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AkTuALNoścI

Śp. Michalina Rychłowska urodziła się 29 
listopada 1934 roku w Błędowej Tyczyńskiej 
w Gminie Chmielik woj. podkarpackim.  
Po II wojnie światowej ukończyła eduka-
cję i realizowała kursy maszynopisarskie.   
W latach 50 XX w. przyjechała za pracą nad 
Morze Bałtyckie do miejscowości Rewal. Tam 
poznała swojego męża śp. Mariana Rychłow-
skiego i założyła rodzinę. 

Początkowo śp. Michalina Rychłowska 
kierowała domami wczasowymi Funduszu 
Wczasów Pracowniczych w Rewalu i Mię-
dzyzdrojach. Po przeprowadzce z całą swoją 
rodziną, od 1968 roku stała się mieszkanką 
Międzyzdrojów. Pracowała na stanowisku 
referenta do spraw kancelarii w Rejonowej 
Spółdzielni Ogrodniczo-Pszczelarskiej przy 
ulicy Dąbrowskiej.

Śp. Michalina Rychłowska była od zawsze 
aktywną społeczniczką i czynnie uczestni-

czyła w pracach społecznych na rzecz 
naszego miasta. 

Była radną Rady Narodowej przez dwie 
kadencje. W 1984 roku jako radna miała 
również swój wielki wkład w odłączenie 
i usamodzielnienie się Międzyzdrojów 
od Świnoujścia.  Działała aktywnie jako 
członek Komisji Pojednawczej, była ław-
nikiem Kolegium do spraw Wykroczeń 
oraz członkiem Prezydium Samorządu 
Mieszkańców.

Śp. Michalina Rychłowska została 
odznaczona Srebrnym Krzyżem Zasługi  
i Honorową Odznaką Gryfa Pomorskiego. 
W lipcu 1989 roku odebrała tytuł Zasłu-
żonej Mieszkanki Międzyzdrojów. Była 
kochającą matką, babcią i prababcią. 

Redakcja

Ostatnie pożegnanie śp. Michaliny Rychłowskiej  (1934 – 2021)

Podpisanie listu intencyjnego to pierwszy 
krok do zacieśnienia współpracy Uniwersy-
tetu Szczecińskiego i Gminy Międzyzdroje. 
Jak zaznaczył prof. dr hab. Waldemar Tar-

czyński, Rektor Uniwersytetu Szczecińskie-
go: - Potencjał naukowy, potencjał ekspercki, 
którym dysponuje Uniwersytet powinien być 
wykorzystywany do wspólnych działań wspie-
rających ochronę środowiska, rozwój turystyki, 
czy w aplikowaniu po środki unijne.

Przyszłymi beneficjentami tej współpra-
cy będą przede wszystkim studenci. To im 
podpisanie listu, daje szansę na odbywanie 
płatnych praktyk w Biurze Promocji, Biurze 

Informacji Turystycznej i Urzędzie Miasta. 
Natomiast za najlepsze prace dyplomowe 
i magisterskie studentów Uniwersytetu 
Szczecińskiego, które dotyczyć będą Gminy 

Międz yzdroje  
i środowiska na-
turalnego oko-
lic Wolińskiego 
Parku Narodo-
wego, Burmistrz 
Międzyzdrojów 
ufunduje  na-
grodę pienięż-
ną.

Bardzo waż-
nym aspektem 
d z i a ł a l n o ś c i 

będzie również realiza-
cja przez Uniwersytet 
Szczeciński programów 
szkolenia wodnych służb 
ratowniczych w pasie 
nadmorskim gminy.

Burmistrz Międzyz-
drojów,  Mateusz Bobek, 
podkreślił, że wsparcie 
Uczelni stwarza wiele 

możliwości rozwoju nadmorskiej gminy. 
To wyjątkowa okazja do pracy na żywym 
organizmie – pracy badawczej, dotyczącej 
akwenów morskich.

W tym obszarze Uniwersytet Szczeciński 
ma w planach rozbudowę infrastruktury  
i oferty swojej badawczej Stacji Morskiej.

Pełnomocnik Rektora ds. współpracy mię-
dzynarodowej, Norbert Obrycki, szansę na 
kolejne kroki współpracy widzi w aplikowa-
niu po środki unijne m.in. z programu Inter-
reg Południowy Bałtyk 2021 – 2028.  Warto 
więc połączyć siły w walce o miliony euro.

Zapraszamy Państwa do obejrzenia relacji 
z tej uroczystości.

https://youtu.be/mKyYBQZvWxE
Źródło: Uniwersytet Szczeciński 

Podpisanie listu intencyjnego dotyczącego współpracy 
Uniwersytetu Szczecińskiego i Gminy Międzyzdroje
16 lutego 2021 r. nastąpiło podpisanie listu intencyjnego dotyczącego współpracy uniwersytetu Szczecińskiego i Gminy Międzyz-
droje. Jedną z misji uczelni jest współdziałanie z samorządami lokalnymi oraz wspieranie inicjatyw na rzecz rozwoju Pomorza 
Zachodniego.
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Pierwszymi, którzy zgłosili chęć współpracy 
w ramach projektu Międzyzdrojska Karta 
Mieszkańca byli: Stanisław Chabinka – pre-
zes „SPA Bagiński&Chabinka”, Katarzyna 
Gołos – właścicielka kina Eva, Gabinetu Figur 
Woskowych i  Planetarium oraz Zbigniew 

Mittelstädt – prowadzący usługi fizjoterapii 
w przychodni przy ul. Niepodległości. Przed-
siębiorcy  w odpowiedzi na zaproszenie 
Burmistrza Międzyzdrojów  w dniu 17 lutego 
br. w Międzynarodowym Domu Kultury, 
podpisali umowy Partnerskie, które określają 
dla posiadaczy kart preferencyjne zniżki.

Podczas spotkania Mateusz Bobek, 
burmistrz Międzyzdrojów powiedział: 
„Pragnę Państwu bardzo serdecznie podzię-
kować, za to, że jesteśmy tutaj razem. Pomi-
mo tego trudnego czasu, także dla branży 
jaką reprezentujecie. Tym bardziej jest to 
istotne, że chcecie wspierać produkt jakim 
jest Międzyzdrojska Karta Mieszkańca” . 

W podpisaniu porozumień uczestniczył 
również przewodniczący Rady Miejskiej 
Jan Węglorz. To dzięki podjętym przez 

radnych VIII kadencji uchwałom, można 
bez przeszkód realizować ten projekt. 
Spotkanie poprowadziła Jadwiga Bober, 
kierownik Referatu Promocji, Kultury i 
Turystyki, odpowiedzialna za wdrożenie 
programu MKM. 

Ośrodek Wypoczynku i Odnowy Biolo-
gicznej Spa Bagiński & Chabinka jest jednym 
z największych obiektów Spa w Międzyz-
drojach. Jak poinformował prezes Stanisław 
Chabinka: „Przygotowaliśmy ofertę dla miesz-
kańców z możliwością korzystania nie tylko 
z basenu i zabiegów odnowy biologicznej, 
lecz oferujemy również rabat na korzystanie 
z naszej gastronomii”.

Zgodnie z porozumieniem, każdy miesz-
kaniec posiadający Międzyzdrojską Kartę 
Mieszkańca uzyska 10 %  rabatu na wszystkie 
dostępne w ofercie hotelu zabiegi SPA, ba-
sen, saunę, oraz na korzystanie z restauracji 
(dania, desery i napoje – bez alkoholi).

Katarzyna Gołos, właścicielka popular-
nego wśród mieszkańców kina „Eva”, oferuje 
10% zniżki na zakup biletów do kina oraz 
20% zniżki na korzystanie z Gabinetu Figur 
Woskowych i Planetarium. Jak przyznała: 
„Mam nadzieję, że nasi mieszkańcy mając taką 
możliwość odwiedzą nas. Wiem, że wielu z nich 
jeszcze u nas nie było”.

Zbigniew Mittelstädt od wielu lat w przy-
chodni przy ul. Niepodległości 10a prowadzi 
gabinet fizykoterapii. Podczas spotkania 

poinformował: „Wyszedłem z propozycją 
50% zniżki na zabiegi fizykalne. Są to zabiegi 
najczęściej przepisywane przez lekarzy jak 
np. laser, ultradźwięki czy elektrostymulcja. 
Zajmują one ponad połowę mojego cennika. 
Zwykle te zabiegi w moim cenniku wynoszą 
10 zł, uwzględniając 50%  rabatu to cena  
konkurencyjna”.

Przypominamy, że Partnerem Projektu 
może zostać każdy przedsiębiorca świad-
czący usługi na terenie Gminy Międzyzdroje. 
Wystarczy tylko zgłosić swój akces i wypełnić 
wniosek. Zachęcamy Państwa do współpra-
cy, dzięki której m.in. możecie zwiększyć 
rozpoznawalność swojej firmy. Stwórzmy 
wspólnie większe poczucie tożsamości 
lokalnej! 

Pierwsze umowy partnerskie podpisane!

Anetta czyżak
UM Międzyzdroje  
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Gminna spółka „Nowe Centrum” poinformo-
wała, że po dokonaniu badania i oceny ofert, 
złożonych w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia publicznego prowadzonym 
w trybie przetargu nieograniczonego 
na „Wybudowanie Budyn-
ku Administracji Publicz-
nej - Urzędu Miejskiego  
z Biblioteką, siedzibą MTBS 
i Ośrodkiem Pomocy Spo-
łecznej wraz z zagospodaro-
waniem terenu, parkingiem 
- Etap III - stan pod klucz”, 
rozstrzygnięto przetarg.  

D o  p r ze t a rg u  p r z y-
stąpiły trzy firmy: Manilo 
Spółka z ograniczoną od-
powiedzialnością Spółka 
komandytowa z siedzibą  
w Szczecinie, Budownictwo 
Prestige PM spółka z ogra-
niczoną odpowiedzialno-
ścią spółka komandytowa  
z siedzibą w Warszawie oraz 
LUX-DOM Iwona Fogt-Busler z siedzibą  
w Świnoujściu.

Najkorzystniejszą ofertę przedstawiła 
Spółka Manilo ze Szczecina. 

Zarząd spółki, w obecności  burmistrza 
Mateusza Bobka, podpisał umowę z wy-

konawcą robót, których koszt wyniesie  
12.783.540,39 zł netto, 15.723.754,68 zł 
brutto.

- Budujemy  nowoczesne i sprawne Cen-
trum Kultury i Usług Administracyjnych nie na 

rok czy dwa, ale nie zawaham się tego napisać 
- na co najmniej kilkadziesiąt lat. Warto zwró-
cić uwagę, że przy okazji  uporządkujemy rów-
nież przestrzeń miejską i wyeliminujemy z niej 
kolejne szpecące budynki: biblioteki, ośrodka 
pomocy społecznej czy siedziby MTBS przy 

ulicy Cichej. Miasto będzie jeszcze piękniejsze  
i bardziej atrakcyjne, a dodatkowo wzmocni-
my obrót nieruchomości w mieście  i spowo-
dujemy uruchomienie nowych – mam nadzieję 
ciekawych inwestycji, które pozytywnie wpiszą 

się w krajobraz Międzyzdrojów. 
Cieszę się, że przed nami trze-
ci, ostatni już etap inwestycji  
- mówi burmistrz Mateusz 
Bobek.

Przypominamy, że w dal-
szym ciągu trwają rozmowy 
ze starostą i przedstawicielami 
administracji  państwowej 
o udostępnieniu części po-
wierzchni Międzyzdrojskiego 
Centrum Kultury i Usług Ad-
ministracyjnych dla innych 
podmiotów administracji pu-
blicznej w tym głównie celu, 
aby mieszkańcy Międzyzdro-
jów i potencjalni inwestorzy 
zewnętrzni mogli w jednym 
miejscu załatwić sprawy zwią-

zane chociażby z procedurą budowlaną czy 
sprawami dotyczącymi ochrony środowiska 
i gospodarowania nieruchomościami.

Termin wykonania prac, określony  
w umowie, wynosi 24 miesiące. 

Biuro Burmistrza Gminy Międzyzdroje

Międzyzdrojskie Centrum Kultury i Usług Administracyjnych 
– podpisano umowę z wykonawcą trzeciego, ostatniego etapu prac

Już od 01 marca br. można składać wnioski 
o wydanie Międzyzdrojskiej Karty Miesz-
kańca.Wniosek o wydanie karty można 
pobrać elektronicznie z nowo uruchomionej 
strony dedykowanej karcie. Wystarczy tylko 
wejść na stronę www.karta.miedzyzdroje.
pl w zakładkę Dla Mieszkańca lub Pliki 
do pobrania. Inna możliwość to  wniosek  
w wersji papierowej, który dostępny będzie 
w Urzędzie Miejskim lub w innych obiektach 
użyteczności publicznej np. w bibliotece. 
Wniosek należy czytelnie wypełnić a na-
stępnie, celem jego złożenia umówić się 
w Urzędzie Miejskim w Międzyzdrojach. 
Przyjmowaniem wniosków oraz wydaniem 
Międzyzdrojskiej Karty Mieszkańca zajmuje 
się Ewidencja Ludności, pok. nr. 6, tel. 91 32 
75 633. Przy składaniu wniosku proszę nie 
zapomnieć o zabraniu ze sobą dokumentu 
tożsamości oraz oryginału pierwszej strony 
PIT za ostatni rok podatkowy, poświadczony 
przez Urząd Skarbowy w Kamieniu Pomor-
skim, lub zaświadczenia z OPS Międzyzdroje 
o korzystaniu ze świadczeń. Po dokonaniu 

formalności karta zostanie imiennie wydru-
kowana i  wydana bezpłatnie w terminie  30 
dni od dnia złożenia wniosku. Kartę można 
odebrać osobiście lub na Państwa życzenie, 
zostanie wysłana listownie. Należy dodać, 
że Międzyzdrojska Karta Mieszkańca wyda-
wana jest imiennie dla wnioskodawcy oraz 
członków jego rodziny.

doSTĘPNE śwIAdcZENIA
Bon Seniora – posiadacze Międzyzdroj-

skiej Karty Mieszkańca, którzy ukończyli 
65 lat, mogą ubiegać się o świadczenie 
pieniężne w wysokości 150 zł. Świadczenie 
dostępne  będzie od 01 maja br., na podsta-
wie złożonego wniosku. Szczegóły wkrótce. 

Międzyzdrojskie becikowe – posia-
dacze Międzyzdrojskiej Karty Mieszkańca, 
którzy zostali rodzicami od 01 stycznia br. 
mogą ubiegać się o świadczenie pieniężne 
w wysokości 500 zł. Świadczenie dostępne  
będzie od 01 lipca br., na podstawie złożo-
nego wniosku. Szczegóły wkrótce.

Niższa opłata żłobkowa – posiadacz 
Międzyzdrojskiej Karty Mieszkańca jest 
zwolniony w 80% z ponoszenia opłaty za 
pobyt dziecka w żłobku. Osoby nie posiada-
jące karty, a zamieszkałe na terenie Gminy 
Międzyzdroje ponoszą opłatę w wysokości 
40 % ogólnie ustalonej kwoty. Ustalona 
opłata za pobyt dziecka w żłobku wynosi 
1 000 zł miesięcznie. Częściowe zwolnienie z 
opłaty udzielane jest na wniosek rodzica lub 
prawnego opiekuna dziecka. Świadczenie 
dostępne będzie od 01 lipca 2021r. 

Aktualnie podpisywane są Porozumienia 
o Współpracy z Podmiotami prowadzącymi 
działalność usługową na terenie Gminy 
Międzyzdroje, którzy wyrazili zainteresowa-
nie przystąpieniem do projektu. Na dzień 
dzisiejszy zgłosiło się już 15-tu Partnerów, 
którzy zaoferują swoje usługi posiadaczom 
karty znacznie taniej. O szczegółach będzie-
my Państwa na bieżąco informować. 

Anetta czyżak
UM Międzyzdroje

- ważne informacje
Wniosek o wydanie karty
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Chcąc wesprzeć międzyzdrojskich przed-
siębiorców – burmistrz Mateusz Bobek 
wystąpił  do Rady Miejskiej z propozycjami 
uchwał pomocowych dla lokalnych przed-
siębiorców:                                            

1. W sprawie przedłużenia terminów 
płatności rat podatku od nieruchomości 
przedsiębiorcom będącym podatnikami 
podatku od nieruchomości na terenie 
Gminy Międzyzdroje, których płynność 
finansowa uległa pogorszeniu w związku z 
ponoszeniem negatywnych konsekwencji 
ekonomicznych z powodu COVID-19 tj. 
osobom fizycznym prowadzącym działal-
ność gospodarczą – termin płatności raty 
podatku od nieruchomości płatnej do 
dnia 15 maja 2021 przedłuża się do dnia 30 
września 2021 r. Zmiana obejmuje również 
osoby prawne, jednostki organizacyjne 
oraz spółki, które nie posiadają osobowości 

Międzyzdroje - COVID 19 i wsparcie przedsiębiorców
prawnej - termin rat podatku od nieru-
chomości płatnych do dnia 15 marca, 15 
kwietnia i 15 maja 2021 r. przedłuża się do 
dnia 30 września 2021 r.

2. Uchwała dotyczyć będzie zwolnienia  
z opłaty i zwrotu części opłaty za korzystanie 
z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholo-
wych przeznaczonych do spożycia w miejscu 
sprzedaży należnej w 2021 r. 

3. Ostatnia uchwała obejmuje zmiany 
stawek za zajęcie pasa drogowego. 

Proponowana stawka za każdy dzień za-
jęcia pasa drogowego przez reklamę została 
zmniejszona z 5 zł na 3,50 zł za 1 m2 po-
wierzchni reklamy, natomiast za zajęcie pasa 
drogowego w celu umieszczenia ogródków 
konsumpcyjnych, stołów, krzeseł itp. miejsc 
i obiektów przeznaczonych do konsumpcji  
- z 4 zł na 2,50 zł.

4. Oprócz wymienionych propozycji, nasi 
lokalni przedsiębiorcy są również zwolnieni 
z opłaty targowej. 

Skutki finansowe wymienionych działań 
szacowane są na ok. 500 000 zł. Uchwały 
zostały wprowadzone w życie podczas sesji 
Rady Miejskiej, która odbyła się w czwartek, 
11 lutego bieżącego roku.

- Podobnie, jak w poprzednim sezonie, jako 
wsparcie naszych lokalnych przedsiębiorców,  
Gmina planuje również szeroko zakrojoną 
akcję promocyjną zachęcającą turystów do 
przyjazdu na nasze piękne wybrzeże. W tym 
roku główną osią promocji, będzie polska ro-
dzina. Planujemy dużo bezpłatnych  zajęć, ani-
macji, koncertów na scenie zorganizowanej 
na Placu Gwiazd, skierowanych bezpośrednio 
do dzieci i ich rodziców - informuje burmistrz 
Mateusz Bobek.

Biuro Burmistrza Gminy Międzyzdroje

Nadmorski odcinek 
ścieżki rowerowej 
już w budowie!
w Gminie Międzyzdroje trwa budowa  
ścieżki rowerowej na odcinku ok. 2,5 km 
- od zejścia k w kierunku świnoujścia, wy-
konywane w ramach umowy partnerskiej 
z Samorządem województwa Zachodnio-
pomorskiego. 

Zgodnie z projektem i pozwoleniem na 
budowę, wydanym przez Wojewodę Za-
chodniopomorskiego nawierzchnia ścieżki 
rowerowej wykonana będzie z kruszywa 
łamanego. Wykonawca robót ZUBWIT Resko 
deklaruje, że inwestycja zostanie zakoń-
czona do końca maja 2021 r. Tak więc już 
w sezonie letnim 2021 r. rowerzyści będą 
mogli korzystać z tej pięknej trasy rowero-
wej, z malowniczym widokiem na Zatokę 
Pomorską, w otoczeniu lasu sosnowego. 
Trasa planowanej ścieżki, przebiegać bę-
dzie w koronie wydm, tym bardziej można 
będzie podziwiać nadmorskie widoki  
i chłonąć morską bryzę. Dalej trzeba będzie 
zjechać na istniejący, stary szlak rowerowy 
R 10, w granicach administracyjnych miasta 
Świnoujście, które to również planuje nowy 
szlak rowerowy. Inwestycja realizowana jest 
w ramach Regionalnego Programu Opera-
cyjnego Województwa Zachodniopomor-
skiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 
IV Naturalne otoczenie człowieka, Działanie  
4.9 Rozwój zasobów endogenicznych, pro-
jektu pn.:  „Budowa sieci tras rowerowych 
Pomorza Zachodniego- Trasa VeloBaltica 
etap IV”.

Jadwiga Bober
Referat Promocji, Kultury i Turystyki

Urządzenie AED, czyli Automatyczny Defi-
brylator Zewnętrzny wykorzystywane jest 
podczas nagłego zatrzymania krążenia 
do przywrócenia poprawnego rytmu pracy 

serca. Ten defibrylator jest bardzo prosty 
w obsłudze – urządzenie wydaje polecenia 
i przeprowadza przez wszystkie wykony-
wane czynności. Urządzenie podpowiada 
(głosem i grafiką), co należy zrobić, żeby 
podjąć działania adekwatne do stanu pa-
cjenta. Należy jednak pamiętać, że w sytu-
acji zagrożenia życia należy jak najszybciej 
wezwać pogotowie ratunkowe, dzwoniąc 
pod numer 112. 

- Aby uratować życie człowieka, mamy 
czasem kilka minut na reakcję. Oprócz we-
zwania karetki, uciskania klatki piersiowej, czy 
oddechów możemy wykorzystać AED - auto-
matyczny defibrylator. Urządzenia ratujące 
życie dotychczas były kojarzone ze szpitalami 
czy przychodniami, a ich obsługą zajmował się 
jedynie personel medyczny. Dziś każdy zwykły 

przechodzień może uratować życie innej 
osobie, jeśli tylko w jego otoczeniu znajdzie 
się defibrylator. Użycie defibrylatora może de-
cydować o ludzkim życiu, ratownicy medyczni 
nie dotrą wszędzie w ciągu 3-4 minut, właśnie 
wtedy pomocą może być defibrylator- mówił 
burmistrz Mateusz Bobek.

To pierwsze urządzenia w Gminie Mię-
dzyzdroje, dostępne do użytku przez 24 go-
dziny na dobę i 7 dni w tygodniu w mieście. 
Defibrylatory zewnętrzne zostały zamonto-
wane na 6 budynkach użyteczności publicz-
nej; Informacji turystycznej przy MDK, Urzę-
dzie Miejskim przy ul. Książąt Pomorskich 5, 
budynku wielofunkcyjnym b. Gimnazjum 
przy ul. Kolejowej 33, Stadionie Miejskim 
im. Ireny Szewińskiej, Szkole Podstawowej 
nr 1 w Międzyzdrojach i Szkole Podstawowej 
nr 2 w Wapnicy, w specjalnej kapsule Rota-
id  zapewniającej ochronę przed warunkami 
atmosferycznymi i dewastacją.  Pozostałe 3 
sztuki będą przekazane dla służb ratowni-
czych do obsługi plaży i dla OSP Lubin. 

- Urządzenie może obsłużyć nawet całko-
wicie nieprzygotowany do tego człowiek. Jest 
w 100 procentach bezpieczne i krok po kroku 
poprowadzi potencjalnego ratownika przez 
proces defibrylacji. Mimo tego, w najbliższym 
czasie w planach mamy również przeprowa-
dzenie szkoleń on-line dla mieszkańców z ob-
sługi defibrylatora oraz na temat Resuscytacji 
Krążeniowo-Oddechowej, by nikt nie bał się 
ratować ludzkiego życia – dodaje burmistrz 
Mateusz Bobek.                     Jadwiga Bober

Referat Promocji, Kultury i Turystyki

Międzyzdrojska sieć defibrylatorów
w trosce o bezpieczeństwo mieszkańców i turystów na koniec 2020 r. gmina zakupiła 
9 defibrylatorów AEd, w tym 6 szt. w ramach realizacji projektu dofinansowanego 
przez unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 
oraz budżetu państwa (Fundusz Małych Projektów w ramach Programu współpracy 
Interreg V A Meklemburgia-Pomorze Przednie/Brandenburgia/Polska w Euroregionie 
Pomerania”).
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Gmina Międzyzdroje uzyskała dofinanso-
wanie na realizację  operacji - 4 projektów 
w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na 
wdrażanie operacji w ramach strategii roz-
woju lokalnego kierowanego przez społecz-

ność” z wyłączeniem projektów grantowych 
oraz operacji w zakresie podejmowania 
działalności gospodarczej objętego Progra-
mem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 
2014–2020, w ramach listopadowego nabo-
ru organizowanego przez LGD „Partnerstwo 
w Rozwoju” z siedzibą w Wolinie. 

Jednym z nich jest projekt inwestycyjny 
- nowe miejsce rekreacji i wypoczynku w 
Wapnicy pt. „Urządzenie terenu rekreacyj-
nego – plaży w Wapnicy, w ramach rozwoju 
ogólnodostępnej i niekomercyjnej infra-
struktury turystyczno-rekreacyjnej w Gminie 
Międzyzdroje”. Teren nad jeziorem Wicko 
Wielkie w Wapnicy zostanie uporządkowany 
i zagospodarowany na cele rekreacyjno-
-wypoczynkowe dla społeczności lokalnej, 
żeglarzy cumujących w Marinie, a przede 

wszystkim będzie ofertą dla turystów, którzy 
korzystają z pobytu na terenach wiejskich. 
Pozwoli to na uporządkowanie przestrzeni 
publicznej dotychczas zaniedbanej, z zacho-
waniem krajobrazu i siedliska przyrodnicze-
go. Będzie miejscem relaksu i wypoczynku 
w okresie sezonu letniego do zaczerpnięcia 
wodnych kąpieli i promieni słonecznych,  
a po sezonie jako miejsce ciszy i wytchnienia. 

- Postawiliśmy na innowacyjne rozwią-
zania i wykorzystanie nowoczesnych form 
urządzenia miejsca rekreacji, relaksu  i wy-
poczynku, z zastosowaniem urządzeń małej 
architektury na plaży oraz platformy/ podestu 
dla osób niepełnosprawnych. Będzie wyzna-
czona strefa relaksu z pergolami (leżankami) 
do wypoczynku, z podłogą z belek dla matki z 
dzieckiem lub rodzin,  hamaki wypoczynkowe 
oraz  mini plac zabaw bezpośrednio na plaży. 
Z uwagi na to, że na naszym obszarze rozwija 
się dynamicznie turystyka 
aktywna zaplanowaliśmy 
zamontowanie stojaków 
na rowery – podkreśla 
Mateusz Bobek burmistrz 
Międzyzdrojów. 

Mieszkańcy sołectw 
zaczynają stawiać na eko-
turystykę - najbardziej 
przyjaznej dla środowiska 
formy turystyki.To oferta 
dla mieszkańców i klien-
ta wymagającego ciszy, 
spokoju i odpoczynku 
w otoczeniu natury, w 
odległości od „cywilizacji”. 
To wyzwanie i szansa dla 
rozwoju terenów wiejskich, a dla turystów 
dodatkowe miejsce na wypoczynek w oto-
czeniu naturalnego, nieskażonego środowi-
ska przyrodniczego, z szeregiem atrakcji na 
turystycznym szlaku Pomorza Zachodniego.

Kolejny, dedykowany wyłącznie miesz-
kańcom naszej gminy i organizacjom po-
zarządowym, to projekt „Centrum wsparcia 
multimedialnego dla organizacji poza-

rządowych” . W ramach operacji zostanie 
zakupiony sprzęt specjalistyczny i wysta-
wienniczy. Bogactwo natury naszej gminy 
zaprezentujemy na wystawie plenerowej pn. 
„Razem dla środowiska- okno na ekologię”. 
Świat przyrody, który nas otacza jest pięk-
ny, tajemniczy, fascynujący - częścią tego 
świata jest człowiek. Świat ten dostarcza 
nam pozytywnych emocji, wzruszenie, ciszę, 
wzbudza zainteresowanie i podziw – świat 
odkryty, a jednak wciąż odkrywany, który 
należy zachować dla środowiska i ludzkości, 
wg. słów Jana Pawła II cyt. „Piękno tej ziemi 
skłania do wołania o jej zachowanie dla 
przyszłych pokoleń. Jeśli kochacie tę ojczy-
stą ziemię, niech to wołanie nie pozostanie 
bez odpowiedzi”. To projekt wspierający 
działania promocyjne naszej gminy, poprzez 
wprowadzenie  innowacyjnych form promo-
cji walorów turystycznych i przyrodniczych, 

jako głównego  nurtu działań proekologicz-
nych, stanowiących zachętę dla turystów, 
że tu warto być, że Międzyzdroje to ważny 
punkt na mapie turystycznej świata.

O następnych projektach poinformujemy 
Państwa już wkrótce.

Jadwiga Bober
Referat Promocji, Kultury i Turystyki

Dobry pomysł  podstawą sukcesu

Bezdrożami sołectw gminy Międzyzdroje przejechał fantastyczny kulig. Dla 
wielu uczestników był to pierwszy kulig w życiu. Kilkudziesięciu sanecz-
karzy mknęło w dwóch ślizgach, każdy trwał prawie godzinę. Śmiechów  
i wywrotek było co niemiara. Przy ognisku można było rozgrzać zmarznięte 
dłonie lub posilić się skwierczącą kiełbaską. Nad bezpieczeństwem czuwali 
druhowie z OSP Lubin. Jako organizator pragnę podziękować Dyrektorowi 
WPN Piotrowi Daniszewskiemu za udostępnienie miejsca na ognisko, 
pomoc przy ognisku leśniczemu Janie Magda. Kornelowi Koralewskiemu 
za odśnieżenie parkingu i wypożyczenie samochodu, bez którego nasza 
zabawa nie mogłaby się odbyć. Podziękowania należą się również stra-
żakom z OSP Lubin  - na was chłopaki zawsze można liczyć. DZIĘKUJE !

 katarzyna Auguścik
Sołtys Wapnicy

Kulig w sołectwach
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Informacja Turystyczna znajduje się  
w zabytkowym budynku przy promenadzie 
w sąsiedztwie Międzynarodowego Domu 
Kultury i zwana jest przez mieszkańców 
potocznie „Balbinką”. Nazwa pochodzi z lat 
70-tych XX wieku i wiąże się z nazwą sma-
żalni, która działała w tym miejscu. 

Widząc konieczność wzmocnienia dzia-
łań promocyjno – informacyjnych decyzją 
Burmistrza Międzyzdrojów od stycznia br. 
Informacja Turystyczna została włączona  
w struktury Urzędu Miejskiego, stając się in-
tegralną częścią Referatu Promocji, Turystyki 
i Kultury. W obecnej pandemicznej sytuacji 
Informacja Turystyczna działa on-line pod 
adresem e-mail: informacja@miedzyzdroje.
pl  lub pod numerem tel. kom. 603 460 055.

- Jeżeli sytuacja ulegnie poprawie to od 
marca planujemy na weekendy otworzyć biu-
ro. Już dzisiaj zachęcamy branżę turystyczną 
do udostępniania swoich materiałów promo-
cyjnych, celem ich bezpłatnej dystrybucji – in-
formuje Jadwiga Bober, kierownik referatu.

Anetta czyżak
UM Międzyzdroje 

Miejska informacja turystyczna 
Miejska Informacja Turystyczna stanowi ważne ogniwo w promocji turystycznej Gminy 
Międzyzdroje. Zakres działania biura obejmuje udzielanie kompleksowej informacji o 
Międzyzdrojach i okolicy,  bezpłatną dystrybucję materiałów promocyjnych i informa-
cyjnych miasta (mapki, informatory itp.) oraz ścisłą współpracę z branżą turystyczną. 

Przetrwała dwie wojny światowe i od 1945 
roku ustawiono ją przed wejściem na molo. 
Uszkodzona mocno w 1985 roku została 
wyremontowana przez Zakład Ochrony 

Środowiska, ale po tylu latach przyszedł 
czas na jej gruntowny remont. Obiekt z 
1870 r. zostanie poddany konserwacji 
z elementami rekonstrukcji wieżyczki, 
odtworzeniem historycznej, artystycznej 
formy i funkcji użytkowej obiektu, 
o wysokości trzech metrów, po-
sadowiony na cokole, z przedsta-
wionymi na dachu symbolami pór 
dnia, zwieńczony różą wiatrów z 
chorągiewką. 

Prace zostaną wykonane, zgodnie 
z programem prac konserwatorskich 
i restauratorskich z 2020 r. W przy-
szłości planuje się przywrócenie 
pierwotnej funkcji wieżyczki, którą 
należy wyposażyć w zegary wskazu-
jące czas w 4 stolicach świata: Nowy 
Jork, Tokio, Moskwa i Warszawa, 
barometr, termometr.

Odrestaurowany zabytek będzie 
stanowić unikatową formę artystycz-
ną z XIX w., jako jedyny zachowany 
na Pomorzu Zachodnim i odzyska 
znów swój unikatowy, artystyczny i 
użytkowy urok na międzyzdrojskiej 
Promenadzie.

„Odkryj bogactwo natury i kultu-
ry Wyspy Wolin i regionu z Międzyz-
drojską Mewcią Ewcią”, to kolejny 
projekt z dofinasowaniem z PROW 
na lata 2014-2020. W ramach projek-
tu  zostaną opracowane m.in. nowe 
przewodniki turystyczne, w prze-

strzeni publicznej pojawi się pierwszy mural 
artystyczny, czy rzeźba z brązu - postać Mew-
ci Ewci- wskazującej szlak zapoczątkowanej 
w ubiegłym roku gry miejskiej. To projekt 
wspierający działania promocyjne naszej 
gminy, poprzez wprowadzenie  innowacyj-
nych form promocji walorów turystycznych 
i przyrodniczych gminy, zgodnie z hasłem 
promocyjnym „Międzyzdroje – między na-
turą i kulturą”.

Jadwiga Bober
Referat Promocji, Kultury i Turystyki

Ocalić od zapomnienia…
Gmina Międzyzdroje otrzymała dofinansowanie - w ramach poddziałania 19.2 „wspar-
cie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez 
społeczność”  objętego Programem Rozwoju obszarów wiejskich na lata 2014–2020 
-  na remont zabytkowej wieżyczki – słupa  meteorologiczno-ogłoszeniowego w Mię-
dzyzdrojach. 
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Projekt uzyskał wówczas pozytywną 
akceptację różnych środowisk mających 
bezpośredni wpływ na rozwój Międzyzdro-
jów - m.in. Urzędu Morskiego w Szczecinie 
czy Wojewody Zachodniopomorskiego. Na 
spotkaniach z przedstawicielami Urzędu 
Gminy międzyzdrojanie z optymizmem 
przyglądali się projektowi. 
W końcu nowa zabudowa, 
która miałaby powstać na 
tych terenach, była alter-
natywą dla chaotycznej 
dotychczasowej zabudo-
wy i być impulsem do 
rozwoju turystycznego 
tej części miasta. „Wizjo-
nerski szkic”  uzyskał ogól-
ną aprobatę zarówno po 
stronie mieszkańców jak 
i ówczesnych włodarzy 
miasta.

Przez okres procedo-
wania planu tj. w okresie 
2008-2011, nie były zgła-
szane żadne uwagi co do 
wysokości planowanego obiektu, wręcz 
przeciwnie – wieże nadal budziły ogólny 
entuzjazm, co miało odzwierciedlenie  
w opiniach wygłaszanych przez mieszkań-
ców na licznych spotkaniach organizowa-
nych w okresie poprzedzającym przystąpie-
nie do prac nad planem zagospodarowania. 
Wszyscy cieszyli się również dlatego, że 
pieniądze ze sprzedaży działki, na której 
powstać miały wieże, zasiliły budżet Gminy  
(4 tys. m2 zostało sprzedane za 15,5 mln zło-
tych). Dzięki temu powstała między innymi 
piękna Hala Sportowa, która po dziś dzień 
cieszy międzyzdrojan.

22 grudnia 2011r. rada Miejska w Mię-
dzyzdrojach uchwaliła miejscowy plan 
zagospodarowania przestrzennego dla 
terenów Promenady Wschodniej, który 
obejmował również ten obszar. Podjęty 
plan był (i jest) spójny z zapisami studium 
uwarunkowań i kierunków rozwoju Mię-
dzyzdrojów, co potwierdziły analizy służb 
prawnych wojewody przed jego publikacją. 
Posiedzenia rady były wówczas transmito-
wane w międzyzdrojskiej telewizji kablo-
wej. Obydwie procedury planistyczne kon-

sultowane były z innymi organami (zgodnie  
z ustawą o planowaniu i zagospodaro-
waniu przestrzennym), specjalistami  
i w dalszym ciągu z mieszkańcami.

Gdy w tym samym roku finalizowano 
już pracę nad projektem świat ogar-
nął kryzys finansowy, który sprawił, że  

w Polsce budownictwo inwestycyjne 
znacznie zwolniło. Do 2016 roku projekt 
stał w miejscu, aby na koniec działka, na 
której Miejscowy Plan Zagospodarowa-
nia Przestrzennego przewidywał wysoką 
zabudowę, została sprzedana. Nowym 
inwestorem stała się firma Siemaszko, która 
miała swoją koncepcję zabudowy tej dział-
ki. W 2018 r. wojewoda zachodniopomorski 
odmówił firmie zatwierdzenia projektu 
budowlanego i udzielenia pozwolenia na 
budowę budynku.

Dopiero teraz – w lutym 2021 r. inwe-
stor otrzymał prawomocne pozwolenie 
na budowę.

Przez trzynaście lat zapatrywanie się na 
tego typu inwestycje uległo kompletnej 
zmianie. W wyniku decyzji na obszarach 
nie objętych planem zagospodarowania 
powstały wysokie zabudowy, które zmieniły 
sposób patrzenia na jedyną dominantę, 
która wcześniej miała funkcjonować  
w ramach uchwalonego w 2011r.  planu. 
Większość międzyzdrojan przeciwna jest 
tego typu zabudowie. Wielkie budynki 
powstają w Dziwnówku czy Pobierowie – 

w Międzyzdrojach wizja najwyższego na 
wybrzeżu budynku nie budzi już zachwytu.

- Zainicjowałem konsultacje z Kancelarią 
Prawną, w celu uzyskania opinii na temat 
możliwości zmiany zagospodarowania 
przedmiotowego terenu i wyeliminowania 
dominanty wysokościowej. Niestety, opinie 

prawne, jakie posiadamy, 
jednoznacznie wskazują, że 
jakiekolwiek zmiany na tym 
etapie, mogłyby skutkować 
znacznymi roszczeniami fi-
nansowymi wobec Gminy 
– mówi burmistrz Mateusz 
Bobek. - Trzynaście lat temu 
praktycznie wszyscy byliśmy 
zachwyceni wizją rozwoju 
Międzyzdrojów - w tym ja, 
22 letni wówczas radny. No-
woczesne, piękne budynki 
miały być wizytówką naszego 
miasta, a co więcej oferować 
wiele miejsc pracy dla miesz-
kańców. Dlatego my wszy-
scy (jako radni) byliśmy w tej 

kwestii jednogłośni. Bez wyjątku. Mimo, że 
nie jesteśmy obecnie zachwyceni, że wieże 
będą kolejnymi, a nie jedynymi wysokimi 
budynkami w Międzyzdrojach, chcę podkre-
ślić, że mam na uwadze dobro mieszkańców 
i turystów, stąd wszelkie realizacje związane 
z tym projektem będą pod szczególnym 
nadzorem stosownych referatów urzędu. 
Jeżeli ta czy inna inwestycja powstanie na 
tym terenie urząd będzie prowadził rozmowy 
z inwestorem w kwestii sposobu realizacji 
inwestycji, w tematach dotyczących między 
innymi komunikacji, miejsc parkingowych,  
a także dostępności do  mediów (woda, ścieki, 
itp.) oraz zminimalizowania uciążliwości, 
które może potencjalnie wywołać inwesty-
cja  – dodaje.

Pozwolenie wydane przez starostwo nie 
oznacza rozpoczęcia budowy, jest jednak 
prawomocne i ostateczne. W sprawie roz-
poczęcia budowy tego obiektu toczy się 
postępowanie w Sądzie Administracyjnym 
z powództwa właścicieli obiektów znajdu-
jących się w najbliższym otoczeniu.

Biuro 
Burmistrza Międzyzdrojów

Kontrowersyjny projekt
w lutym bieżącego roku całą Polskę obiegła informacja o budowie obiektu o wysokości 33 kondygnacji we wschodniej 

części promenady tzw. wież, wzbudzając wiele, często negatywnych emocji. warto przypomnieć, że prace planistyczne 

nad zagospodarowaniem tej części promenady rozpoczęły się trzynaście lat temu, a więc w 2008 roku i były konse-

kwencją rozmów jakie wówczas podjęto z potencjalnymi inwestorami oraz mieszkańcami Międzyzdrojów. 
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Z PRAc  RAdY  MIEJSkIEJ

PLAN dYŻuRÓw 
RAdNYcH RAdY MIEJSkIEJ 

w MIĘdZYZdRoJAcH

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.: 91 327 56 47, 

Przewodniczący Rady Miejskiej  
Jan węglorz – tel. 609 847 375.

Uchwały Rady Miejskiej
Podczas XXX Sesji Rady Miejskiej w Międzyzdrojach w dniu 26.01.2021r. podjęto następujące uchwały:

ucHwAŁA NR XXX/358/21
w sprawie zmiany budżetu i zmian  

w budżecie na rok 2021
W niniejszej uchwale proponuje się 

zwiększenie dochodów o kwotę 600 584 zł 
i zwiększenie wydatków na kwotę 2 549 
979,56 zł. Dochody zwiększa się o kwotę  
600 584 zł (dochody bieżące 100 584 zł, 
dochody majątkowe 500 000 zł). Wydatki 
zwiększa się o kwotę 2 557 047 zł (wydatki 
bieżące 189 897 zł, wydatki majątkowe  
2 367 150 zł) i zmniejsza się o kwotę 7 067,44 zł 
(wydatki majątkowe). 

ucHwAŁA NR XXX/359/21
w  s p raw i e  z m i a ny  u c hwa ł y  N r 

XXIX/340/20 Rady Miejskiej w Międzyz-
drojach z dnia 17 grudnia 2020 roku 
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy 
Międzyzdroje na 2021 rok

W niniejszej uchwale zmienia się treść 
załącznika nr 3 „Przychody i rozchody bu-
dżetu Gminy Międzyzdroje w 2021 r.”, treść 
załącznika nr 9 „Dotacje celowe udzielone  
w 2021 r. na zadania własne gminy realizo-
wane przez podmioty nienależące do sek-
tora finansów publicznych”, treść załącznika 
nr 14 „Dotacje celowe udzielone z budżetu 
Gminy Międzyzdroje na pomoc finansową 
innym jednostkom samorządu terytorial-
negow 2021 r.” oraz treść załącznika nr 17 
„Dochody Gminy Międzyzdroje w 2021 r. 
z tytułu środków przekazywanych przez 
Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych oraz 
wydatki na realizację zadań w części finan-
sowanej tymi środkami”. Zmiany wynikają  
z uchwały w sprawie zmiany budżetu i zmian 
w budżecie na rok 2021.

ucHwAŁA NR XXX/360/21
w  s p raw i e  z m i a ny  u c hwa ł y  N r 

XXIX/357/20 Rady Miejskiej w Międzyz-
drojach z dnia 17 grudnia 2020 r. w spra-
wie wieloletniej prognozy finansowej 
Gminy Międzyzdroje na lata 2021-2036

Zmieniają się 3 załączniki: wieloletnia 
prognoza finansowa, przedsięwzięcia 
WPF oraz objaśnienia wartości przyjętych  
w wieloletniej prognozie finansowej Gminy 
Międzyzdroje na lata 2021-2036.

ucHwAŁA NR XXX/361/21
w sprawie miejscowego planu za-

gospodarowania przestrzennego przy 
„kawczej Górze” obejmującego działki 
oznaczone numerami: 439 i 160/5 ob-
rębu 20 jednostki ewidencyjnej gminy 
Międzyzdroje

Obszar objęty granicami planu położony 
jest we wschodniej części miasta, pomiędzy 
ulicą Campingową, a ulicą Zwycięstwa. 
Głównym zadaniem opracowanego miejsco-
wego planu zagospodarowania przestrzen-
nego  jest ustalenie przeznaczenia terenu 
wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną 
oraz zasad ochrony kształtowania ładu 
przestrzennego i parametrów zagospoda-
rowania, przy jednoczesnym dostosowaniu 
ustaleń planu do kierunków obecnie obo-
wiązującego studium. 

ucHwAŁA NR XXX/362/21
w sprawie wyrażenia zgody na wnie-

sienie aportem nieruchomości do spółki 
„Nowe centrum” spółka z ograniczoną 
odpowiedzialnością w Międzyzdrojach

W związku z wnioskiem spółki gminnej 
„Nowe Centrum” Sp. z o.o. o wniesienie 
aportem do spółki nieruchomości poło-
żonej przy ulicy Bohaterów Warszawy w 
Międzyzdrojach, stanowiącej działkę nr 69/5  
o powierzchni 463 m², proponuje się podję-
cie przedłożonego projektu uchwały w spra-
wie wyrażenia zgody na wniesienie aportem 
nieruchomości do spółki „Nowe Centrum” 
spółka z ograniczoną odpowiedzialnością  
w Międzyzdrojach. Zgodnie z zapisami planu 
miejscowego działka nr 69/5 oznaczona jest 
na rysunku plany symbolem 12 U - usługi 
przyplażowe. Przedmiotowy teren zostanie 
kompleksowo zagospodarowany przez 
spółkę "Nowe Centrum" wraz z terenem 
stanowiącym działkę nr 60/3, o powierzchni 
1.206 m².

ucHwAŁA NR XXX/363/21
w sprawie wyrażenia zgody na nabycie 

nieruchomości
Postanowieniem Sądu Rejonowego 

w Świnoujściu I Wydział Cywilny Gmina 
Międzyzdroje nabyła spadek po osobie fi-
zycznej. W skład majątku wchodzi budynek 
położony na nieruchomości gruntowej, 
stanowiącej działkę nr 100, obręb 25 - Wicko, 
o powierzchni 699m2, przy ul. Wąskiej 1, 
przekazanej bez zabudowań przez spadko-
dawcę na rzecz Skarbu Państwa za zaopa-
trzenie emerytalne w 1980r. Zgodnie z art. 
6 ustawy z dnia 24 lutego 1989r. o zmianie 
ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolni-
ków indywidualnych i członków ich rodzin 
oraz o zmianie ustawy o podatku rolnym 
właścicielom budynków znajdujących się na 
działce gruntu, która wchodziła w skład go-
spodarstwa rolnego przekazanego Państwu 
na podstawie przepisów obowiązujących 

przed dniem 1 stycznia 1983 r., przysługuje 
nieodpłatnie na własność działka gruntu,  
na której te budynki zostały wzniesione.

ucHwAŁA NR XXX/364/21
w sprawie wyrażenia zgody na sprze-

daż nieruchomości
W związku z dokonaniem podziału 

nieruchomości gminnej, stanowiącej dział-
kę nr 89, położonej w obrębie 25-Wicko 
przy ul. Wąskiej, na dwie działki: numer 
89/1 o powierzchni 2194 m2, numer 89/2  
o powierzchni 1071 m2, proponuje się prze-
znaczyć ww. działki do sprzedaży w trybie 
przetargu nieograniczonego. Wskazana 
nieruchomość objęta jest obowiązującym 
miejscowym planem zagospodarowania). 
Przedmiotowe działki znajdują się na terenie 
oznaczonym na rysunku planu symbolem 
MN.10 - tereny zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej.
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ucHwAŁA NR XXX/365/21
w sprawie wyrażenia zgody na zawar-

cie umowy dzierżawy nieruchomości
W związku z upływem okresu dzierżawy 

terenu położonego w Międzyzdrojach przy 
ul. Polnej, stanowiącego pole namiotowe, 
proponuje się podjęcie uchwały w spra-
wie wyrażenia zgody na wydzierżawienie 
terenów objętych miejscowym planem za-
gospodarowania przestrzennego z funkcją 
usług i obiektów związanych z czasowym 
zakwaterowaniem, w tym teren kempingu 
oraz usług towarzyszących. Po dokonaniu 
podziału nieruchomości zgodnie z obo-
wiązującym planem zagospodarowania 
przestrzennego, teren oznaczony kolorem 
czerwonym, na którym obecnie znajduje się 
pole namiotowe, będzie stopniowo wyłącza-
ny z dzierżawy i przeznaczany do sprzedaży.

ucHwAŁA NR XXX/366/21
w sprawie wyrażenia zgody na wy-

dzierżawienie nieruchomości oraz na od-
stąpienie od obowiązku przetargowego 
trybu zawarcia umowy dzierżawy

 W związku z wnioskiem dotychczaso-
wego dzierżawcy o wydzierżawienie terenu  
o powierzchni 188 m2, stanowiącego działkę 
gminną nr 292/8, obręb 20 miasta Międzyz-
droje, położonego przy ul. Zwycięstwa 17,  
z przeznaczeniem na działalność handlową, 
proponuje się przeznaczyć ww. działkę do 
wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym 
na okres do 10 lat.

ucHwAŁA NR XXX/367/21
w sprawie wyrażenia zgody na wy-

dzierżawienie nieruchomości oraz na od-
stąpienie od obowiązku przetargowego 
trybu zawarcia umowy dzierżawy

W związku z wnioskiem dzierżawcy loka-
lu użytkowego - Galerii nr 1, usytuowanego 
w obiekcie amfiteatru, o wydzierżawienie 
przyległego do ww. lokalu terenu o po-
wierzchni 34,30 m2, stanowiącego część 
działki gminnej nr 77, obręb 20 miasta 
Międzyzdroje, położonej przy ul. Bohaterów 
Warszawy, z przeznaczeniem na poprawie-
nie funkcjonowania działalności kulturalno 
- rozrywkowej: kino 5D z usługami towarzy-
szącymi, prowadzonej w dzierżawionym lo-
kalu, bez możliwości zabudowy, proponuje 
się przeznaczyć ww. część działki nr 77 do 
wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym 
na okres do 30.04.2030 r.

ucHwAŁA NR XXX/368/21 
w sprawie wyrażenia zgody na ustano-

wienie służebności gruntowej
W związku z wnioskiem osoby zainte-

resowanej ustanowieniem służebności na 
części działki gminnej nr 258, położonej  
w obrębie nr 23  Wapnica gmina Międzyzdro-

je, w celu wykonania infrastruktury technicz-
nej, proponuje się podjęcie przedłożonego 
projektu uchwały, dotyczącego ustawienia 
na czas nieokreślony odpłatnej służebności 
gruntowej na rzecz wnioskodawcy.

ucHwAŁA NR XXX/369/21
w sprawie wyrażenia zgody na ustano-

wienie służebności przesyłu
W związku z wnioskiem przedstawiciela 

spółki Orange Polska S.A. o ustanowienie 
służebności przesyłu na części działki 
gminnej nr 584/24, położonej w obrębie  
nr 21, w zakresie wskazanym na załącznikach 
mapowych, w celu ułożenia i użytkowania 
sieci telekomunikacyjnej, proponuje się 
podjęcie przedłożonego projektu uchwały 
dotyczącego ustanowienia na czas nieokre-
ślony odpłatnej służebności przesyłu na 
rzecz wnioskodawcy.

ucHwAŁA NR XXX/370/21
w sprawie wyrażenia zgody na ustano-

wienie służebności przesyłu.
W związku z wnioskiem przedstawiciela 

spółki G.EN. GAZ ENERGIA Sp. z o.o. o usta-
nowienie służebności przesyłu na częściach 
działek gminnych nr: 487/35 i nr 487/39, 
położonych w obrębie nr 19 miasta Międzyz-
droje, w zakresie wskazanym na załączniku 
mapowym, w celu ułożenia i użytkowania 
przyłącza gazowego średniego ciśnienia, 
proponuje się podjęcie przedłożonego pro-
jektu uchwały dotyczącego ustanowienia 
na czas nieokreślony odpłatnej służebności 
przesyłu na rzecz wnioskodawcy.

ucHwAŁA NR XXX/371/21
w sprawie sprostowania oczywistej 

omyłki w uchwale nr XXVI/304/20 Rady 
Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 1 
października 2020r. w sprawie wyrażenia 
zgody na sprzedaż nieruchomości.

W związku z oczywistą omyłką pisarską 
dotyczącą powierzchni działki nr 128/3  
w uchwale nr XXVI/304/20 Rady Miejskiej  
w Międzyzdrojach z dnia 1 października 
2020r. w sprawie wyrażenia zgody na sprze-
daż nieruchomości, prostuje się powierzch-
nię działki, która powinna wynosić 1.372m2.

ucHwAŁA NR XXX/372/21
w sprawie nadania nazwy ulicy w Mię-

dzyzdrojach
W związku ze złożonym wnioskiem 

spółki gminnej "Nowe Centrum" Sp. z o. o., 
będącej właścicielem nieruchomości, sta-
nowiącej działkę nr 568/29, obręb 19 miasta 
Międzyzdroje, z której część stanowi teren 
przeznaczony w planie miejscowym pod 
drogę wewnętrzną, proponuje się podjęcie 
przedłożonego projektu uchwały w sprawie 

nadania nazwy "ulica Bosmańska", drodze 
wewnętrznej, stanowiącej część ww. dział-
ki, zgodnie z przebiegiem wskazanym na 
załączniku graficznym.

ucHwAŁA NR XXX/373/21
w sprawie zmiany uchwały nr X/103/19 

Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 
30 maja 2019 r. w sprawie wprowadzenia 
i realizacji Programu pn. Międzyzdrojska 
karta Mieszkańca

Z uwagi na proces wdrażania Programu 
proponuje się dokonanie częściowej zmiany 
uchwały w sprawie wprowadzenia i reali-
zacji Programu pn. Międzyzdrojska Karta 
Mieszkańca dla usprawnienia udokumen-
towania/okazania przez Wnioskodawców 
spełnienia kryteriów określonych w § 5 
uchwały,określenia terminu korzystania  
z uprawnień wynikających z posiadania 
karty z dwóch lat na okres do 30-go kwiet-
nia roku następnego po roku jej wydania. 
Ponadto, żeby oferta współpracy była ko-
rzystna również dla Partnerów proponuje 
się rozszerzenie uprawnień do korzystania  
z karty również dla tych, którzy przystąpią 
do Programu jako partner Międzyzdrojskiej 
Karty Mieszkańca.  

ucHwAŁA NR XXX/374/21
w  s p raw i e  z m i a ny  u c hwa ł y  n r 

XXV/289/20 Rady Miejskiej w Międzyz-
drojach z dnia 27 sierpnia 2020 r.w 
sprawie udzielenia pomocy finansowej 
województwu Zachodniopomorskiemu

W 2020 r. została podjęta uchwała nr 
XXV/289/20 Rady Miejskiej w Międzyzdro-
jach z dnia 20 sierpnia 2020 r. o udzieleniu 
pomocy finansowej Województwu Za-
chodniopomorskiemu z przeznaczeniem 
na budowę ścieżki rowerowej w pasie 
nadmorskim w łącznej kwocie 64 400,19 zł,  
w rozłożeniu na dwa lata 2020 i 2021 r.  
W 2020 roku kwota miała wynosić 8 250,00 
zł, a na 2021 r. przewidziano - 56 150,19 zł. 
Z uwagi na fakt, iż w 2020 r. wykonawca nie 
wykonał prac, zgodnie z planowanym za-
kresem robót – Zarząd Dróg Wojewódzkich, 
działając w imieniu Województwa Zachod-
niopomorskiego zwrócił na konto gminy 
przedmiotową należność. Mając powyższe 
na uwadze zaplanowane środki na udzie-
lenie pomocy finansowej dla Samorządu 
Województwa należy zaplanować w pełnej 
kwocie - 64 400,19 zł do wykorzystania  
w 2021 r.

ucHwAŁA NR XXX/375/21
w sprawie wyznaczenia obszaru i gra-

nic Aglomeracji Międzyzdroje
Wszystkie gminy powinny do końca roku 

2020 zweryfikować obecnie obowiązujące 
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aglomeracjei  zaplanowane inwestycję i przy-
jąć nowe uchwały wyznaczające aglomera-
cje. Zmiana dla Aglomeracji Międzyzdroje,  
w odniesieniu do dotychczasowej aglome-
racji o RLM równej 25 585, wyznaczonej 
Uchwałą Nr V/98/15 Sejmiku Woj. Zachodnio-
pomorskiego z dnia 28 kwietnia 2015r., doty-
czy zwiększenia liczby RLM, przede wszystkim  
ze względu na zwiększoną liczbę zarejestro-
wanych miejsc noclegowych. Obszar i granice 
aglomeracji pozostają bez zmian.

ucHwAŁA NR XXX/376/21
w sprawie wyrażenia zgody na za-

warcie przez Gminę Międzyzdroje po-
rozumienia z Gminą wolin w sprawie 
kierowania do środowiskowego domu 
Samopomocy w Międzyzdrojach

Wychodząc naprzeciw potrzebom miesz-
kańców Międzyzdrojów został utworzo-
ny Środowiskowy Dom Samopomocy  
w Międzyzdrojach. Placówka wspiera dzia-
łania na rzecz osób z niepełnosprawnością 
intelektualną i zaburzeniami psychicznymi.  
W związku z chwilowym brakiem pensjo-
nariuszy z terenu Międzyzdrojów, którzy 
obecnie biorą udział w zajęciach w placów-
kach poza Międzyzdrojami w Ostromicach 
i Przybiernowie, zasadne jest podpisanie 
porozumienia z Gminą Wolin w celu umoż-
liwienia kierowania osób zamieszkujących 
na terenie Gminy Wolin, do Środowiskowe-
go Domu Samopomocy o typach A, B i C, 
prowadzonego przez Gminę Międzyzdroje. 
Ponadto osoba może być skierowana do 
domu prowadzonego przez inną gminę niż 
gmina właściwa ze względuna jej miejsce 
zamieszkania, pod warunkiem zawarcia 
porozumienia pomiędzy właściwymi jed-
nostkami samorządu terytorialnego.

ucHwAŁA NR XXX/377/21
w sprawie przyjęcia planu pracy ko-

misji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu 
na 2021 rok

Plan pracy stanowi załącznik do uchwały.

ucHwAŁA NR XXX/378/21 
w sprawie przyjęcia planu pracy ko-

misji Spraw komunalnych i Społecznych 
na 2021 rok

Plan pracy stanowi załącznik do uchwały.

ucHwAŁA NR XXX/379/21
w sprawie przyjęcia planu pracy komi-

sji Rewizyjnej na 2021 rok
Plan pracy stanowi załącznik do uchwały.

ucHwAŁA NR XXX/380/21
w sprawie przyjęcia planu pracy 

komisji Skarg, wniosków i Petycji Rady 
Miejskiej na 2021 rok

Podczas XXXI Sesji Rady Miejskiej w Międzyzdrojach 
w dniu 11.02.2021 r. podjęto następujące uchwały:

ucHwAŁA NR XXXI/381/21 
w sprawie przedłużenia terminów 

płatności rat podatku od nieruchomości 
przedsiębiorcom będącym podatnikami 
podatku od nieruchomości na terenie 
Gminy Międzyzdroje, których płynność 
finansowa uległa pogorszeniu w związku 
z ponoszeniem negatywnych konsekwen-
cji ekonomicznych z powodu coVId-19

W związku z ogłoszeniem na terenie 
kraju stanu epidemii, a co za tym idzie 
wprowadzeniem ograniczeń w funkcjono-
waniu niektórych rodzajów działalności, na 
podstawie art. 15q ustawy z dnia 2 marca 
2020 r. o szczególnych rozwiązaniach zwią-
zanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem 
i zwalczaniem COVID-19, innych chorób 
zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji 
kryzysowych (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1842, 
2112, 2113, 2123, 2157, 2255, 2275, 2320, 
2327, 2338, 2361, 2401, z 2021 r. poz. 11, 
159, 180) następuje przesunięcie terminu 
płatności rat podatku od nieruchomości 
związanych z prowadzoną działalnością. 

ucHwAŁA NR XXXI/382/21 
w sprawie zwolnienia z opłaty i zwrotu 

części opłaty za korzystanie z zezwoleń 
na sprzedaż napojów alkoholowych 
przeznaczonych do spożycia w miejscu 
sprzedaży, należnej w 2021 roku

Na podstawie art. 111 ustawy z dnia 
26 października 1982 r. o wychowaniu  w 
trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi  
w celu pozyskania dodatkowych środków 
na finansowanie zadań określonych w art. 
41 ust. 1, gminy pobierają opłatę za korzy-
stanie z zezwoleń na sprzedaż napojów 
alkoholowych. Ustawą z dnia 21 stycznia 
2021 roku zmieniono m.in. art. 31zzca usta-
wy z dnia 2 marca 2020 roku o szczególnych 
rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, 
przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, 
innych chorób zakaźnych oraz wywołanych 
nimi sytuacji kryzysowych i wprowadzono 
możliwość wprowadzenia zwolnienia z opła-
ty za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż 
napojów alkoholowych przeznaczonych do 
spożycia w miejscu sprzedaży należnej za 
rok 2021 bądź przedłużenia terminu na jej 
wniesienie, oraz, w przypadku zwolnienia 
z opłaty, możliwość w uchwale przyznania 
także zwrotu określonej części opłaty po-
branej od przedsiębiorców, którzy wnieśli 

jednorazowo opłatę za rok 2021 w terminie 
do dnia 31 stycznia 2021 r.: Zgodnie z art. 
31zzca ustawy z dnia 2 marca 2020 roku 
o szczególnych rozwiązaniach związa-
nych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem  
i zwalczaniem COVID-19, innych chorób 
zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji 
kryzysowych rada gminy została upoważnio-
na do podjęcia decyzji w sprawie zwolnienia  
z opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprze-
daż napojów alkoholowych, przeznaczonych 
do spożycia w miejscu sprzedaży lub od-
roczenia terminu na jej wniesienie. Jedno-
cześnie przedsiębiorcom, którzy dokonali 
jednorazowo opłaty za rok 2021 w terminie 
do 31 stycznia, rada gminy może przyznać 
zwrot określonej części opłaty. W związku  
z powyższym zasadnym jest podjęcie 
uchwały w tym zakresie.

ucHwAŁA NR XXXI/383/21 
w  s p raw i e  z m i a ny  u c hwa ł y  N r 

XIX/218/20 z dnia 27 lutego 2020 r.  
w sprawie wysokości stawek opłat za 
zajęcie pasa drogowego dróg gminnych 
w Gminie Międzyzdroje, których zarządcą 
jest Burmistrz Międzyzdrojów, na cele 
niezwiązane z potrzebami zarządzania 
drogami lub potrzebami ruchu drogo-
wego

W 2021 r. utrzymuje się ogłoszony  
w 2020 r. na terenie kraju stan epidemii, 
czym związane są liczne ograniczenia w 
funkcjonowaniu wielu rodzajów działalności 
gospodarczej, co ma szczególne znaczenie w 
gminach o charakterze turystycznym, takich 
jak Międzyzdroje. Wstrzymanie ruchu tury-
stycznego w związku z rozprzestrzenianiem 
się choroby Covid-19 prowadzi do pogor-
szenia sytuacji finansowej przedsiębiorców 
prowadzących działalność gospodarczą na 
terenie Gminy Międzyzdroje. W celu ułatwie-
nia ww. przedsiębiorcom prowadzenia dzia-
łalności gospodarczej, poprzez zmniejszenie 
obciążeń finansowych z tym związanych, 
proponuje się podjęcie niniejszej uchwały, 
która prowadzi do zmniejszenia stawek za 
zajęcie pasa drogowego na cele reklamo-
we oraz w celu umieszczenia ogródków 
konsumpcyjnych, stołów, krzeseł itp. miejsc  
i obiektów przeznaczonych do konsumpcji. 

Jan węglorz
Przewodniczący Rady Miejskiej
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oGŁoSZENIA

Głównym zadaniem oprogramowania 
jest poinformowanie o zbliżającym się 
odbiorze odpadów. Po określeniu miej-
sca odbioru odpadów aplikacja dyskret-
nie przypomni użytkownikowi o tym, że  
w kolejnym dniu nastąpi odbiór danej 
frakcji odpadów.

kiedy śmieci? – i nie tylko.
W aplikacji dostępne są również za-

sady prawidłowej segregacji śmieci oraz 
słownik odpadów. Dostępne także są 
dane PSZOK-u oraz dodatkowe informa-
cje z gminy dot. gospodarki odpadami 
np.: terminy i zasady płatności. Istnieje 
możliwość zmiany powiadomienia  
o najbliższym odbiorze (1-5 dni) oraz 
ustawienia dodatkowego przypomnie-
nia w dniu odbioru.

Można podejrzeć pełny harmono-
gram odbioru odpadów -  kiedy odbie-
rają gabaryty lub elektrośmieci. 

Aplikacja jest bezpieczna i nie wy-
m a g a  o d  u ż y t k ow n i k a  p o d aw a n i a  
jakichkolwiek danych osobowych, w tym 
numeru telefonu.

Magdalena Żołędziewska
Referat Ochrony Środowiska 

i Gospodarki Komunalnej

K I E D Y  Ś M I E C I
Serdecznie zapraszam mieszkańców Gminy Międzyzdroje znajdujących się w „Systemie gospodarowania odpadami 

komunalnymi” do pobierania i instalowania darmowej, prostej i przyjaznej użytkownikowi aplikacji mobilnej- kiedy śmieci. 

Działka nr 84/13 obręb 24 gminy Mię-
dzyzdroje o powierzchni 802 m², położona 
przy ulicy Geodezyjnej w Lubinie.  Działka 
znajduje się w obszarze obowiązywania 
miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego w kompleksie MN1 – „za-
budowa mieszkaniowa jednorodzinna 
wolnostojąca, przeznaczenie dopuszczalne 
– usługi wypoczynkowe.”

Działka nr 128/17 obręb 24 gminy 
Międzyzdroje o powierzchni 2.135 m², po-
łożona przy ulicy Geodezyjnej w Lubinie. 
Dla przedmiotowej nieruchomości została 
wydana decyzja o warunkach zabudowy dla 
inwestycji polegającej na: budowie budynku 
mieszkalnego jednorodzinnego wraz z nie-
zbędną infrastrukturą techniczną. 

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

Działka nr 487/25, obręb nr 19, o po-
wierzchni 3.691 m², położona przy ulicy No-
womyśliwskiej 94 w Międzyzdrojach. Działka 
znajduje się w obszarze obowiązywania 
miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego w kompleksie 6P, UH – „te-
ren produkcyjno-składowo-magazynowy, 
tereny usług handlu wielkopowierzchnio-
wego”(...)”

Działka nr 234, obręb nr 20, o powierzch-
ni 164 m², położona przy ulicy Światowida 
w Międzyzdrojach. Aktualnie brak jest 
obowiązującego planu zagospodarowania 
przestrzennego dla przedmiotowej nieru-
chomości.

Zgodnie ze Studium Uwarunkowań i Kie-
runków zagospodarowania przestrzennego 

Gminy Międzyzdroje  przyjętym uchwałą 
z dnia 14.06.2018r. Nr XLV/482/18 Rady 
Miejskiej w Międzyzdrojach  nieruchomość 
znajduje się w kompleksie:

„M – tereny zabudowy mieszkaniowej na 
obszarze miasta

UT – tereny zabudowy usług turystycz-
nych na obszarze miasta

UTH – tereny zabudowy usług turystycz-
nych o wysokiej intensywności zabudowy

U – tereny zabudowy usługowej.”

Działka nr 418, obręb nr 19, o powierzch-
ni 3.112m², położona przy ulicy Niepodległo-
ści w Międzyzdrojach. Działka znajduje się 
w obszarze obowiązywania miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego  
w kompleksie U.1- „teren przeznaczony pod 
zabudowę usługi handlu, gastronomię, 
usługi ogólne, o powierzchni sprzedaży do 
300 m².

***
Ogłoszenia dotyczące przetargów dla 

wskazanych nieruchomości zostały m.in. opu-
blikowane w Biuletynie Informacji Publicznej, 
na stronie internetowej Urzędu Miejskiego  
w Międzyzdrojach, w prasie lokalnej oraz  wy-
wieszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzę-
du 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
Inspektor ds. gospodarki 

nieruchomościami i rolnictwa 
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ośwIATA, kuLTuRA

Do każdego spotkania zosta-
nie wygenerowany bezpłatny 
kod dostępu oraz hasło, które 
następnie będą wysłane na 
podany przez uczestnika adres 
e-mail. Bibliotekarze wychodzą 
naprzeciw młodym ludziom, 
którzy są trochę przerażeni 
panującą sytuacją związaną 
z pandemią i obawiają się, że 
nie zdążą opanować całego 
materiału. 

Plan działania jest taki, że 
chcielibyśmy na początku skupić 
się na literaturze współczesnej i 
zacząć od dyskusji i omówienia 
„nowych lektur” m.in. opowia-
dań Olgi Tokarczuk, Marka No-
wakowskiego, Andrzeja Stasiu-
ka.  Postaramy się, by rozmowa 

o literaturze i sztuce stała się dla 
Was przyjemnością. 

Na razie proponujemy za-
jęcia w formie on-line, ale gdy 
obostrzenia pozwolą na orga-
nizowanie spotkań w większym 
gronie korepetycje będą się od-
bywać stacjonarnie w bibliotece. 
Po konsultacjach z maturzysta-
mi istnieje możliwość zwięk-
szenia częstotliwości spotkań 
on-line do 2 razy w tygodniu. 

Prosimy o zgłaszanie się chęt-
nych na facebooku biblioteki, 
o kontakt telefoniczny pod nr 
91 32 80 442 lub mailowy: bi-
blioteka.miedzyzdroje@poczta.
intenetdsl.pl

Bibliotekarze

Bezpłatne korepetycje online 
z języka polskiego 
chcielibyśmy zaprosić wszystkich tegorocznych maturzystów do 
uczestnictwa w bezpłatnych korepetycjach - w spotkaniach dot. 
literatury i dziedzin powiązanych z literaturą, a znajomość których 
może pomóc w zdaniu egzaminu maturalnego z języka ojczystego. 
odbędą się one w każdą środę od godz. 16.00 on-line na platformie 
https://meet.jit.si. 

R E K R U T A C J A 
DO ŻŁOBKA MIEJSKIEGO

 w Międzyzdrojach
na rok szkolnym 2021/2022

Wnioski o przyjęcie dziecka do przedszkola dla dzieci,  
należy składać w godzinach 1200-1300

od 2 marca 2021 r. do 30 kwietnia 2021r. 
w budynku przedszkola w sekretariacie 

adres: Międzyzdroje, ul. Myśliwska 13 
Telefon kontaktowy: 91 32 78 818

Szczegóły rekrutacji znajdują się na stronie: 
https://zlobekmiedzyzdroje.szkolnastrona.pl

Miejska Biblioteka Publiczna 
w Międzyzdrojach oraz Mię-
dzyzdrojskie Stowarzyszenie 
„Rodzina” zapraszają w dniach 
24-26marca 2021 r. (środa-pią-
tek w godzinach otwarcia) przed 
budynek Miejskiej Biblioteki 
Publicznej w Międzyzdrojach na 
kiermasz wielkanocny. 

W czasie kiermaszu za do-
browolny datek będzie można 
nabyć pisanki wielkanocne 
wykonane metodą decoupage, 
„eko jaja” ze sznurków, jajka 

ozdobione kolorową gipiurą, 
palmy wielkanocne, kolorowe 
wianki oraz świąteczne stroiki. 
Jajka wykonane metodą utwar-
dzania tkanin oraz z efektem 
„kamienia” przekazała Krystyna 
Marzec. Prace zostały zrobione 
przez bibliotekarzy i członków 
Stowarzyszenia. Cały dochódz 
kiermaszu zostanie przekazany 
na cele statutowe Międzyzdroj-
skiego Stowarzyszenia „Rodzina”.

Bibliotekarze

Kiermasz Wielkanocny

Międzynarodowy Dom Kultury 
w Międzyzdrojach pozyskał do-
finansowanie z Lokalnej Grupy 
Działania „Partnerstwo w roz-
woju” tytuł operacji „Rozbudowa 
infrastruktury kulturalnej oraz 
organizacja wystawy obrazów 
autorstwa Bronisława Pietkie-
wicza” w kwocie 38178 zł. W ra-

mach dofinansowania planowa-
na jest organizacja wydarzenia 
wystawy prac Bronisława Piet-
kiewicza oraz planowany jest 
zakup i montaż profesjonalnego 
systemu oświetlenia wraz z sys-
temem szynowym, umożliwia-
jącego podświetlenie obrazów, 
fotografii.                                       Mdk

MDK z dofinansowaniem

Międzynarodowy Dom Kultu-
ry w Międzyzdrojach przystą-
pił do projektu Liga eSzkoła, 
w ramach której powstanie 
laboratorium robotyki Lego 
PrimeSpike. Już wkrótce zapro-
simy dzieci i młodzież w wieku 
10-18 lat na atrakcyjne zajęcia 
pozalekcyjne łączące zabawę 
z edukacją. Uczestnicy zajęć 
będą mieli możliwość zdobycia 
międzynarodowego certyfi-
katu ECDL e-Citizen, zdobędą 
kompetencje wykorzystania 
TIK i Internetu,przygotują się 

do udziału w konkursie FIRST® 
LEGO® League, a także będą 
zwiększać świadomość uczenia 
się przez całe życie.

Projekt współfinansowany 
ze środków Europejskiego Fun-
duszu Regionalnego w ramach 
Programu Operacyjnego Polska 
Cyfrowa (działanie 3.2 „Inno-
wacyjne rozwiązania na rzecz 
aktywizacji cyfrowej”) 

więcej info: www.liga-esz-
kola.pl

Międzynarodowy 
dom kultury 

Zajęcia z programowania 
i robotyki w MDK
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SPoRT

Zawodniczki i zawodnicy Akademii Lekkoatletycznej Międzyzdroje 
uczcili pamięć Ireny Szewińskiej startując w Halowym Memoriale 
im. Ireny Szewińskiej w Toruniu. Przypomnijmy, że Ireny Szewińska 
była najwybitniejszą polską lekkoatletką w historii. 

Nasi lekkoatleci podczas zawodów rywalizowali z rówieśnikami 
z całej Polski w największej lekkoatletycznej Arenie Toruń. Nasz 
klub godnie reprezentowało pięcioro zawodników. 

Wyniki naszych zawodników: Hanna Wołkow skok w dal-4,07m, 
Kacper Caban skok w dal-4,03m, Nela Zygmunt wzwyż-135cm, 
Piotr Soiński 300m-44,63s, Amelia Skupin 300m-49,45s. 

Wyjazd na zawody dofinansowany został  z budżetu Gminy 
Międzyzdroje w ramach realizacji zadania w zakresie prowadzenia 
sekcji lekkiej atletyki. 

W Międzyzdrojach również odbywa się co roku Mały Memoriał 
im. Ireny Szewińskiej, który w tym roku odbędzie się 12 czerwca 
2021 r.

Zarząd AL Międzyzdroje

AL Międzyzdroje na Halowym 
Memoriale Ireny Szewińskiej

13 lutego br. w Koszalinie odbyła się Woje-
wódzka Olimpiada Młodzieży. W zawodach 
udział wzięło ponad 100 młodziczek i mło-
dzików z klubów z województwa zachod-
niopomorskiego, a wśród nich reprezentacja 
ASI BIELIK w składzie: Weronika Rebeńczuk, 
Tomasz Wiśniewski, Tomasz Jarząbek. Dla 

Weroniki był to pierwszy start w kategorii 
wiekowej młodziczki, dzięki któremu zdoby-
ła ważne doświadczenie, Tomasz Wiśniewski 
jako środkowy rocznik zdobył 3. miejsce 
przegrywając jedną walkę z późniejszym 
zwycięzcą tej kategorii, więc są powody do 
zadowolenia tym bardziej, że zawodnik ten 
cały czas rozwija się i robi postępy, Tomasz 
Jarząbek zajął dalsze miejsce, ale miejmy 
nadzieję, że i on trafi na swój czas, wszyst-
ko przed nim. Zawody były poprzedzone 

wspólnym treningiem przeprowadzonym 
dzień wcześniej z zawodnikami z zaprzyjaź-
nionego i współpracującego z nami klubu 
ZKS Koszalin.

W ten sam weekend w Poznaniu odby-
wał się Puchar Polski Seniorek w zapasach 
kobiet, podczas którego - już oficjalnie jako 

seniorka - wystartowała nasza 
zawodniczka i trenerka Natalia 
Jaworska. W zawodach wystar-
towało w sumie 80 zawodniczek 
z całego kraju. Natalia w swojej 
kategorii wagowej, która jest też 
kategorią olimpijską, stoczyła 
walki z zawodniczkami z najwyż-
szej półki krajowej, medalistka-
mi Mistrzostw Świata i Europy 
starszymi od niej o kilka lat i, co  
z tym idzie, dużo bardziej do-
świadczonymi, ale walcząc wła-
śnie z takimi zawodniczkami i sta-
wiając im czoła można dojść na 
sam szczyt. Tym razem podium 
nie było, ale 5. miejsce w kraju  
w nowej dla niej kategorii wieko-
wej i wagowej przy tak wielkiej 
konkurencji wstydem nie jest. 

Akurat w tym przypadku cieszy start i wiara 
we własne możliwości i w dalszym ciągu 
chęć reprezentowania klubu, sponsorów 
i miasta na matach całego kraju podczas 
najważniejszych imprez. 

Zarząd klubu pragnie serdecznie podzię-
kować wszystkim, którzy wspierają klub  
w tych trudnych dla wszystkich czasach.  
A już 20 marca ASI BIELIK będzie organiza-
torem zawodów dla dzieci z województwa 
zachodniopomorskiego. Chcesz trenować w 

miłej atmosferze i z najlepszymi? Nie zwle-
kaj, dołącz do nas, trenuj z nami zapasy - sala 
gimnastyczna w Międzyzdrojach obok straży 
pożarnej: poniedziałki, środy, piątki 16.30. 

ASI Bielik

ASI Bielik walczy w Polsce
Bardzo intensywny weekend mają za sobą zawodnicy międzyzdroj-
skiego klubu zapaśniczego ASI BIELIk. 
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AkTuALNoścI

Czas pandemii ogranicza wszystko, najgo-
rzej, że ogranicza możliwość działalności 
charytatywnej, niesienia pomocy potrze-
bującym, by w czasie nakazów, zakazów, 
obostrzeń nie zostali sami bez wsparcia, bez 
dobrego słowa. Rok 2020 udowodnił nam, 
że pomimo izolacji społecznej, mieszkańcy, 
sąsiedzi i goście odwiedzający nasze piękne 
Międzyzdroje nie „izolowali” 
swoich serc. Udało nam się 
zebrać 78 tys. dla Krzysztofa 
Trojanowskiego na zakup 
protezy nogi oraz pokryć 
kosztowną rehabilitację. To 
wszystko dzięki ogromnemu 
wsparciu lokalnych władz sa-
morządowych, mieszkańców 
Gminy Międzyzdroje, sąsied-
nich miast i wsi oraz turystów. 

Zwracamy się do Pań-
stwa z kolejnym apelem, bo 
dramaty ludzkie nie będą 
czekać na lepsze czasy. My 
również nie możemy czekać, 
by pomóc. 

Mieszkaniec Międzyzdro-
jów Roman Jadanowski,  r. 
1967 jest mężem i ojcem 
dwóch córek (17 l. i 14l.), 
byłym oficerem Wojska Pol-
skiego, dowódcą jednej z 
jednostek Marynarki Wojen-
nej w województwie zachod-
niopomorskim w stopniu 
komandora porucznika. Rzec 
można - człowiek ze stali, kon-
sekwentny i prący do przo-
du, doskonały organizator  
i wymagający przełożony, 
nauczyciel wielu pokoleń 
oficerów, których dzisiejsza 
służba procentuje zebranym 
niegdyś doświadczeniem. Do 
niedawna słynął z „końskiego 
zdrowia”, szczycił się kilkuletnim brakiem 
choćby najmniejszej absencji chorobowej. 
Do niedawna… 

Diagnoza spadła na Romana Jada-
nowskiego, niczym przysłowiowy „grom  
z jasnego nieba” - SLA (łac. sclerosislaterali-
samyotrophica), czyli stwardnienie zanikowe 
boczne. Ciężka, „porażająca” choroba do-
tknęła dorosłego, postawnego mężczyznę 
w sile wieku. Początkowe niedowierzanie 
zastąpił zwyczajny w tej niezwyczajnej 
sytuacji szok. Żołnierzowi nie wolno się 
jednak poddawać. Pomimo nasilających 
się trudności motorycznych nie ma mowy 

o kapitulacji. Jest za to wsparcie rodziny, 
środowiska i przyjaznych instytucji oraz 
organizacji. Najważniejsza jest teraz kon-
sekwencja w rehabilitacji oraz dostęp do 
możliwie najliczniejszego grona specjalistów 
– fizjoterapeuty, logopedy, dietetyka czy 
psychologa. Jest to niezbędne, by we właści-
wym momencie wdrożyć wsparcie oddechu, 

skierować na zabieg ortopedyczny, zlecić 
wykonanie ortez albo zainterweniować  
w kwestii dostosowania mieszkania do 
potrzeb chorego. Do tego dochodzi także 
kosztowna farmakoterapia, która w różnych 
formach może być stosowana, niemniej 
jednak może tylko opóźnić pogarszanie się 
zdrowia i wzmacniać organizm. Skutecznego 
leku na tę chorobę po prostu nie ma.

Jesienią 2020 Międzyzdrojskie Stowa-
rzyszenie „Rodzina” zarejestrowało zbiórkę 
publiczną „Razem dla Romana” 2020/2334/
OR.  Datki miały być zbierane podczas imprez 
kulturalnych, spektakli, koncertów, festiwali 

i festynów itp. organizowanych na terenie 
woj. zachodniopomorskiego. Skarbony 
kwestarskie zostały przekazane także do 
jednostki wojskowej 8 Dywizjonu Przeciw-
lotniczego w Dziwnowie. Pandemia, która 
nie odpuszcza i związane z nią obostrzenia 
ograniczają możliwość organizowania 
dużych imprez charytatywnych. Jesteśmy  

w trakcie przygotowań aukcji 
internetowych na Facebooku. 

Prosimy o przekazywa-
nie darowizn rzeczowych 
(bonów, karnetów, wejśció-
wek, przedmiotów), które 
można wystawić na aukcję 
charytatywną lub kiermasz 
rozmaitości.

Chętnych do współpracy, 
darczyńców i wolontariuszy 
prosimy o kontakt z organiza-
torami pod nr tel. 503 687 255 
(Andżelika Gałecka – Biblio-
teka w Międzyzdrojach) oraz 
501 762 493 (Rafał Kajzler  
- 8 Dywizjon Przeciwlotniczy 
w Dziwnowie). 

Roman Jadanowski został 
zgłoszony do Dolnośląskiej 
Fundacji Rozwoju Ochro-
ny Zdrowia z siedzibą we 
Wrocławiu jako beneficjent 
1%podatku. Zwracamy się 
do Państwa z prośbą przy 
wypełnianiu deklaracji po-
datkowej za 2020 rok o wpi-
sanie nr KRS 0000050135  
i celu szczegółowego: JADA-
NOWSKI. Międzyzdrojskie 
Stowarzyszenie „Rodzina” 
założyło również subkon-
to do wpłacania darowizn. 
Wpłat można dokonywać na 
subkonto: Międzyzdrojskie 
Stowarzyszenie „Rodzina” 

Wapnica, ul. Jodłowa 3, 72-500 Międzyz-
droje 37 9383 0007 4211 1269 2000 0010  
z dopiskiem: Darowizna – ROMAN JADA-
NOWSKI

Liczymy na Państwa wsparcie i po-
moc w różnej formie. Wspólnie pomóżmy 
Romanowi stoczyć tą nierówną walkę  
z chorobą.

W imieniu organizatorów: 
Andżelika Gałecka 

Międzyzdrojskie Stowarzyszenie „Rodzina” 
Rafał kajzler 

8 Dywizjon Przeciwlotniczy w Dziwnowie 

Pomóżmy Romanowi Jadanowskiemu 
stoczyć walkę z chorobą
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1% PodATku

Zwracamy się z uprzejmą prośbą do wszyst-
kich  stowarzyszeń działających na terenie 
Gminy Międzyzdroje np.: formalnych oraz 
nieformalnych grup zrzeszonych, organiza-
cji pozarządowych, stowarzyszeń, fundacji, 
kół, klubów itp. o nadsyłanie aktualnych 
informacji na Państwa temat.

Należy podać dane w postaci:
- nowych namiarów kontaktowych (adres 

siedziby, telefony, maile, itp.);
- godzin i dni działalności w tygodniu;
- numerów rejestrów, jeżeli posiada np. 

KRS, oraz daty powstania;

Aktualizacja danych na stronie Gminy Międzyzdroje
- określenia ról aktywności zgodnych 

z art. 4.1 Ustawy o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie z dnia 24 
kwietnia 2003 r. tj.: turystyka i krajoznaw-
stwo, działalność na rzecz osób niepełno-
sprawnych, czy działalność charytatywna, 
itp.;

- opisów, celów oraz własnych osiągnięć  
i dokonań, którymi chcieliby Państwo się po-
chwalić, a także zaprosić nowych członków 
do swojego grona;

- ogłoszeń dotyczących pozyskiwania 1% 
z podatków.

Mile widziane będą nowe zdjęcia z waszej 
aktywności lokalnej. Prosimy również o prze-
słanie do wiadomości, czy wasza działalność 
została zlikwidowana lub rozwiązana, albo 
utworzyliście coś zupełnie nowego.

Informacje ukażą się na stronie www.
miedzyzdroje.pl w dziale „Stowarzyszenia, 
kluby i organizacje pozarządowe. Prosimy 
przesyłać je elektronicznie na adres um_to-
maszrychlowski@miedzyzdroje.pl w termi-
nie do 15 marca 2021r.

Tomasz Rychłowski
Referat Promocji, Turystyki i Kultury

Część mieszkańców Gminy Międzyzdroje 
rozlicza swój PIT w innych gminach. To 
duża strata dla budżetu gminy. Ponad 40 
procent rocznego podatku dochodowego 
PIT nie trafia bowiem do skarbu państwa, 
a jest przekazywane gminie, w której 
zostało dokonane rozliczenie. To spory 
zastrzyk gotówki. Pieniądze te mogłyby 
zostać przeznaczone na budżet obywa-

Zostaw podatek w Gminie Międzyzdroje
Rozlicz PIT w urzędzie Skarbowym w kamieniu Pomorskim i wskaż jako miejsce zamieszkania Międzyzdroje. Nie musisz być tu zameldowany!

telski, transport publiczny czy edukację. 
Aby rozliczyć PIT ze wskazaniem miejsca 
zamieszkania Gminę Międzyzdroje, nie 
trzeba być tu zameldowanym. Wystarczy 
w rozliczeniu wskazać swój adres zamiesz-
kania. Każdy kto to zrobi może korzystać 
ze zniżek i ulg oferowanych przez gminę, 
jednostki organizacyjne czy Partnerów 
Programu.

Jeśli ktoś mieszka w Gminie Międzyz-
droje i jest z miastem związany, może 
swój podatek zostawić tutaj. Wystarczy, 
że w zeznaniu za rok 2020 wpisze Mię-
dzyzdrojski adres. Do celów podatkowych 
bowiem liczy się miejsce zamieszkania,  
a nie zameldowania.

Mateusz Bobek
Burmistrz Międzyzdrojów

Co ważne przekazując 1% z własnego PIT, 
podatnik nie traci ani złotówki - rozdyspono-

wuje on jedynie kwotę, którą i tak musiałby 
przekazać na rzecz Skarbu Państwa.

Na terenie Międzyzdrojów odnotowuje-
my aktywność wielu organizacji, uprawnio-
nych do otrzymywania 1% podatku, a więc 
posiadających status organizacji pożytku 
publicznego (OPP). Te organizacje wspierają 
między innymi osoby z niepełnosprawno-
ścią, wspomagają naszych harcerzy oraz 
rozwój kultury i sportu młodzieżowego. 

Ich lista będzie dostępna na stronie www.
miedzyzdroje.pl   

Jeżeli znacie Państwo mieszkańców  
lub organizacje, które działają na terenie 
gminy i pozyskują środki pochodzące z 1 %, 
prosimy o kontakt z pracownikiem Referatu 
Promocji, Kultury i Turystyki -Tomaszem  
Rychłowskim; e-mail: um_tomaszrychlow-
ski@miedzyzdroje.pl.                                   

 Redakcja

Wspieraj lokalnie przekazując 1% podatku 
dla Międzyzdrojów
Zachęcamy wszystkich mieszkańców do przekazania 1 procenta swojego podatku z deklaracji PIT na rzecz dobrowolnie 
wybranej organizacji pożytku publicznego, działającej na rzecz międzyzdrojskich mieszkańców. Możecie wesprzeć 
organizacje, których cele statutowe są dla Państwa ważne. Podatnik samodzielnie  wybiera, na czyją konkretnie rzecz 
przekazana zostanie kwota pochodząca z jego zeznania rocznego. 


