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AKTUALNOŚCI

Jeszcze w tym miesiącu zostanie ogło-

szony przetarg na III etap inwestycji – 
„Stan pod klucz”. Spółka Nowe Centrum 
uzyskała również promesę udzielenia 
kredytu bankowego, dzięki której bu-

dynek użyteczności publicznej zostanie 
całkowicie ukończony. Na sfinansowanie 
niniejszej inwestycji spółka zamierza za-

ciągnąć kredyt inwestycyjny w wysokości 
17 000 000 zł.

Warto nadmienić, że w części par-
terowej nowo wybudowanego obiektu 
ustalono pomieszczenia w stanie de-

weloperskim pod działalność bankową. 
Przewidziane są również pomieszczenia 
dla kancelarii notarialnej oraz biura ra-

chunkowego. Zainteresowanych zapra-

szamy do kontaktu.
Podczas XXVI Sesji Rady Miejskiej, 

która odbywała się w dniu 1 października 

Inwestycje realizowane przez spółkę Nowe Centrum
Na początku listopada 2020 r., zgodnie z umową,  zostanie ukończony II etap inwestycji - budynku administracji publicznej w 
Międzyzdrojach, w którym znajdą się m. in. Urząd Miejski wraz z Urzędem Stanu Cywilnego, Biblioteka Miejska, siedziba Straży 
Miejskiej, siedziby spółek MTBS oraz Nowe Centrum, a także Ośrodek Pomocy Społecznej. Na ukończeniu jest stan surowy za-
mknięty, tj. ściany, pokrycie dachowe oraz stolarka okienna.

2020 r. spółka Nowe Centrum przedsta-

wiła radnym koncepcję zagospodarowa-

nia nadmorskich terenów znajdujących 
się na wysokości ul. Rybackiej oraz ul. 
Wesołej. Radni po zakończonych ob-

radach pochylili się nad przedłożonymi 
projektami i wybrali najbardziej optymal-
ny. Spółka jest w trakcie podpisywania 
umowy z pracownią projektową z Gdań-

ska. W obu lokalizacjach przewidziane 

są głównie lokale gastronomiczne i han-

dlowe oraz toalety i prysznice publiczne. 
Termin końca inwestycji zagospodaro-

wania nadmorskich terenów przewidzia-

ny jest na koniec wiosny 2022r. Spółka 
będzie poszukiwała najemców do nowo 
wybudowanych lokali.

Udało się wykonać projekt budowla-

ny, a także złożyć wniosek o pozwolenie 
na przebudowę części pomieszczeń wraz 

ze zmianą sposobu użytkowania budynku 
byłego Gimnazjum przy ul. Kolejowej 33 
w Międzyzdrojach na potrzeby Świetlicy 
Środowiskowej „Iskierka”, funkcjonującej 
w strukturze Ośrodka Pomocy Społecz-

nej. Pomieszczenia zostaną wydzielone  
i odpowiednio przystosowane, tak by za-

pewnić większe bezpieczeństwo i kom-

fort przebywających w nich dzieci oraz 
opiekunów.

O postępach prowadzonych prac bę-

dziemy informować na bieżąco. Chęt-
nych nabywców bądź najemców w wyżej 
wymienionych inwestycjach zapraszamy 
do współpracy.

Kontakt możliwy jest pod numerem 
telefonu: 665 344 552 lub e-mail: biu-

ro@nc-miedzyzdroje.pl.
Spółka „Nowe Centrum”

fot. Nowe centrum, UM Międzyzdroje, miedzyzdroje.tv

W piątek 16 października br. odbyło się 
uroczyste otwarcie nowego placu zabaw  
w Międzyzdrojach - wejście od ul. Przy 

„Kiedy śmieje się dziecko,  śmieje się cały świat” (Janusz Korczak) 
Nowe atrakcyjne miejsce na dziecięcej mapie Międzyzdrojów -  już otwarte!

Wodociągach, z udziałem dzieci ze Szko-

ły Podstawowej nr 1 oraz maluszków  
z rodzicami i opiekunami. To radosne świę-

to dla naszych najmłodszych. Kolorowy  
i bezpieczny sprzęt, zlokalizowany na pla-

cu zabaw, pozwoli dzieciom urozmaicić 
czas kontaktu z rówieśnikami,  a rodzi-
com da chwilę wytchnienia w otoczeniu 
przyrody. Wykonawca: Apis Polska sp.  
z  o.o. przekazał na ręce burmistrza Ma-

teusza Bobka dodatkowe urządzenie do 
zamontowania, w ramach dobrej współ-
pracy. Były również konkursy z nagro-

dami ufundowanymi przez Apis Polska  
sp. z o.o.                            

Drogie dzieci! Korzystajcie jak najwię-

cej, cieszcie się zabawą i beztroskim dzie-

ciństwem. Miłej zabawy! Zapraszamy!
Referat 

Promocji, Oświaty i Kultury
UM Miedzyzdroje
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WIADOMOŚCI Z RATUSZA

Oczyszczalnia ścieków w Międzyzdro-

jach, będąca częścią Zakładu Wodocią-

gów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Międzyzdro-

jach, stanowi jeden z najistotniejszych 
elementów systemu kanalizacyjnego na-

szego miasta. Najstarsza część istniejącej 
oczyszczalni pochodzi z lat 50 XX wieku, 
najmłodsza natomiast powstała około 25 
lat temu. Stan techniczny oczyszczalni 
podyktowany wiekiem powoduje wzrost 
kosztów eksploatacyjnych oraz zwiększa 
ryzyko wystąpienia awarii. Dodatkowo 

intensywny rozwój miasta w ostatnich 
latach spowodował podjęcie decyzji  
o kompleksowej modernizacji oczyszczal-
ni. Inwestycja pod nazwą „Uporządko-

wanie gospodarki ściekowej oraz moder-
nizacja oczyszczalni ścieków na terenie 
aglomeracji Międzyzdroje” jest jednym 
z najważniejszych przedsięwzięć, które 
umożliwi dalszy rozwój miasta Międzyz-

droje, między innymi poprzez zwiększenie 
(wydajności) możliwości zmodernizowa-

nej i rozbudowanej oczyszczalni ścieków. 
Modernizacja to nie tylko przebudowa 

istniejących obiektów, ale także budowa 

Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni 
ścieków w Międzyzdrojach

nowych, które pozwolą na zwiększenie 
przepustowości oczyszczalni oraz przede 
wszystkim spowodują podwyższenie 
jakości oczyszczania ścieków. Nowa 
oczyszczalnia, dzięki podwyższonym 
standardom, pozwoli zmniejszyć swoje 
oddziaływanie na środowisko naturalne.

Inwestycja ta jest procesem czaso-

chłonnym i kosztownym. Zakład Wodo-

ciągów i Kanalizacji Sp. z o.o. poczynił 
starania, aby pozyskać dofinansowa-

nie na ten cel z Narodowego Funduszu 

Ochrony Środowiska i Gospodarki Wod-

nej w ramach Działania 2.3 „Gospodar-
ka wodno-ściekowa w aglomeracjach” 
Programu Operacyjnego Infrastruktu-

ra i Środowisko na lata 2014-2020. Po 
przeanalizowaniu wniosku NFOŚiGW 
udzielił Zakładowi dofinansowania w 
kwocie 37 845 628,76 zł. oraz pożycz-

ki  na preferencyjnych warunkach wy-

sokości 17 898 575,00 zł . Pożyczkę tę  
ZWiK Sp. z o.o. musi spłacić do 
20.12.2031 roku.

W związku z realizacją projektu Za-

kład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. 

w Międzyzdrojach przeprowadził postę-

powanie na zadanie inwestycyjne pod 
nazwą: „Budowa i przebudowa oczysz-

czalni ścieków komunalnych w Międzyz-

drojach”. W wyniku przeprowadzenia 
oceny ofert wyłoniono wykonawcę WTE 
Wassertechnik (Polska) Sp. z o.o. ul. Ry-

żowa 45, 02-495 Warszawa, którego 
oferta w wysokości 52 343 089,43 zł 
netto (64 382 000,00 zł brutto) odpowia-

da wszystkim wymaganiom określonym  
w Specyfikacji Istotnych Warunków Za-

mówienia, i która została oceniona jako 
najkorzystniejsza. 

Zakład po podpisaniu wspomnianej 
umowy w ciągu 28 dni przekaże plac 
budowy generalnemu wykonawcy. Pla-

nowanym terminem zakończenia ro-

bót związanych z „Budową i przebudo-

wą oczyszczalni ścieków komunalnych  
w Międzyzdrojach” jest 31.07.2022 r.

Tomasz Jaworski 
Prezes ZWiK sp. z o.o.
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LISTA PROJEKTÓW NA ZADANIA INWESTYCYJNE 

Lp. Nazwa projektu Wartość 
projektu

WNIOSKODAWCA

1. Zakup nowej przyczepki pożarniczej do przewozu sprzętu 
p-pożarowego, p-powodziowego dla OSP Lubin

50 000,00 Robert Osiński 
OSP Lubin

2. Budowa bieżni lekkoatletycznej zakończonej skocznią w dal przy 
Szkole Podstawowej nr 1 w Międzyzdrojach

50 000,00 Rafał Błocian

3. Bezpieczna gmina- usuwanie skutków nawałnic, ulew i podtopień. 46 534,59 Łukasz Wodnicki
OSP Międzyzdroje

4. Mobilne miasteczko ruchu drogowego w Szkole Podstawowej nr 1 w 
Międzyzdrojach

29 735,48 Mirosław Bursa

5. Rozbudowa i modernizacja placu zabaw w Przedszkolu nr 1 w 
Międzyzdrojach

50 000,00 Anna Ruszczyk

6. Zakup i instalacja pieca konwekcyjno-parowego do kuchni w Szkole 
Podstawowej nr 1 w Międzyzdrojach

50 000,00 Jarosław Mazur

7. Stacje napraw rowerów w Gminie Międzyzdroje 50 000,00 Mariusz Samołyk

8. Tablety dla dzieci 50 000,00 Iwona Sołtysiak

9. Remont świetlicy „Wiklina” 50 000,00 Katarzyna Auguścik

10. Profesjonalny system nagłośnienia służący do organizacji imprez w 
plenerach

49 645,00 Artur Duszyński

11. Monitoring – poprawa bezpieczeństwa na skate parku 50 000,00 Joanna Różycka
LISTA PROJEKTÓW NA ZADANIA SPOŁECZNE 

Lp. Nazwa projektu Wartość 
projektu

WNIOSKODAWCA

1. Festyn rodzinny „ Święto pieczonego ziemniaka w Wapnicy” 5 000,00 Andżelika Gałecka

2. „Lubimy błyskotki” – warsztaty biżuteryjne w Wiklinie i w Bibliotece 5 000,00 Andżelika Gałecka

3. Ebooki i Audiobooki w Bibliotece- kontynuacja 5 000,00 Andżelika Gałecka

4. Aktywnie z „Falą” – rodzinne zabaw z Dartem piłkarskim 5 000,00 Błażej Karasiewicz

5. Aktywnie z „Falą” – zabawy z Bumper Ball (Dmuchanymi kulami). 5 000,00 Błażej Karasiewicz

6. Międzyzdrojskie Czwartki Lekkoatletyczne z Akademią 5 000,00 Rafał Błocian

7. Darmowe zajęcia logopedyczne dla dzieci do lat 14 5 000,00 Aleksandra Kowalska

8. Szkolny ogródek dydaktyczny „Zielony Zakątek” 3 500,00 Alina Poskart ; Anna
Bednarczyk-Szczuraszek

9. Zuchowe Ekologiczne Międzyzdroje- razem z jerzykami i innymi 
ptakami walczymy z komarami

4 995,00 Ewelina Wancisiewicz 

10. EKO Serca – pojemniki na nakrętki 5 000,00 Iwona Samołyk

11. Harcerska służba- Bezpieczny pieszy w Międzyzdrojach 5 000,00 Ewelina Wancisiewicz

12. Międzyzdrojskie rodzinne zawody w Bingo i Scrabble 5 000,00 Artur Duszyński

13. Muzyczne inspiracje z Zespołem „Bryza” 5.000,00 Janusz Kalemba

14. Mały strażak 5 000,00 Robert Osiński          OSP Lubin

15. Poczuj się jak strażak 5 000,00 Robert Osiński          OSP Lubin

16. Projekt edukacyjny: Ja w Rodzinie, Ja w Przedszkolu, Ja w 
społeczeństwie. Dzień rodzinny w Przedszkolu.

5 000,00 Agnieszka Jurałojć

17. Turniej Funińo z testami sprawnościowymi z Akademią Piłkarską RCR 
Międzyzdroje 

5 000,00 Robert Rogoza

18. Deskorolkowy składzik – wypożyczalnia deskorolek 5 000,00 Joanna Różycka

19 Uratuj życie-pierwsza pomoc z OSP Międzyzdroje 5 000,00 Michał Laskowski

20. Dzień sąsiada w Wapnicy 5 000,00 Katarzyna Auguścik

21. Mikołajki w Wapnickiej „Wiklinie” 5 000,00 Katarzyna Auguścik
To, które projekty zakwalifikują się do realizacji w 2021 roku zależeć będzie od Państwa poparcia. 
Głosowanie od 12.11 do 23.11.2020 roku w wybranych punktach na terenie Gminy Międzyzdroje. 
Więcej informacji można uzyskać na stronie www.miedzyzdroje.pl w zakładce Budżet Obywatelski.
Zapraszamy – razem można więcej!
Jadwiga Bober
Referat Promocji, Oświaty i Kultury

To, które projekty zakwalifikują się do realizacji w 2021 roku zależeć będzie od Państwa poparcia. 
Głosowanie od 12.11 do 23.11.2020 roku w wybranych punktach na terenie Gminy Międzyzdroje. 
Więcej informacji można uzyskać na stronie www.miedzyzdroje.pl w zakładce Budżet Obywatelski.
Zapraszamy – razem można więcej!

Jadwiga Bober
Referat Promocji, Oświaty i Kultury

MASZ GŁOS – WYKORZYSTAJ TO !

MBO
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INWESTYCJE

W ubiegłym roku bur-
mistrz Mateusz Bobek pod-

kreślał, że realizacja projektu 
to przeciwwaga dla dotych-

czasowej zabudowy i beto-

nowania miasta, której prze-

ciwni są i mieszkańcy i odwie-

dzający miasto turyści. Ważne 
jest też to, aby tereny zielone 
nie tylko upiększały miasto, 
ale przede wszystkim służyły 
ludziom. Burmistrz zaznaczał 
również, że w odpowiedzi na 
liczne głosy mieszkańców, 
duży nacisk kładziony będzie 
na realizację atrakcyjnego, 
rozbudowanego placu zabaw, 
który w najbliższej przyszłości 
spełni oczekiwania najmłod-

szych.
I tak, wydzielona zostaje 

tu strefa dla dzieci młodszych  
i starszych, gdzie montowane 
są różnorodne elementy i bez-

pieczne konstrukcje do zabaw 
i prowadzenia aktywności 
ruchowych. Wielofunkcyjne 
zabawki: trampoliny i zjeż-

dżalnie, zabawki edukacyjne  
i ścianka wspinaczkowa  
z pewnością zyskają aplauz 

W naszym regionie najlepiej 
widać jak rozwija się turysty-

ka rowerowa - www.rowery.
wzp.pl.  Gmina Międzyzdroje 
przystąpiła do grona samorzą-

dów, które podpisały listy in-

tencyjne, w sprawie zawarcia 
partnerstwa z Samorządem 
Województwa Zachodnio-

pomorskiego na udział w bu-

dowie sieci tras rowerowych: 
trasy nadmorskiej pn. „Velo-

Baltyka” (R 10) i trasy wokół 
Zalewu Szczecińskiego pn. 
„Trasa Zielonego Pogranicza”. 
Już wkrótce rozpocznie się 
również budowa  ścieżki ro-

werowej w pasie nadmorskim, 
w koronie wydmy o długości 
2,436 km od zejścia K do gra-

nicy z miastem Świnoujście. 
16 października odbyła się już 
pierwsza Rada Budowy.  Prze-

widywany termin zakończenia 
prac na terenie naszej gminy 

Rusza budowa ścieżki 
rowerowej w pasie nadmorskim

określony został do 30 czerw-

ca 2021r. 
Ponadto, ze względu na 

liczne pytania, dotyczące 
poruszania się pieszych po 
nowo wybudowanej ścieżce 
rowerowej z Międzyzdrojów 
do Wicka, uprzejmie infor-
muję, iż te przepisy reguluje 
art. 11 ust. 4 ustawy - Prawo  
o ruchu drogowym „cyt. 
Art.11 ust.4. Korzystanie  przez 
pieszego z drogi dla rowerów 

jest dozwolone tylko w razie 
braku chodnika lub pobocza 
albo niemożliwości korzystania  
z nich. Pieszy, z wyjątkiem osoby 
niepełnosprawnej, korzystając  
z drogi, jest obowiązany ustąpić 
miejsca rowerowi”. Ponadto, 
po ścieżce rowerowej - obok 
rowerzystów - mogą  jeździć 
także rolkarze i wrotkarze. 

Jadwiga Bober
Referat POK

Projekt  „Międzyzdroje – morze zieleni” kontynuowany!
Trwa zagospodarowywanie kolejnego  obszaru w ramach projektu ,,Morze zieleni” – Plac Gwiazd w Międzyzdrojach. To jeden 
z ośmiu obszarów, w którym zakłada się stworzenie atrakcyjnych terenów do rekreacji i spędzania wolnego czasu w mieście. 

dzieci. Nowo powstały plac 
zabaw zostanie doświetlony 
tak, by można było z niego ko-

rzystać również w godzinach 
wieczornych.  

Strefa wypoczynku w pro-

jekcie przewiduje umiejsco-

wienie wygodnych leżaków  
i ławek o prostej, nowocze-

snej formie, trwale połączo-

nych z gruntem. Planowane 
jest nasadzenie kwitnących 
drzew:  wiśni i głogu, które 
wiosną kolorowo kwitną, a la-

tem stworzą przytulną ochro-

nę przed słońcem. Zamon-

towane siedliska na trawie 
o zróżnicowanej wysokości 
zapewne przypadną do gustu 
wszystkim tym, którzy lubią 
odpoczywać piknikowo na 
trawie.

„Plac Gwiazd” zachowa 
swój zielony charakter, po-

przez zachowanie trawników, 
nasadzenia bylin, wielogatun-

kowych traw wysokich i traw 
wydmowych - co sprawia, że 
całość inwestycji wpisuje się 
w zeszłoroczne słowa burmi-
strza.

Przypominamy, że teren 
centralnej części promenady,  
przy Alei Gwiazd i przy placu 
zabaw dla dzieci, zajmuje po-

wierzchnię 1,39 ha. Projekt 
zakłada również podniesie-

nie części terenu w sposób 
kaskadowy na wysokość ok.  
2,8 m n.p.m. by stworzyć taras 
widokowy, z którego oglądać 
będzie można odbywające 
się na scenie na Alei Gwiazd, 
eventy. 

Całkowity koszt projektu 
,,Międzyzdroje - Morze Ziele-

ni’’ (obejmującego osiem ob-

szarów terenów zielonych) to 
10 957 281,00 PLN, z czego 
5 142 338,16 PLN dofinanso-

wane jest z Narodowego Fun-

duszu Ochrony Środowiska  
i Gospodarki Wodnej w War-
szawie, z którym gmina pod-

pisała umowę w 2017 roku.
Redakcja

Fot. Oskar Przybyszewski
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WIADOMOŚCI Z RATUSZA

Uprzejmie informujemy, iż Gmina Międzyzdroje 
przeznacza do sprzedaży następujące działki:                                           

1. Działka nr 84/11 obręb 24 gminy Międzyzdroje  
o powierzchni 804 m², położona przy ulicy Geodezyjnej 
w Lubinie.  Działka znajduje się w obszarze obowiązywa-

nia miejscowego planu zagospodarowania przestrzen-

nego w kompleksie MN1 – „zabudowa mieszkaniowa 
jednorodzinna wolnostojąca, przeznaczenie dopuszczalne 
– usługi wypoczynkowe.”

2. Działka nr 84/12 obręb 24 gminy Międzyzdroje  
o powierzchni 804 m², położona przy ulicy Geodezyjnej 
w Lubinie.  Działka znajduje się w obszarze obowiązywa-

nia miejscowego planu zagospodarowania przestrzen-

nego w kompleksie MN1 – „zabudowa mieszkaniowa 
jednorodzinna wolnostojąca, przeznaczenie dopuszczalne 
– usługi wypoczynkowe.”

3. Działka nr 84/13 obręb 24 gminy Międzyzdroje  
o powierzchni 802 m², położona przy ulicy Geodezyjnej 
w Lubinie.  Działka znajduje się w obszarze obowiązywa-

nia miejscowego planu zagospodarowania przestrzen-

nego w kompleksie MN1 – „zabudowa mieszkaniowa 
jednorodzinna wolnostojąca, przeznaczenie dopuszczalne 
– usługi wypoczynkowe.”

4. Działka nr 128/17 obręb 24 gminy Międzyzdroje o powierzchni 2.135 m², położona przy ulicy Geodezyjnej w Lubinie. Dla 
przedmiotowej nieruchomości została wydana decyzja o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na: budowie budyn-

ku mieszkalnego jednorodzinnego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną. 

Ogłoszenia dotyczące przetargów dla wskazanych nieruchomości zostały m.in. opublikowane 
w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Międzyzdrojach, w prasie lokalnej, 

jak również wywieszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Międzyzdrojach. 
Dodatkowe informacje można uzyskać w siedzibie Urzędu Miejskiego, przy ulicy Książąt Pomorskich 5, 

pokój nr 18 lub telefonicznie pod numerem 91 327 56 66 lub 91 327 56 32. 
Małgorzata Baczyńska

Sukcesywnie na terenie Gminy Międzyz-

droje podejmowane są miejscowe plany 
zagospodarowania przestrzennego, które 
mają na celu wprowadzić ład przestrzen-

Polityka przestrzenna w Gminie Międzyzdroje
ny - wskazany w obecnie obowiązującym 
studium, a także ustalić przeznaczenie 
terenów oraz określić ich warunki zabu-

dowy,  m.in. parametry budynków (wy-

sokość, powierzchnie zabudowy), wygląd  
i miejsce usytuowania, a także funkcje 
np. mieszkalną, usługową, turystyczną.

W roku 2020 objęto planami tereny: 
w miejscowości Wicko aż 60,6 ha,  ob-

szar położony w Centrum Promenady  
w obrębie miasta w rejonie granicy lądo-

wo-morskiej – 22,3 ha, Nowego Centrum 
przy ulicy Komunalnej – 13,3 ha, Gryfa 
Pomorskiego - Las –34,7 ha.

Od roku 2019 obszar objęty planami 
dwukrotnie zwiększył swoją powierzch-

nię w stosunku do lat ubiegłych.  
Obecnie, zgodnie z uchwałą z dnia 

28.05.2020 r., przystąpiono do objęcia 
planami pozostałej części Lubina o po-

wierzchni 101,2 ha. Na etapie końcowym 
w procedurze podjęcia planu są również 
tereny Gryfa Pomorskiego do Lubiewa 
oraz Kawcza Góra jako tereny inwesty-

cyjne. 
Systematycznie będziemy państwa in-

formować o podejmowanych działaniach 
planistycznych. 

Andżelika Przygodzka 
Planowanie Przestrzenne,  

-Referat Inwestycji 
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INWESTYCJE

28 września br. otwarto oferty prze-

targowe na Wdrożenie Systemu Inteligent-
nego Zarządzania Energią w budynkach 
użyteczności publicznej. Najkorzystniej-
szą, zgodnie z kryteriami SIWZ, okazała 
się oferta złożona przez firmę Solwena, 
twórcę autorskiego systemu zarządzania 
energią, który pozwala w odpowiednim 
momencie załączyć węzeł ciepła (między 
innymi kieruje temperaturą, wentylacją, 
klimatyzacją oraz uwzględnia i dopaso-

wuje taryfy). 
Jak wyjaśnia Krzysztof Grajper, part-

ner handlowy firmy, dzięki zaawanso-

wanym algorytmom i integracji z auto-

matyką zainstalowaną na obiekcie oraz 
połączeniu z Internetem, system realizuje 

zakładany scenariusz pracy budynku, 
przy utrzymaniu jak najniższych kosztów 
finansowych i osiągnieciu maksymalnej 
oszczędności energii.

Co to oznacza dla mieszkańców 
gminy? Jak podkreśla burmistrz Mate-

usz Bobek, takie unowocześnienie to 
przede wszystkim ekologia i oszczędno-

ści. Oszczędzanie energii to temat, który 
staje się coraz bardziej popularny jednak 
trzeba pamiętać,  że bycie „eko” to  coś 
więcej, niż tylko moda. Ograniczenie zu-

życia prądu może przynieść wiele dobre-

go nie tylko dla środowiska, ale również 
dla portfela. Nie ulega wątpliwości, że 
wdrożenie systemu pozwoli na znaczące 
zmniejszenie kosztów zużywanej w bu-

Nowoczesny, fabrycznie nowy 
ciągnik rolniczy New Holland 
TD.105 trafił do Zakładu Ochro-

ny Środowiska w Międzyzdro-

jach. Maszyna ma nie tylko 
technicznie doskonałe para-

metry. Nowy zakup pozwoli na 
usprawnienie prac związanych  
z utrzymaniem czystości na pla-

ży, z koszeniem poboczy oraz 
z  prowadzeniem "Akcji Zima", 
ponieważ wyposażona jest  w 
widły do palet oraz dwumetro-

wą łyżkę uniwersalną do mate-

New Holland w Międzyzdrojach
riałów (takich jak np. piasek czy 
żwir). Umożliwi to wykonywanie 
jeszcze szerszego zakresu usług 
komunalnych na rzecz Gminy i 
jej mieszkańców.

Ciągnik dostarczyła Firma 
BHS Goleniów, która wygra-

ła przetarg pn. „Zakup wraz z 
dostawą nowego ciągnika” na 
kwotę 212 175,00 zł . Kwota 
została pokryta z dofinansowa-

nia Gminy oraz  ze środków wła-

snych  ZOŚ.
Redakcja

dynkach energii oraz pozwoli w przyszło-

ści na zaopatrywanie w system kolejnych 
obiektów, wliczając jedynie koszty sprzę-

tu i drobnych robót wdrożeniowych. To 
z kolei pozwoli na rozszerzenie działań 
oszczędnościowych w przyszłości.

System wdrożony zostanie w Przed-

szkolu Miejskim nr 1 „Morskie Skarby”, 
Szkole Podstawowej nr 1, Szkole Podsta-

wowej nr 2, Zakładzie Ochrony Środowi-
ska, Międzynarodowym Domu Kultury, 
Spółce ,,Nowe Centrum”, Zakładzie Wo-

dociągów i Kanalizacji oraz w Urzędzie 
Miejskim.

Firma Solwena na realizację zadania 
ma czas do 31 października br. Koszt in-

westycji to 608 tys. złotych.
Redakcja

System inteligentnego zarządzania energią

Będzie eko w Międzyzdrojach!
Inteligentny system zarządzania energią? System wykorzystujący pogodę, położenie budynków - pozwala nie tylko 
oszczędzać na rachunkach, ale chroni też środowisko. Czy taki system istnieje? Istnieje już w 25 obiektach w Sopocie,
a teraz zostanie wdrożony w Międzyzdrojach.
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URZĄD MIEJSKI

 Bożena Murawska 
 um_bozenamurawska@miedzyzdroje.pl 

PIĘTRO

10  Sekretariat Burmistrza, Sekretariat  91 327 56 31
 Zastępcy Burmistrza
 Longina Godlewska um@miedzyzdroje.pl 

11  Sekretarz Gminy 91 327 56 45
 Adam Szczodry 
 um_sekretarz@miedzyzdroje.pl 

12  Skarbnik Gminy 91 327 56 39
 Agnieszka Sadka 
 um_ksiegowosc@miedzyzdroje.pl

12  Referat Budżetu i Finansów 91 327 56 35
 Mariusz Romanowski 
 um_mariuszromanowski@miedzyzdroje.pl
 Judyta Romanowska 
 um_judytaromanowska@miedzyzdroje.pl
 Hanna Sobierajska 
 um_hannasobierajska@miedzyzdroje.pl
 Robert Hagaj um_roberthagaj@miedzyzdroje.pl
 Magdalena Krawczyk 
 um_magdalenakrawczyk@miedzyzdroje.pl 

12A  Referat Budżetu i Finansów 91 327 56 42
 Anna Bartelmuss 
 um_annabartelmuss@miedzyzdroje.pl
 Stanisława Widorowska 
 um_stanislawawidorowska@miedzyzdroje.pl
 Katarzyna Jaros 
 um_katarzynajaros@miedzyzdroje.pl
 Kierownik Referatu - Katarzyna Karwan
 um_katarzynakarwan@miedzyzdroje.pl  
 

14  Rada Miejska - Biuro Rady Miejskiej 91 327 56 47
 Sylwia Jakubowska 
 rada_miejska@miedzyzdroje.pl
 Przewodniczący Rady Miejskiej 
 - Jan Węglorz 609 847 375 

15  Referat Organizacyjno-Administracyjny  91 327 56 49
 – Kierownik Referatu
 (Archiwum Zakładowe, Administracja)
 Kierownik Referatu 
 - Marian Kowalewski 601 726 310 
 um_mariankowalewski@miedzyzdroje.pl 

15  Komendant Gminny  91 327 56 49
 Ochrony Przeciwpożarowej
 Marian Kowalewski 601 726 310 
 um_mariankowalewski@miedzyzdroje.pl

16  Referat Infrastruktury 91 327 56 61
 Kierownik Referatu 
 - Jarosław Zalewski 607 332 699 
 um_jaroslawzalewski@miedzyzdroje.pl 

17  Referat Infrastruktury  91 327 56 52
 (Inwestycje, Zamówienia Publiczne)
 Aneta Różańska 
 um_zamowieniapubliczne@miedzyzdroje.pl
 Kornelia Litra 
 um_inwestycje@miedzyzdroje.pl 

Numer	 Referat,	Stanowisko																																																			Numer	
pokoju	 	 			telefonu

PARTER
 

 Punkt informacyjny 91 327 56 38
 Daria Kanabaj dyzurka@miedzyzdroje.pl 

1 Kasa 91 327 56 41
 Stanisław Jakubek um_stanislawjakubek
 @miedzyzdroje.pl 

2 Referat Ochrony Środowiska i Gospodarki  91 327 56 56
 Komunalnej (decyzje środowiskowe, decyzje 
 na wycinkę drzew)
 Kierownik Referatu - Maria Sulicka-Scholz 
 um_ewascholz@miedzyzdroje.pl
 Paulina Ścisłowska um_paulinascislowska
 @miedzyzdroje.pl
 Aleksandra Czyżak-Czmoch 
 um_aleksandraczmoch@miedzyzdroje.pl 

3  Referat Ochrony Środowiska i Gospodarki  91 327 56 57
 Komunalnej (Gospodarka Odpadami)
 Wioletta Sosińska um_wiolettasosinska
 @miedzyzdroje.pl
 Magdalena Żołędziewska 
 um_magdalenazoledziewska@miedzyzdroje.pl 

5  Urząd Stanu Cywilnego 91 327 56 58
 Kierownik USC - Marta Trojan 609 490 006 
 usc@miedzyzdroje.pl 

5  Informatyk 91 327 56 58
 Marta Trojan 609 490 006 
 informatyk@miedzyzdroje.pl
 Krzysztof Grądz 603 380 032 
 krzysztof_gradz@miedzyzdroje.pl 

5  Kadry 91 327 56 63
 Mirosława Nowińska 
 um_miroslawanowinska@miedzyzdroje.pl 

6  Ewidencja ludności 91 327 56 33
 Monika Kalemba um_ewidencjaludnosci
 @miedzyzdroje.pl 

6  Dowody osobiste 91 327 56 33
 Ewa Mioduszewska um_ewamioduszewska
 @miedzyzdroje.pl 

7  Działalność Gospodarcza, Opłata Targowa 91 327 56 34
 Marzena Paluch um_marzenapaluch
 @miedzyzdroje.pl
 Sylwia Kowalewska-Matysiak 
 um_sylwiakowalewskamatysiak@miedzyzdroje.pl 

8  Planowanie Przestrzenne  91 327 56 51
 um_planowanie@miedzyzdroje.pl
 Andżelika Przygodzka 
 um_andzelikaprzygodzka@miedzyzdroje.pl
 Patrycja Deptuła 
 um_patrycjadeptula@miedzyzdroje.pl 

9  Działalność Gospodarcza  91 327 56 53
 (zezwolenia na sprzedaż napojów 
 alkoholowych)
 Bożena Murawska 
 um_bozenamurawska@miedzyzdroje.pl

9  Biuro Obsługi Interesanta 91 327 56 53
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Z PRAC RADY MIEJSKIEJ, URZĄD MIEJSKI

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

Z  uwagi na trwający stan epidemii 
wprowadzony w związku z zakaże-

niami wirusem SARS-CoV-2 i rosnącą 
liczbę zachorowań, zmienia się spo-

sób organizacji pracy oraz przyjmo-

wania interesantów w Urzędzie Miej-
skim w Międzyzdrojach, począwszy 
od dnia 20 października 2020 r.  
(wtorek) - do odwołania. 

Bezpośrednia obsługa interesan-

tów, bez uprzedniego uzgodnienia 
terminu wizyty, odbywać się będzie 
wyłącznie w zakresie:

- dokonywania operacji gotów-

kowych w kasie Urzędu Miejskiego, 
od poniedziałku do piątku, w godz. 
11.00 – 14.00, tel. 91 327 56 41,  

- zgłoszenia zgonu w Urzędzie 
Stanu Cywilnego, w godzinach pracy 
Urzędu Miejskiego, tel. 91 327 56 
58.

W pozostałych sprawach obsłu-

ga interesantów odbywać się będzie 
wyłącznie po wcześniejszym telefo-
nicznym umówieniu wizyty w Urzę-
dzie.

Z pracownikami prosimy kontakto-

wać się w godzinach otwarcia Urzę-

Szanowni Państwo!
du Miejskiego: poniedziałek, wtorek, 
czwartek w godz. 7.30 – 15.30, środa 
7.30 – 16.30 i piątek w godz. 7.30 do 
14.30. 

Numery telefonów i adresy e-mail 
pracowników znajdują się na stronie: 
http://bip.miedzyzdroje.pl/strony/
menu/96.dhtml.

Wnioski i podania można wrzucać 
do specjalnie przygotowanych skrzy-

nek pocztowych zamontowanych 
przed wejściem do budynku przy ul. 
Książąt Pomorskich 5 oraz przy ul. 
Kolejowej 33 w Międzyzdrojach. 

Jednocześnie zachęcamy Pań-

stwa do składania korespondencji 
za pośrednictwem ePUAP platforma 
+ePUAP: /ag8136hflj/SkrytkaESP; 
lub do kontaktu drogą elektronicz-

ną na adres dostępny na stronie: 
http://bip.miedzyzdroje.pl/strony/
menu/96.dhtml.

Życzę wszystkim dużo zdrowia  
i pogody ducha.

Mateusz Bobek 
Burmistrz Międzyzdrojów

Numer	 Referat,	Stanowisko		 Numer
pokoju	 	 	telefonu

17  Referat Infrastruktury (Drogownictwo) 91 327 56 46
 Artur Widorowski 
 drogownictwo@miedzyzdroje.pl
 Anna Lewandowska 
 um_annalewandowska@miedzyzdroje.pl 

18  Referat Infrastruktury  91 327 56 32
 (Gospodarka Nieruchomościami i Rolnictwo, 
 Użytkowanie wieczyste, dzierżawy)
 Edyta Konarzewska 607 530 255 
 um_geodezja@miedzyzdroje.pl
 Magdalena Dunder 
 um_magdalenadunder@miedzyzdroje.pl
 Halina Hendzel 
 um_halinadendzel@miedzyzdroje.pl 

18  Referat Infrastruktury  91 327 56 66
 (Sprzedaż Nieruchomości, 
 Gospodarka Mieszkaniowa)
 Dagmara Zygan 
 um_dagmarazygan@miedzyzdroje.pl 

19  Zarządzanie Kryzysowe 91 327 56 37
 Janusz Kalemba 695 288 373 
 um_januszkalemba@miedzyzdroje.pl 

20  Straż Miejska (wejście od tyłu budynku) 91 327 56 40
 Komendant Straży Miejskiej 
 Adam Bączek 693 660 273 
 um_komendant@miedzyzdroje.pl 

REFERAT PROMOCJI, OŚWIATY I KULTURY  91 327 56 68
 – UL. KOLEJOWA 33 – II PIĘTRO
Kierownik Referatu – Jadwiga Bober 603 460 055  
um_jadwigabober@miedzyzdroje.pl
Promocja, turystyka, kultura, fundusze zewnętrzne 
Anetta Czyżak 609 519 590  91 327 56 54
anetta_czyzak@miedzyzdroje.pl
Promocja, kultura, turystyka, social media 
Tomasz Rychłowski  91 328 04 41
um_tomaszrychlowski@miedzyzdroje.pl 91 327 56 64
Ochrona zabytków, promocja, kultura, turystyka 
Grażyna Dubako  91 327 56 36
um_oswiata@miedzyzdroje.pl
Oświata i zdrowie 

REFERAT OBSŁUGI JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY 
 – UL. KOLEJOWA 33 – II PIĘTRO
Kierownik Referatu – Katarzyna Duszyńska  91 327 56 60
um_katarzynaduszynska@miedzyzdroje.pl  
Izabela Mazur 
um_izabelamazur@miedzyzdroje.pl
Jolanta Połoniewicz  91 327 56 67
um_jolantapoloniewicz@miedzyzdroje.pl
Róża Lach um_rozalach@miedzyzdroje.pl 

STANOWISKO DS. SPOŁECZNYCH 
I FUNDUSZY ZEWNĘTRZNYCH 
 – UL. KOLEJOWA 33 – II PIĘTRO
Grażyna Och  91 327 56  64
um_grazynaoch@miedzyzdroje.pl
sprawy społeczne, inicjatywyobywatelskie i społeczne
dotacje celowe, projekty współfinansowane z UE 
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UCHWAŁA NR XXVI/296/20 
w sprawie uchwalenia miejscowego pla-
nu zagospodarowania przestrzennego 
miasta Międzyzdroje na terenie ograni-
czonym ulicami: Gryfa Pomorskiego, Po-
lną, Adama Wodziczki

Realizując postanowienia uchwały Rady 
Miejskiej w Międzyzdrojach na potrzeby prac 
planistycznych sporządzono opracowanie eko-

fizjograficzne opisujące szczegółowo aktualne 
uwarunkowania środowiskowe obszaru planu 
i jego otoczenia, a następnie, uwzględniając 
te uwarunkowania, sporządzono projekt miej-
scowego planu zagospodarowania przestrzen-

nego (plan) obejmujący tereny intensywnej 
zabudowy usług i obiektów związanych z cza-

sowym zakwaterowaniem oraz usług towarzy-

szących, tereny usługi obiektów związanych 
z czasowym zakwaterowaniem, w tym teren 
kempingu oraz usług towarzyszących, tereny 
lokalizacji infrastruktury na potrzeby pozyski-
wania i wykorzystania energii geotermalnej, 
tereny techniczne wraz z infrastrukturą towa-

rzyszącą oraz tereny komunikacji – dróg pu-

blicznych, placów i ciągów komunikacji pieszej 
i pieszo-rowerowej, dróg wewnętrznych, tere-

nów zaplecza i obsługi komunikacji. 
W projekcie planu ustalono przede wszyst-

kim przeznaczenie poszczególnych terenów 
funkcjonalnych, zasady ochrony i kształto-

wania ładu przestrzennego, zasady kształto-

wania zabudowy i zagospodarowania  tere-

nu oraz wynikające z potrzeb kształtowania 
przestrzeni publicznych i krajobrazu, zasady 
ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu, 
zasady dotyczące zagospodarowania terenów 
i obiektów podlegających ochronie na pod-

stawie przepisów odrębnych, zasady ochrony 
dziedzictwa kulturowego i zabytków, w tym 
krajobrazu kulturowego oraz dóbr kultury 
współczesnej, zasady modernizacji, rozbudo-

wy i budowysystemów komunikacji, zasady 
modernizacji, rozbudowy i budowy systemów 
infrastruktury technicznej, zasady i warun-

ki scalania oraz podziałów nieruchomości, a 
także zasady dotyczące sposobu i terminu 
tymczasowego zagospodarowania terenu. 
W obszarze opracowania planu nie występu-

ją obiekty zabytkowe, zarówno z ewidencji 
gminnej jaki rejestru zabytków, dlatego odstą-

piono od zapisu ustaleń w tym zakresie.

UCHWAŁA NR XXVI/297/20
w sprawie zmiany budżetu i zmian w bu-
dżecie na rok 2020

W niniejszej uchwale proponuje się 
zmniejszenie dochodów o kwotę 137251,35 
zł i zwiększenie wydatków na kwotę  
1 055 302,89 zł. Dochody zwiększa się o kwotę  
2 012 060,47 zł (dochody bieżące) i zmniejsza 
się o kwotę 2 149 311,82 zł (dochody mająt-
kowe). Wydatki zwiększa się o kwotę 1 617 
954,22 zł (wydatki bieżące 966 147,76 zł, 
wydatki majątkowe 651 806,46 zł) i zmniejsza 
się o kwotę 562 651,33 zł (wydatki bieżące 35 
426,87 zł, wydatki majątkowe 527 224,46 zł). 
W związku z powyższymi zmianami zwiększa 
się planowany deficyt budżetu gminy o kwotę 

1 192 554,24 zł i wynosi 16 880 306,12 zł, 
który zostanie pokryty przychodami pocho-

dzącymi z wolnych środków, jako nadwyżki 
środków pieniężnych na rachunku bieżącym 
budżetu, wynikających z rozliczeń wyemito-

wanych papierów wartościowych, kredytów 
i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 11 092 
050,22 zł, z pożyczki w kwocie 3 198 000 zł, 
z nadwyżki budżetu z lat ubiegłych w kwocie 
259 879,26 zł, z niewykorzystanych środków 
pieniężnych wynikających z rozliczenia docho-

dów i wydatków nimi finansowanych, związa-

nych ze szczególnymi zasadami wykonywania 
budżetu określonymi w odrębnych ustawach 
w kwocie 2 122 799,13 zł oraz z niewykorzy-

stanych środków pieniężnych wynikających  
z rozliczenia środków określonych w art.5 ust.1 
pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, 
projektu lub zadania finansowanego z udzia-

łem tych środków w kwocie 207 577,51 zł.

UCHWAŁA NR XXVI/298/20
w sprawie zmiany uchwały Nr 
XVI/172/19  Rady Miejskiej w Międzyz-
drojach z dnia 19 grudnia 2019 roku 
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy 
Międzyzdroje na 2020 rok

W niniejszej uchwale zmienia się treść za-

łącznika nr 3 „Przychody i rozchody budżetu 
Gminy Międzyzdroje w 2020 r.”, treść załącz-

nika nr 5 „Dochody i wydatki budżetu Gminy 
Międzyzdroje związane z realizacją zadań 
wykonywanych na podstawie porozumień 
(umów) między jednostkami samorządu te-

rytorialnego w 2020 r.”, treść załącznika nr 9 
„Dotacje celowe udzielone w 2020 r. na zada-

nia własne gminy realizowane przez podmioty 
nienależące do sektora finansów publicznych”, 
treść załącznika nr 10 „Wydatki jednostek 
pomocniczych w ramach budżetu Gminy 
Międzyzdroje w 2020 r.”, treść załącznika nr 
11 „Dochody budżetu Gminy Międzyzdroje  
z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż na-

pojów alkoholowych i wydatki budżetu Gminy 
Międzyzdroje na realizację zadań określonych 
w gminnym programie profilaktyki i rozwią-

zywania problemów alkoholowych i przeciw-

działania narkomanii w 2020 r.”, treść załączni-
ka nr 14 „Dotacje celowe udzielone z budżetu 
Gminy Międzyzdroje na zadania własne gminy 
realizowane przez podmioty należące do sek-

tora finansów publicznych w 2020 r.”, treść 
załącznika nr 17 „Środki pieniężne na rachun-

ku bieżącym budżetu wynikające z rozliczenia 
środków określonych w art.5 ust.1 pkt 2 i do-

tacji na realizację programu, projektu lub zada-

nia finansowanego z udziałem tych środków” 
oraz treść załącznika nr 18 „Wydatki budżetu 
Gminy Międzyzdroje w ramach Międzyzdroj-
skiego Budżetu Obywatelskiego w 2020 r”. 

Zmiany w załącznikach nr 3, 5, 9,10, 11, 14 
wynikają z uchwały w sprawie zmiany budże-

tu i zmian w budżecie na rok 2020. Zmiany w 
załączniku nr 11 wynikają także z zarządzenia 
Burmistrza Nr 194/Fin/2020, zmiany w za-

łączniku nr 17 wynikają z uchwały Rady Miej-
skiej Nr XIX/204/20 oraz z zarządzenia Burmi-
strza Nr 100/Fin/2020, zmiany w załączniku 
nr 18 wynikają z zrządzenia Burmistrza nr 198/

Fin/2020. Ponadto w § 9 dotyczącym ustale-

nia limitów zobowiązań z tytułu zaciąganych 
kredytów i pożyczek, emitowanych papierów 
wartościowych oraz innych zobowiązań zali-
czanych do tytułu dłużnego zmienia się treść 
pkt 2 „finansowanie planowanego deficytu 
budżetu jednostki samorządu terytorialnego 
do kwoty 3 198 000 zł”.

UCHWAŁA NR XXVI/299/20
w sprawie zmiany uchwały Nr 
XVI/173/19 Rady Miejskiej w Międzyz-
drojach z dnia 19.12.2019 r. w sprawie 
wieloletniej prognozy finansowej Gminy 
Międzyzdroje na lata 2020-2035

Zmieniają się 3 załączniki: wieloletnia pro-

gnoza finansowa, przedsięwzięcia WPF oraz 
objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej 
prognozie finansowej Gminy Międzyzdroje na 
lata 2020-2035.

UCHWAŁA NR XXVI/300/20
w sprawie określenia wysokości sta-
wek podatku od nieruchomości

Wskaźnik cen towarów i usług konsump-

cyjnych w I półroczu 2020 r. w stosunku do 
I półrocza 2019 r. wyniósł 103,9 (wzrost cen 
o 3,9 %) co oznacza podwyższenie opłat o 3,9 %. 
Minister Finansów Obwieszczeniem z dnia 
23 lipca 2020 roku (M.P. z 2020 r., poz. 673) 
zwaloryzował maksymalne stawki podatków 
i opłat lokalnych na 2021 r. Proponowany 
poziom wzrostu stawek podatkowych jest 
wynikiem kontynuacji polityki systematycz-

nych zmian podatków, mających na celu za-

pewnienie wzrostu dochodów budżetowych 
na poziomie umożliwiającym realizację zało-

żonych zadań szczególnie w kontekście no-

wych uwarunkowań wynikających z ustawy  
o finansach publicznych. Stawki podatku 
zostały określone dla poszczególnych grup 
przedmiotów opodatkowania, tj. gruntów, 
budynków i budowli. Proponowane zmiany 
stawek podatku od nieruchomości tj. za-

stosowanie stawek maksymalnych, dotyczą 
wszystkich przedmiotów opodatkowania za 
wyjątkiem gruntów „pozostałych” i budyn-

ków związanych z prowadzeniem działalności 
gospodarczej oraz części budynków miesz-

kalnych zajętych na prowadzenie działalności 
gospodarczej położonych na terenach wiej-
skich. Proponowana stawka dla gruntów „po-

zostałych” na terenach wiejskich to 0,47 zł/m² 
zmiana z 0,43 zł/m², a proponowana zmiana 
stawki dla budynków związanych z prowadze-

niem działalności gospodarczej oraz części bu-

dynków mieszkalnych zajętych na prowadze-

nie działalności gospodarczej wynosi 21,82 zł/
m² z 21,00 zł/m². W proponowanym projek-

cie uchwały nie uwzględniono, za wyjątkiem 
dwóch ww. przedmiotów opodatkowania, po-

dobnie jak w latach ubiegłych zróżnicowania 
wysokości stawek ze względu na położenie 
nieruchomości. Zmiana określenia wysokości 
stawek na 2021 r. wiąże się ze zwiększeniem 
wpływów do budżetu gminy Międzyzdroje w 
2021 r. W wyniku podwyższenia stawek pla-

Uchwały Rady Miejskiej
Na XXVI Sesji Rady Miejskiej w Międzyzdrojach w dniu 1.10.2020 r. podjęto następujące uchwały:
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nuje się zwiększenie wpływów do budżetu 
gminy o 281 968,28 zł.

UCHWAŁA NR XXVI/301/20 
w sprawie zmiany uchwały Nr 
XVI/174/19 Rady Miejskiej w Międzyz-
drojach z dnia 19 grudnia 2019 roku w 
sprawie inkasa opłaty miejscowej

W związku z koniecznością zaktualizowa-

nia zapisów znajdujących się w dotychczas 
obowiązującej uchwale Rady Miejskiej w Mię-

dzyzdrojach, znajdujących się w szczególno-

ści w załączniku nr 1 stanowiącym integralną 
część obowiązującej uchwały, dopisuje się  
w ww. złączniku w pozycjach od nr 505 do nr 
534 nowych inkasentów opłaty miejscowej. 
Wskazane osoby są osobami fizycznymi, które 
zgodnie z CEIDG posiadają status aktywnego 
przedsiębiorcy. Wprowadzone zmiany mają na 
celu usprawnienie poboru opłaty miejscowej 
zgodnie z obowiązującymi przepisami, a tym 
samym zwiększenie dochodów uzyskiwanych 
z tego tytułu. Umożliwiają również wypłatę 
prowizji należnej z inkasentowi z tytułu wyko-

nywanych czynności

UCHWAŁA NR XXVI/302/20 
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż 
nieruchomości

W związku z wnioskiem właścicieli nie-

ruchomości przyległej do działki gminnej  
o nabycie terenu na poprawienie warunków 
zagospodarowania posiadanej nieruchomo-

ści, proponuje się przeznaczyć do sprzedaży  
w trybie bezprzetargowym przyległą nieru-

chomość wnioskodawcy działkę gminną nr 
523 o powierzchni 10m².

UCHWAŁA NR XXVI/303/20
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż 
nieruchomości

Proponuje się przeznaczyć do sprzedaży 
w trybie przetargu ustnego nieograniczone-

go działkę nr 19 obręb 16, będąca własnością 
Gminy Międzyzdroje, położoną przy ulicy Gry-

fa Pomorskiego.

UCHWAŁA NR XXVI/304/20 
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż 
nieruchomości

Proponuje się przeznaczyć do sprzedaży 
części nieruchomości gminnej, stanowiące 
działki:

- nr 128/14 o powierzchni 1.272 m2,
- nr 128/3 o powierzchni 1.371m2 oraz
- nr 128/12 i nr 128/10 o łącznej po-

wierzchni 1.343 m2,
usytuowane w Wicku - obręb 25, gmina 

Międzyzdroje.
Dla terenu ww. działek obowiązuje pod-

jęty uchwałą nr XVII/195/20 Rady Miej-
skiej w Międzyzdrojach z dnia 14 stycznia  
2020 r. miejscowy plan zagospodarowania 
przestrzennego, zgodnie z zapisami którego 
przedmiotowe działki stanowią tereny zabu-

dowy mieszkaniowej jednorodzinnej, oznaczo-

ne symbolem MN.12 na rysunku planu.

UCHWAŁA NR XXVI/305/20 
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż 
nieruchomości i ustanowienie służebno-
ści gruntowej

Proponuje się przeznaczyć do sprzedaży 
w trybie przetargu ustnego nieograniczonego 
działkę nr 21/5 o powierzchni 4.631 m², poło-

żoną w obrębie 16 przy ulicy Gryfa Pomorskie-

go w Międzyzdrojach. Dla zapewnienia dostę-

pu do drogi publicznej dla przeznaczonej do 
sprzedaży działki proponuje się ustanowienie 
służebności gruntowej polegającej na prawie 
przechodu i przejazdu przez części przyległych 
działek gminnych nr 16 i nr 21/2, obręb 16 
miasta Międzyzdroje.

UCHWAŁA NR XXVI/306/20 
w sprawie wyrażenia zgody na ustano-
wienie służebności gruntowej

W związku z wnioskiem właściciela działek 
nr 185/5, 185/6 i 185/7, obręb 23 Wapnica, 
gmina Międzyzdroje, dotyczącym ustanowie-

nia służebności przechodu i przejazdu do po-

siadanych nieruchomości, przez teren dwóch 
działek gminnych: nr 250 oraz 248, proponuje 
się podjęcie przedłożonego projektu uchwały 
dotyczącego ustanowienia na czas nieokreślo-

ny służebności gruntowej polegającej na pra-

wie przechodu i przejazdu przez tereny działek 
gminnych.

UCHWAŁA NR XXVI/307/20 
w sprawie wyrażenia zgody na ustano-
wienie służebności przesyłu

W związku z wnioskiem ENEA Operator 
Sp. z o.o., o ustanowienie służebności przesy-

łu na części działki gminnych oznaczonych nr 
245 i 257, położonych w obrębie nr 23 Wap-

nica, o powierzchni 22,2m², w celu ułożenia 
kabla elektroenergetycznego i posadowienie 
szafy kablowej, proponuje się podjęcie przed-

łożonego projektu uchwały, dotyczącego 
ustanowienia na czas nieokreślony odpłatnej 
służebności przesyłu na rzecz wnioskodawcy.

UCHWAŁA NR XXVI/308/20
w sprawie wyrażenia zgody na ustano-
wienie służebności przesyłu

W związku z wnioskiem przedstawiciela 
spółki Orange Polska S.A. o ustanowienie słu-

żebności przesyłu na częściach działek gmin-

nych nr: 410/2 i 93 położonych w obrębie nr 
19 miasta Międzyzdroje, w zakresie wskaza-

nym na załącznikach mapowych , w celu uło-

żenia i użytkowania sieci telekomunikacyjnej, 
proponuje się podjęcie przedłożonego projek-

tu uchwały dotyczącego ustanowienia na czas 
nieokreślony odpłatnej służebności przesyłu 
na rzecz wnioskodawcy.

UCHWAŁA NR XXVI/309/20 
w sprawie wyrażenia zgody na ustano-
wienie służebności przesyłu

W związku z wnioskiem przedstawiciela 
spółki Orange Polska S.A. o ustanowienie słu-

żebności przesyły na części działki nr 548, ob-

ręb 19 miasta Międzyzdroje, w zakresie wska-

zanym na załącznikach mapowych, w celu uło-

żenia i użytkowania sieci telekomunikacyjnej, 
proponuje się podjęcie przedłożonego projek-

tu uchwały dotyczącego ustanowienie na czas 
nieokreślony odpłatnej służebności przesyłu 
na rzecz wnioskodawcy

UCHWAŁA NR XXVI/310/20 
w sprawie wyrażenia zgody na ustano-
wienie służebności przesyłu

W związku z wnioskiem ENEA Operator 
Sp. z o.o., o ustanowienie służebności przesyłu 
na części działki gminnej oznaczonej nr 77, po-

łożonej w obrębie nr 25 Wicko, o powierzchni 
31m², w celu ułożenia kabla elektroenerge-

tycznego, proponuje się podjęcie przedłożo-

nego projektu uchwały, dotyczącego ustano-

wienia na czas nieokreślony odpłatnej służeb-

ności przesyłu na rzecz wnioskodawcy.

UCHWAŁA NR XXVI/311/20 
w sprawie wyrażenia zgody na ustano-
wienie służebności przesyłu

W związku z wnioskiem przedstawicie-

la spółki Orange Polska S.A. o ustanowienie 
służebności przesyłu na części działki gmin-

nej nr: 128, położonej w obrębie nr 19 miasta 
Międzyzdroje, w zakresie wskazanym na za-

łącznikach mapowych, w celu ułożenia i użyt-
kowania sieci telekomunikacyjnej, proponuje 
się podjęcie przedłożonego projektu uchwały 
dotyczącego ustanowienia na czas nieokre-

ślony odpłatnej służebności przesyłu na rzecz 
wnioskodawcy.

UCHWAŁA NR XXVI/312/20 
w sprawie zmiany uchwały w sprawie za-
sad sprzedaży lokali mieszkalnych

Proponuje się podjęcie przedłożonego 
projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały 
zasad sprzedaży lokali mieszkalnych. Propo-

nowane zmiany dotyczą wykreślenia § 2 ust. 2 
oraz zmiany treści § 6, który otrzymuje brzmie-

nie: ,,Najemca lokalu komunalnego może do-

konać jego wykupu w trybie określonym w § 
2 – 5 nie wcześniej niż po upływie 5 lat od 
momentu podpisania z Gminą Międzyzdroje 
umowy najmu lokalu.”

UCHWAŁA NR XXVI/313/20 
w sprawie wzoru deklaracji o wysoko-
ści opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi składanej przez właścicieli 
nieruchomości, obowiązującej na tere-
nie Gminy Międzyzdroje

Najistotniejsze zmiany, które zostały 
uwzględnione w projekcie uchwały to:

- brak możliwości wskazania nieselektyw-

nego sposobu zbierania odpadów komunal-
nych,

- naliczenie opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi z uwzględnieniem 
zwolnienia w części z opłaty właścicieli nieru-

chomości zabudowanych budynkami miesz-

kalnymi jednorodzinnymi kompostujących 
bioodpady stanowiące odpady komunalne w 
kompostowniku przydomowym,

- uzupełnienie wzoru deklaracji o klauzulę 
RODO.

Jan Węglorz 
Przewodniczący Rady Miejskiej
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Podczas kiermaszu za dobrowolny datek 
do puszki kwestarskiej można było nabyć 
m.in. książki, maskotki, zabawki, biżute-

rię, akcesoria domowe, elektroniczne, 
rowerowe, kosmetyczki, parasolki, kubki, 
magnesy, vouchery do solarium, kalenda-

rze przekazane przez Dyrektora Między-

narodowego Domu Kultury czy rodzinne 
bilety do Muzeum Przyrodniczego Woliń-

skiego Parku Narodowego. Mieszkańcy 
Gminy Międzyzdroje oraz turyści okazali 
wielkie serce hojnie wrzucając datki do 
puszki. Pogoda nie sprzyjała, ale biblio-

tekarze i wolontariuszki: Gabriela Choła 
oraz Karolina Strużyna, wytrwale zachę-

cali do wsparcia zbiórki na rzecz naszego 
mieszkańca. Nad sprawami formalnymi 
zbiórki czuwała Andżelika Gałecka - 
członek Międzyzdrojskiego Stowarzysze-

W 2020 roku Ministerstwo 
Kultury i Dziedzictwa Naro-

dowego przyznało Miejskiej 
Bibliotece Publicznej im. Jana 
Kochanowskiego w Międzyz-

drojach dotację na zakup 
książek w ramach realizacji 
programu Wieloletniego „Na-

rodowy Program Rozwoju 
Czytelnictwa Priorytet 1 „Za-

kup nowości wydawniczych 
do bibliotek  publicznych” 
W bieżącym roku jest to kwo-

ta 6.250,00 zł.

Dofinansowanie dla Biblioteki w Międzyzdrojach w 2020 roku 

„Zakup nowości wydawniczych 
do bibliotek publicznych”  

Zadanie zostanie zreali-
zowane ze środków finan-

sowych Ministra Kultury  
i Dziedzictwa Narodowego  
w ramach Narodowego Pro-

gramu Rozwoju Czytelnictwa.
O nowościach zakupio-

nych w ramach ww. programu 
na bieżąco poinformujemy 
czytelników na profilu biblio-

teki na portalu społeczno-

ściowym Facebook oraz na 
stronie: 
www.biblioteka.miedzyzdroje.pl

Bibliotekarze 

nia “Rodzina”.  Dzięki Wam zebraliśmy aż 
3 897,47 zł! 

Serdecznie dziękujemy wszystkim dar-
czyńcom m.in. Firmie Netto, Dyrektorowi 

Kiermasz Rozmaitości dla Krzysztofa 
20 oraz 21 października 2020 r. przed budynkiem Miejskiej Biblioteki Pu-
blicznej w Międzyzdrojach odbył się kiermasz rozmaitości. Cały dochód  
z tego wydarzenia zasilił zbiórkę  charytatywną „Pomóżmy wstać Trojano-
wi” nr 2020/1025/OR na zakup protezy, leczenie i rehabilitację Krzysztofa  
Trojanowskiego. 

i Pracownikom Wolińskiego Parku Naro-

dowego, Akinom  Handmade Monika Ja-

kubowska, Annie Zawadzkiej z Solarium 
Sun Malino, Cezaremu Gałeckiemu oraz 
Błażejowi Kócabie i firmie Blow Electro-

nic. Dziękujemy również organizatorom 
i partnerom, wolontariuszkom i oczywi-

ście Wam, mieszkańcom i turystom za 
czynny udział w zbiórce charytatywnej! 
Jesteśmy na dobrej drodze, aby akcja za-

kończyła się sukcesem. 
Bibliotekarze
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Od 17 lat Międzynarodowy 
Dom Kultury w Międzyzdrojach 
organizuje Spotkania Artystycz-

ne Seniorów - święto piosenki, 
tańca, dobrej muzyki i pięknych 
polskich tradycji ludowych. Aby 
uczestniczyć w Spotkaniach do 
Międzyzdrojów przyjeżdżają 
zespoły z całej Polski. Jest to 
niepowtarzalna okazja zobaczyć  
u nas, nad morzem, Polskę w 
całej krasie – przepiękne stroje 
ludowe, zabytkowe instrumenty.

W tym roku, ze względu na 
panującą sytuację, przeprowa-

dziliśmy Spotkania Artystyczne 
Seniorów internetowo. Cieszy-

my się, iż mogliśmy kontynuować 
przegląd w tej formie, co z pewnością 
przyczyniło się do aktywizacji twórczości 
seniorów i dodało motywacji do działań.

Pragniemy złożyć serdeczne gratula-

cje i słowa uznania wszystkim uczestni-
kom. Dziękujemy instruktorom za przy-

gotowanie zespołów – wiemy, iż dołoży-

liście wiele starań, aby zaprezentować się 
na najwyższym poziomie. 

W trakcie zdobyły wiedzę  czym jest 
opera, co można w niej obejrzeć i kto tu 
pracuje, a także odbyły wirtualny spacer 
po teatrze. Dowiedziały się czym 
są sztankiety, ile waży kurtyna 
oraz kim jest inspicjent. Zoba-

czyły jak powstaje scenografia 
i kostiumy do spektakli. Dzieci 
odkryły wiele tajemnic i cieka-

wostek. Były także świadkami 
montażu scenografii i charakte-

ryzacji postaci. Usłyszały śpiew 
operowy oraz poznały rodzaje 
głosów. Po projekcji spotkały się 
z zaproszonym gościem – arty-

stą i muzykiem, solistą orkiestry, 
który opowiedział o swojej pracy  
i odpowiedział na pytania. 

Wspólnie podsumowaliśmy 
zdobytą wiedzę zebraną w ko-

lorowym folderze z krzyżówką  
i pojęciami na temat opery. Pod-

stawowym celem warsztatów 
jest ułatwienie dostępu do kultu-

ry oraz niwelowanie barier prze-

strzennych, mentalnych, ekonomicznych 
i kompetencyjnych poprzez populary-

zację dziedzictwa o znaczeniu narodo-

wym oraz poszerzenie dostępu do oferty 

Spotkania Artystyczne Seniorów – Edycja Internetowa 2020
ki ze Złotników Kujawskich, Ze-

spół Demolo z Wrocławia.
III miejsce i nagrodę 500 zł 

otrzymał Zespół Ludowy Dą-

browiacy - Gmina Świdwin,  
II miejsce i nagrodę 1000 zł 
otrzymał Zespół Drzewiczani - 
Kostrzyńskie Centrum Kultury,  
I miejsce i główną nagrodę 1500 
zł otrzymał Zespół Ludowy Bar-
winok - Gmina Świdwin.

Gratulujemy laureatom wy-

sokiego poziomu artystycznego 
i zapraszamy wszystkich uczest-
ników do kolejnych edycji Spo-

tkań Artystycznych Seniorów. 
Na naszym kanale YouTube pu-

blikujemy prezentacje konkur-
sowe – zapraszamy serdecznie do oglą-

dania. 
Międzynarodowy Dom Kultury w Mię-

dzyzdrojach kieruje serdeczne podzięko-

wania do fundatora nagród – firmy Skar-
by Morza. 

Międzynarodowy 
Dom Kultury 

w Międzyzdrojach

W przeglądzie wzięły udział 52 zespo-

ły z całej Polski. Prezentacje konkursowe 
oceniała profesjonalna komisja jurorów  
w składzie: prof. dr hab. Elżbieta Wtor-
kowska, dr hab. Iwona Wiśniewska-Sala-

mon, dr Aleksandra Janus.
Wyróżnienia i regulaminową nagrodę 

250 zł otrzymały: Zespół Con Moto z Mo-

ściska, Zespół Śpiewaczy Niezapominajki 
z Dminina, Zespół Śpiewaczy Złotniczan-

Warsztaty „Bliżej Opery” w MDK
W Międzynarodowym Domu Kultury odbyły się warsztaty „Bliżej Opery” dla uczniów 
Szkoły Podstawowej nr 1 im. Bolesława Chrobrego w Międzyzdrojach. W otoczeniu 
manekinów z kostiumami, elementów scenografii i barwnych plansz ze zdjęciami ze 
spektakli dzieci przeniosły się do tajemniczego świata opery. 

kulturalnej instytucji charakteryzującej 
się wysoką wartością edukacyjną i ar-
tystyczną. Celem warsztatów wyjazdo-

wych przeprowadzonych poza siedzibą 
opery, w miejscu zamieszkania uczestni-
ków jest zapoznanie odbiorców z operą 
szczecińską jako jedyną tego typu insty-

tucją kultury w województwie. Organiza-

torem warsztatów była Opera na Zamku  
w Szczecinie. Warsztaty dofinansowa-

no ze środków Ministra Kultury i Dzie-

dzictwa Narodowego pochodzących  
z Funduszu Promocji Kultury. Warsztaty 
odbyły się w reżimie sanitarnym zgod-

nie z wytycznymi GIS. Warto podkreślić, 
iż bezpłatny udział dzieci w warsztatach 
stał się możliwy dzięki podpisaniu umo-

wy o współpracy pomiędzy Międzynaro-

dowym Domem Kultury w Międzyzdro-

jach i Operą na Zamku w Szczecinie.
Międzynarodowy Dom Kultury 

w Międzyzdrojach
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OŚWIATA, OGŁOSZENIA

W dniach 15-17 października 2020 r.  
w Wałczu odbyły się 56. Centralne Uro-

czystości Dni Olimpijczyka. Na inaugura-

cji nastąpiło zapalenie znicza olimpijskie-

go oraz wciągnięcie flagi olimpijskiej na 
maszt. Odbyła się też konferencja nauko-

wa: „Transgraniczna problematyka ruchu 
olimpijskiego na Pomorzu Zachodnim”.

Podczas gali sportu z udziałem władz 
PKOl wręczano odznaczenia i podzię-

kowania instytucjom zaangażowanym  
w popularyzację idei olimpijskiej oraz 
sportowcom.

W sobotę 17 października 2020r. rano  
spotkaliśmy się w harcówce przy ul. Ko-

lejowej 33 w Międzyzdrojach, by jeszcze 
sobie poharcować na całego do wie-

czora, zanim w Polsce zostaną wprowa-

dzone kolejne obostrzenia. Aby udały 
nam się harce, musieliśmy dostosować 
wszystko do obowiązujących ograniczeń 
państwowych i obostrzeń narzuconych 
przez Główną Kwaterę ZHP. Ogranicze-

nia strefy żółtej m.in. zezwalały nam na 
udział tylko do 20 uczestników, nakazy-

wały wietrzenie pomieszczeń co godzi-
nę, itp.

Dzień rozpoczęliśmy od tzw. „Go-

dziny dla harcówki”, w której zuchy  
i harcerze zaangażowali się w sprzątanie  
i naprawianie tego, co jeszcze nie zosta-

ło dokończone podczas remontu. Przy 
tej niebywałej okazji na ścianie każdy 
odcisnął swoją dłoń potwierdzając, że 
oddał trochę siebie w budowaniu tego  
miejsca. 

Informujemy, że od 1 września do 30 li-
stopada 2020r. w całej Polsce odbywa 
się Powszechny Spis Rolny, którego wy-

niki pozwolą dowiedzieć się, jak rozwinę-

ło się polskie rolnictwo w ostatnim dzie-

sięcioleciu. Uzyskane informacje pomogą 
polskim rolnikom i rządowi podejmować 
trafne decyzje, poparte analizą wiarygod-

nych danych, których dostarcza statysty-

ka publiczna. Wyniki spisu rolnego będą 
również wykorzystane przez Komisję 
Europejską do ustalenia wielkości dotacji 
dla obszarów wiejskich w krajach człon-

kowskich.
•	 Powszechny Spis Rolny prowadzo-

ny jest w gospodarstwach rolnych: osób 
fizycznych (gospodarstwach indywidu-

POWSZECHNY SPIS ROLNY 01.09.-30.11.2020 r.

SPISZMY SIĘ, JAK NA ROLNIKÓW PRZYSTAŁO!
alnych), osób prawnych, jednostek or-
ganizacyjnych niemających osobowości 
prawnej
•	 informacji o gospodarstwach rolnych 
można udzielić przez: samospis na stronie 
internetowej GUS (stat.gov.pl) i spisu rol-
nego (spisrolny.gov.pl) lub telefon, dzwo-

niąc na numer infolinii spisowej 22 279 
99 99
•	 w Urzędzie Miejskim w Międzyzdro-

jach dostępne jest miejsce spisowe, gdzie 
można wypełnić formularz internetowy
•	 z użytkownikami gospodarstw rol-
nych, którzy nie spiszą się samodzielnie, 
skontaktuje się rachmistrz – telefonicznie 
lub bezpośrednio.

Sporo zajęć odbywało się na dworze. 
Przeprowadzono grę terenową po lesie  
i zajęcia ruchowe na placu zabaw i bo-

isku. A wieczorem spotkaliśmy się przy 
świecowisku. W obecności zuchów  
i harcerzy w bardzo miłej i wesołej at-
mosferze gawędę poprowadził phm. To-

masz Rychłowski. Opowiadał jak bardzo 
ważną rolę w przestrzeni życia człowieka 
odgrywa składana obietnica, czy wypo-

wiedziane słowa przysięgi. 

W wieczornicę Obietnicę Zuchową 
złożyli: Zuzanna Wodnicka, Amelia Wan-

cisiewicz i Mateusz Kowal z 44 Gromady 
Zuchowej „Pracowite Pszczółki”. Chwilę 
później druhna Natalia Łukaszczuk oraz 
druh Adrian Kos z 34 Drużyny Harcer-
skiej „Orlęta” wypowiedzieli słowa przy-

rzeczenia harcerskiego ślubując na krzyż 
harcerski. A potem druh Kewin Traut – 
przyboczny 44 GZ otrzymał naramiennik 
wędrowniczy w dowód ukończenia próby 
wędrowniczej. 

Serdecznie zapraszamy na nasze so-

botnie zbiórki: 
• g.12:00 - 44 Gromada Zuchowa 

„Pracowite Pszczółki"
• g.13:30 - Harcerski Klub Pożarniczy 

„Feniksy:”
• g.15:00 - 34 Drużyna harcerska „Or-

lęta „ im. Orląt Lwowskich 
Adres: Kolejowa 33
Kontakt: 691 262 432, 535 193 453 

Czuj! Czuwaj!
Komenda X Szczepu „Gniazdo” ZHP

Jesienne harce z zuchami i harcerzami w Międzyzdrojach

Medal Polskiego Komitetu Olimpijskiego 
dla Szkoły Podstawowej nr 1

Szkoła Podstawowa nr 1 im. Bolesła-

wa Chrobrego w Międzyzdrojach otrzy-

mała brązowy medal Polskiego Komi-
tetu Olimpijskiego oraz podziękowanie 
Zachodniopomorskiej Rady Olimpijskiej 
i Zachodniopomorskiego Urzędu Mar-
szałkowskiego za promocję ruchu olim-

pijskiego. 
Nagrody odebrała dyrektor SP1 Iwona 

Banachowicz. Wyeksponowano je w ga-

blotach hali przy SP1. 
                 Szkoła Podstawowa nr 1

Magdalenia Dunder
UM Miedzyzdroje



15INFORMATOR  MIĘDZYZDROJSKI  NR 9/2020

SPORT

W dniach 25-26.09.2020 
W Siedlcach odbyły się Mi-
strzostwa Polski Juniorek  
w zapasach kobiet. W zawo-

dach wystartowały najlepsze 
zawodniczki z całego kra-

ju, wśród nich zawodniczka  
międzyzdrojskiego klubu  
ASI BIELIK Natalia Jaworska, 
która po bardzo zaciętych 
walkach zdobyła brązowy 
medal.

W dniach 01-04.10.2020  
w Krośnie odbyły się Indywi-
dualne i Drużynowe Mistrzo-

stwa Polski Młodziczek (11-

13 lat)  w tenisie stołowym. 
Nasz  Klub UKS CHROBRY 
Międzyzdroje reprezentowa-

ły cztery dziewczynki: Maja 

W zawodach rywalizowało 69 
uczniów z SP 1 Międzyzdroje, SP 
Wysoka Kamieńska, SP 2 Wapni-
ca, SP Wolin, PSP Kołczewo, PSP 
Dargobądz oraz SP 9 Świnoujście. 
Organizatorem zawodów jest Aka-

demia Lekkoatletyczna Międzyz-

droje oraz Szkoła Podstawowa  
nr 1 w Międzyzdrojach. 

Organizatorzy pragną podzię-

kować wszystkim osobom zaanga-

żowanym w organizację zawodów, 
a przede wszystkim nauczycielom  
i wolontariuszom. 

Kolejne zawody odbędą się 
wiosną 2021 r. Więcej informacji, 
zdjęć oraz wyniki można znaleźć 
na stronie internetowej organiza-

tora w zakładce Czwartki Lekko-

atletyczne www.almiedzyzdroje.
pl oraz na https://www.facebook.
com/ALmiedzyzdroje.

Zawody dofinansowane z bu-

dżetu Gminy Międzyzdroje.
Link do wyników: http://almiedzyzdro-

je.pl/1_13_wyniki-2020-2021.html
Najbardziej wartościowe rezultaty 

Czwartków LA:
•	 dziewczęta:
Faustyna Kmera (SP 1 Międzyzdroje) 

2010 r. – 60 m – 9,99 s
Maja Czajkowska (PSP Kołczewo) 

2009 r. – 60 m - 9,24 s 

Brąz dla Natali i !
Jest to już dziewiąty medal 

Mistrzostw Polski naszej za-

wodniczki, która tym startem 
zakończyła starty w kategorii 

junior i przechodzi do katego-

rii wiekowej senior, gdzie bę-

dzie mierzyć się z najlepszymi 
zawodniczkami w kraju. Pra-

gniemy podziękować spon-

sorom klubu, bez których nie 
było by tych sukcesów.

ASI BIELIK

 

DRUŻYNA UKS „Chrobry” na podium!
Łukowska, Magda Idzik, Julia 
Bartkiewicz i Oliwia Osińska.

Julia z Oliwią zapisały się 
w historii klubu ponieważ  

w drużynie zaję-

ły trzecie miejsce  
w Polsce i wywal-
czyły piękne brązo-

we medale. Dodat-
kowo Julia w grze 
podwójnej zdobyła 
również brązowy 
medal. Gratulacje 
dla dziewczynek 
godnie reprezentu-

jących klub i miasto 
Międzyzdroje.

Wyjazd na zawo-

dy został sfinanso-

wany dzięki fundu-

szom przyznanym z budżetu 
Gminy Międzyzdroje.

 Zarząd UKS CHROBRY 
Międzyzdroje

 

 

Międzyzdrojski Czwartek Lekkoatletyczny
Za nami zawody z cyklu „Międzyzdrojskich Czwartków Lekkoatletycznych” pod patronatem Burmistrza Międzyzdro-
jów, które odbyły się 01 października 2020 r. na Stadionie Miejskim im. Ireny Szewińskiej w Międzyzdrojach.

Rozalia Kubajczyk (PSP Dargobądz) 
2009 r. – 60 m – 9,30 s

Paulina Młyńska (SP Wysoka Kamień-

ska) 2008 r. – 60 m – 8,65 s
Gabriela Sobańska (SP 1 Międzyzdro-

je) 2008 r. – 60 m – 8,91 s
Amelia Skupin (SP Kamień Pomorski) 

2007 r. - 60 m – 8,86 s
Maja Kucharczyk (SP Wolin) 2008 r. - 

300m – 48,82 s

Nela Zygmunt (SP 9 Świ-
noujście) 2008 r. – wzwyż – 
135 cm

Weronika Ilczenko (SP 1 
Międzyzdroje) 2008 r. – piłka 
palantowa – 34,00 m

•	 chłopcy:
Mikołaj Bagrowski (SP 1 

Międzyzdroje) 2011 r. – 60 
m – 10,18 s

Kacper Caban (SP Wysoka 
Kamieńska) 2008 r. – 60 m – 
8,80 s

Dawid Małolepszy (SP 1 
Międzyzdroje) 2006 r. 60m – 
8,62 s

Szymon Kozłowski (SP 1 
Międzyzdroje) 2007 r. – 300 
m – 48,57 s

Kacper Nowaszyński (PSP 
Dargobądz) 2010 r. – skok w 
dal – 3,19 m

Wiktor Jankowski (SP Wy-

soka Kamieńska) 2009 r. – skok w dal – 
3,70 m

Cezary Muszyński (SP Wysoka Ka-

mieńska) 2007 r. – skok w dal – 4,44 m
Igor Mazur (SP 1 Międzyzdroje)  

2010 r. – wzwyż – 105 cm
Konrad Sumski (SP 2 Wapnica)  

2009 r. – piłka palantowa – 35,00 m 
Rafał Błocian

Akademia Lekkoatletyczna Międzyzdroje
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HISTORIA

Cieszymy się odzyskaniem Niepodległości!
11 listopada 1918 r. Rada Regencyjna „wobec 
grożącego niebezpieczeństwa zewnętrznego 
i wewnętrznego, dla ujednolicenia wszelkich 
zarządzeń wojskowych i utrzymania porząd-

ku w kraju” przekazała władzę 
wojskową i naczelne dowództwo 
wojsk polskich jej podległych- bry-

gadierowi Józefowi Piłsudskiemu. 
Mając to wojsko Piłsudski wraz 
z POW (Polską Organizacją Woj-
skową) i żołnierzami Polskiej Siły 
Zbrojnej, do tej pory pod rozkazami 
Rady Regencyjnej, przystępują do 
rozbrajania stacjonujących w War-
szawie od 1915 roku oddziałów 
niemieckich. Jest to o tyle łatwe, że 
11 listopada Niemcy kapitulują na 
froncie zachodnim w Compiegne 
pod Paryżem,  a z Warszawy ucieka 
Generalny Gubernator gen. Hans 
von Beseler. I właśnie dlatego 11 
listopada jest dziś obchodzony jako 
Święto Niepodległości - Warszawa staje się 
jakby zalążkiem przyszłej wolnej Polski, któ-

rej granice będą się kształtować w bolesnych 
nieraz okolicznościach aż do 1922 roku.

Czym była Rada Regencyjna?
Powołanym w 1917 roku, a działającym za 
zgodą Niemiec i Austro -Węgier organem 
władzy zwierzchniej w Królestwie Polskim 
zastępującym  króla lub regenta. Jej człon-

kami byli książę Zdzisław Lubomirski, arcy-

biskup Aleksander Kakowski i hrabia Józef 
Ostrowski. W grudniu 1917 r. Rada Regen-

cyjna utworzyła Gabinet Ministrów, na czele 
którego stanął Jan Kucharzewski. Rada miała 
służyć Niemcom i Austriakom okupującym 
Królestwo Polskie od 1915 roku. Jednak w 
1918, kiedy było wiadomo, że klęska państw 
centralnych jest przesądzona, zaczęła prowa-

dzić własną politykę.
 7 października 1918 r.  regenci ogłosi-

li niepodległość Polski (i dlatego niektórzy 

Dlaczego 11 listopada jest radosnym świętem?
uważają, że to powinna być data obchodze-

nia Święta Niepodległości), a 12 października 
Rada Regencyjna przejęła od okupantów wła-

dzę zwierzchnią nad wojskiem.
10 listopada 1918 r. przybywa do Warsza-

wy specjalnym pociągiem z Berlina uwolniony  
z twierdzy magdeburskiej Józef Piłsudski. Na 
Dworcu Głównym wita go m.in. reprezentujący 
Radę Regencyjną książę Zdzisław Lubomirski. 
Regenci rozumieją, że ich rola historyczna skoń-

czyła się. 11 listopada oddają Piłsudskiemu wła-

dzę nad wojskiem, a 14 rozwiązują Radę.
Historia udowadnia, że niepodległość 

nie jest dana na zawsze. Można ją stracić  
w wyniku różnych okoliczności i to się Polsce 
zdarzało parę razy. Przez niepodległość ro-

zumie się  najczęściej niezależność państwa 
w decydowaniu o sprawach wewnętrznych  
i stosunkach zewnętrznych. Przyjmując  taką 
definicję możemy uznać, że II Rzeczpospolita 
rodząca się  od 11 listopada 1918 roku była 
niepodległa, choć krótko. Natomiast na 100 
procent nie możemy tego powiedzieć o Pol-
sce zrodzonej w latach 1944- 1945, w wyniku 
II wojny światowej.

Konferencje Wielkiej Trójki i „wyzwole-

nie” ziem polskich spod niemieckiej okupacji  

przez Armię Czerwoną  przesądziły o tym, że 
nie byliśmy państwem niepodległym. 

O tym, jak do tego doszło m.in. w wyniku 
Konferencji w Jałcie w lutym 1945, opowia-

dać będzie przedstawienie przygotowywane 
przez koło teatralne  HiSTA w SP 
1 (Historyczna i Satyryczna Trupa 
Artystyczna). Będzie w nim dużo  
kabaretowego humoru, ale też 
mnóstwo  znanych i nieznanych 
szerszej opinii publicznej faktów 
historycznych. Uczniowie  zagrają 
w języku Roosvelta  i Churchilla, 
ale też Stalin będzie biegle wła-

dał rosyjskim. Z powodu sytuacji 
epidemiologicznej w kraju istnieje 
prawdopodobieństwo, że przed-

stawienie będzie można tylko za-

rejestrować kamerą i zapis wideo 
pokazać naszej i nie tylko naszej 
społeczności.
 Już dziś zachęcamy do obejrze-

nia! Dostępne będzie na You Tube i 
na pewno zamieszczone  na stronie SP1 im. 
Bolesława Chrobrego. Rok temu HiSTA pre-

zentowała „Konferencję  pokojową w Paryżu 
1919” , gdzie ważyły się losy  granic Polski po 
I wojnie światowej.

Ale nie tylko tak nasi uczniowie zamierzają 
uczcić Święto Niepodległości. Weźmiemy też 
udział w akcji  „Niepodległa do hymnu”,  do 
której zachęca m.in. szkoły Biuro Programu  
„Niepodległa do hymnu”. W  zamyśle organi-
zatorów było  śpiewanie hymnu narodowe-

go w samo południe 11 listopada. Jednak w 
związku z tym, że jest to dzień ustawowo wol-
ny od  pracy uczniowie SP1 wykonają hymn 
Polski dzień wcześniej, oczywiście z zacho-

waniem reżimu sanitarnego. Następnie  nie 
omieszkamy się  pochwalić nagraniem tego 
przedsięwzięcia na stronie szkoły i nie tylko.                        
Już ćwiczymy  na lekcjach muzyki i historii, za-

jęciach chóru, a najmłodsze dzieci z klas I-III 
ze swoimi wychowawczyniami.

         Dorota Sielewicz

Z uwagi na wprowadzone obostrze-

nia, w związku z rozprzestrzenia-

niem się wirusa COVID-19, podjęli-
śmy decyzję, by znacznie ograniczyć 
uroczystości związane z obchodami 
Narodowego Święta Niepodległości. 
W dniu 11 listopada br., w imieniu 
społeczności Gminy Międzyzdroje, 
symboliczną wiązankę kwiatów złożą 

Szanowni 
Mieszkańcy 
Gminy Międzyzdroje

Burmistrz Międzyzdrojów oraz Przewod-

niczący Rady Miejskiej, wg następującej 
kolejności:
 •	 godz. 11:40 – przy Pomniku 

Marynarza,
•	 godz. 11:50 przy kamieniu 

„Duchowych Budowniczych 
Międzyzdrojów”.

 

Jednocześnie informujemy, iż  
w obecnej sytuacji nie planujemy 
wystawienia warty honorowej oraz 
pocztów sztandarowych. 
Msza Św. w intencji Ojczyzny odbędzie 
się w kościele p.w. św. Piotra Apostoła  
o godz. 12:00.

Bądźmy solidarni i odpowiedzialni. 
Świętujmy Dzień Niepodległości 
w rodzinnym gronie, nie zapominając 
o zasadach bezpieczeństwa!    

                                   Adam Szczodry
               Sekretarz Gminy Międzyzdroje


