
NR 1 (142)   styczeń 2021 r.                                       EGZEMPLARZ BEZPŁATNYNR 1 (142)   styczeń 2021 r.                                       EGZEMPLARZ BEZPŁATNY

aktualności, wydarzenia, edukacja, sport, komunikatyaktualności, wydarzenia, edukacja, sport, komunikaty miasto gwiazd!

Informator SamorządowyInformator Samorządowy
Gminy MiędzyzdrojeGminy Międzyzdroje

ISSN 2658-2244ISSN 2658-2244

Fo
t. 

To
m

as
z R

yc
hł

ow
sk

i

•	•	Międzyzdrojska Karta Mieszkańca Międzyzdrojska Karta Mieszkańca 

•	•	 Szczepienia na Covid -19Szczepienia na Covid -19



2 INFORMATOR  MIĘDZYZDROJSKI  NR 1/2021

AKTUALNOŚCI

Na terenie Gminy Międzyzdroje funkcjo-
nuje  jeden punkt szczepień, który mieści  
się w przychodni PARTNERMED przy ul. 
Gryfa Pomorskiego 21-23 w Międzyz-
drojach. 

Rejestracja telefoniczna od 8.00 do 
18.00 pod wskazanymi poniżej numera-
mi telefonów:

telefony stacjonarne: 91 32 80 178 
oraz  91 32 80 179,
telefon komórkowy: 609 479 898.

W przypadku osób mających trudności 
z samodzielnym dotarciem do punktu 
szczepień:

posiadających aktualne orzeczenie  
o niepełnosprawności w stopniu 
znacznym o kodzie R lub N lub odpo-
wiednio I grupę z ww. schorzeniami, 
mających obiektywne i niemożliwe do 
przezwyciężenia we własnym zakresie 
trudności w samodzielnym dotarciu 
do punktu szczepień (np. osoby star-
sze nie mające możliwości samodziel-
nego dojazdu do przychodni), uprzej-
mie informuję, że Gmina Międzyzdroje 
zabezpiecza darmowy transport, po 
wcześniejszym uzgodnieniu i zgłosze-
niu tego faktu przy rejestracji terminu 
szczepienia.

Szczepienia przeciw COVID-19 
25 stycznia 2021 roku rozpoczęły się szczepienia dla zarejestrowa-
nych seniorów 70+

W przypadku pytań lub wątpliwości moż-
na kontaktować się z infolinią NFZ: 989, 
bezpośrednio z punktem szczepień: 91 
32 80 178, 91 32 80 179, 609 479 898 
lub zadzwonić pod specjalnie uruchomio-
ny w Urzędzie Miejskim w Międzyzdro-
jach numer: 601 908 968 w godzinach 
od 8.00 do 15.00.

Mateusz Bobek
Burmistrz Międzyzdrojów

– urodził się w Bohaterach Starych woj. podlaskie.  
W 1954 roku przyjechał do Międzyzdrojów, założył rodzi-
nę i osiadł na stałe. Jako technik budowlany z uprawnie-
niami inspektora i rzeczoznawcy budowlano – majątkowe-
go należał do grona osób, które swoim zaangażowaniem 
na rzecz rozwoju naszej gminy tworzyły powojenną histo-
rię miasta. Prężnie działał na rzecz odzyskania samodziel-
ności samorządowej Międzyzdrojów, wchodząc w skład 
Obywatelskiego Komitetu Ocalenia Narodowego. 
Śp. Adolf Wilczyński był przykładem społecznika, który  
z pasją i zaangażowaniem podarował swój czas, talent  
i pasję innym. Za całokształt pracy społecznej i zawodo-
wej w 1984 roku nadano mu tytuł „Zasłużony dla Mię-
dzyzdrojów”. Śp. Adolf  Wilczyński został wyróżniony  
również  wieloma odznaczeniami państwowymi np. 

Ostatnie pożegnanie
śp. Adolf Wilczyński (1.01.1937 – 28.12.2020) 

srebrnym krzyżem zasługi, 
odznaką Gryfa Pomorskiego. Po 
wprowadzeniu w Polsce w 1990 
r. ustawy o samorządzie tery-
torialnym był pierwszym Prze-
wodniczącym Rady Miejskiej  
w Międzyzdrojach, który 04 
czerwca 1990 r. poprowadził inauguracyjną pierwszą sesję Rady 
Miejskiej. Od 1999 r. zasiadał w radzie duszpasterskiej para-
fii pw. św. Piotra Apostoła. Z okazji rocznicy 60-lecia parafii w 
2009 roku jako pierwszy międzyzdrojanin został uhonorowany 
tytułem „Zasłużony dla parafii Międzyzdroje”. 
Kochający mąż, ojciec i dziadek. Odszedł człowiek pogodny,  
dobry i niezwykle otwarty.  
Rodzinie Zmarłego składamy serdeczne wyrazy współczucia.

Redakcja 
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WIADOMOŚCI Z RATUSZA

Międzyzdrojska Karta Mieszkańca to 
program skierowany wyłącznie do miesz-
kańców Gminy Międzyzdroje. Każda 
osoba zamieszkująca na terenie Gminy 
Międzyzdroje, która pobiera świadczenia 
z Ośrodka Opieki Społecznej w Międzyz-
drojach lub rozlicza się z podatku docho-

dowego od osób fizycznych ze wskaza-
niem jako miejsce zamieszkania obszar 
Gminy Międzyzdroje, może stać się wła-
ścicielem karty. 

Warto więc rozliczając swój PIT 
wskazać na adres zamieszkania Gminę 
Międzyzdroje. 

Projekt „Międzyzdrojska Karta Miesz-
kańca” ma również  na celu poprawę wa-
runków życia mieszkańców, umocnienie 
poczucia tożsamości lokalnej oraz wspar-
cie lokalnych przedsiębiorców poprzez 
możliwość ich reklamowania w zamian za 
oferowane na rzecz mieszkańców rabaty. 
Międzyzdrojska Karta Mieszkańca może 
stać się również  instrumentem skłaniają-
cym osoby spoza gminy do osiedlania się 
na jej terenie. 

Użytkownik karty będzie miał możli-
wość bezpłatnego odwiedzenia obiek-
tów kultury i  sportu oraz poznania róż-
nych atrakcji Międzyzdrojów. W ramach 
programu nastąpi wprowadzenie syste-
mu zniżek, ulg, uprawnień i preferencji 
oferowanych przez gminę, jednostki or-
ganizacyjne gminy oraz Partnerów, któ-
rzy przystąpią do realizacji Programu.

„Międzyzdrojskie becikowe”, Bon Se-
niora, a także zintegrowanie systemu 
strefy płatnego parkowania z kartą to 
pierwsze z propozycji, które będą mogli 
zrealizować  posiadacze Międzyzdrojskiej 
Karty Mieszkańca. 

Już od lipca bieżącego roku międzyz-
drojanie otrzymywać będą dodatkową, 
jednorazową zapomogę finansową z ty-
tułu urodzenia się dziecka. Tzw. becikowe 
w wysokości 500 zł przysługiwać będzie 
wszystkim ,,świeżo upieczonym rodzi-

Na mocy uchwały przyjętej przez Radę 
Miejską w Międzyzdrojach, każdej 
osobie zamieszkałej na terenie Gminy 
Międzyzdroje, która posiadać będzie 
ważną, imienną Międzyzdrojską Kartę 
Mieszkańca i w 2021 roku  skończy 
co najmniej 65 lat, przyznane zostanie 
świadczenie pieniężne „Bon Seniora”. 
Świadczenie będzie opiewać na kwotę 
150 zł, którą Seniorzy będą mogli prze-
znaczyć na dowolny cel.
„Bon Seniora” wypłacany będzie raz do 
roku na podstawie pozytywnie rozpa-
trzonego wniosku.

Wnioski składać będzie można od 
01.05.2021 r. do 30.09.2021 r.

Zapraszamy wszystkich międzyz-
drojskich Seniorów do skorzystania  
z Bonu.

Biuro Burmistrza 
Gminy Międzyzdroje

Burmistrz Międzyzdrojów realizatorem 
świadczenia pieniężnego „Bon Seniora” 

Przystąp do Programu pn. Międzyzdrojska Karta Mieszkańca!
Jak informuje burmistrz Międzyzdrojów Mateusz Bobek: „Rozpoczęliśmy intensywne prace  nad wprowadzeniem  
„Międzyzdrojskiej Karty Mieszkańca”. Karta powstaje z myślą o międzyzdrojanach, którzy dzięki niej zyskają dostęp do  
szerokiego pakietu usług – niektórych dostępnych bezpłatnie, a innych z rabatami. Ruszamy już od marca!”

com”, zamieszkałym na terenie Gminy 
Międzyzdroje (niezależnie od wysokości 
dochodu) na każde dziecko urodzone od 
01.01.2021 roku), o ile posiadać będą 
ważną, imienną Międzyzdrojską Kartę 
Mieszkańca. To samo dotyczy opieku-
nów prawnych i opiekunów faktycznych 

(opiekunowie, którzy wystąpili z wnio-
skiem do sądu rodzinnego o przysposo-
bienie dziecka).

Trwają również prace nad logistyką 
wdrożenia tzw. Bonu Seniora, który na 
grudniowej sesji Rady Miejskiej został 
przyznany jako świadczenie pieniężne w 
kwocie 150 zł,  dla seniorów posiadają-
cych Karty Mieszkańca. 

Niebawem uruchomiona zostanie 
strona internetowa www.karta.miedzyz-
droje.pl. gdzie zainteresowani posiada-

niem Międzyzdrojskiej Karty Mieszkańca 
będą mogli odnaleźć dokładne informa-
cje dotyczące programu. Szczegółowych 
informacji o projekcie udziela również  
Referat Promocji, Kultury i Turystyki 
Urzędu Miejskiego w Międzyzdrojach,  
tel. 798 129 494 lub 609 519 590.

Wydaniem Międzyzdrojskiej Karty 
Mieszkańca zajmie się Urząd Miejski  
w Międzyzdrojach, pok. nr 6.

O dalszych postępach prac będziemy 
Państwa na bieżąco informować.

„Z tego miejsca pragnę zachęcić lokal-
nych przedsiębiorców do uczestnictwa  
w naszym  projekcie i zapraszam do jego 
tworzenia. Każdy z nas może być ambasa-
dorem Międzyzdrojów.  Wspólnie budujmy 
przyjazne miasto z otwartą przestrzenią pu-
bliczną! ” - zachęca burmistrz.

Redakcja
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AKTUALNOŚCI

Ze względu na pandemię Ośrodki nie 
mogą bezpośrednio rozpocząć swojej ak-
tywności. Placówki są przygotowane na 
otwarcie czekając na odgórne decyzje 
Urzędu Wojewódzkiego w sprawie znie-
sienia obostrzeń.

Z wielką niecierpliwością chcieliby-
śmy przywitać naszych uczestników. 
Stworzyliśmy odpowiednie warunki do 
terapii, odpoczynku, pracy w przyjaznej i 
bezpiecznej atmosferze. Oba Ośrodki są  
w pełni wyposażone, dostosowane do 
potrzeb bio-psycho społecznych indywi-

Rejestr żubrów, które ocalały po 
I wojnie światowej, w postaci Księgi 
Rodowodowej Żubrów został wydany 
w Niemczech w 1932 roku jako oficjalne 
wydawnictwo Międzynarodowego To-
warzystwa Ochrony żubra. MTO zostało 
utworzone w 1923 roku i zajmowało się 
koordynowaniem akcji restytucji żubra. 
Po II wojnie światowej Księga Rodo-
wodowa Żubrów ukazuje się w Polsce. 
W Księdze zarejestrowane są wszystkie 
żubry o znanym pochodzeniu. Imię żubra 
wybiera hodowca wg ustalonych zasad, 
kolejny numer rodowodowy nadaje re-
dakcja księgi. 

W 2020 roku rejestr żubrów powięk-
szyły dwa osobniki urodzone w Zagro-
dzie Pokazowej Żubrów Wolińskiego 
Parku Narodowego. Pierwszy na świat 
przyszedł cielak płci męskiej, któremu 
nadano imię POMERANIN, nieco później 
urodziła się jałówka, która otrzymała imię 
POWOLINKA. Imiona zostały wybrane 
w drodze konkursu ogłoszonego przez 
Woliński Park Narodowy. Osoby, których 
propozycje imion zostały wybrane, otrzy-
mały tytuł  „Matki chrzestnej” żubrzątka, 
dyplom oraz rodzinne zaproszenie do od-
wiedzin żubrów w Zagrodzie Pokazowej 
Żubrów. 

Młode żuberki mają się dobrze, zdrowo 
rosną, ich matki jeszcze im towarzyszą, 
chociaż już z mniejszą częstotliwością. 

Dzięki Gminie Międzyzdroje, Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób  
z Niepełnosprawnością Intelektualną – koło w Wolinie, mogło po-
szerzyć swoją działalność o dwie nowe placówki, które mają siedzibę  
w Międzyzdrojach przy ulicy Kolejowej 33. Są to – Środowiskowy Dom 
Samopomocy oraz Klub Senior+.

Nowe placówki terapeutyczne dualnie dla każdego uczestnika. Gwaran-
tujemy uśmiech, odrobinę przyjemności, 
zabawę oraz radość.

Mamy nadzieję, że uda nam się stwo-
rzyć miejsce pełne życzliwości. Każdy  
z uczestników znajdzie coś dla siebie oraz 
czas dla rozwoju pasji i zainteresowań. 

Pragniemy, aby warunki  
i rodzinna atmosfera nasze-
go drugiego domu sprawiła, 
że nasi uczestnicy z dużą 
chęcią będą chcieli codzien-
nie do nas wracać.  

Czekają pracownie oraz 
wykwalifikowana kadra.

Ewa Tomala 
Kierownik

Bożena Daniluk 
Terapeuta zajęciowy, 
wiceprzewodnicząca 

PSONI koło w Wolinie

Mieszkańcy Zagrody Pokazowej 
Żubrów Wolińskiego Parku Narodowego
Akcja ratowania żubra na świecie jest przykładem jednego z niewielu skutecznych działań mających na celu zacho-
wanie ginącego gatunku. Cała światowa populacja żubrów wywodzi się zaledwie od 12 osobników. Liczba ta uzmy-
sławia nam, że gatunek ten znajdował się na krawędzi zagłady.

„Matki chrzestne” odwiedziły maluchy 
w Zagrodzie i odebrały dyplomy potwier-
dzające nadanie imion. Poza sztandaro-
wym gatunkiem znajdują się tam miesz-
kańcy lasu, którzy z różnych powodów nie 
poradziliby sobie na wolności. Najczęściej 
są to zwierzęta wychowywane od małego 
przez człowieka lub osobniki, które zosta-

ły ranne i nie odzyskały pełnej zdolności 
do życia na wolności.

Zachęcamy Państwa do odbycia spa-
cerów szlakami Wolińskiego Parku Na-
rodowego i odwiedzenia otwartej przez 
cały rok Zagrody Pokazowej Żubrów. 
Z życzeniami pomyślności w Nowym 
Roku. Dział Edukacji WPN
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ROZMOWA

- Odbiór i transport odpadów doty-
czyć ma wszystkich nieruchomości? Jak 
wygląda to w praktyce?

- Od tego roku firma Remondis zapewnia 
odbiór i transport odpadów komunalnych 
od właścicieli nieruchomości zamieszkałych 
oraz w części zamieszkałych i w części nie-
zamieszkałych – w części niezamieszkałej 
np. sezonowy wynajem pokoi, lokale usłu-
gowe, sklepy, gastronomia i inne (tzw. nie-
ruchomości mieszane), położonych na tere-
nie gminy Międzyzdroje w ramach „Systemu 
gospodarowania odpadami komunalnymi”. 
Nieruchomości niezamieszkałe zostały 
wyjęte od 1 stycznia 2021r. z „Systemu 
gospodarowania odpadami komunalnymi” 
przez Gminę Międzyzdroje i ich właściciele 
muszą podpisać umowę na odbiór odpadów 
komunalnych z firmą, która znajduje się  
w rejestrze działalności regulowanej.

- Decydując się na podwyżki ustawo-
dawca podkreślał, że zwiększone opłaty 
za śmieci oraz zaostrzone przepisy obej-
mujące wywóz śmieci mają skutecznie 
zachęcić obywateli do recyklingu i pod-
kreślić, jak ważna jest segregacja odpa-
dów. Czy mieszkańcy Międzyzdrojów 
rzeczywiście zaczęli segregować odpa-
dy? Czy napotkaliście Państwo niepra-
widłowości?

- Niestety tak. Po pierwsze nastąpił pro-
blem z odbiorem odpadów komunalnych  
z niektórych posesji przez firmę, ponieważ 
nieruchomości nie były wyposażone w po-
jemniki na odpady komunalne, które speł-
niają polskie normy PN-EN 840-1 :2013-
05. W związku z tym samochody nie były 
w stanie umieszczać ich na zaczepach, a 
co za tym idzie był brak możliwości opróż-
niania. Bardzo ważne jest to by właściciele 
pamiętali, że wyposażenie ich nierucho-
mości w pojemniki do zbierania odpadów 
komunalnych należy do ich obowiązków. 
Takie pojemniki (spełniające polskie nor-
my) mieszkańcy mogą zakupić w sklepach 
wedle własnego uznania. Istnieje też moż-
liwość zakupu takich pojemników lub ich 
wydzierżawienia w naszej firmie. Chciał-
bym podkreślić, że obowiązkiem właściciela 
nieruchomości jest również utrzymywanie 
tych pojemników w odpowiednim stanie 

Odbiór i transport odpadów w Międzyzdrojach  

Rozmowa z Bogusławem Żaczkiem, dyrektorem firmy Remondis

sanitarnym, porządkowym i technicznym. 
Po drugie należy pamiętać o właściwej se-
gregacji odpadów, która stała się obowiąz-
kowa. Oznacza to, że powinniśmy sortować 
tworzywa sztuczne i metale, szkło, papier  
i odpady biodegradowalne.Wszyscy musimy 
zdawać sobie sprawę, że w innym przypad-
ku należy liczyć się z konsekwencjami. Nie-
stety w pojemnikach na odpady zmieszane 
znajduje się ok. 60 % odpadów, które po-
winny być wysegregowane.

- Co jest zatem następstwem niedo-
trzymania obowiązków, o których Pan 
wspomina?

- Jak wspomnieliśmy od 1 stycznia  
2021 r. wszystkich nas obowiązuje  selek-
tywna zbiórka odpadów komunalnych. Jako 
firma jesteśmy zobowiązani przekazywać 
sprawozdania, a w nich informacje o wszel-
kich nieprawidłowościach do Urzędu Miej-
skiego w Międzyzdrojach. Dalsze postępo-
wanie leży po stronie urzędu.

- Czy konsekwencje w przypadku 
nieprawidłowości ponosić będą tylko 
mieszkańcy?

- Nie. Musimy pamiętać, że mówimy o 
wymogach nałożonych przez Unię Europej-
ską i aby można było im sprostać i uniknąć 

wysokich kar finansowych, zaangażowany 
musi być każdy mieszkaniec. Należy pamię-
tać, że karom podlegają bowiem nie tylko 
poszczególni mieszkańcy, ale również gmi-
ny. Jeśli nie osiągną wymaganego poziomu 
recyklingu, muszą ponieść tego konsekwen-
cje w postaci kary finansowej. Jak widać, 
jest to istotne nie tylko z punktu widzenia 
ochronny środowiska, ale w świetle nowych 
przepisów, również z perspektywy ekono-
micznej.

- Mija niespełna miesiąc odkąd firma 
Remondis działa na terenie Międzyzdro-
jów. Jakie wnioski wyciągnęliście Pań-
stwo, oprócz tych o których już wspo-
mnieliśmy?

- Przede wszystkim chciałbym prze-
prosić międzyzdrojan za wszelkie niedo-
godności, które mogły być spowodowane 
przez działania naszej firmy. Uczymy się 
Międzyzdrojów, poznajemy dokładnie teren 
by dotrzeć do każdej posesji. To początki 
naszej współpracy i jestem przekonany, że 
pracownicy firmy dołożą wszelkich starań, 
by nie zawieść mieszkańców. Mam nadzie-
ję, że przed nami czas dobrego, wspólnego 
działania.

Biuro Burmistrza Gminy Międzyzdroje

Z dniem 1 stycznia 2021 r., stosownie z nowelizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie, właściciele nie-
ruchomości zobowiązani są do zbierania w sposób selektywny odpadów wyszczególnionych w Regulaminie utrzymania 
czystości i porządku na terenie Gminy Międzyzdroje. Obowiązek ten dotyczy  właścicieli nieruchomości zamieszkałych 
oraz w części zamieszkałych i w części niezamieszkałych (jedna stawka opłaty, bez możliwości deklarowania zbierania 
odpadów w sposób nieselektywny). Rozmawiamy z Bogusławem Żaczkiem, dyrektorem firmy Remondis, która od tego 
też czasu zapewnia odbiór i transport odpadów komunalnych.
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AKTUALNOŚCI

- Sytuacja zaostrzonego rygoru 
epidemiologicznego wymusza na 
nas szczególną ostrożność w cza-
sie organizacji zajęć podczas ferii 
zimowych. Tegoroczna oferta była 
więc różnorodna, ale skromniejsza  
w swoim wymiarze. Zależało nam 
na tym, aby nawet w czasie pande-
mii nasze dzieci doświadczyły trosz-
kę radości w zabawie z rówieśnika-
mi - zaznacza burmistrz Mateusz 
Bobek.

Z półkolonii korzystać mogły  
wszystkie dzieci z gminy z klas  
1- 4. Zajęcia były bezpłatne, a mali 
uczestnicy mieli zapewnione peł-
ne wyżywienie. Z myślą o rodzi-
cach i opiekunach najmłodszych, 

W trosce o zdrowie i bezpieczeństwo 
dzieci i młodzieży tegoroczne ferie spę-
dzały w domach. Odczuli to w szcze-
gólności najmłodsi. To właśnie z myślą 

FERIE ZIMOWE W SP1 W MIĘDZYZDROJACH
Do 17 stycznia trwały ferie zimowe. Ze względu na pandemię COVID-19 były one zupełnie inne niż dotychczas. Na 
szczęście nie zabrakło zajęć stacjonarnych dla dzieci w Szkole Podstawowej nr 1 w Międzyzdrojach.

zajęcia trwały minimum 
8h dziennie. W progra-
mie półkolonii znalazły 
się zajęcia sportowo-re-
kreacyjne, turystyczne, 
gimnastyczne, plastyczne. 
Starano się, by dzieci co-
dziennie przez minimum 
dwie godziny spacerowały. 
Jest to zgodne z zalecenia-
mi Głównego Inspektora 
Sanitarnego oraz władz 
kuratoryjnych. Na świe-
żym powietrzu dzieci są 
najbezpieczniejsze, a ruch 
w lesie i na plaży – spa-
cery i zabawy, korzystnie 
wpływają na samopoczu-
cie, dotlenienie i powodują 

„zdrowe zmęczenie”.
Program półkolonii rozszerzono  

o warsztaty profilaktyczne, uczestnictwo 
w zajęciach MDK czy konkursy i projek-
cje filmów. Odbywały się zajęcia spor-
towe, rozwijające sprawność manualną 
i kreatywność, czytelnicze, rozwijające 
kompetencje emocjonalno-społeczne, 
taneczne i inne.

Międzyzdrojskie półkolonie dostoso-
wane były do obecnie panujących wy-
tycznych Ministerstwa Zdrowia, Głów-
nego Inspektora Sanitarnego oraz Mini-
sterstwa Edukacji Narodowej.

Biuro Burmistrza Gminy Międzyzdroje, 
Szkoła Podstawowa nr 1

Ferie w TVP z międzyzdrojską młodzieżą

o nich Telewizja Polska we współpracy 
z Ministerstwem Edukacji Narodowej 
przygotowała specjalne programy. „Ferie 
z TVP” to wyjątkowy blok programowy, 
który był adresowany do dzieci i młodzie-
ży z całej Polski. 

Studio telewizyjne TVP przygotowało 
program pt. „Uczniowie z klasą”, wyjąt-
kowy talent show, w którym pokazano 
niezwyczajnych młodych ludzi i dało im 

szansę na prezentację swoich zdolności  
i zainteresowań.

W ramach programu pokazano mło-
dzież ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Mię-
dzyzdrojach, a wystąpili w nim:

- Julia Kądziołka – kocha sztukę, rysu-

je i maluje wszelkiego rodzaju obrazy;
- Natalia Łukaszczuk – zapalona po-

dróżniczka i przyrodniczka;
- Igor Wancisiewicz – bardzo interesu-

je się pożarnictwem i dużo angażuje się 
w harcerstwie;

- Tomasz Pender – dużo muzykuje  
i uwielbia grać na akordeonie.  

Tomasz Rychłowski 
Referat Promocji, Kultury i Turystyki
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W Radzie Miejskiej w Międzyzdrojach 
działają cztery stałe komisje:

Komisja Rozwoju Gospodarczego i Bu-
dżetu, która w 2020 roku spotkała się 
2 razy.
Komisja Spraw Komunalnych i Spo-
łecznych, która spotkała się w 2020 
roku 4 razy.
Komisja Rewizyjna, która spotkała się 
w 2020 roku 6 razy.
Komisja Skarg, Wniosków i Petycji, 
która w 2020 roku spotkała się 1 raz.

Odbyło się 14 posiedzeń w ramach 
wspólnych Komisji Rady.

Zmniejszona ilość posiedzeń stałych 
komisji była spowodowana pandemią 
koronawirusa i reorganizacją pracy Rady 
Miejskiej.

W roku 2020 odbyło się 12 Sesji Rady 
Miejskiej, w tym 5 sesji ,,na wniosek”. 
Podjęto łącznie 164 uchwały, które dot. 
m.in. udzielenia burmistrzowi wotum 
zaufania oraz absolutorium z tytułu wy-
konania budżetu za 2019 rok, przyjęcia 
budżetu na rok 2021. Wyrażono zgodę 
na likwidację Spółki z o.o. Marina, która 
do tej pory zarządzała portem jachtowym 
w Wapnicy. Podjęto również uchwałę  
o współpracy partnerskiej z Miastem-
-Gminą Cassino we Włoszech.

Kontynuowano podjęte w 2019 roku 
działania związane z polityką prospo-
łeczną (Międzyzdrojska Karta Mieszkań-
ca), skierowaną do mieszkańców Gminy 
w postaci podjęcia uchwał w sprawie:

zasad udzielania świadczenia pienięż-
nego ,,Bon Seniora”.
ustalenia zasad uczestnictwa oraz za-
sad ponoszenia odpłatności za pobyt 
uczestników w Klubie Senior +.
zasad udzielania jednorazowej zapo-
mogi z tytułu urodzenia się dziecka 
,,Międzyzdrojskie becikowe”.

Oprócz tego radni podjęli szereg 
uchwał dot. sprzedaży i wydzierżawie-
nia gminnych terenów, opłat lokalnych 
obowiązujących w Gminie, jak również 
uchwał dot. zmian w budżecie i wielo-
letniej prognozie finansowej. Istotne 
zmiany dotyczyły zasobu komunalnego 
i socjalnego. Została zmieniona uchwała 
w sprawie zasad sprzedaży lokali miesz-
kalnych, w której określono nowe zasady 
sprzedaży lokali oraz przyjęto uchwałę  
w sprawie przyjęcia ,,Międzyzdrojskiego 
programu edukacji czynszowej dłużni-

ków komunalnych lokali mieszkalnych 
i socjalnych w latach 2021-2025”.

Uchwalono 6 uchwał związanych 
z planami zagospodarowania przestrzen-
nego i Studium Kierunków i Zagospoda-
rowania Przestrzennego Gminy Międzyz-
droje:

w sprawie uchwalenia miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzen-
nego gminy Międzyzdroje obejmu-
jącego obszar położony w Centrum 
Promenady w obrębie geodezyjnym 
miasta Międzyzdroje, w rejonie grani-
cy lądowo-morskiej gminy Międzyz-
droje oraz na odcinku pomiędzy ulica-
mi Bohaterów Warszawy, Promenady 
Gwiazd, Romualda Traugutta, Tysiącle-

cia Państwa Polskiego, Ignacego Kra-
sickiego, Krótką, Gryfa Pomorskiego, 
Adama Mickiewicza, Rybacką.
w sprawie uchwalenia miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzen-
nego gminy Międzyzdroje na terenie 
miejscowości Wicko.
w sprawie przystąpienia do sporzą-
dzenia miejscowego planu zagospo-
darowania przestrzennego dla części 
obrębu Lubin oraz części obrębu Wap-
nica, gmina Międzyzdroje.
w sprawie uchwalenia miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzen-
nego miasta Międzyzdroje na terenie 
ograniczonym ulicami: Gryfa Pomor-
skiego, Polną, Adama Wodziczki.
w sprawie przystąpienia do sporzą-
dzenia zmiany miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego 
Gminy Międzyzdroje, obejmującego 
obszar położony w części wschodniej 
miasta w obrębie geodezyjnym miasta 
Międzyzdroje pomiędzy ulicami: Zwy-
cięstwa, Tadeusza Kościuszki, Prome-
nadą Gwiazd, Ludową.
w sprawie przystąpienia do sporzą-
dzenia zmiany Studium uwarunkowań 
i kierunków zagospodarowania prze-
strzennego gminy Międzyzdroje.
W roku 2020 wpłynęły łącznie 2 skar-

gi na działalność burmistrza, w tym 1 zo-
stała uznana za bezzasadną, a 1 przesła-
na wg kompetencji do rozpatrzenia przez 
organ wykonawczy. 

W 2020 roku radni złożyli łącznie16 
interpelacji i zapytań skierowanych do 
Burmistrza Międzyzdrojów.

Wypracowane na posiedzeniach ko-
misji opinie, wnioski i stanowiska kiero-
wane były na sesję pod obrady całej Rady 
Miejskiej i tam załatwiane (dyskutowane 
oraz głosowane).

Radni utrzymywali stały kontakt z wy-
borcami poprzez cotygodniowe dyżury, 
które odbywały się w środy w Urzędzie 
Miejskim w Biurze Rady Miejskiej oraz 
w sołectwach w ,,Wiklinie”. Przewodni-
czący Rady przyjmował mieszkańców 
codziennie. Wszystkie sprawy przekazy-
wane przez mieszkańców były przedkła-
dane burmistrzowi, bądź bezpośrednio 
pracownikom merytorycznym.  W czasie 
pandemii kontakt z radnymi był możliwy 
w formie e-mailowej i telefonicznej.

W roku 2020 przewodniczący Rady 
Miejskiej uczestniczył w wielu uroczysto-
ściach państwowych oraz różnych wyda-
rzeniach kulturalnych, które odbywały się 
na terenie gminy. Radni Rady Miejskiej 
wypełniali sumiennie swoje obowiązki, 
reprezentowali różne środowiska i rów-
nież czynnie uczestniczyli w powyższych 
wydarzeniach. 

Współpraca z burmistrzem układała 
się pozytywnie. Warto jednak powrócić 
do cotygodniowych spotkań, które dawa-
ły możliwość wymiany opinii, wniosków 
i najważniejszych informacji istotnych dla 
rozwoju naszej gminy.

Wszystkim radnym oraz pracownikom 
Urzędu Miejskiego dziękuję za dobrą 
współpracę i liczę, że w roku 2021 będzie 
się ona układała równie pomyślnie. 

Jan Węglorz
Przewodniczący Rady Miejskiej 

w Międzyzdrojach 

Sprawozdanie z działalności Rady Miejskiej za 2020 rok

1)

2)

3)

4)

•

•

•

1)

2)

3)

4)

5)

6)
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UCHWAŁA NR XXIX/340/20
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy 

Międzyzdroje na 2021 rok

Ustala się dochody budżetu w kwocie 61 
739 791,44 zł, z tego:
1) dochody bieżące 49 652 741,70 zł
2) dochody majątkowe 12 087 049,74 zł
Ustala się wydatki budżetu w kwocie 76 
006 005,24 zł z tego:
1) wydatki bieżące 54 267 661,99 zł
2) wydatki majątkowe 21 738 343,25 zł
Ustala się planowany deficyt budżetu 
w kwocie 14 266 213,80 zł. 

UCHWAŁA NR XXIX/341/20
w sprawie zmiany budżetu i zmian 

w budżecie na rok 2020

W niniejszej uchwale proponuje się 
zmniejszenie dochodów i wydatków 
o kwotę 193 626,73 zł. Dochody zwięk-
sza się o kwotę 1 790,39 zł i zmniejsza się 
o kwotę 195 417,12 zł. Wydatki zwięk-
sza się o kwotę 256 596,07 zł, zmniejsza 
się o kwotę 450 222,80 zł.

UCHWAŁA NR XXIX/342/20
w sprawie zmiany uchwały 

Nr XVI/172/19 Rady Miejskiej 
w Międzyzdrojach z dnia 19 grudnia 

2019 roku w sprawie uchwalenia 
budżetu Gminy Międzyzdroje 

na 2020 rok

W niniejszej uchwale zmienia się treść 
załącznika nr 11  „Dochody budżetu 
Gminy Międzyzdroje z tytułu wydawania 
zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholo-
wych i wydatki budżetu Gminy Międzyz-
droje na realizację zadań określonych 
w gminnym programie profilaktyki i roz-
wiązywania problemów alkoholowych 
i przeciwdziałania narkomanii w 2020 r.”. 
Zmiany w załączniku nr 11 wynikają z za-
rządzenia Burmistrza Nr 281/Fin/2020 
i 282/Fin/2020.

UCHWAŁA NR XXIX/34/20
w sprawie zmiany uchwały 

Nr XVI/173/19 Rady Miejskiej 
w Międzyzdrojach z dnia 19 grudnia 

2019 r. w sprawie wieloletniej prognozy 
finansowej Gminy Międzyzdroje 

na lata 2020-2035

Zmieniają się 3 załączniki: wieloletnia 
prognoza finansowa, przedsięwzięcia 
WPF oraz objaśnienia wartości przy-
jętych w wieloletniej prognozie finan-
sowej Gminy Międzyzdroje na lata  
2020-2035.

UCHWAŁA NR XXIX/344/20
w sprawie zaciągnięcia pożyczki 

w Wojewódzkim Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej 

w Szczecinie

W związku z ubieganiem się przez Gmi-
nę Międzyzdroje o dofinasowanie w for-
mie pożyczki w Wojewódzkim Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wod-
nej na realizację zadania pn.”Budowa 
Punktu Selektywnego Zbierania Odpa-
dów Komunalnych wraz z infrastrukturą 
towarzyszącą” do kwoty 1.000.000,00 
zł  właściwe wykorzystanie należy zabez-
pieczyć wekslem „In blanco” oraz zgodą 
Rady Miejskiej na zawarcie umowy na 
dofinansowanie ww. środków finanso-
wych.

UCHWAŁA NR XXIX/345/20
w sprawie zaciągnięcia pożyczki 

w Wojewódzkim Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej 

w Szczecinie

W związku z ubieganiem się przez Gmi-
nę Międzyzdroje o dofinansowanie 
w formie pożyczki w Wojewódzkim Fun-
duszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej na budowę sieci wodno-ka-
nalizacyjnej i deszczowej realizowanej 
w ramach zadania pn. pn.”Przebudowa 
ul. M. Dąbrowskiej i ul.Słowiańskiej 
w Międzyzdrojach - Przebudowa ulic 
południowo-zachodniego kwartału w m. 
Międzyzdroje „do kwoty 2.000.000,00 
zł, właściwe wykorzystanie należy za-
bezpieczyć wekslem „In blanco” oraz 
zgodą Rady Miejskiej na zawarcie umo-
wy na dofinansowanie ww. środków fi-
nansowych.

UCHWAŁA NR XXIX/346/20
w sprawie ustalenia stawek dotacji 

przedmiotowej dla zakładu 
budżetowego w zakresie dofinansowa-
nia utrzymania cmentarza komunalnego 

w Międzyzdrojach i Lubinie

Zgodnie z obowiązującymi przepisa-
mi art. 18 ust. 2, pkt 15 ustawy z dnia 
8 marca 1990 r. o samorządzie gminy, 
aby przekazać dotację przedmiotową 
dla zakładu budżetowego w zakresie 
dofinansowania utrzymania cmentarza 
komunalnego w Międzyzdrojach i Lubi-
nie przez Zakład Ochrony Środowiska, 
należy określić stawkę jednostkową za 
hektar powierzchni cmentarnej. Stawka 
dofinansowania utrzymania za 1 hektar 
wynosi 12.068,19 zł.

UCHWAŁA NR XXIX/347/20
w sprawie zasad udzielenia pieniężnego 

„Bon Seniora”

Zaproponowane zasady przyznawania 
świadczenia pieniężnego „Bon Seniora” 
mają na celu zminimalizowanie procedur 
administracyjnych i takie ich uproszcze-
nie, aby starsze osoby mogły w dogodny 
sposób z niego skorzystać. Jego dalsze 
funkcjonowanie będzie zależne od za-
interesowania oferowanym wsparciem 
i możliwościami budżetowymi Gminy 
Międzyzdroje. Ponadto, biorąc pod uwa-
gę przyjętą uchwałę w sprawie wprowa-
dzeniai realizacji Programu pn. Międzyz-
drojska Karta Mieszkańca, można uznać, 
że świadczenie pieniężne „Bon Seniora” 
wpisuje się w politykę promocyjną i spo-
łeczną Gminy Międzyzdroje. Tym samym 
umożliwi seniorom skorzystanie z więk-
szej ilości usług zdrowotnych oraz kultu-
ralnych w ramach kwoty świadczenia tj. 
150,00 zł w związku z oferowanymi przez 
Gminę Międzyzdroje i lokalnych partne-
rów, którzy przystąpią do programu pn.: 
„Międzyzdrojska Karta Mieszkańca”, 
ulgami, zwolnieniami i preferencjami. 

UCHWAŁA NR XXIX/348/20
w sprawie ustalenia stawek dotacji 

przedmiotowej dla Zakładu Ochrony 
Środowiska w Międzyzdrojach,

w sprawie dofinansowania i utrzymania 
stadionu miejskiego w Międzyzdrojach

Gmina Międzyzdroje powierzyła admi-
nistrowanie i zarządzanie nieruchomo-
ścią przy ul. Gryfa Pomorskiego 61 b 
w Międzyzdrojach o powierzchni 23.938 
m 2 Zakładowi Ochrony Środowiska 
w Międzyzdrojach. Według sporządzo-
nego przez Zakład Ochrony Środowiska 
planu finansowego ustalono wysokość 
stawki jednostkowej w wysokości 10,44 
zł za 1 m2 powierzchni stadionu. Mając 
powyższe na uwadze wysokość dotacji 
przedmiotowej dla zakładu budżetowe-
go na 2021 r. proponuję w wysokości  
250 000,00 zł.

UCHWAŁA NR XXIX/349/20
w sprawie ustalenia wysokości 

opłaty za pobyt dziecka 
w Żłobku Miejskim w Międzyzdrojach

Miesięczny koszt pobytu dziecka w żłob-
ku to ok. 1.030,00 zł, z tego rodzice 
wpłacają 140,00 zł opłaty stałej oraz 5 
zł dziennie kosztów wyżywienia. Łącznie 
jest to ok. 250,00 zł, pozostała kwota 
stanowi obciążenie Gminy Międzyzdro-
je. Przepisy ustawy nie dają możliwości 

Uchwały Rady Miejskiej
Podczas XXIX Sesji Rady Miejskiej w Międzyzdrojach w dniu 17.12.2020r. podjęto następujące uchwały:
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różnicowania opłat zewzględu na np. do-
chód, miejsce zamieszkania dziecka czy 
miejsce rozliczania podatku dochodo-
wego – mówią jedynie o ustaleniu jednej 
opłaty, dając jednocześnie Radzie Gminy 
uprawnienie do określenia i uchwalenia 
ulg. Proponowane rozwiązania wprowa-
dzają opłatę stałą za pobyt na poziomie 
1.000,00 zł, co odpowiada w przybliże-
niu miesięcznemu kosztowi utrzymania 
dziecka w żłobku. Wprowadzony system 
ulg, powoduje, że realny koszt pobytu 
dziecka, którego rodzic będzie posiadał 
aktualną imienną Międzyzdrojską Kartę 
Mieszkańca, będzie wynosił 200,00 zł 
opłaty stałej plus wyżywienie, zachowa-
ne zostają również ulgi dla rodzeństw ko-
rzystających ze żłobka. 

UCHWAŁA NR XXIX/350/20
w sprawie zasad udzielania 

jednorazowej zapomogi z tytułu 
urodzenia się dziecka 

„Międzyzdrojskie becikowe”

Dostrzegając w dalszym ciągu chęć 
wsparcia mieszkańców Gminy Międzyz-
droje, jako miejsca przyjaznego rodzinie, 
stwierdzono zasadność wprowadzenia 
świadczenia pieniężnego „Międzyzdroj-
skie becikowe” wypłacanego jednora-
zowo w wysokości 500,00 zł na każde 
dziecko od 2021 roku.

UCHWAŁA NR XXIX/351/20
w sprawie przyjęcia „Międzyzdrojskiego 

programu edukacji czynszowej 
dłużników komunalnych lokali 

mieszkalnych i socjalnych 
w latach 2021-2025”

W celu mobilizowania i zachęcania 
dłużników do terminowego wnoszenia 
opłat za użytkowane lokale mieszkalne 
i socjalne, udzielenia pomocy dłużnikom 
w utrzymaniu użytkowanych lokali miesz-
kalnych i socjalnych, uniknięcia eksmisji 
dłużników z lokali, zwiększenia wpływów 
do budżetu Miasta z tytułu zaległych 
opłat za korzystanie z lokali mieszkalnych 
i socjalnych, ustanawia się Międzyzdroj-
ski program edukacji czynszowej dłuż-
ników komunalnych lokali mieszkalnych 
i socjalnych w latach 2021-2025”.

UCHWAŁA NR XXIX/352/20
w sprawie przyjęcia ,,Gminnego 

Programu Przeciwdziałania Narkomanii” 
na 2021 r.

Przepisy stanowią, że źródłem finanso-
wania Programu są środki finansowe po-
chodzące z opłat za korzystanie z zezwo-
leń na sprzedaż napojów alkoholowych. 
Zadania w zakresie przeciwdziałania nar-
komanii są realizowane m.in. przez ośro-
dek pomocy społecznej.

UCHWAŁA NR XXIX/353/20
w sprawie przyjęcia ,,Gminnego 

Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych” 

na 2021 rok

Zajmując się problematyką alkoholo-
wą zapobiegamy szerokiemu spektrum 
szkód: zdrowotnych, społecznych, eko-
nomicznych, które powoduje alkohol 
i inne środki psychoaktywne w środo-
wisku rodzinnym. Realizacja prowadzo-
na jest w postaci gminnego programu 
profilaktyki i rozwiązywania problemów 
alkoholowych, uchwalanego corocz-
nie przez radę gminy. Zgodnie z art. 18² 
ustawy o wychowaniu w trzeźwości 
i przeciwdziałaniu alkoholizmowi środki 
finansowe pochodzące z opłat za korzy-
stanie z zezwoleń na sprzedaż napojów 
alkoholowych wykorzystywane będą na 
realizację Gminnego Programu Profilak-
tyki i Rozwiązywania Problemów Alkoho-
lowych i nie mogą być przeznaczone na 
inne cele.

UCHWAŁA NR XXIX/354/20
w sprawie skargi Pana W.O. 
na działalność Burmistrza 

Międzyzdrojów z dnia 19.11.2020 r. 
w zakresie odmowy budowy drogi 

gminnej

Rada Miejska uznała skargę za bezzasad-
ną.

UCHWAŁA NR XXIX/355/20
w sprawie zaciągnięcia pożyczki 

w Wojewódzkim Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej 

w Szczecinie

Wyrażono zgodę na zaciągnięcie długo-
terminowej pożyczki w Wojewódzkim 
Funduszu Ochrony Środowiska i Go-
spodarki Wodnej w Szczecinie do kwo-
ty 700 000,00 zł z przeznaczeniem na 
dofinansowanie zadania pn. "Budowa 
Punktu Selektywnego Zbierania Odpa-
dów Komunalnych wraz z infrastrukturą 
towarzyszącą przy ul. Nowomyśliwskiej 
w Międzyzdrojach na działce 487/51 ob-
ręb 0019 Międzyzdroje”. Spłata pożyczki 
będzie następować z dochodów wła-
snych Gminy w ciągu 15 lat, w tym ka-
rencja w spłacie pożyczki do 12 miesięcy 
licząc od wypłaty całości pożyczki.

UCHWAŁA NR XXIX/356/20
w sprawie ustalenia stawek dotacji 

przedmiotowej dla zakładu 
budżetowego w zakresie 

dofinansowania utrzymania cmentarza 
komunalnego w Międzyzdrojach 

i Lubinie

Ustala się na rok 2021 wysokość stawki 
jednostkowej dotacji przedmiotowej dla 

Zakładu Ochrony Środowiska w Mię-
dzyzdrojach, z przeznaczeniem na dofi-
nansowanie utrzymania cmentarza ko-
munalnego w Międzyzdrojach i Lubinie, 
w kwocie 13.576,71 zł/ha powierzchni 
cmentarnej.

UCHWAŁA NR XXIX/357/20
w sprawie wieloletniej prognozy 
finansowej Gminy Międzyzdroje 

na lata 2021-2036

Ustalono wieloletnią prognozę finanso-
wą, przedsięwzięcia WPF oraz objaśnie-
nia wartości przyjętych w wieloletniej 
prognozie finansowej Gminy Międzyz-
droje na lata 2021-2036.

Jan Węglorz
Przewodniczący Rady Miejskiej

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-mali: rada_miejska@miedzyzdroje.pl 

tel: 913275647  

Przewodniczący Rady Miejskiej 
Jan Węglorz 

tel: 609847375
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KULTURA

W tym roku odbyła się dziesiąta edy-
cja Rankingu Bibliotek. Jego celem jest 
(jak piszą organizatorzy) „nagrodzenie 
najlepszych bibliotek w Polsce, doceniając 
w ten sposób zaangażowanie samorządów, 
które uznały, że dobrze działająca biblio-
teka publiczna jest najlepszym sposobem 
zapewnienia wszystkim mieszkańcom bez-
płatnego dostępu do kultury, literatury, 
wiedzy i nowych mediów”.

Przyjęta metoda oceny bibliotek pre-
miuje działania na rzecz jakości i kom-
fortu obsługi czytelników, poziom czy-
telnictwa, liczbę kupowanych nowości  
i wydatki samorządu na utrzymanie pla-
cówki. 

Ranking Bibliotek 2020 – MBP w Międzyzdrojach
zajęła 4. miejsce w województwie zachodniopomorskim

Przypominamy, że nasza biblioteka 
w ubiegłym roku zajęła 51. miejsce w 
ogólnopolskim rankingu. Jest to dla nas 
duży awans i sukces, na którego wpływ 
zdecydowanie miały takie elementy 
jak: obecność w mediach społeczno-
ściowych, posiadanie własnej strony 
internetowej, liczba nowych wolumi-
nów, umożliwienie alternatywnej for-
my wypożyczania zbiorów, tj. punktu 
bibliotecznego w Wapnicy, uchwalona 
strategia rozwoju gminy, która zawie-
ra strategię rozwoju biblioteki, licz-
ba uzyskanych dotacji na organizację 
różnego typu wydarzeń kulturalnych, 
działalność Dyskusyjnego Klubu Książ-

ki oraz współpraca z 27 organizacjami 
pozarządowymi. Niestety dyskwalifi-
kuje nas niedostosowanie budynku dla 
osób niepełnosprawnych oraz brak filii 
bibliotecznych. 

W rankingu zwyciężyła Biblioteka 
Publiczna Gminy i Miasta Sianów, która  
w zeszłym roku zajęła drugie miejsce i była 
najlepsza w woj. zachodniopomorskim. Na 
miejscu drugim znalazła się Gminna Biblio-
teka w Świątkach, która awansowała z 5. 
miejsca, pozostając liderem w wojewódz-
twie warmińsko-mazurskim. Na miejscu 
trzecim znalazła się Biblioteka Publiczna 
Miasta i Gminy Barcin z województwa 
kujawsko-pomorskiego, która w zeszłym 
roku zajęła pierwsze miejsce w rankingu. 

Bibliotekarze
Pełny ranking na stronie:
h tt p s : // w w w . r p . p l / R a n k i n g - b i b l i o t e k 
/312119974-Cyfrowy-swiat-szansa-dla-ksiazek.html

Z przyjemnością informujemy, iż rodzin-
ny konkurs na wykonanie Anioła Bożona-
rodzeniowego został rozstrzygnięty. Mię-
dzynarodowy Dom Kultury oraz Ośrodek 
Pomocy Społecznej w Międzyzdrojach 
jak co roku zorganizowali rodzinny kon-
kurs plastyczny na ozdobę 
bożonarodzeniową. W tym 
roku zadaniem uczestników 
było wykonanie Anioła Bo-
żonarodzeniowego dowolną 
techniką. 
Do MDK wpłynęło 9 prac 
rodzin z Gminy Międzyzdro-
je. Jury konkursowe oceniało 
prace wg kryteriów określo-
nych w regulaminie konkur-
su, przyznając punktację od 
1 do 10. Oceniana była es-
tetyka wykonania, zgodność 
z tematem, pomysłowość i 
oryginalność oraz samodziel-
ność wykonania. Wyłonienie 
zwycięskiej pracy było bardzo trudne, 
ponieważ poziom prac był niezwykle wy-
soki. Spośród wszystkich prac, które do 
dnia 11.12 2020 r. wpłynęły na konkurs, 
wyłoniono zwycięzcę.
Prace oceniała komisja w składzie:
Beata Kiryluk – Zastępca Burmistrza 
Międzyzdrojów

Joanna Różycka – Kierownik Zakładu 
Ochrony Środowiska w Międzyzdrojach
Emilia Dobek – Spółka ,,Nowe Centrum”
Bożena Daniluk - Polskie Stowarzysze-
nie Osób z Upośledzeniem Umysłowym 
Koło w Wolinie. 

Anetta Czyżak – Urząd Miasta w Mię-
dzyzdrojach - Referat promocji, oświaty 
i kultury.

Komisja po dokładnej analizie i obej-
rzeniu wszystkich prac, które wpłynęły 
do Międzynarodowego Domu Kultury 
przyznała następującą ilość punktów  
i nagrody rzeczowe:

I miejsce – 186 punktów: Antonina Jan-
kowska, Katarzyna Gałda, Wiesława Gałda
II miejsce – 180 punktów: Zuzanna, Alek-
sandra, Wojciech Krupińscy
III miejsce – 168 punktów: Wiktoria, Ka-
rolina, Joanna Trott

IV miejsce – 162 punkty: 
Zuzanna, Adam, Klaudia 
Chorążyczewscy
V miejsce – 161 punktów: 
Nadia Agatowska, Eme-
skada Agatowska, Dorota 
Żuprańska-Agatowska, 
Michał Kołton
VI miejsce – 159 punktów: 
Kacper, Elżbieta Bombala
VII miejsce – 152 punk-
ty: Emilia Czmoch, Ty-
mon Czmoch, Aleksandra 
Czyżak-Czmoch, Konrad 
Czmoch
VIII miejsce – 150 punk-
tów: Marcin Sokołowski, 

Karolina Strużyna
IX miejsce – 143 punkty: Katarzyna, 
Maja, Maks, Artur Duszyńscy

Wszystkim uczestnikom serdecznie 
gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów 
oraz zapraszamy do udziału w przyszło-
rocznym konkursie bożonarodzeniowym.

MDK Międzyzdroje

Wyniki konkursu plastycznego na wykonanie „Anioła Bożonarodzeniowego”

"Razem z babcią, dziadkiem, mamą, tatą…"

Miejska Biblioteka Publiczna im. Jana Kochanowskiego w Międzyzdrojach zajęła 32. 
miejsce w ogólnopolskim Rankingu Bibliotek 2020 przygotowanym przez Instytut 
Książki i dziennik „Rzeczpospolita”. W województwie zachodniopomorskim międzyz-
drojska biblioteka zajęła 4. miejsce. 
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55. Międzynarodowy Festiwal Pieśni Chóralnej 
w Międzyzdrojach im. prof. Jana Szyrockiego
W dniach 17 - 19 grudnia 2020 roku odbyła się 55. edycja Międzynarodowego Festiwalu Pieśni Chóralnej, 
tym razem w formule online. Do konkursu głównego oraz „Musica Sacra” zgłosiło się 11 zespołów. 

W budżecie gminy na 2021 r. 
zaplanowano wydatki  w wyso-
kości  1 344 617,50 zł, z prze-
znaczeniem na dotacje celowe 
na realizację zadań publicznych, 
w tym 467 917,50 zł na pro-
wadzenie nowej placówki dla 
osób niepełnosprawnych inte-
lektualnie, jako Środowiskowy 
Dom Samopomocy. Znaczna 
kwota została przeznaczona 
na dofinansowanie zadań z za-
kresu kultury fizycznej i sportu: 

Drodzy mieszkańcy
W tych niepewnych i  trudnych finansowo czasach nie zapominamy  
o wsparciu dla organizacji pozarządowych, które mają do wypełnienia bardzo 
ważną społeczną rolę i pobudzają do aktywności mieszkańców naszej gminy. 

513 000,00 zł trafi dla klubów sporto-
wych. 363 700,00 zł zostało przezna-
czone na działalność organizacji realizu-
jących zadania i programy społeczne, w 
tym na rozpoczęcie działalności, również 
nowej, placówki wsparcia dziennego pn. 

Klub Senior + oraz na rzecz 
osób w wieku emerytalnym, 
na rozwój wspólnot i społecz-
ności lokalnej, dzieci i młodzie-
ży. To pokaźna kwota i szeroki 
wachlarz działań oferowanych 
mieszkańcom Gminy Międzyz-
droje. Zaraz po nowym roku 
zostaną podpisane umowy z 
wybranym w drodze otwartych 
konkursów ofert organizacjami  
pozarządowymi. 

Mateusz Bobek
Burmistrz Międzyzdrojów

Konkurs Główny w tym roku nieco 
zmienił swoje oblicze przez umieszcze-
nie w zmienionym regulaminie wymogu 
wykonania  przynajmniej jednego utwór 
o tematyce świątecznej. Ostatecznie 
do konkursów stanęło 7 zespołów, któ-
re były oceniane przez dwa, niezależne 
składy jury.

Prezentacje zespołów odbywały za 
pośrednictwem emisji nagranych 
przed festiwalem konkursowych 
prezentacji, które były dostępne 
również w kanałach Youtube i Fa-
cebook. Festiwal był obserwowa-
ny w kraju i za granicą. 55. edycja 
MFPCH była podajże jedynym fe-
stiwalem, który odbył się w takiej 
formule rzeczywistych nagranych 
prezentacji konkursowych bez 
możliwości poprawiania i doskona-
lenia nagrań, a więc w warunkach 
koncertowych tu i teraz.

Organizatorzy dziękują bardzo ser-
decznie za pomoc w realizacji festiwalu.

Wyniki Konkursu 55. Międzynarodo-
wego Festiwalu Pieśni Chóralnej w Mię-
dzyzdrojach im. prof. Jana Szyrockiego:

BRĄZOWE DYPLOMY:
Chór MADRYGAŁ Legnickie Centrum 

Kultury, dyrygent: Dariusz Rzonca,
Chór CANTABOSCO z Sokolnik Las, 

dyrygentka: Laura Banacka-Sołek,
Chór Dziecięcy VOCI VELOCI ze 

Szczecina, dyrygentka: Agata Czekaliń-
ska.

SREBRNY DYPLOM:
Chór Kameralny FERMATA z Pozna-

nia, dyrygent: Mateusz MJ Sibilski.

ZŁOTE DYPLOMY:
Chór Chłopięcy Narodowe Forum 

Muzyki z Wrocławia, dyrygentka: Małgo-
rzata Podzielny,

Chór Akademii Morskiej ze Szczecina, 
dyrygentka: Sylwia Fabiańczyk-Makuch,

Chór Uniwersytetu Medycznego z Ło-
dzi, dyrygentki: Anna Domańska i Justyna 
Przytulska.

Nagroda Burmistrza Międzyzdrojów:
Chór Akademii Morskiej ze Szczecina, 

dyrygentka: Sylwia Fabiańczyk-Makuch.
Nagroda Dyrektora Międzynarodo-

wego Domu Kultury w Międzyzdrojach:
Chór Uniwersytetu Medycznego z Ło-

dzi, dyrygentki: Anna Domańska i Justyna 
Przytulska.

Puchar Polskiego Związku Chórów i 
Orkiestr:

Chór Chłopięcy Narodowego Forum 
Muzyki z Wrocławia, dyrygentka: Małgo-
rzata Podzielny.

Nagroda Przedsiębiorstwa Wielo-
branżowego w Międzyzdrojach - Tomasz 
Rychłowski „Bursztynowe Drzewko”:

Chór Kameralny FERMATA z Pozna-
nia, dyrygent: Mateusz MJ Sibilski.

Wyniki Konkursu „Musica Sacra” od-
bywającego się w ramach 55. Między-
narodowego Festiwalu Pieśni Chóralnej 
w Międzyzdrojach im. Prof. Jana Szyroc-
kiego:

BRĄZOWE DYPLOMY:
Chór CANTABOSCO z Sokolnik Las, 

dyrygentka: Laura Banacka-So-
łek,

Chór Dziecięcy VOCI VELOCI 
ze Szczecina, dyrygentka: Agata 
Czekalińska,

Chór MADRYGAŁ Legnickie 
Centrum Kultury, dyrygent: Da-
riusz Rzonca

SREBRNY DYPLOM:
Chór Kameralny FERMATA  

z Poznania, dyrygent: Mateusz Si 
Sibilski

ZŁOTE DYPLOMY:
Chór Uniwersytetu Medycznego z Ło-

dzi, dyrygentki: Anna Domańska, Justyna 
Przytulska

Chór Chłopięcy Narodowego Forum 
Muzyki z Wrocławia, dyrygentka: Małgo-
rzata Podzielny

Chór Akademii Morskiej ze Szczecina, 
dyrygentka: Sylwia Fabiańczyk-Makuch

Nagroda Główna Konkursu „Musica 
Sacra”:

Bursztynową Aureolę Świętego  Piotra 
Apostoła Jury przyznało Chórowi Akade-
mii Morskiej w Szczecinie, dyrygentka: 
Sylwia Fabiańczyk-Makuch.

Organizatorzy MFPCH

AKTUALNOŚCI
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OŚWIATA I KULTURA

Ponad 10 lat temu tego typu 
zajęcia prowadziła w biblio-
tece Andżelika Gałecka i cie-
szyły się one dużym powo-
dzeniem. Cześć uczestników 
przychodziła przygotowana  
i aktywnie brała udział w dys-
kusji, część młodzieży przy-
chodziła bardziej słuchać, no-
tować. Tak też jest super. Na 
spotkaniach w bibliotece nikt 
nikogo nie będzie stresował, 
przepytywał, a przede wszyst-
kim nikt nie będzie wystawiał 
ocen. Bibliotekarze wychodzą 
naprzeciw młodym ludziom, 
którzy są trochę przerażeni 
panującą sytuacją związaną  
z pandemią i obawiają się, że 
nie zdążą opanować całego 
materiału. 

Chcielibyśmy ruszyć z na-
szą ofertą od lutego 2021. 
Obecnie prowadzimy rozezna-

nie - ile osób byłoby chętnych 
uczestniczyć w „korepety-
cjach” i czy wytyczne zwią-
zane z pandemią pozwolą na 
prowadzenie takich zajęć. Plan 
działania jest taki, że chcieli-
byśmy na początku skupić się 
na literaturze współczesnej  
i zacząć od dyskusji i omówie-
nia „nowych lektur” m.in. opo-
wiadań Olgi Tokarczuk, Marka 
Nowakowskiego, Andrzeja 
Stasiuka. Postaramy się, by 
rozmowa  o literaturze i sztuce 
stała się dla Was przyjemno-
ścią. 

Prosimy o zgłaszanie się 
chętnych na facebooku bi-
blioteki, o kontakt telefonicz-
ny pod nr 91 32 80 442 lub  
e-mailowy: biblioteka.miedzyz-
droje@poczta.intenetdsl.pl

Prosimy o udostępnienie 
informacji. 

Bibliotekarze

Szanowni Czytelnicy, informu-
jemy, że katalog księgozbioru 
Miejskiej Biblioteki Publicznej 
w Międzyzdrojach jest dostęp-
ny online. Na stronie szukamk-
siążki.pl mo-
żecie spraw-
dzić, czy 
interesująca 
was pozycja 
jest dostęp-
na w naszej 
bibliotece. Na stronie głównej 
należy wpisać: Miejska Biblio-
teka Publiczna w Międzyz-
drojach lub kliknąć w ten link: 
szukamksiążki.pl/SkNewWeb/
bstart/668 i podać intere-
sujący Was tytuł książki lub 
autora. Po sprawdzeniu czy 
dana pozycja znajduje się w 

W zeszłym roku, dzięki głosom 
mieszkańców, którzy zechcieli 
zagłosować na „Piknik u Bole-
sława”, otrzymaliśmy 5 tys. zł 
na realizację naszego projektu. 
Niestety pandemia pokrzy-
żowała nam plany i nie mo-
gliśmy zorganizować pikniku, 
ale dzięki kreatywności 
szkolnego grona 
pedagogiczne-
go i uczniów, 
wpadliśmy na 
pomysł prze-
p ro w a d z e n i a 
zdalnie różnych 
konkursów. 

M ł o d z i e ż 
uczęszczająca do 
starszych klas na-
grywała filmy oraz 
mogła się popisać talentami 
literackimi, tworząc opis dnia 
życia Bolesława Chrobrego 
lub jego dworu. Filmy okazały 
się prawdziwymi reżyserskimi 
perełkami, które przenoszą 
widza do czasów średniowie-
cza. 

W najbliższych tygodniach 
w wirtualnej rzeczywistości 
rozegra się również prawdzi-
wy turniej wiedzy historycznej 

na temat patrona naszej szko-
ły, do którego pytania przy-
gotowały panie Alina Poskart 
oraz Dorota Sielewicz. Spraw-
dzić się będzie mógł każdy, a 
ważny będzie każdy punkt, 
ponieważ oprócz rywaliza-
cji indywidualnej, wyłonimy 

również najlepsze klasy, 
z których wszy-

scy uczniowie 
otrzymają na-
grody. 

 Pamięta-
my także o 
najmłodszych 

uczniach i, gdy 
tylko będzie to 

możliwe, oni rów-
nież będą mogli po-

pisać się swoją spraw-
nością i wiedzą na temat Bo-

lesława Chrobrego. 
Otrzymane pieniądze prze-

znaczyliśmy na atrakcyjne na-
grody oraz trzy duże plansze, 
które ozdobią szkolny kory-
tarz, na których znajduje się 
komiks przedstawiający dzieje 
Bolesława Chrobrego, którego 
autorką jest uczennica naszej 
szkoły - Oliwia Skocz. 

SP1

Bezpłatne korepetycje z języka 
polskiego w międzyzdrojskiej bibliotece
Zapraszamy  wszystkich tegorocznych maturzystów do uczestnic-
twa w bezpłatnych korepetycjach - w spotkaniach dot. literatury  
i dziedzin powiązanych z literaturą, a znajomość których może  
pomóc w zdaniu egzaminu maturalnego z języka ojczystego. 

Katalog międzyzdrojskiej 
biblioteki dostępny online

zbiorach naszej biblioteki wy-
starczy do nas napisać e-mail 
na adres: biblioteka.miedzyz-
droje@poczta.internetdsl.pl 
lub zadzwonić pod nr 91 32 

80 442 z za-
pytaniem czy 
dana książka 
znajduje się 
aktualnie na 
półce oraz z 
prośbą o jej 

zarezerwowanie.
Na stronie www.bibliote-

ka.miedzyzdroje.pl znajduje 
się link, który automatycznie 
przekieruje czytelnika do wy-
szukiwarki. Korzystanie z por-
talu ułatwi i przyspieszy czy-
telnikom oraz bibliotekarzom 
udostępnianie zbiorów. 

Bibliotekarze

PIKNIK U BOLESŁAWA 
– BUDŻET OBYWATELSKI
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SPORT

- Sport uczy istotnych wartości i umie-
jętności życiowych: pewności siebie, 
pracy w zespole, poczucia wspólnoty, 
dyscypliny i szacunku i zasad fair play. 
Sport i rekreacja stanowią wartościowe 
formy spędzania wolnego czasu również 

A r t u r  Ud yc z 
w zapleczu Kady Narodowej
Zawodnik Akademii Lekkoatletycznej 
Międzyzdroje Artur Udycz  po raz kolejny 
został powołany do Zaplecza Kadry Na-
rodowej U20 Polskiego Związku Lekkiej 
Atletyki na rok 2021. W 2020 roku Artur 
mocno poprawił swoje rekordy życiowe 

W ramach „Programu Społecznik na lata 
2019-2021”, realizowanego przez Kosza-
lińską Agencję Rozwoju Regionalnego 
S.A. na mocy umowy podpisanej z Urzę-
dem Marszałkowskim Województwa Za-
chodniopomorskiego, nasza Akademia 
została zakwalifikowana do otrzymania 
dofinansowania na realizację zadania pu-
blicznego pn. „Mały Memoriał im. Ireny 
Szewińskiej”. Kwota otrzymana w ramach 
realizacji zadania to 10 tys. zł. Zawody 
lekkoatletyczne dla dzieci i młodzieży zo-
staną rozegrane 12 czerwca 2021 r. na 

ze względu na możliwości samorealizacji 
i samodoskonalenia. Osoby aktywne fi-
zycznie posiadają większą samowiedzę, 
bardziej systematycznie działają, lepiej 
poznają swój organizm, swoje duchowe 
i fizyczne możliwości oraz ogranicze-

nia. - Sport jest ważnym 
elementem promocji, budo-
wania tożsamości lokalnej i 
poczucia dumy z sukcesów 
we współzawodnictwie spor-
towym naszych mieszkań-
ców – podkreśla Mateusz 
Bobek, burmistrz Międzyz-
drojów. 

Mimo dużych ograni-
czeń i trudności związanych 
z pandemią nasi sportowcy 
uczestniczyli w zawodach 
sportowych, zdobywając 

na dystansach sprinterskich i potwier-
dził swoje aspiracje do grona najlepszych 
sprinterów z swojej kategorii wiekowej. 
Nasz zawodnik będąc w kadrze będzie 
miał możliwość wyjazdu w ciągu całego 
roku na pięć obozów sportowych. Aktual-
nie Artur przygotowuje się do Halowych 
Mistrzostw Polski U20, które odbędą się 
12-14 lutego 2021 w Toruniu.

Zarząd AL Międzyzdroje

Akademia Lekkoatletyczna Międzyzdroje 
z dofinansowaniem ze "Społecznika"

Stadionie Miejskim im. Ireny Szewińskiej 
w Międzyzdrojach.

Ponadto nasze stowarzyszenie otrzy-
mało również dofinansowanie w ramach 
„Programu Społecznik na lata 2019-2021” 
z Mikrodotacji w kwocie 4.000,00 zł na 
realizację zawodów lekkoatletycznych 
dla dzieci i młodzieży pn. „Proekologicz-
ny mecz Lekkoatletyczny”. Zawody odbę-
dą się w okresie wiosennym,  o terminie 
będziemy informować. 

Jednocześnie dziękujemy wszystkim, 
którzy oddali głosy internetowe na nasze 
zadania. Dzięki otrzymanemu dofinanso-
waniu dzieci i młodzież z terenu Gminy 
Międzyzdroje będą mogły rywalizować 
na własnym stadionie z rówieśnikami  
z całego województwa zachodniopomor-
skiego.

Zarząd AL Międzyzdroje

Sportowe Międzyzdroje
Sport w Gminie Międzyzdroje jest nieodzownym elementem życia wielu jej mieszkań-
ców. Jest dziedziną, którą trzeba zorganizować, zagospodarować i wspierać. Na tere-
nie naszej gminy działa 8 klubów sportowych. W budżecie gminy na 2021 r. zostały 
zabezpieczone środki finansowe na kulturę fizyczną w wysokości 654, 8 tys. zł, w tym 
52 tys. zł na stypendia sportowe oraz 250 tys. zł na utrzymanie stadionu miejskiego. 

wysokie wyniki i prestiżowe miejsca na 
podium. Za wysokie osiągnięcia spor-
towe w 2021 roku stypendia sportowe 
uzyskało 8 zawodników – mieszkańców 
naszej gminy, w tym: 4 tenisistów, 2 za-
paśników, lekkoatleta i  zawodnik jiujitsu. 
Ich wyniki to wysiłek codziennych tre-
ningów, wyrzeczenia, ale także starania  
i praca rodziców i trenerów, którym na-
leżą się ogromne podziękowania za ich 
trud i promocję Międzyzdrojów – jako 
ośrodka sportu i rekreacji. 

Ze sportowym pozdrowieniem
Jadwiga Bober

Referat Promocji, Kultury i Turystyki
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OGŁOSZENIA

	Picie alkoholu stało się źródłem Twoich problemów?
	Twoja rodzina cierpi?
	Chcesz być trzeźwy?
	Szukasz wsparcia?
	Szukasz informacji?

Wspólnota Anonimowych Alkoholików  grupa „KLIF” 
zaprasza na mityngi w każdy poniedziałek o godzinie 18

Międzyzdroje, ul. Cicha 2, Klub Abstynenta Rozwaga
Mityng telefoniczny w każdą środę o godzinie 19

Tel.: 799 365 365 po usłyszeniu głosu wpisz kod: 15 15 15 15

Kontakt z nami: 
Telefon Klub Abstynenta: 91 32 82 73 czynny w godzinach otwarcia klubu 

poniedziałek-sobota w godzinach 16-20
e-mail: aamiedzyzdroje@gmail.com

: Klub Abstynenta Rozwaga

Lektorzy poszukiwani
Zarząd Nadmorskiego 

Uniwersytetu Trzeciego 
Wieku  w Międzyzdrojach  

poszukuje:
 

lektora języka 
angielskiego                                 
lektora języka 
niemieckiego
do prowadzenia zajęć 

w okresie marzec - grudzień 
2021 roku z seniorami, 

członkami stowarzyszenia

KONTAKT:  
+48 601 7865 280

Nasza społeczność jest dla wszystkich 
o otwartym sercu, którzy chcą wesprzeć 
zbiórkę dla Tomka, człowieka który dla 
większości jest przyjacielem. Dla tych, 
którzy nie mieli okazji jeszcze go po-
znać, zaświadczamy, że ma serce na dłoni  
i zawsze można na niego liczyć. Wobec 
tego zapraszamy wszystkich chętnych 
do wspólnej inicjatywy tj. zaangażowania 
w licytację niesamowitych voucherów, 
upominków, usług i wszystkiego tego co 
chcielibyście ofiarować na ten cel. 

Zapraszamy Was i liczymy na Wasze 
wsparcie. Aktualnie Ksiądz przebywa na 
leczeniu onkologicznym, podczas którego 
bierze chemię. Stan jego zdrowia jest na 
tyle poważny, że nadzieją dla niego jest le-
czenie w klinice w Niemczech, gdzie jego 
stan zdrowia jest konsultowany na bieżąco  
z lekarzami. Na ten moment koszt lecze-
nia wynosi około 45 tysięcy Euro. Naszym 
celem jest osiągniecie w jak najszybszym 
czasie tej kwoty, aby dalsze leczenie mo-
gło być kontynuowane w Niemczech. Siła 
i moc jest w naszym wspólnym działaniu 
i modlitwie. 

„Zbiórka dla księdza Tomasza z Wiseł-
ki” jest jedyną i oficjalną zbiórką na ten 
cel, z której wszystkie zebrane środki zo-
staną bezpośrednio przekazane na lecze-
nie Księdza Tomasza. Jest to zbiórka ofi-
cjalnie zgłoszona i zarejestrowana na pu-
blicznych stronach zbiórek pod adresem 
zbiorki.gov.pl, co do której wszystkie pro-

Zbiórka i pomoc duchowa dla ks. Tomka z Wisełki
Tak brzmi hasło kampanii społecznościowej, mającej na celu pomoc w kosztownym leczeniu i powrocie do zdrowia dla ks. Toma-
sza Kuryłowicza - proboszcza z parafii pw. św. Józefa w Wisełce (dawnego wikariusza w Międzyzdrojach w latach 1999-2004). Na 
prośbę fundacji - „Stowarzyszenie ZmieniaMY Wieś” przekazujemy te informację i zachęcamy do pomocy materialnej i duchowej 
w modlitwie w jego intencji przez wstawiennictwo św. Józefa, który został ogłoszony przez papieża Franciszka patronem tego 
roku i którego wstawiennictwem cieszą się parafianie z Wisełki. Wszelkie informacje znajdziemy na profilu FB akcji.

cedury zatwierdzające zostały spełnione. 
Ten sposób zbierania środków pozwala 
nam na nie płacenie żadnych procentów 
i prowizji od zebranych środków. Dodat-
kowo - my jako lokalna społeczność mo-
żemy się zjednoczyć i połączyć nasze siły 
właśnie w tym celu. Każdy może ofiaro-
wać coś na licytację, brać udział w licyta-
cji bądź też bezpośrednio dokonać wpłaty 
na konto podane na stronie. 

Wszystkich darczyńców prosi-
my o wpłatę na nr rach.: 70 9393 
0000 0018 8968 2000 0020 BS Wo-
lin, dla wpłat zagranicznych nr rach.: 
PL70939300000018896820000020 
SWIFT CODE: GBWCPLPP. Tytułem: 

„Darowizna na leczenie księdza Tomasza  
z Wisełki”. Nazwa odbiorcy przelewu: 
„Stowarzyszenie ZmieniaMY Wieś”. Jed-
nocześnie informujemy, iż umieszczenie 
słowa darowizna w tytule dokonanego 
przelewu pozwala na odliczenie wpła-
conej kwoty od podatku przy składaniu 
rocznego zeznania podatkowego. 

Dziękujemy. (cytat ze strony fundacji)
h tt p s : / / w w w . f a c e b o o k .

c o m / S p o ł e c z n o ś ć - z b i ó r k a - d l a -
k s i ę d z a - To m a s z a - z - W i s e ł k i -
103594298388618/?ref=page_internal

x.TT 
Parafia rzymskokatolicka 

pw. św. Piotra Apostoła
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INWESTYCJE

Dyrektor Urzędu Morskiego w 
Szczecinie, po przekazaniu pełnej 
dokumentacji przez Urząd Gmi-
ny w Międzyzdrojach, tuż przed 
nowym rokiem ogłosił przetarg 
na budowę zjazdu technicznego 
na plażę (zejście A) w Międzyz-
drojach. W miniony czwartek, 
przekazano informację z otwarcia 
ofert. Do przetargu przystąpiły 
trzy firmy: Przedsiębiorstwo Han-
dlowo – Usługowe „HYDROBUD” 
z Ustronia Morskiego oraz dwie 
firmy ze Szczecina: KOWAL Filip 
Pietrusewicz  i Przedsiębiorstwo 
Usługowo-Handlowe SANUS.

Międzyzdroje niemal wszyst-
kim kojarzą się z Aleją Gwiazd  
i z oświetlonym, chętnie odwie-
dzanym molo oraz plażą liczącą 
około 6 km długości. Dostać się 
na nią można w 10 miejscach - 
jednym z nich będzie już niedługo 
nowe zejście A.

- Zejście A będzie nie tylko no-
wym, zadbanym zejściem na pla-
żę, ale i tzw. zjazdem technicznym, 
co będzie miało korzystny wpływ 
na działanie służb ratowniczych  
i porządkowych. Bardzo się cieszę, 

Ruszył przetarg na rozbudowę 
Przedszkola Miejskiego nr 1 
„Morskie Skarby” w Międzyzdrojach 
Gmina Międzyzdroje ogłosiła przetarg na rozbudowę Przed-
szkola Miejskiego ,,Morskie Skarby” o dwa oddziały żłobkowe 
wraz z zagospodarowaniem terenu oraz niezbędną infrastruk-
turą techniczną. Wykonawcy zobowiązani są do składania 
ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, 
oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu 
środków komunikacji elektronicznej. Ofertę, wraz z załączni-
kami, należy złożyć za pośrednictwem Platformy https://e-pro-
publico.pl
Termin otwarcia ofert nastąpi 8 lutego br. 
Przypominamy, że Międzyzdroje są jednym z trzech miast  
w województwie, którym udało się uzyskać dofinansowanie  
w wysokości 480 tys. zł. z programu Maluch Plus. 
Całość inwestycji opiewa na kwotę 1.5 mln zł.
Szczegółowe informacje dot. przetargu zamieszczone zostały 
na stronie: http://bip.miedzyzdroje.pl/zamowienia/pokaz/310.
DHTLM

Biuro Burmistrza Gminy Międzyzdroje

Kolejny sukces współpracy z Urzędem Morskim w Szczecinie 

Nowe techniczne zejście na plażę
że nasza współpraca z Urzędem 
Morskim w Szczecinie kolejny raz 
przynosi efekty i wpływa na rozwój 
inwestycji w naszym mieście - mówi 
burmistrz Mateusz Bobek.

Kwota, jaką Urząd Morski  
w Szczecinie zamierza przeznaczyć 
na sfinansowanie budowy zjazdu 
technicznego na plażę w Międzyz-
drojach to 900 tys. zł.

W przedmiotowym postępo-
waniu najkorzystniejszą ofertę 
złożyło Przedsiębiorstwo Handlo-
wo – Usługowe „HYDROBUD” 
wyceniając koszt robót na 648 
165,72 zł brutto. Termin realizacji  
zadania przewidziano na 15 kwiet-
nia br.

Burmistrz informuje również, 
że planowana jest budowa ścieżki 
spacerowej na wschód od molo. 
Zgodnie z obowiązującymi plana-
mi miejscowymi, pomiędzy molem 
a wspomnianym zejściem na plażę 
A powstanie ciąg pieszy o długo-
ści blisko 1 kilometra, uzupełniony 
ścieżkami rowerowymi.

Biuro Burmistrza 
Gminy Międzyzdroje


