 

serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy 
się do tego przyczynili.  Zebrana kwota 
pozwoli Krzysztofowi otrzymać upra-
gnioną protezę za 78 tys. złotych oraz 
przebyć potrzebną rehabilitację. Jeszcze 
raz za wsparcie, wielkie serce, hojność, 
zaangażowanie, dobre słowo i wszelką 
pomoc wszystkim serdecznie dziękuje-
my. 

Krzysztof Trojanowski
Andżelika Gałecka 

– w imieniu organizatorów

Laureaci II etapu Ogólnopolskiego Konkursu Rodzinnego

„75. Urodziny, czyli Lato z Pippi”
Miło nam poinformować, że dwie prace, które przeszły etap lokalny Ogólno-
polskiego Konkursu Rodzinnego „75. Urodziny, czyli Lato z Pippi” w Miejskiej 
Bibliotece Publicznej w Międzyzdrojach zostały nagrodzone również w dru-
gim, ogólnopolskim etapie konkursu. 

z tatą Sebastianem Wiktorskim (miesz-
kańcy Skarbimierzyc, którzy wzięli udział  
w konkursie odwiedzając międzyzdroj-
ską bibliotekę podczas na wakacji). A oto  
limeryk naszych zwycięzców: 

Gdyby założyć, że krajem 
jest Willa Śmiesznotka,
Pippi byłaby królową, 
jej berłem karotka.
Hymnem byłby śmiech, 
Skarbcem dziuple drzew,
W piegach zaś flaga, 
od brzegów do środka.

Trzecie miejsce w kategorii praca 
plastyczna zdobył Tymon Czmoch wraz 
z tatą Konradem Czmochem (mieszkań-
cy Międzyzdrojów) wygrywając zestaw 
siedmiu wybranych publikacji Wydaw-
nictwa Jung-off-ska ze specjalną dedyka-
cją i autografem Edyty Jungowskiej. 

Serdecznie gratulujemy wszystkim 
zwycięzcom konkursu!

Bibliotekarze
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SPORT

Ponadto w ramach „Programu Społecz-
nik na lata 2019-2021” Akademia zo-
stała zakwalifikowana do otrzymania 
mikrodotacji na realizację zadania pu-
blicznego pn. „Halowe Mikołajki Lekko-
atletyczne”. Kwota otrzymana w ramach 
realizacji zadania to 4 tys. zł. Zawody 
lekkoatletyczne dla dzieci zostaną ro-
zegrane w Hali Sportowej im. Andrzeja 
Grubby przy Szkole Podstawowej nr 1  

Zawodnicy i zawodniczki Akademii Lekko-
atletycznej Międzyzdroje wzięli udział w 
Mistrzostwach Akademii w skoku wzwyż. 
Zawody odbyły się 8 listopada br. w hali 
sportowej im. Andrzeja Grubby przy Szko-
le Podstawowej nr 1 w Międzyzdrojach.  
W związku z trudną sytuacją epide-
miczną w kraju zawody odbyły się tylko 
dla zawodników AL Międzyzdroje oraz 
bez udziału publiczności. Konkurs sko-
ku wzwyż odbył się w ramach week-
endu z „Lekkoatletyką dla Każdego”.  
W zawodach wystartowało 19 zawod-
ników grupy starszej od rocznika 2010, 
którzy rywalizowali na dwóch skocz-
niach. Organizacja zawodów dofinanso-
wana z budżetu Gminy Międzyzdroje.
Wyniki:
1. Dawid Małolepszy – 135cm, 2. Mar-
ta Wołkow – 130cm, 3. Nela Zygmunt 
– 125cm, 4. Hania Wołkow – 125cm, 5. 

W dniach 10-11.10.2020 r. w Grodzisku 
Mazowieckim odbyły się Indywidual-
ne Mistrzostwa Polski tenisa stołowe-
go w kategorii żaczek (9-10 lat). Klub 
UKS Chrobry Międzyzdroje był godnie 

Akademia Lekkoatletyczna Międzyzdroje z dofinansowaniem
W ramach programu „Sportowe Wakacje z Fundacją Lotto” Akademia Lekkoatletyczna Międzyzdroje uzyskała refundację kosztów 
obozu sportowego, który został zorganizowany dla zawodników w sierpniu tego roku w Karpaczu. Kwota refundacji to 9 tys. zł. 
Środki uzyskane z programu zostaną przeznaczone na przyszłe zgrupowania sportowe zawodników. 

w Międzyzdrojach na przełomie listopa-
da i grudnia, o dokładnym terminie bę-
dziemy informowali. 

Przypomnijmy również, że w tym roku 
nasze stowarzyszenie zrealizowało rów-
nież projekt pn. „Mały Memoriał im. Ireny 
Szewińskiej”  w ramach Regionalnej Ini-
cjatywy Obywatelskiej Programu Spo-
łecznik na lata 2019-2021, który został 
dofinansowany kwotą 10 tys.  zł.

Łączna suma uzyskanych środków 
zewnętrznych na inicjatywy sportowe 
wyniosła 23 tys. zł co jest ogromnym 
sukcesem dla Zarządu. Każde zewnętrze 
dofinansowanie cieszy zarząd, zawodni-
ków oraz rodziców ponieważ uatrakcyj-
nia ofertę sportową na terenie Gminy 
Międzyzdroje. 

Zarząd AL Międzyzdroje

Mistrzostwa Akademii Lekkoatletycznej w skoku wzwyż

Gabriela Sobańska – 120cm, 6. Paulina 
Młyńska – 120cm, 7. Maja Kucharczyk 
– 120cm, 8. Igor Mazur – 115cm, 9. We-
ronika Ilczenko – 115cm, 10. Patryk Je-
ziorny – 115cm, 11. Hanna Szymańska – 
110cm, 12. Zofia Stefańska – 110cm, 13. 

Maria Rutkowska – 105cm, 14. Kacper 
Caban – 105cm, 15. Faustyna Kmera – 
105cm, 16. Anna Kolańska – 105cm, 17. 
Vlada Shvets – 95cm, 18. Zuzanna Klim-
kow – 90cm, 19. Helena Klimkow – 80cm

Zarząd AL Międzyzdroje

Te n i s i ś c i  n a  z a w o d a c h
reprezentowany przez Martynę Falkow-
ską, która dopiero zbiera doświadczenie 
na tak prestiżowym wydarzeniu jak Mi-
strzostwa Polski. Martynka znalazła się  
w pierwszej 50 wśród najlepszych żaczek 
w Polsce. 

***
25.10.2020 w Sianowie został rozegrany 
wojewódzki turniej kwalifikacyjny w te-
nisie stołowym kadetek (13-14lat). Klub 
reprezentowała Oliwia Osińska. Oliwia 
pokazała swoją znakomitą formę po zdo-
byciu brązowego medalu na Indywidual-
nych Mistrzostwach Polski Młodziczek w 
Krośnie przeszła do kategorii wiekowej 
wyżej i zajęła pierwsze miejsce uzysku-
jąc bezpośredni awans na zawody rangi 
ogólnopolskiej, które pod koniec listopa-
da odbędą się w Krakowie.

***
08.11.2020 w Sianowie odbył się woje-
wódzki turniej kwalifikacyjny seniorów, 
na którym swoją znakomitą formę poka-

zał Nasz zawodnik Dawid Kosiński mają-
cy 19 lat wywalczył znakomite 5 miejsce.
 Wyjazd na wszystkie zawody został sfi-
nansowany z budżetu miasta Międzyz-
droje za co serdecznie dziękujemy.

 Zarząd UKS Chrobry Międzyzdroje
Martyna Falkowska.jpg
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AKTUALNOŚCI, OPIEKA SPOŁECZNA

Spore zmiany nastąpiły w naszych 
placówkach. Zamknięte instytucje 
kultury: Miejska Biblioteka Publicz-
na i Międzynarodowy Dom Kultury 
pracują w systemie zdalnym i onli-
ne. I choć to znaczne utrudnienie, to  
książki - w formie ebooków - można 
wypożyczać poprzez platformę Legi-
mi. Jak z niej korzystać szczegółowo 
wyjaśniają Bibliotekarze w naszym 
Informatorze w artykule „Drodzy 
Czytelnicy”. Pomimo trwającej pan-
demii Międzynarodowy Dom Kultu-
ry zadba o to by do Międzyzdrojów  
w dniu 06 grudnia br. zawitał Miko-
łaj. Szczegóły na stronie www.mdk-
miedzyzdroje.com.

Pandemia nie ominęła również 
Urzędu Miejskiego w Międzyzdro-
jach. Od 20 października br. zmienił 
się system pracy przyjmowania in-
teresantów oraz sposób organizacji 

Środowiskowy dom samopomo-
cy (ŚDS) zgodnie z art. 51a ustawy 
o pomocy społecznej, jest ośrod-
kiem wsparcia dla osób z zaburze-
niami psychicznymi, które w wyniku 
upośledzenia niektórych funkcji or-
ganizmu lub zdolności adaptacyj-
nych wymagają pomocy do życia  
w środowisku rodzinnym i społecz-
nym, w szczególności w celu zwięk-
szenia zaradności i samodzielności 
życiowej, a także ich integracji spo-
łecznej.

Procedura rekrutacji do Środowisko-
wego Domu Samopomocy

1. Wypełnienie przez osobę zain-
teresowaną wniosku o przyjęcie do 
Środowiskowego Domu Samopo-
mocy i złożenie w Ośrodku Pomocy 
Społecznej w Międzyzdrojach, przy 

W czas ie  pandemi i

pracy urzędników. Bezpośrednia ob-
sługa interesantów odbywa się po 
uprzednim, telefonicznym  uzgod-
nieniu terminu wizyty. Sprawy moż-
na kierować również do realizacji  
w  drodze obsługi internetowej  
– przez platformę ePUAP, lub bezpo-
średnio e-mailem do pracowników 
merytorycznych. I choć nie jest ła-
two, urzędnicy dokładają wszelkich 
starań by sprawę załatwić sprawnie  
i szybko. 

Zakład Ochrony Środowiska 
to kolejna placówka, która do-
stosowała się do panujących wa-
runków epidemicznych. Kasa 
ZOŚ jest czynna codziennie od 
poniedziałku do piątku w godz. 
08:00 – 13:30. Pracownicy ad-
ministracji pracują na zmiany,  
a pracownicy fizyczni zostali  
podzieleni na 3 grupy, które nie 

mając ze sobą styczności, codzien-
nie dbają o czystość i estetykę 
miasta.  

Wiemy już, że wszystkie placów-
ki szkolne pracują zdalnie do ferii  
w styczniu 2021 r. Dzięki skorzysta-
niu z możliwości zakupu  i wyposa-
żenia nauczycieli i dzieci w laptopy, 
tablety i notbooki,  nauczanie w na-
szych szkołach  stało się bardziej do-
stępne i prostsze.

Pandemia trwa, dlatego warto 
wciąż stosować zasadę profilaktyki 
DDM, czyli:

•	 Dezynfekcja,
•	 Dystans,
•	 Maseczka.
Życzę wszystkim dużo zdrowia  

i proszę o wyrazy życzliwości w tym 
trudnym dla wszystkich czasie. 

Mateusz Bobek
Burmistrz Międzyzdrojów 

Nadeszła jesień, a z nią nowe obostrzenia i nieustanna walka z COVID – 19. A jak to jest u nas w Gminie Mię-
dzyzdroje?  Przede wszystkim na podstawie nowych wytycznych do systemu testowania w kierunku COVID-19 
zostali włączeni lekarze podstawowej opieki zdrowotnej (POZ). Pacjenci z podejrzeniem zakażenia koronawi-
rusem  powinni kontaktować się telefonicznie ze swoją przychodnią, a nie z Powiatową Stacją Sanitarno-Epi-
demiologiczną. Każdy pacjent w rejestracji przychodni powinien uzyskać informację o możliwości uzyskania 
teleporady. To lekarz podejmie dalsze decyzje dotyczące badania, przeprowadzenia testu lub leczenia pacjenta 
i ewentualnie poinformuje inspektora sanitarnego.

Środowiskowy Dom Samopomocy rozpoczyna działalność
Od 4 stycznia 2021 roku planowane jest rozpoczęcie działalności Środowiskowego Domu Samopomocy, 
który będzie placówką dziennego pobytu, położoną w Międzyzdrojach przy ul. Kolejowej 33.

ul. Książąt Pomorskich 8, drogą elek-
troniczną na adres e-mail: ops@ops.
miedzyzdroje.pl lub za pośrednic-
twem poczty polskiej.
2. Przeprowadzenie rodzinnego wy-
wiadu środowiskowego przez pra-
cownika socjalnego Ośrodka Pomo-
cy Społecznej w Międzyzdrojach.
3. Wydanie decyzji administracyjnej 
przez kierownika Ośrodka Pomocy 
Społecznej w Międzyzdrojach.
4. Utworzenie listy rezerwowej dla 
osób oczekujących na przyznanie 
miejsca w Środowiskowym Domu 
Samopomocy.

Osoby zainteresowane wsparciem 
realizowanym w Środowiskowym 
Domu Samopomocy będą zobowią-
zane dostarczyć:
• Wniosek o przyjęcie do Środowi-
skowego Domu Samopomocy

• Zaświadczenia lekarskie
• Orzeczenie o niepełnosprawności, 
jeżeli osoba takie posiada

Wzory dokumentów, o których 
mowa powyżej, można pobrać ze 
strony internetowej Ośrodka Pomo-
cy Społecznej w Międzyzdrojach, jak 
również osobiście w OPS, tel. 91 328 
10 53. 

Wypełnione dokumenty można 
składać osobiście w Ośrodku Pomo-
cy Społecznej w Międzyzdrojach po-
przez wrzucenie do skrzynki poczto-
wej zawieszonej obok drzwi wejścio-
wych do OPS lub poprzez przesłanie 
pocztą na adres OPS, przy ul. Książąt 
Pomorskich 8, 72-500 Międzyzdroje.

Elżbieta Jakubiak
Kierownik OPS
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Pomoc psychologiczna w czasie pandemii 
Czas izolacji spowodowanej obostrzeniami związanymi z pandemią wirusa Covid-19 bardzo znacząco wpływa na 
nasz sposób funkcjonowania i postrzegania rzeczywistości. Wiele osób zmaga się z najrozmaitszymi problemami, 
które potęgowane są przez aktualną sytuację. W związku z tym przypominamy o bezpłatnej pomocy psychologicznej, 
pedagogicznej, terapeutycznej dla mieszkańców naszej gminy. Wsparcie odbywa się telefonicznie, online a także osobiście.

Konsultacje i terapia psychologiczna, 
psychoterapia systemowa, 
behawioralno-poznawcza:
 • Roksana Nowodworska, tel. 91 32 78 368, 91 32 80 311;

 • Izabela Kiljan, tel. 91 32 80 311, 91 32 78 368;

 • Marta Czupryńska, tel. 91 32 80 311, 91 32 78 368;

 • Aleksandra Kruczek, tel. 91 32 80 311, 91 32 78 368;

Pomoc psychologiczna i interwencja kryzysowa:
 • Ewa Aksman, tel. 91 32 78 368, 91 32 80 311, 509 572 167;
  • Małgorzata Musialska, tel. 91 32 78 368, 91 32 80 311, 509272868;

Zespół Interdyscyplinarny 
ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie:
 • Iwona Skórkowska, tel. 913280311;

Terapia uzależnień i współuzależnienia 
od alkoholu oraz od substancji psychoaktywnych 
 • Pracownia Motywacja i Działanie sp.  z o.o. 
   Poradnia Terapii Uzależnień – (budynek OPS):

 • Karolina Flacht, tel. 506 59 11 64;

 • Aneta Całus, tel. 501 788 894;

 • Bartosz Ślaski, tel. 504 587 341;

 • Krzysztof Klepacki 506 59 11 64;

Świetlica Środowiskowa „ISKIERKA”:
 • Ewa Horbań, tel. 91 32 81 919, ul. Kolejowa 33;

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych:
 • Ewa Horbań, ul. Kolejowa 33,  tel. 508 480 466;

Program psychoedukacyjny dla osób doznających 
przemocy oraz dla osób stosujących przemoc:
 • Aneta Całus,  tel. 91 327 83 68, 501 788 894;

Praca terapeutyczna w środowisku domowym 
u rodzin z problemem przemocy bądź zagrożonych 
przemocą:
 • Aneta Całus, tel. 91 327 83 68, 501 788 894;

Środowiskowa opieka psychiatryczna:
 • Aneta Całus tel. 91 327 83 68, 501 788 894

Terapia EEG BIOFEEDBACK:
 • Anna Mackiewicz, tel. 91 32 78 368, 91 32 80 311,

Klub Abstynenta „Rozwaga”:
 • Zofia Durka, ul. Cicha 2 tel. 91 32 82 730, 
   od poniedziałku do soboty godz. 16.00-20.00;

Konsultacje prawne:
 • Sylwia Juźwiak, tel. 91 32 81 053, 91 32 80 311.

Pomoc kierowana do mieszkańców Gminy Międzyzdroje w ramach 
Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomani.

OPIEKA SPOŁECZNA

Senior + to placówka, która ma pozwolić 
osobom starszym na aktywne i kreatyw-
ne spędzanie czasu wolnego.  To  miejsce, 
w którym  proponowane będą przede 
wszystkim zajęcia o charakterze inte-
gracyjnym, np. artystycznym, turystycz-
nym, kulturalnym czy zajęcia aktywności 
fizycznej, dostosowane do możliwości 
klubowiczów . Organizowane będą rów-
nież spacery tematyczne oraz wyjazdy 
do ośrodków kultury, takich jak teatr czy 
kino.

- Mam nadzieje, że Klub Senior+ , będzie 
mógł zostać uruchomiony zgodnie z pla-
nem, a więc 4 stycznia 2021 roku. Cieszę 
się, że starsi Międzyzdrojanie, będą mieli 
swój klubik. Wierzę, że będzie to miejsce, 
dzięki któremu nadal będą mogli rozwijać 

Senior Plus – już niebawem w Międzyzdrojach 
Pomimo trudności związanych z Covid, przy zachowaniu najwyższych środ-
ków ostrożności, kontynuowane są prace remontowe w gmachu po byłym 
Gimnazjum, przy ulicy Kolejowej w Międzyzdrojach. Do końca grudnia bie-
żącego roku sfinalizowany ma zostać jeden z najważniejszych dla burmistrza 
projektów (oprócz powstania ŚDS) - powstanie Klubu Seniora Senior+.

swoje zainteresowania i ciekawie spędzać  
czas - podkreśla burmistrz Mateusz  
Bobek.

Co należy zrobić aby stać się klubowi-
czem?

Aby wziąć udział w rekrutacji do Klu-
bu Senior+ należy wypełnić deklarację 
uczestnika wraz z zaświadczeniem od 
lekarza (stan zdrowia musi pozwalać se-
niorowi na aktywne uczestnictwo w zaję-
ciach). Formularz rekrutacyjny można po-
brać w Gminnym Ośrodku Pomocy Spo-
łecznej w Międzyzdrojach lub na stronie 
internetowej ośrodka.

Uczestnictwo w zajęciach jest bez-
płatne.

Podczas zajęć zapewniony będzie je-
den gorący posiłek.

Nie przewiduje się dowozu.
Serdecznie zapraszamy wszystkich se-

niorów!
Biuro Burmistrza 

Gminy Międzyzdroje
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INWESTYCJE

- Zaraz po objęciu urzędu Burmistrza 
Międzyzdrojów podjąłem działania zwią-
zane ze zmniejszeniem powierzchni na 
potrzeby urzędu miejskiego i pozyskaniem 
części powierzchni - szczególnie w parte-
rze budynku -  na działalność komercyjną 
tj. banki, biura projektowe czy notarialne. 
W pierwotnym projekcie nie było mowy  
o pomieszczeniach komercyjnych, które 
obniżą również koszty utrzymania Centrum 
– zaznacza burmistrz Mateusz Bobek.

Obecna struktura podziału po-
wierzchni w obiekcie daje Urzędowi 
Miejskiemu w Międzyzdrojach 1830 m2, 
co daje niespełna 41 % powierzchni 
całkowitej.

- W ostatnim czasie rozpocząłem roz-
mowy ze starostą i przedstawicielami 
administracji  państwowej o udostępnie-
niu części powierzchni dla innych pod-
miotów administracji publicznej, głównie  
w  tym celu, aby mieszkańcy Między- 
zdrojów i potencjalni inwestorzy ze-

Międzyzdrojskie Centrum Kultury i Usług Administracyjnych
W Międzyzdrojach powstaje obecnie Centrum Kultury i Usług Administracyjnych,  które określa się często 
jako nowy, wielki „Ratusz” . Nic bardziej mylnego. Zarówno nowoczesna biblioteka miejska, rozmieszczona 
na ok. 600 m2 (czyli ok. 13% powierzchni), powierzchnie komercyjne - w tym planowana siedziba banku na 
powierzchni ok. 500 m2 (czyli ok. 11 % powierzchni) będą służyć w równym stopniu mieszkańcom Międzyz-
drojów, jak i wielu tysiącom turystów, w tym gościom z zagranicy, którzy coraz liczniej odwiedzają Gminę.

wnętrzni mogli w jednym miejscu załatwić 
sprawy związane chociażby z procedurą 
budowlaną czy sprawami dotyczącymi 
ochrony środowiska i gospodarowania 
nieruchomościami. Dotychczasowy ich 
przebieg jest bardzo pozytywny i otwarty. 
Zobaczymy co nam się uda ostatecznie 
uzgodnić i wcielić w życie. Rozwój telein-
formatyki, globalne bazy danych i dostęp 
zdalny dają w tym zakresie nowe możli-
wości. Budujemy  nowoczesne i sprawne 
Centrum Kultury i Usług Administracyj-
nych nie na rok czy dwa, ale - nie zawa-
ham się tego powiedzieć - na co najmniej 
kilkadziesiąt lat. Warto zwrócić uwagę, że 
przy okazji  uporządkujemy również prze-
strzeń miejską i wyeliminujemy z niej ko-
lejne szpecące budynki: biblioteki, ośrod-
ka  pomocy społecznej czy siedziby MTBS 
przy ulicy Cichej. Miasto będzie jeszcze 
piękniejsze i bardziej atrakcyjne, a dodat-
kowo wzmocnimy obrót nieruchomości  
w mieście i spowodujemy uruchomie-

nie nowych – mam nadzieję ciekawych 
inwestycji, które pozytywnie wpiszą się  
w krajobraz Międzyzdrojów. Jest oczy-
wiste, że w tych niedoinwestowanych  
i nieremontowanych obiektach ponosimy  
w tej chwili wysokie koszty ich eksploata-
cji – podkreśla burmistrz.

Na dzień 17 grudnia br. zaplanowa-
ny został przetarg ustny nieograniczo-
ny na sprzedaż trzech nieruchomości 
lokalowych usytuowanych w parte-
rze budynku. Ma tu powstać siedzi-
ba banku, biuro notarialne i być może 
biuro projektowe. Dzięki temu uda się 
osiągnąć to, na czym tak bardzo zale-
żało burmistrzowi, a więc wprowadzić 
funkcje, które pozwolą mieszkańcom 
oraz turystom załatwić w jednym miej-
scu wiele spraw: począwszy od opłat, 
uzyskania porad prawnych, ubezpie-
czeniowych, po wszystkie inne kwestie 
związane z administracją.

Biuro Burmistrza Międzyzdrojów


