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Wszystkim mieszkańcom Gminy Międzyzdroje
i naszym Gościom z okazji Świąt Wielkanocnych:
miłości, która jest ważniejsza od wszelkich dóbr,
zdrowia, które pozwala przetrwać najgorsze,
pracy, która pomaga żyć,
uśmiechów bliskich i nieznajomych, które pozwalają lżej oddychać
i szczęścia, które niejednokrotnie ocala nam życie.
Wesołego Alleluja!
Beata Kiryluk
Zastępca Burmistrza

Mateusz Bobek

Burmistrz Międzyzdrojów

Fot. Tomasz Rychłowski

Jan Węglorz

Przewodniczący Rady Miejskiej

AKTUALNOŚCI

Rejestracji można dokonać telefonicznie w punkcie szczepień,
który mieści się w przychodni PARTNERMED przy ul. Gryfa
Pomorskiego 21-23 w Międzyzdrojach.
Rejestracja telefoniczna od 8.00 do 18.00 pod wskazanymi
poniżej numerami telefonów:
- telefony stacjonarne: 91 32 80 178 oraz 91 32 80 179,
- telefon komórkowy: 609 479 898.
Szczepienia rozpoczną się 22 marca 2021 roku i potrwają do
dnia 2 kwietnia 2021 roku.

Szanowni Państwo!
W związku z trwającą epidemią COVID-19 i kolejnymi obostrzeniami w tym
zakresie, dbając o Państwa bezpieczeństwo, zmienia się sposób organizacji
pracy oraz przyjmowania interesantów w Urzędzie Miejskim w Międzyzdrojach,
począwszy od dnia 22 marca 2021 r. (poniedziałek) - do odwołania.
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Bezpośrednia obsługa interesantów,
bez uprzedniego uzgodnienia terminu
wizyty, odbywać się będzie wyłącznie
w zakresie:
- dokonywania tylko operacji bezgotówkowych: kartą lub blikiem
(nie będzie przyjmowana gotówka)
w kasie
Urzędu
Miejskiego,
od poniedziałku do piątku, w godz.
11.00 – 14.00, tel. 91 327 56 41,
- zgłoszenia zgonu w Urzędzie Stanu

Cywilnego, w godzinach pracy Urzędu
Miejskiego, tel. 91 327 56 58.
W pozostałych sprawach obsługa interesantów odbywać się będzie wyłącznie po
wcześniejszym telefonicznym umówieniu wizyty w Urzędzie.
Z pracownikami prosimy kontaktować
się w godzinach otwarcia Urzędu Miejskiego: poniedziałek, wtorek, czwartek w
godz. 7.30 – 15.30, środa 7.30 – 16.30 i
piątek w godz. 7.30 do 14.30. Numery

Pełnił funkcję Burmistrza Międzyzdrojów IV kadencji w latach 2002 –
2006, który po raz pierwszy został
wybrany przez społeczność Międzyzdrojów w demokratycznych i bezpośrednich wyborach. Śp. Henryk
Jabłoński był wielkim społecznikiem
oraz propagatorem międzyzdrojskiego sportu. Ze sportem związał się na
początku lat 50-tych ubiegłego wieku

jako junior klubu sportowego piłki nożnej „Leśnik”, a obecnie „Fala”. W 1984 r.
był jego współorganizatorem i założycielem pełniącym funkcję wiceprezesa
i wieloletniego prezesa klubu. Z klubem
sportowym „Fala” związany był do końca.
W ramach swojej działalności na rzecz
piłki nożnej otrzymał Złotą Odznakę
Związku Piłki Nożnej w Szczecinie, Brązową Odznakę Polskiego Związku Piłki
Nożnej. W 2018 r. został odznaczony
Srebrną Odznaką Polskiego Związku Piłki Nożnej, a z rąk obecnego prezesa KS
„Fala” otrzymał pamiątkowy medal wraz
z podziękowaniem za pomoc i wsparcie w wywalczonym przez klub awansie
w sezonie 2017/2018. Widząc konieczność oraz możliwości rozwoju sportu
w Gminie Międzyzdroje był inicjatorem
projektu przebudowy stadionu miejskiego, który w 2005r. został ponownie oddany do użytku.

telefonów i adresy e-mail pracowników
znajdują się na stronie https://bip.miedzyzdroje.pl/kontakty.
Wnioski i podania można wrzucać do
specjalnie przygotowanych skrzynek
pocztowych zamontowanych przy wejściu do budynku Urzędu przy ul. Książąt
Pomorskich 5 i przy ul. Kolejowej 33 w
Międzyzdrojach oraz świetlicy „Wiklina”
w Wapnicy.
Jednocześnie zachęcamy Państwa do
składania korespondencji za pośrednictwem platforma ePUAP. Adres skrytki
urzędu: /ag8136hflj/SkrytkaESP.
Z up. Burmistrza
Adam Szczodry
Sekretarz Gminy

Śp. Henryk Jabłoński był również
współorganizatorem wielu działających
na przestrzeni lat sekcji sportowych
m.in. tenisa stołowego, siatkówki, brydża, szachów czy strzelectwa sportowego. W uznaniu zasług za działalność sportową i wkład w rozwój sportu w Gminie Międzyzdroje w 2014r.,
podczas III Gali Sportu śp. Henryk
Jabłoński został uznany przez kapitułę Rady Sportu Gminy Międzyzdroje
i uhonorowany tytułem „Sportowy
Ambasador Międzyzdrojów”. Śp. Henryk Jabłoński to również były członek
Zarządu i Rady Powiatu Kamieńskiego, wyróżniony wieloma odznaczeniami i medalami za pracę społeczną
i zawodową m.in. Złotym Krzyżem Zasługi, Gryfem Pomorskim za rozwój
województwa czy Złotą Odznaką za
zasługi dla rozwoju ruchu społeczno-kulturalnego.
Cześć Jego Pamięci!
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INWESTYCJE

Rozstrzygnięto przetarg na rozbudowę przedszkola o oddziały żłobkowe
Urząd Gminy Międzyzdroje poinformował o rozstrzygnięciu przetargu na Rozbudowę Przedszkola Miejskiego nr 1 ,,Morskie Skarby”
w Międzyzdrojach o dwa oddziały żłobkowe wraz z zagospodarowaniem terenu oraz niezbędną infrastrukturą techniczną przy ulicy Myśliwskiej.
Do przetargu przystąpiło osiem firm:
spółka Kapibara z Knurowa, Usługi Transportowe i Ogólnobudowlane Płażalski
Brojce, Przedsiębiorstwo Handlowo
Usługowe Pogt Tak z Piły, Przedsiębiorstwo Budowlane Andrzej Granat z Kamienia Pomorskiego, Gorbud sp. z o.o. ze
Świdwina, firma Baueffect sp. z o. o. ze
Szczecina, Lux-dom Iwona Fogt-Busler ze
Świnoujścia oraz F.H.U. SABPOL II Sebastian Lytyński z Wirowa.
Najkorzystniejszą ofertę przedstawiło Przedsiębiorstwo Budowlane Andrzej Granat z Kamienia Pomorskiego,
wyceniając roboty budowlane na kwotę
1 340 963.29 zł.
4 marca 2021 roku podpisano umowę
z wykonawcą.
- Bardzo się cieszę, że zgodnie z planem
jeszcze w pierwszej połowie roku ruszymy
z rozbudową i dwukrotnie zwiększymy liczbę miejsc w żłobku. Jeszcze raz chciałbym
podziękować pracownikom, którzy włożyli
ogrom zaangażowania, swój profesjonalizm

i serce w ten projekt - mówi burmistrz Mateusz Bobek
Przypominamy, że Międzyzdroje są
jednym z trzech miast w województwie,
którym udało się uzyskać dofinansowa-

nie inwestycji w wysokości 480 tys. zł.
z programu Maluch Plus.
Termin realizacji prac przewidziano na
31 sierpnia br.
Biuro Burmistrza
Gminy Międzyzdroje

Prace w porcie w Lubinie mają potrwać do końca maja br.
Dzięki podpisanemu porozumieniu między Urzędem Morskim w Szczecinie
a Gminą Międzyzdroje, trwa remont nabrzeża południowego w basenie rybackim, w morskim porcie w Lubinie. Przypominamy, że umowa na wykonanie prac
została podpisana pod koniec stycznia
br., a prace mają potrwać do końca maja.
Wykonawcą prac jest Przedsiębiorstwo
Handlowo Usługowe „Hydrobud” Adam
Dzik z Ustronia Morskiego. Całkowity
koszt robót to 2.692.470,00 zł.
- Chciałbym przypomnieć, że przebudowa nabrzeża Południowego w basenie
Rybackim w morskim porcie w Lubinie jest
jednym z elementów inwestycji pn. „Po-

prawa infrastruktury w małych portach:
Mrzeżyno, Niechorze, Lubin, Trzebież”.
Warto podkreślić, że cały projekt, w któ-

Biuro Burmistrza Gminy
Międzyzdroje

JUŻ 1 KWIETNIA ZACZNIE SIĘ NARODOWY
SPIS POWSZECHNY LUDNOŚCI I MIESZKAŃ 2021!
Spisy powszechne to czas, kiedy państwo,
zadając obywatelom kilka pytań, stara się
zdiagnozować: „ilu nas jest”, „kim jesteśmy” i „jak żyjemy”. Spisy obejmują całą
populację ludności i mieszkań (w przypadku narodowego spisu powszechnego
ludności i mieszkań) lub gospodarstw rolnych (w przypadku powszechnego spisu
rolnego). Oznacza to, że dane uzyskiwane w wyniku spisu powszechnego pochodzą od wszystkich obywateli.
Wyniki pozwalają odpowiadać na nasze potrzeby na poziomie lokalnym i glo-
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rego skład wchodzą jeszcze: przebudowa
falochronów (zachodniego i wschodniego)
wraz ze wschodnim umocnieniem brzegowym w Mrzeżynie, przebudowa dwóch rybackich nabrzeży postojowych w Trzebieży
oraz rozbudowa pomostu rybackiego nr 1
w Niechorzu, jest realizowany z Programu
Operacyjnego „Rybactwo i Morze”– zaznacza burmistrz Mateusz Bobek.
Łączny koszt całego projektu, jak również kwota dofinansowania wynosi około
45 mln złotych, a głównym inwestorem
projektu jest Urząd Morski w Szczecinie.

balnym. Stanowią wyznacznik dla tworzenia budżetów przez samorządy oraz
podstawę określania wysokości subwencji państwowych czy dotacji dla gmin i
województw.
Wyniki wykorzystywane są również
przez kluczowe resorty do planowania działań w zakresie oświaty, ochrony
zdrowia, zabezpieczenia społecznego,
polityki żywnościowej, finansów, zagospodarowania przestrzennego, potrzeb
mieszkaniowych czy gospodarki wodnościekowej.

Obowiązkową formą jest samospis
internetowy na stronie spis.gov.pl
Metody uzupełniające to spis telefoniczny lub bezpośrednio przy pomocy
rachmistrza spisowego.
Od 15 marca uruchomiona została
również dedykowana infolinia pod numerem telefonu: 22 279 99 99
Wszystkie dane osobowe przetwarzane w ramach prac spisowych są poufne i
podlegają szczególnej ochronie, na zasadach określonych w ustawie o statystyce
publicznej oraz w ustawie o ochronie danych osobowych.
Adam Szczodry
Sekretarz Gminy
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POŻEGNANIE

Odszedł Pasterz nasz co ukochał lud
Śp. ks. Proboszcz Marian Jan Wittlieb (22.05.1946- 4.03.2021)
Prałat kanonik podporucznik doktor Marian Jan Wittlieb, od 23 lat proboszcz parafii pw. św. Piotra Apostoła w Międzyzdrojach.
Ksiądz Marian Jan Wittlieb, urodzony
22 maja 1946 roku w Nowej Wsi Lęborskiej, syn Wielkopolanina Ignacego i Kaszubki Anny z domu Potrykus. Ochrzczony
2 czerwca 1946 r. w kościele franciszkanów
konwentualnych pw. św. Jakuba Apostoła
w Lęborku.
W dniu 28 czerwca 1970 roku przez posługę Sługi Bożego Biskupa Wilhelma Pluty
w kościele pw. Chrystusa Króla w Świnoujściu przyjął sakrament Chrystusowego kapłaństwa, w którym od 50 lat służył w kościele rzymskokatolickim, w archidiecezji
szczecińsko-kamieńskiej. Powołany był
do służby wojskowej w jednostce Wojska
Polskiego w Bartoszycach, którą odbywał z błogosławionym Jerzym Popiełuszką. W ramach sprawiedliwości dziejowej
otrzymał od Prezydenta RP Andrzeja Dudy
stopień wojskowy podporucznika. Był także
kanonikiem honorowym kapituł metropolitalnych w Szczecinie i Bambergu.
Zdobywał doświadczenie naukowe
w Polsce i zagranicą: w Wyższym Seminarium Duchownym w Paradyżu i na rzymskim uniwersytecie św. Tomasza z Akwinu,
gdzie uzyskał tytuł naukowy doktora. Pełnił posługę duszpasterską we Włoszech,
Niemczech, Anglii oraz w Polsce.
Będąc proboszczem międzyzdrojskiej
parafii od 1998 roku wybitnie wyróżnił się
swoim działaniem na kilku polach wykraczając dalece poza ramy duszpasterstwa.
Już w 2004 roku w uznaniu zasług dla naszej społeczności gminnej, za zaangażowanie i wkład w krzewienie kultu religijnego
otrzymał od Rady Miejskiej tytuł „Zasłużony dla Międzyzdrojów”. W Międzyzdrojach
od lat inicjował i wspierał projekty kulturowo-religijne. Należały do nich m.in.: czerwcowe konkursowe przesłuchania    Musica
Sacra w ramach Międzynarodowego Festiwalu Pieśni Chóralnej z nagrodą Bursztynowej Aureoli św. Piotra Apostoła, wrześniowe liturgie mszalne z uczestnikami ogólnopolskich Spotkań Artystycznych Seniorów
oraz zjazdy byłych żołnierzy kresowych AK,
październikowa liturgia na Leśnej Polanie
w Wolińskim Parku Narodowym w niedzielę
po św. Franciszku z Asyżu z symbolicznym
„ekologicznym rajskim jabłkiem”, czwartkowe międzynarodowe Spotkania Organowe w sierpniu każdego roku, jesienne
przeniesienia ze Szczecina koncertów Festiwalu Muzyki Współczesnej im. W. Lutosławskiego, wyjątkowe koncerty muzyków
i aktorów, chórów, zespołów z Polski i zza
granicy, pamiątkowe partytury dla MissaMisdroyensis, Międzyzdrojskie Sacrum et
Profanum i kantata  koncertowa Quo vadis,
Domine? na 70-lecie praw miejskich i parafii w Międzyzdrojach i dla Requiem (rocznica śmierci olimpijczyków W. Komara
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Poezja Międzyzdrojska

i T. Ślusarskiego) autorstwa Karola Borsuka,
ołtarzowe mini galerie malarskie. Był również inicjatorem odrestaurowania zabytkowego zegara na wieży kościoła, z której
możemy codziennie usłyszeć muzyczne
kompozycje hejnału miejskiego i fanfar św.
Piotra Apostoła.   
PODZIĘKOWANIE
Z całego serca dziękuję wszystkim obecnym fizycznie i duchowo Parafianom, Przyjaciołom, Mieszkańcom naszego miasta, że
tak godnie i z szacunkiem pożegnaliśmy
i odprowadziliśmy zmarłego śp. ks. proboszcza Mariana Jana Wittliebana miejsce
spoczynku, gdzie będzie oczekiwał dnia
zmartwychwstania.
Pragnę serdecznie podziękować w imieniu swoim i całej wspólnoty parafialnej
Księdzu Arcybiskupowi Andrzejowi Dziędze i Biskupowi pomocniczemu Henrykowi
Wejmanowi oraz wszystkim Kapłanom za
udział w liturgiach pogrzebowych i jedność
z naszą parafią. Dziękuję wszystkim zaangażowanym w przygotowanie pogrzebu.
Niech Bóg wynagrodzi za wszelkie dobro
i życzliwość.
Z inicjatywy Parafian, Przyjaciół i Mieszkańców naszego miasta chcemy ufundować
i upamiętnić ks. proboszcza specjalną pamiątkową kamienną tablicą, którą zainstalujemy w świątyni miesiąc po pogrzebie - po
Świętach Wielkanocnych.
Polecajmy śp. księdza proboszcza Mariana Jana Wittlieba Bożemu Miłosierdziu.
Niech nadzieja Zmartwychwstania ukoi
nasz ból i smutek. Wieczny odpoczynek racz
mu dać Panie, a światłość wiekuista niechaj
mu świeci. Dobry Jezu, a nasz Panie, daj mu
wieczne spoczywanie. Niech odpoczywa
w pokoju wiecznym. Amen.
Ks. Tomasz Tylutki
Wikariusz

Międzyzdroje literą wielką
– świątecznie dla przyjaciół
Tu przebywać –
to bliżej nieba zakwitać
z zasianym ziarnem plaży
ze srebrem gwiazd się witać
Czas na wieży z ośmiu boków
w hejnału Miasta strojach
wzrok wyostrza co roku
Bielikowi
wstęgi białej i czerwonej
bursztynami przybywa
(WiT)
--międzyzdroje literą małą
– codziennie dla przyjaciół
tu przebywać –
jak zakwitać bliżej nieba
fala morska liść bukowy
festiwali nutą śpiewa
piotr apostoł na wyżynie
z toni dziejów uwolniony
cię wprowadzi
w miasto moje –
między zdroje –
stań się trwaj
przyjaciel przy mnie
(WiT)
---

Moja modlitwa w kościele
w Międzyzdrojach
Dzwony
Muzyka
nad miastem i lasem
Z wieży kościoła
Dzwonów tonem
Przyziemie przenika
Słyszący
niech przyjdą i z czasem
znajdą w modlitwie
światło spokój
i serc wyciszenie
Choć życie
kark wielu pochyla
dzwony grające
podniosą ramiona
wymoszczą serca otuchą
(Jolanta Kubajczyk, Międzyzdroje)
--Krzyż
czy ten który na Golgocie
jeden jedyny najwyższy na świecie
bo na nim Jezus oddał swe życie
za całą ludzkość - jawnie nie skrycie
czy ten który stoi na rozstajach
samotny, zmurszały, pochylony
drogowskazem - otwiera ramiona
by przyjść z pomocą gdy dusza zagubiona
jest niepojęty w swojej mocy
majestatem śmierci drzewem życia
bramą niezwykłą do wieczności
goryczą smutku - Zmartwychwstania Radością
(Kargul Marianna)
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WIADOMOŚCI Z RATUSZA

MIĘDZYZDROJE – POWSTANĄ NOWE PARKINGI!
Miło jest nam poinformować, że Sejmik Województwa Zachodniopomorskiego przystał na wniosek zastępczyni burmistrza, Beaty Kiryluk, z dn. 20 października 2020 roku, w którym to burmistrz zwróciła się z prośbą o sprzedaż na
rzecz Gminy Międzyzdroje czterech działek, które Gmina chce przeznaczyć na budowę dodatkowych, ogólnodostępnych parkingów i tym samym zmniejszyć dokuczliwy deficyt miejsc parkingowych.
Przedmiotowe działki obejmują tereny
wzdłuż drogi wojewódzkiej, przy ulicach:
Nowomyśliwskiej od wiaduktu na wysokości Parku Miniatur do skrzyżowania
z ul. Wodziczki na wysokości Hotelu Wolin (dz.nr 381/4 i dz.nr 381/3); od ulicy
Wodziczki na wysokości Hotelu Wolin do
skrzyżowania z ul. Niepodległości - zjazd
w stronę działek ROD i Nadleśnictwa
Międzyzdroje (dz.nr 412/3 i 412/1).
Zgodnie z informacją udzieloną przez
Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich (ZZDW) w Koszalinie, oszacowano wartość 1m2 gruntu pod drogi
w wysokości około 95 złotych, co określa
sumaryczną wartość wymienionych wyżej działek na poziomie 2.722.605 zł.
Do naszego Urzędu wpłynęła bardzo
dobra wiadomość, że Sejmik Województwa Zachodniopomorskiego wyraził zgodę na sprzedaż wyżej opisanych terenów
dla naszej Gminy po preferencyjnej cenie
obniżonej do 1 zł + VAT za każdą z działek w zamian za wybudowanie przez nasz
Samorząd ogólnodostępnych parkingów.
- Jesteśmy szalenie zadowoleni z takiego obrotu sprawy. Budowa nowych miejsc
parkingowych jest dla nas bardzo ważna,
ponieważ od lat borykamy się z ogromnym
ich deficytem, co powoduje - szczególnie
w sezonie letnim - niezadowolenie, zarówno mieszkańców, jak i licznie odwiedzających nas turystów. Trudno wyobrazić sobie
dalszy rozwój turystyki w naszym mieście,
poprawę jakości życia mieszkańców bez
znalezienia nowych miejsc parkingowych.
To dopiero jednak początek, bo czeka
nas jeszcze konieczność zabezpieczenia
środków finansowych w budżecie Gminy
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na ich zaprojektowanie
i wybudowanie. Warto
będzie pomyśleć również
przy okazji o stworzeniu
sprawnego systemu informacji o lokalizacjach
parkingów i wolnych
miejscach postojowych
na nich. Konieczne będą
elektroniczne tablice informacyjne posadowione
z każdej wjazdowej strony
do naszej Gminy, jak i mobilne aplikacje internetowe pokazujące gdzie są
dostępne wolne miejsca
parkingowe. W ten sposób
dołożymy kolejną cegiełkę
do budowy prawdziwego
smart town – Międzyzdroje - roztacza przyszłościowe wizje burmistrz
Mateusz Bobek.
- Z tego miejsca chciałbym podziękować Marszałkowi i Sejmikowi Województwa Zachodniopomorskiego, za przychylność oraz p. Beacie
Kiryluk za inicjatywę. Ta decyzja, to dla nas
wspaniała wiadomość, tym bardziej, że marzy nam się również stworzenie parkingu
buforowego, na którym będzie można zostawiać swoje pojazdy, a do centrum dostawać się pieszo lub mini busami - podkreśla
burmistrz.
Wspomniane przez burmistrza parkingi buforowe służyć będą ograniczeniu
wjazdu samochodów do centrum miast
i w ten sposób rozwiążą problem deficytu

miejsc postojowych w strefach - zarówno na płatnych miejscach wyznaczonych
w ciągach ulic, jak też na chodnikach ulic
poza obszarem płatnego parkowania.
Takie parkingi funkcjonują bowiem na
obrzeżach strefy płatnego parkowania
i działają na zasadach parkingów typu
Park & Go (parkuj i idź).
Biuro Burmistrza
Gminy Międzyzdroje
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BAŁTYK w Międzyzdrojach powróci jeszcze piękniejszy
Perła architektoniczna Pomorza zmieni się w luksusowy apartamentowiec z historyczną restauracją SEEBLICK.
Dawny Bałtyk przeistacza się w Baltic

chitekturą i historią nie ma. Bałtyk będzie

Luxury Residence czyli luksusowy apar-

znów zachwycał i stanie się wizytówką

tamentowiec z indywidualnie zaprojek-

Międzyzdrojów – podkreśla właściciel Ar-

towanymi 37 apartamentami oraz strefą

kadiusz Zgorzelski. - Zaprojektowaliśmy

SPA & Wellness. Odtworzona zostanie

wszystko na najwyższym możliwym pozio-

także historyczna restauracja Seeblick

mie, łącznie z iluminacją nocną budynku.

(z niem. spojrzenie na morze).

Chcę by każdy przechodząc obok Bałtyku był

Bałtyk położony jest tuż przy zejściu

zachwycony,choć na chwilę przystanął w Se-

na plażę, zaledwie 50 metrów od morza.

eblick i spojrzał z tarasu na morze tak, jak to

Jest to inwestycja spółki Meritum Inve-

było 150 lat temu – dodaje właściciel.

stments ze Szczecina, za której obsługę
odpowiada spółka Asset Investment.

- Obecnie nad projektem pracują trzy
zespoły renomowanych architektów,tak by

który z kolei zapewnia nam właściwe tempo
prac. Zachowano tu wszystkie detale architektoniczne: od tworzonych na zamówienie
okien angielskich aż po wystrój i aranżację
wnętrz nawiązującą do najbardziej luksusowych rezydencji – mówi Michał Wąsik,
CFO Asset Investment.
- Jestem szczęśliwy, że tak piękny budynek, jak Bałtyk uzyskuje drugie życie, dzięki
czemu będzie mógł na co dzień zachwycać
zarówno naszych mieszkańców, jak i od-

Historia, która powróci
jeszcze piękniejsza
Obiekt wybudowano w 1870 roku

każdy cal budynku był przemyślany i dopracowany z należytą starannością. Obiekt jest
remontowany przez WW Building Poland,

wiedzjących nas turystów – podsumowuje
Burmistrz Międzyzdrojów Matusz Bobek.
Biuro Burmistrza
Międzyzdrojów

jako luksusowy Hotel Seeblick. Wizytówka miasta Międzyzdroje, zwana Perłą Bałtyku, jest elementem historycznej
zabudowy pensjonatowej promenady
nadmorskiej. Niepowtarzalna architektura, która wyróżnia się stylem i oryginalną
formą okrągłej kopuły. Tarasy z widokiem
na morze i niepowtarzalną architekturą
spowodowały, że był to najczęściej odwiedzany obiekt w Międzyzdrojach także
w czasie wojny, do roku 1993 budynek
działał jako Wojskowy Dom Wypoczynkowy Bałtyk po to, by obecnie zmienić
się w rezydencję o najwyższym możliwym standardzie.
- Tworzymy obiekt unikatowy w Europie,
drugiej takiej rezydencji,z tak oryginalną ar6
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SOŁECTWA

Dolina Trzciągowska - nasze wspólne dobro

Obszar miejscowości Wapnica przebiegający wzdłuż Doliny Trzciągowskiej stanowi atrakcyjny teren inwestycyjny dla
zabudowy rekreacyjnej i działalności turystycznej. Jakiekolwiek zamierzenia inwestycyjne muszą się jednak odbywać
z poszanowaniem istniejącego prawa i zasadami racjonalnego i odpowiedzialnego działania.
Biorąc to pod uwagę oraz ze względu
na uwarunkowania środowiskowe, wartości przyrodnicze, poszanowanie ładu
przestrzennego i zrównoważonego rozwoju, uwzględniając liczne głosy mieszkańców, jak i turystów, podjęto decyzję
objęcia wskazanego terenu miejscowym
planem zagospodarowania przestrzennego. Stosowna uchwała została przyjęta
jednogłośnie przez radnych na sesji Rady
Miejskiej w dniu 25 lutego 2021 r.
Zasadniczym celem sformułowania
ustaleń planu będzie usankcjonowanie
wykształconej już struktury funkcjonalno-przestrzennej, zabezpieczenie terenów otwartych przed niezgodną z prawem presją inwestycyjną. Sformułowane
zostaną stosowne ustalenia w zakresie
ochrony obszarów i obiektów wymagających ochrony, zabezpieczenia infrastruktury technicznej i inne wynikające z odrębnych przepisów.
Dolina Trzciągowska jest bowiem naszym wspólnym dobrem, pomimo tego,
że jej duża część należy do prywatnych
właścicieli, ponieważ stanowi naturalny
obszar zalewowy, który chroni przyległe
obszary przed powodzią. Znajduje się tutaj obszar ujęcia wody, które zaopatruje
mieszkańców nie tylko sołectwa Wapnica, ale również sąsiednich sołectw: Lubi-

na i Wicka (w tym Zalesia). Musimy pamiętać o tym, że jest to naturalny system
naczyń połączonych i zanieczyszczenie
wód powierzchniowych Doliny Trzciągowskiej poprzez nieodpowiedzialne
nawożenie odpadów na jego teren może
mieć negatywny wpływ na jakość wody
pitnej z tego ujęcia.
W ostatnim czasie obserwujemy nasilający się proceder nawożenia mas
ziemi na tereny działek, które ciągle
mają charakter użytków rolnych i są położone w rejonie Doliny Trzciągowskiej.
W związku z tym służby miejskie zintensyfikowały kontrole w tym obszarze
i działania administracyjne. Właściciele

działek są informowani, że składowanie
odpadów, nawet jeśli wyglądają jak urodzajna ziemia lub „czysty” piasek pochodzące z wykopów z terenów nadmorskich
inwestycji, na tak wrażliwym terenie musi
być zgodne z przepisami prawa, w tym
przede wszystkim z ustawą o odpadach.
Osobną kwestią jest utrzymywanie przez
właścicieli tych gruntów we właściwym
i niepogorszonym stanie rowów melioracyjnych. Apelujemy do właścicieli nieruchomości w tym szczególnym obszarze
o odpowiedzialność i racjonalne działanie.
Biuro Burmistrza
Gminy Międzyzdroje

Ruszył przetarg na budowę nowej remizy w Lubinie
Przypominamy, że Międzyzdroje znalazły się na liście Wojewody Zachodniopomorskiego inwestycji, które uzyskały dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Gmina otrzymała 1,1 mln złotych
na budowę Remizy strażackiej w Lubinie, na którą obecnie ruszył przetarg.
- Sytuacja w jakiej znajduje się remiza,
z jej bardzo wyeksploatowanym budynkiem, obniża szanse na w pełni skuteczne
działania. Szczególnym mankamentem jest
brak warunków do prawidłowego przecho-
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wywania posiadanego sprzętu, co wpływa
na jego awaryjność, a tym samym na bezpieczeństwo obsługiwanego (rozległego) terenu działania. To fantastyczna wiadomość,
że w nadchodzącym czasie będziemy mogli

to zmienić – mówił wcześniej burmistrz
Mateusz Bobek.
Zakres inwestycji obejmuje rozbiórkę
istniejącego budynku remizy OSP wraz
z ogrodzeniem i nawierzchnią, budowę
budynku remizy OSP wraz z centrum
szkolenia straży pożarnej wraz niezbędną
infrastrukturą oraz budowę miejsc postojowych, dróg wewnętrznych i chodników.
Termin rozpoczęcia prac przewidziany
został na kwiecień 2021 roku, koniec zaś
na czerwiec 2021 r.
Nie ma wątpliwości, że budowa nowej remizy w znacznym stopniu podniesie dyspozycyjność i gotowość bojową,
a tym samym bezpieczeństwo społeczności lokalnej oraz turystów licznie odwiedzających Międzyzdroje.
Całość inwestycji opiewa na 2,2 mln
złotych.
Biuro Burmistrza
Gminy Międzyzdroje
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Konsultacje
nowego
statutu Wicka
Zarządzeniem Nr 65/SEK/2021 z 17
marca 2021 roku burmistrz Mateusz
Bobek skierował projekt nowego
statutu sołectwa Wicko do konsultacji mieszkańców sołectwa. Projekt
jest oparty na statucie sołectwa
Wapnicy, który był wcześniej szeroko konsultowany.

We wprowadzeniu zapisów specyficznych dla sołectwa Wicko szczególny
wkład wniosła radna Grażyna Iwaszczyszyn. Przedkładany do konsultacji projekt
statutu dostosowuje jego dotychczasowe uregulowania do praktyki, a szczególnie w zakresie procedury wyborczej sołtysa i rady sołeckiej. Precyzyjnie wyposaża sołectwo Wicko w mienie, zgodnie
z wcześniejszymi decyzjami i uchwałami
rady miejskiej. W uzgodnieniu z sołtysem Wicka konsultacje przeprowadzone
zostaną w formie ankiety rozpowszechnionej wśród mieszkańców w terminie od
06.04.2021 r. do 12.04.2021 r.
Z treścią statutu można się zapoznać
na stronie BIP Urzędu Miejskiego w
Międzyzdrojach w zakładce Zarządzenia
Burmistrza/2021, jako załącznik do Zarządzenia Nr 65/SEK/2021 z 17 marca
2021, lub bezpośrednio kontaktując się
z sołtysem Marianem Buśko (tel.603620-079). Podobnie jeśli chodzi o ankiety, przy czym bardzo zachęcamy do wykorzystania formularzy ankiet zamieszczonych w tym Biuletynie. Wypełnione,
anonimowe ankiety prosimy wrzucić do
specjalnie zamontowanych i oznakowanych na czas konsultacji skrzynkach, które zamontowane zostaną na ogrodzeniu
siłowni plenerowej w Zalesiu i przy krzyżu na skrzyżowaniu ulicy Żwirowej i Kolonijnej w Wicku.
Ze względu na pandemię nie planujemy niestety spotkania konsultacyjnego.
W razie potrzeby zawsze możliwy jest
kontakt telefoniczny z sekretarzem Adamem Szczodrym (tel.601-702-593) lub
sołtysem Marianem Buśko (tel.603-620079).
Zachęcam Wszystkich uprawnionych
Mieszkańców Wicka do aktywnego
udział w procedurze konsultacyjnej i wypełnienia ankiet konsultacyjnych.
Adam Szczodry
Sekretarz Gminy
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Załącznik nr 1 do zarządzenia

Nr 65/SEK/2021 Burmistrza Międzyzdrojów z dnia 17 marca 2021 r.

Ankieta konsultacyjna
w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami sołectwa Wicko
w sprawie nowego statutu sołectwa Wicko

Treść pytania:

,,Czy jesteś za przyjęciem nowego Statutu Sołectwa Wicko w treści
przedstawionej w załączniku nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Nr 65/
SEK/2021 z dnia 17.03.2021 r.”
A) Jestem za

B) Jestem przeciw
Uwagi i proponowane zmiany:
……………………………………………........................................…………....……………………………………..
……………………………………………........................................…………....……………………………………..
……………………………………………........................................…………....……………………………………..
……………………………………………........................................…………....……………………………………..
……………………………………………........................................…………....……………………………………..
Uwaga!
Wyrażenie opinii polega na umieszczeniu znaku ,,X” w odpowiedniej rubryce przy
odpowiedzi. Zaznaczyć można tylko jedną odpowiedź.

INFORMATOR MIĘDZYZDROJSKI NR 3/2021

Z PRAC RADY MIEJSKIEJ

Uchwały Rady Miejskiej
Podczas XXXII Sesji Rady Miejskiej w Międzyzdrojach w dniu 25.02.2021r. podjęto następujące uchwały:
UCHWAŁA NR XXXII/384/21
w sprawie zmiany budżetu i zmian
w budżecie na rok 2021
W niniejszej uchwale proponuje się
zwiększenie dochodów o kwotę 12 769 zł
i zwiększenie wydatków na kwotę 765
028,41 zł. Dochody zwiększa się o kwotę 12 769 zł (dochody bieżące). Wydatki zwiększa się o kwotę 795 808,41 zł
(wydatki bieżące 614 248,41 zł, wydatki majątkowe 181 560 zł) i zmniejsza
się o kwotę 30 780 zł (wydatki bieżące).W związku z powyższymi zmianami
zwiększa się planowany deficyt budżetu
gminy o kwotę 752 259,41 zł i wynosi
16 967 868,77 zł, który zostanie pokryty
przychodami pochodzącymi z wolnych
środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu,
wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie
10 805 188,93 zł, z pożyczek w kwocie
2 700 000 zł, z niewykorzystanych środków pieniężnymi wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi
zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 3 431 442,15 oraz z niewykorzystanych środków pieniężnych wynikających
z rozliczenia środków określonych w art.5
ust.1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację
programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 31 237,69 zł.

UCHWAŁA NR XXXII/385/21
w sprawie zmiany uchwały
Nr XXIX/340/20 Rady Miejskiej
w Międzyzdrojach 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
budżetu Gminy Międzyzdroje w 2021 r.”,
treść załącznika nr 9 „Dotacje celowe
udzielone w 2021 r. na zadania własne
gminy realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych”, treść załącznika nr 13 „Dochody
i wydatki budżetu Gminy Międzyzdroje
w 2021 r. planowane na podstawie art.
6 r ustawy z dnia 13 września 1996 r.
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o utrzymaniu czystości i porządku w gminach” oraz dodaje się załącznik nr 19
„Dotacje celowe udzielone z budżetu
Gminy Międzyzdroje na zadania własne
gminy realizowane przez podmioty należące do sektora finansów publicznych
w 2021 r.” Zmiany w załącznikach wynikają z uchwał w sprawie zmiany budżetu
i zmian w budżecie na rok 2021.

UCHWAŁA NR XXXII/386/21
w sprawie zmiany uchwały
Nr XXIX/357/20 Rady Miejskiej
w Międzyzdrojach z dnia 17 grudnia
2020 r. w sprawie 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 XXXII/387/21
w sprawie uchwalenia miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego gminy Międzyzdroje, obejmującego obszar położony w CENTRUM
PROMENADY w obrębie geodezyjnym
miasta Międzyzdroje, w rejonie granicy
lądowo-morskiej gminy Międzyzdroje
oraz na odcinku pomiędzy ulicami Bohaterów Warszawy, Promenady Gwiazd,
Romualda Traugutta, Tysiąclecia Państwa Polskiego, Ignacego Krasickiego,
Krótką, Gryfa Pomorskiego, Adama
Mickiewicza, Rybacką
W projekcie planu ustalono przede
wszystkim przeznaczenie poszczególnych terenów funkcjonalnych, zasady
ochrony i kształtowania ładu przestrzennego, zasady kształtowania zabudowy
i zagospodarowania terenu oraz wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni
publicznych, zasady ochrony środowiska,
przyrody i krajobrazu kulturowego, zasady dotyczące zagospodarowania terenów i obiektów podlegających ochronie
na podstawie przepisów odrębnych, zasady ochrony dziedzictwa kulturowego
i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej, zasady modernizacji, rozbudowy
i budowy systemów komunikacji, zasady
modernizacji, rozbudowy i budowy sys-

temów infrastruktury technicznej, zasady i warunki scalania oraz podziałów
nieruchomości, a także zasady dotyczące
sposobu i terminu tymczasowego zagospodarowania terenu. Przyjęcie „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Międzyzdroje, obejmującego obszar położony w CENTRUM
PROMENADY w obrębie geodezyjnym
miasta Międzyzdroje, w rejonie granicy
lądowo-morskiej gminy Międzyzdroje
oraz na odcinku pomiędzy ulicami Bohaterów Warszawy, Promenady Gwiazd,
Romualda Traugutta, Tysiąclecia Państwa
Polskiego, Ignacego Krasickiego, Krótką,
Gryfa Pomorskiego, Adama Mickiewicza,
Rybacką” – w zakresie obejmującym tereny będące przedmiotem rozstrzygnięcia
nadzorczego Wojewody Zachodniopomorskiego P-1.4131.58.2020.EM z dnia
20 lutego 2020 r., nie wywołuje skutków
finansowych związanych z realizacją zadań z zakresu infrastruktury technicznej
należących do zadań własnych gminy.
Realizacja omawianego projektu planu
może przynieść w przyszłości dochód
Gminie Międzyzdroje z tytułu wzrostu
podatków od nieruchomości budynkowych.

UCHWAŁA NR XXXII/388/21
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębów
Wapnica, Wicko i Woliński Park
Narodowy, gmina Międzyzdroje
Przeprowadzona analiza potwierdziła zasadność przystąpienia do sporządzenia
planu miejscowego oraz zgodność przewidywanych rozwiązań planistycznych
z ustaleniami Studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Międzyzdroje, przyjętego Uchwałą Nr XLV/482/18 Rady
Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 14
czerwca 2018 r. Do sporządzenia planu
przystępuje się w celu sformułowania
ustaleń sankcjonujących wykształconą
już strukturę funkcjonalno-przestrzenną
miejscowości uwidocznioną w studium
oraz w celu zabezpieczenia terenów
otwartych przed presją inwestycyjną.
Ponadto w planie uwzględnione zostaną
ciąg dalszy na str. 10 - 11
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uwarunkowania środowiskowe, przyrodnicze, historyczno-kulturowe, infrastrukturalne i sformułowane zostaną
stosowne ustalenia w zakresie ochrony
obszarów i obiektów wymagających takiej ochrony, w zakresie rozwoju i zabezpieczenia infrastruktury technicznej
i inne wynikające z przepisów odrębnych.

UCHWAŁA NR XXXII/389/21
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż
nieruchomości
W związku z wnioskiem właścicieli nieruchomości przyległej do działek gminnej
o nabycie terenu na poprawienie warunków zagospodarowania posiadanej nieruchomości, proponuje się przeznaczyć
do sprzedaży w trybie przetargu ustnego
ograniczonego do właścicieli i użytkowników wieczystych nieruchomości przyległych.

UCHWAŁA NR XXXII/390/21
w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości
W związku z wnioskiem współwłaścicieli
posesji położonej przy ul. Niepodległości
20 w Międzyzdrojach, zainteresowanych
zawarciem kolejnej umowy dzierżawy terenu przyległego do ww. posesji, stanowiącego działkę nr 377, obręb 19 miasta
Międzyzdroje, o pow. 326m2, z przeznaczeniem na ogródek przydomowy,
proponuje się podjęcie przedmiotowej
uchwały.
UCHWAŁA NR XXXII/391/21
w sprawie wyrażenia zgody na
wniesienie aportem nieruchomości do
spółki „Międzyzdrojskie Towarzystwo
Budownictwa Społecznego” spółka
z ograniczoną odpowiedzialnością
w Międzyzdrojach
W związku z wnioskiem spółki gminnej
„Międzyzdrojskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Międzyzdrojach
o wniesienie aportem do spółki nieruchomości położonej przy ulicy Myśliwskiej
w Międzyzdrojach, stanowiącej działkę
nr 100/2, obręb 19, o powierzchni 1778
m², proponuje się podjęcie przedłożonego projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie aportem nieruchomości do spółki „Międzyzdrojskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego”
spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
w Międzyzdrojach.
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UCHWAŁA NR XXXII/392/21
w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości oraz na odstąpienie od obowiązku przetargowego
trybu zawarcia umowy dzierżawy
W związku z wnioskiem spółki realizującej inwestycję Wave Apatments
w Międzyzdrojach, na działkach nr 446/1
i 446/2 obręb 20 miasta Międzyzdroje,
oraz działce 195 obręb 16 miasta Międzyzdroje, o wydzierżawienie terenu
stanowiącego część działki nr 61, obręb
20 miasta Międzyzdroje o powierzchni
98m2, w celu promocji realizowanej inwestycji (reklama), proponuje się przeznaczyć ww. część działki do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym na
okres do 4 lat.

UCHWAŁA NR XXXII/393/21
w sprawie zmiany Uchwały
Nr XL/383/2013 Rady Miejskiej
w Międzyzdrojach z dnia 28 maja 2013r.
w sprawie ustalenia minimalnych stawek czynszu za dzierżawę nieruchomości położonych na terenie
Gminy Międzyzdroje
Proponuje się podjęcie przedmiotowej
uchwały w związku z koniecznością ustalenia minimalnych stawek czynszu na
dzierżawę terenów plaży oraz pomieszczeń w budynku wielofunkcyjnym przy
ul. Kolejowej 33 w Międzyzdrojach (budynek dawnego Gimnazjum).
UCHWAŁA NR XXXII/394/21
w sprawie zmiany uchwały
Nr X/106/19 Rady Miejskiej
w Międzyzdrojach
z dnia 30 maja 2019 r.
Pomoc w formie usług opiekuńczych lub
specjalistycznych usług opiekuńczych
w myśl art. 50 cytowanej ustawy przysługuje osobie samotnej, która z powodu
wieku, choroby lub innych przyczyn, wymaga pomocy innych osób, a jest jej pozbawiona. Usługi opiekuńcze mogą być
przyznane również osobie, która wymaga
pomocy innych osób, a rodzina, a także
wspólnie niezamieszkujący małżonek,
wstępni, zstępni nie mogą takiej pomocy zapewnić. Zgodnie z art. 50 ust. 6 cytowanej ustawy – „rada gminy określa,
w drodze uchwały, szczegółowe warunki przyznawania i odpłatności za usługi
opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych
usług opiekuńczych dla osób z zaburze-

niami psychicznymi, oraz szczegółowych
warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również
tryb ich pobierania”. Zmiana uchwały Nr
X/100/19 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 30 maja 2019 r. wprowadza
podwyższenie wysokości stawki za jedną
godzinę usług opiekuńczych o 3,00 zł
w dni robocze i o 6,00 zł w dni wolne od
pracy, niedziele i święta. Ponadto zakłada podwyższenie wysokości odpłatności
za usługi opiekuńcze dla osób posiadających krewnych zobowiązanych do alimentacji w miejscu zamieszkania oraz dla
osób, zamieszkujących w wieloosobowym gospodarstwie domowym o 10 %.
UCHWAŁA NR XXXII/395/21
w sprawie ustalenia Strefy Płatnego
Parkowania oraz ustalenia wysokości
stawek i sposobu pobierania opłat za
parkowanie pojazdów samochodowych
na drogach publicznych – gminnych
w granicach administracyjnych miasta
Międzyzdroje
Uzasadnienie dla nowego projektu
uchwały wynika z zapełnienia pojazdami obszaru Strefy Płatnego Parkowania,
w tym odsetek miejsc wolnych w okresie
całorocznym, w centrum miasta, w godzinach największego zatłoczenia, który
przekracza 90 %. W związku z powyższym, zasadne jest objęcie tej części
miasta całoroczną SPP (PI). Również
brak regulacyjnego działania ceny, tj.
nieuwzględnienie wpływu inflacji przy
ustalaniu stawek za parkowanie w obszarze całej Strefy Płatnego Parkowania, ma
wpływ na zatłoczenie SPP w części nadmorskiej miasta. Dodatkowo wprowadzana jest Międzyzdrojska Karta Mieszkańca, która będzie uprawniać do określonych ulg w zakresie parkowania w SPP.
Mając powyższe na uwadze oraz znaczną
ilość proponowanych zmian, obecnie
obowiązująca uchwała w sprawie funkcjonowania Strefy Płatnego Parkowania
wymaga zastąpienia nową uchwałą.

UCHWAŁA NR XXXII/396/21
w sprawie rozpatrzenia petycji
dotyczącej podjęcia uchwały
w przedmiocie szczepień
na chorobę Covid-19
wywoływaną przez wirus
SARS-CoV-2
W dniu 15.12.2020 pod sygnaturą akt
2020/12/15/15649 wpłynęła do Przewodniczącego Rady Miejskiej w Mię-
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Z PRAC RADY MIEJSKIEJ
dzyzdrojach petycja opatrzona datą 14
grudnia 2020 r. o brzmieniu:
„Działając zgodnie z art 63 Konstytucji
RP oraz ustawą z dnia 11 lipca 2014 r.
o petycjach dających prawo do składania petycji w interesie publicznym, a także
art. 18b ustawy o samorządzie gminnym,
wzywam Radę Miejską w Międzyzdrojach
do rozpatrzenia niniejszej petycji i pilnego
przyjęcia uchwały o treści następującej:
Zgodnie z art. 33 Konstytucji RP wszyscy
są wobec prawa równi. Wszyscy mają prawo do równego traktowania przez władze
publiczne. Nikt nie może być dyskryminowany w życiu politycznym, społecznym lub
gospodarczym z jakiejkolwiek przyczyny.
W związku z powyższym za niedopuszczalne uważamy jakiekolwiek działania władz
międzynarodowych, krajowych czy lokalnych wykluczające społecznie mieszkańców miasta i gminy Międzyzdroje z powodów rasowych, religijnych, medycznych czy
sanitarnych. Przez działania rozumiemy regulacje prawne, a także wywieranie medialnej czy społecznej presji na urzędników czy
funkcjonariuszy, przedsiębiorców, lokalne
społeczności czy wspólnoty wyznaniowe,
zachęcające do jakiejkolwiek formy segregacji mieszkańców miasta i gminy Międzyzdroje. Jednocześnie przed rozpoczęciem
zapowiadanych przez Rząd RP masowych
szczepień na chorobę COVID-19 wywoływaną przez wirusa SARS-CoV-2, planowanych od 2021r., których eksperymentalnymi biorcami mają być także mieszkańcy
miasta i gminy Międzyzdroje, uznajemy za
zasadne i nieodzowne, by Rząd RP uzyskał
pisemne gwarancje ze strony producentów
szczepionek, że w przypadku jakichkolwiek
powikłań są oni gotowi przyjąć i ponieść
wszelkie koszta prawne i finansowe wystąpienia niepożądanych odczynów poszczepiennych. Stanowisko to uzasadniamy
artykułem 39 Konstytucji RP zabraniającej
poddawania obywateli eksperymentom naukowym, w tym medycznym, bez dobrowolnie wyrażonej zgody.”
Zgodnie z art. 2 ust. 3 ustawy o petycjach, przedmiotem petycji może być
żądanie, w szczególności zmiany przepisów prawa, podjęcia rozstrzygnięcia lub
innego działania w sprawie dotyczącej
podmiotu wnoszącego petycję, życia
zbiorowego lub wartości wymagających szczególnej ochrony w imię dobra
wspólnego, mieszczących się w zakresie
zadań i kompetencji adresata petycji.
W związku z powyższym petycja została
przekazana do Komisji Skarg, Wniosków
i Petycji. Posiedzenie wyżej wymie-
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nionej Komisji odbyło się 4.02.2021 r.
W wyniku dokonanej analizy Komisja
Skarg, Wniosków i Petycji stwierdziła, że
podjęcie uchwały w brzmieniu przedstawionym w petycji wykracza poza zakres
działania Rady Miejskiej, która jako organ
władzy publicznej, działa na podstawie
i w granicach prawa. Trzeba zaznaczyć,
że problematyka ochrony zdrowia należy
ogólnie rzecz biorąc do zadań własnych
gminy zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt. 5 ustawy o samorządzie gminnym, zatem pismo
spełnia formalne wymagania odnoszące
się do petycji. Jednakżenie oznacza to,
iż samorząd gminny jest właściwym adresatem wszelkich postulatów petycji
dot. Działania służby zdrowia oraz ich
uwarunkowań prawnych. Przeciwnie: samorząd gminny posiada bardzo niewielki
zakres kompetencji, a w konsekwencji
wpływ na działanie powszechnej opieki zdrowotnej. Polityka zdrowotna jest
kreowana w największym stopniu przez
Rząd oraz NFZ, w mniejszym stopniu
również samorządy wojewódzkie i powiatowe. Sprawa podniesiona w petycji
znajduje się poza wszelkim wpływem
i kompetencjami samorządu gminnego
i jak wynika z samego sformułowania petycji ewentualnie to Rząd RP albo nawet
Unia Europejska jako zawierająca umowy
z producentami szczepionek przeciwko
wirusowi SARS-CoV-2 mógłby potencjalnie spełnić postulat zawarty w petycji.
Gmina Międzyzdrojenie uczestniczyła
w negocjacjach z producentami szczepionek przeciwko wirusowi SARS-CoV-2,
nie miała i nie może mieć najmniejszego
wpływu na te negocjacje i treść zawieranych umów. Ponadto komisja skarg,wniosków i petycji podkreśla, że szczepienia
przeciwko SARS-CoV-2 mają charakter
dobrowolny. Dodatkowo składający petycję powołał się na Konstytucję RP, która jest aktem prawnym najwyższej rangi
w naszym kraju i żadna Rada Miejska nie
ma kompetencji by swoimi uchwałami
powielać Konstytucję RP lub próbować
wprowadzać zapisy niezgodne z ustawą
zasadniczą. Składający petycję przywołując zapisy konstytucyjne tj. art. 33 oraz
art. 39 Konstytucji RP sam potwierdził,
że Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej
gwarantuje wszystkim zasadę równości
oraz to, że bez dobrowolnej zgody nie
będą na obywatelach przeprowadzane eksperymenty medyczne. W związku z powyższymi argumentami Komisja
Skarg, Wniosków i Petycji uznała petycję
za bezzasadną. Rada Miejska w Międzyz-

drojach po przeanalizowaniu zebranych
w sprawie materiałów, jak również po
wysłuchaniu wniosków Komisji Skarg,
Wniosków i Petycji postanowiła uznać
petycję za bezzasadną podzielając i przyjmując za własne ustalenia, argumentację
oraz stanowisko przedstawione przez
Komisję Skarg, Wniosków i Petycji.
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

11

AKTUALNOŚCI

RUSZYŁY AUKCJE CHARYTATYWNE DLA ROMANA JADANOWSKIEGO
Prosimy o udostępnienie informacji na
swoim profilu Facebook.
Informujemy, że od 1 marca 2021 r. ruszyły aukcje charytatywne na Facebooku na
grupie prywatnej pod hasłem: „Razem dla
Romana” https://www.facebook.com/
groups/128278155802149, stworzonej
dla Romana Jadanowskiego, z których
dochód w całości zostanie przeznaczony
na jego leczenie i rehabilitację. Podczas
aukcji będzie można nabyć m.in. vouchery, piłki z autografami, książki, płyty, obrazy, telefony, tablet, lampy, kubki, proporzec, ryngraf oraz coin. Osoba, która
zaoferuje najkorzystniejszą kwotę zobowiązana jest, odbierając przedmiot aukcji,

potwierdzić dokonanie wpłaty darowizny
na subkonto Międzyzdrojskiego Stowarzyszenia „Rodzina” 37 9383 0007 4211
1269 2000 0010 z dopiskiem: Darowizna – ROMAN JADANOWSKI. Zapraszamy do czynnego udziału w aukcjach.
Serdecznie dziękujemy darczyńcom za

ofiarowane przedmioty oraz za wpłacanie
darowizn na subkonto Międzyzdrojskiego Stowarzyszenia „Rodzina”. Na chwilę obecną jest to kwota 3.750 zł, która
w całości zostanie przeznaczona na leczenie i rehabilitację pana Romana. Niestety, kwota jest niewystarczająca, dlatego
wciąż zachęcamy do wpłacania datków
na subkonto Międzyzdrojskiego Stowarzyszenia „Rodzina” Wapnica, ul. Jodłowa
3, 72-500 Międzyzdroje 37 9383 0007
4211 1269 2000 0010 z dopiskiem: Darowizna – ROMAN JADANOWSKI oraz
do przekazywania darowizn rzeczowych
(bonów, karnetów, wejściówek, przedmiotów), które zostaną przeznaczone na
aukcje internetowe lub kiermasz rozmaitości.
Bibliotekarze

„Mała książka – wielki człowiek”
Miejska Biblioteka Publiczna w Międzyzdrojach kontynuuje udział w ogólnopolskiej kampanii „Mała książka – wielki
człowiek”. Zapraszamy dzieci urodzone
w latach 2015-2018 r. wraz z opiekunami prawnymi do uczestnictwa w tej
wyjątkowej i bezpłatnej akcji. Załóż maluchowi kartę biblioteczną i wypożyczaj
książki dla dzieci. Przedszkolaki i trzylatki, które już mają kartę biblioteczną
lub uczestniczyły w poprzedniej edycji
projektu, też biorą udział w akcji. Kampania zachęca rodziców do odwiedzania
bibliotek i codziennego czytania z dzieckiem. Każdy przedszkolak lub trzylatek,
który przyjdzie do biblioteki, otrzyma
w prezencie Wyprawkę Czytelniczą,
a w niej: książkę „Pierwsze wiersze dla…”
lub „Pierwsze czytanki dla…” oraz Kartę
Małego Czytelnika. Za każdą wizytę w
bibliotece zakończoną wypożyczeniem
książek z księgozbioru dziecięcego Mały
12

Czytelnik otrzyma naklejkę, a po zebraniu
dziesięciu zostanie uhonorowany imiennym dyplomem potwierdzającym jego
czytelnicze zainteresowania oraz nagrodą. W wyprawce znajdą coś dla siebie
także rodzice. „Książką połączeni, czyli
o roli czytania w życiu dziecka” lub „Książką połączeni, czyli przedszkolak idzie do
biblioteki” to broszury informacyjne, przypominające o korzyściach wynikających
z czytania dzieciom oraz podpowiadające,
skąd czerpać nowe inspiracje czytelnicze.
Dzięki akcji dziecko pozna ważne miejsce
na czytelniczej mapie dzieciństwa (bibliotekę) i zostanie pełnoprawnym uczestnikiem życia kulturalnego.
Wyprawki Czytelnicze dla przedszkolaków i trzylatków można odebrać w prawie 3 tys. bibliotek na terenie całej Polski.
Więcej informacji o projekcie znajduje
się na stronie: www.wielki-czlowiek.pl.
Akcja nawiązuje do kampanii proczytel-

niczych realizowanych na całym świecie,
a zapoczątkowanych w 1992 r. przez brytyjską fundację BookTrust. Projekt jest
finansowany ze środków Ministerstwa
Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
Mamy nadzieję, że już niedługo kolejne dzieci rozpoczną swoją przygodę
z książką i czytaniem, i wraz z rodzicami
staną się stałymi bywalcami biblioteki!
Zachęcamy do odwiedzenia strony
kampanii www.wielki-czlowiek.pl
Bibliotekarze
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OŚWIATA I KULTURA

WOŚP podsumowana

REKRUTACJA

Sztab Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, działający przy Międzynarodowym Domu
Kultury, zebrał podczas 29. Finału WOŚP w dniu 31 stycznia 2021 r. kwotę w wysokości
42.275,62 zł. Hasło tegorocznego 29. Finału WOŚP 2021 brzmiało: „FINAŁ Z GŁOWĄ”.

w Międzyzdrojach
na rok szkolnym 2021/2022

W tym roku Fundacja skupia się na zakupie sprzętu dla laryngologii, otolaryngologii
i diagnostyki głowy. Jest to już drugi Finał
WOŚP
dedykowany
laryngologii. W związku z rozporządzeniem Ministra Zdrowia
w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej stanu
epidemii finał nie mógł odbyć
się tak jak co roku. Wolontariusze gorących serc zabezpieczeni
w maseczki i rękawiczki wyszli na miasto z puszkami. Można było ich spotkać
w Wapnicy, Lubinie oraz na terenie miasta
Międzyzdroje. Licytacje w tym roku odbywały
się za pośrednictwem portalu aukcyjnego allegro. Nasz sztab przygotował aukcje, w których
mogli uczestniczyć ludzie z całej Polski i zagranicy. Datki na rzecz WOŚP można było wpła-

cać również elektronicznie za pośrednictwem
eSkarbonki. W związku z prowadzonymi zasadami bezpieczeństwa w celu zapobiegania
rozprzestrzeniania się koronawirusa COVID-19 wspólnie odnaleźliśmy się w nowej, trudnej
rzeczywistości i razem wsparliśmy 29. Finał WOŚP. Sztab 29.
Finału WOŚP działający przy
MDK pragnie jeszcze raz podziękować z całego serca za wielką
pomoc wszystkim wolontariuszom,
szkołom, organizacjom, instytucjom, stowarzyszeniom, harcerzom, osobom, które
przekazały przedmioty na aukcję oraz osobom, które czynnie brały dział w trakcie 29.
Finału WOŚP. Siema!
Sztab WOŚP #3351
działający przy MDK

POCIĄG DO KSIĄŻKI – KSIĄŻKA DO POCIĄGU

P R Z YS TA N E K B I B L I OT E K A
Z okazji Światowego Dnia Książki i Praw
Autorskich Stowarzyszenie Bibliotekarzy
Polskich Koło nr 19 oraz Miejska Biblioteka
Publiczna w Międzyzdrojach zapraszają na
kiermasz „Pociąg do książki – książka do
pociągu. Przystanek Biblioteka”. Kiermasz
odbędzie się 23 kwietnia 2021 r. (piątek)
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w bibliotece od godz. 10:00 do 18:00. Książki
będzie można kupić za symboliczną kwotę
od 1-10 zł! Dochód z kiermaszu zostanie
przeznaczony za zakup nowych książek do
biblioteki. Kiermasze książek, głównie nasz
wakacyjny kiermasz „Książka za 1 zł”, od
lat cieszą się ogromnym zainteresowaniem

DO ŻŁOBKA MIEJSKIEGO

Wnioski o przyjęcie dziecka do
żłobka dla dzieci należy składać
w godzinach 1200 – 1300
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
mieszkańców i turystów, którzy mogą kupić
podręczniki szkolne, bajki, lektury, kryminały,
beletrystykę… Przez cały rok gromadzimy
od mieszkańców książki, które im są już nie
potrzebne. Kiermaszowi od lat przyświeca
reguła: Co dla niektórych jest zbędną lekturą
dla innych okazuje się cennym „białym
krukiem”. Jest to również doskonała forma
propagowania czytelnictwa – na książkę za
1 zł przecież stać każdego.
Bibliotekarze
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OGŁOSZENIA, SPORT

Ha l owe Mi s t r zo s t wa Wo j ewó d z t wa L D K
Zawodniczki i zawodnicy Akademii Lekkoatletycznej Międzyzdroje sprawdzili swoją formę podczas Halowych Mistrzostw
Województwa „Lekkoatletyka dla Każdego”, które odbyły się 6 marca 2021 r.
w hali lekkoatletycznej przy ul. Litewskiej
w Szczecinie. Łącznie nasza reprezentacja zdobyła 4 medale: złoty medal – Zosia Stefańska (2009) w skoku w wzwyż 125cm, brązowy medal – Faustyna Kmera
(2010) w skoku wzwyż - 110cm, brązowy
medal – Piotr Soiński (2007) w biegu na
60m-8,37s., brązowy medal – Dawid
Małolepszy (2006) – w skoku w dal-4,75m. Na uwagę zasługują wyniki Hanny Wołkow (2008) w biegu na 60m-8,90s.

(4. miejsce) oraz Weroniki Ilczenko (2008)
w skoku wzwyż-125cm (5. miejsce). Pozostali zawodnicy często ustanawiali nowe
rekordy życiowe. Kolejne zawody odbędą

się w połowie kwietnia na stadionie.
Wyjazd na zawody sfinansowano
z budżetu Gminy Międzyzdroje.
Zarząd AL Międzyzdroje

Kolejny udany występ zawodniczek UKS CHROBRY Międzyzdroje!
Oliwia Osińska, po wygraniu wojewódzkiego turnieju kwalifikacyjnego kadetek,
wzięła udział w ogólnopolskim turnieju
kadetek (13-14lat) w Krakowie 05-07.03.
Oliwia w grach grupowych wygrała jeden pojedynek, a drugi o wyjście z grupy
niestety minimalnie przegrała. To kolejny
turniej na najwyższym szczeblu, gdzie zawodniczka zbiera kolejne doświadczenia
i przygotowanie do najważniejszego turnieju czyli Mistrzostw Polski, które odbędą się w maju.
Magda Idzik, Martyna Falkowska i Zosia Kochanek to zawodniczki międzyzdrojskiego klubu, które w niedzielę 07.03
wzięły udział w wojewódzkim turnieju
kwalifikacyjnym młodziczek (11-12lat).
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Magda Idzik (12 lat) po bardzo wyrównanej grze w finale przegrała 2:3 z koleżanką ze Szczecina i zajęła super drugie
miejsce.
Martyna Falkowska (11lat) po zaciętych pojedynkach i tych wygranych
i przegranych ostatecznie zajęła 7. bardzo
dobre miejsce.
Udział Zosi Kochanek (9 lat) był debiutem w kategorii starszej, udany bo 9. miejsce w kategorii z dziewczynkami o 2-3
lata starszymi był super doświadczeniem,
które zaowocuje w przyszłości.
Wyjazd na zawody został sfinansowany dzięki dotacji z urzędu Miasta Międzyzdroje.
Zarząd UKS CHROBRY
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OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE
Zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu
zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Międzyzdroje dla działek o numerach geodezyjnych: 80, 81, 257/1, 257/2 i 299 obręb 20
Międzyzdroje, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach: od 22 marca 2021 r. do 12 kwietnia 2021
w siedzibie Urzędu Miejskiego w Międzyzdrojach, ul. Książąt Pomorskich 5, 72-500 Międzyzdroje w godzinach: od
900 do 1400, po wcześniejszym umówieniu się telefonicznie
(tel. 91 32 75 651).
Informuję również, że w dniach od 22 marca 2021 r.
do 12 kwietnia 2021 r. projekt ww. zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Międzyzdroje wraz z prognozą oddziaływania
na środowisko, dostępny będzie na stronie internetowej BIP
Urzędu Miejskiego w Międzyzdrojach w dziale Informacje/
Ogłoszenia/Obwieszczenia.
Dyskusja publiczna nad przyjętymi, w projekcie zmianami
studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Międzyzdroje, rozwiązaniami odbędzie się
w dniu 07 kwietnia 2021 r. (środa), w siedzibie Urzędu Miejskiego w Międzyzdrojach - w sali konferencyjnej, o godz.
1500, podczas której mogą być zadawane pytania i będzie
można składać uwagi, zgodnie z art. 8d ww. ustawy opizp.

Zgodnie z art. 11 pkt 8, w nawiązaniu do art. 8c i art.
27 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz art. 39, ust. 1 pkt. 3 i art. 40, w nawiązaniu do
art. 41 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku
i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, każdy,
kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie ww. zmiany
studium, czy prognozie oddziaływania na środowisko, może
wnieść uwagi.
Uwagi należy składać w formie papierowej na piśmie
lub elektronicznej, w tym za pomocą środków komunikacji
elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej lub
formularzy zamieszczonych przez organ sporządzający projekt tego dokumentu w Biuletynie Informacji Publicznej na
swojej stronie podmiotowej, do Burmistrza Międzyzdrojów,
z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej, adresu zamieszkania albo siedziby oraz oznaczenia
nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym
terminie do dnia 07 maja 2021 r.
Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych
osobowych została opublikowana na stronie internetowej
https://bip.miedzyzdroje.pl/artykul/obowiazek-informacyjny-zgodny-z-rodo oraz w siedzibie Administratora.
Mateusz Bobek
Burmistrz Międzyzdrojów

Nie dokarmiaj dzikich zwierząt!
Burmistrz Międzyzdrojów Mateusz Bobek, apeluje do mieszkańców o niedokarmianie dzikich zwierząt odpadami powstającymi
w gospodarstwach domowych tj. resztkami żywności oraz o niedokarmianie ptactwa poza okresem surowej zimy.
Tereny miejskie, ludzkie osiedla i posesje sąsiadują z polami, lasami i łąkami.
Zwierzęta zwykle stronią od ludzi i ich
towarzystwa, czasem wręcz przeciwnie.
Wiele gatunków szybko zorientowało się,
że obecność ludzi oznacza łatwą dostępność atrakcyjnego żeru. W jego poszukiwaniu chętnie penetrują tereny miejskie,
czyniąc duże szkody w zieleńcach, trawnikach czy placach zabaw, stwarzając
przy tym zagrożenie dla ludzi. Żywiące
się odpadkami zwierzęta, bardzo często
zjadają nie tylko resztki pożywienia zostawione przez ludzi, ale także ich opakowania, gdyż atrakcyjnie pachną. Kończy
się to często tragicznie dla zwierząt.
Niestety istnieje całkiem liczna rzesza
mieszkańców naszej gminy, która celowo
wyrzuca resztki jedzenia z myślą o zwierzętach. Bardzo często ludźmi tymi kieruje mylne przekonanie, iż zwierzęta należy
dokarmiać by pomóc przetrwać im np.
zimę. W tych szczególnych przypadkach
są one profesjonalnie dokarmiane przez
leśników i myśliwych.
Ogromnie ważną sprawą jest dbałość
o to, by skoszona trawa, owoce, resztki
pożywienia, obierki oraz inne odpady organiczne i komunalne były kompostowane wyłącznie w miejscach zamkniętych,
niedostępnych dla zwierząt. Odpady komunalne także winny być przechowywa-
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ne w zamkniętych pojemnikach, odpornych na przewrócenie i otwarcie przez
zwierzęta.
Musimy wyeliminować dokarmianie
jakichkolwiek zwierząt, zarówno celowe,
jak i przypadkowe, poprzez wyrzucanie
odpadów żywnościowych w łatwo do-

stępnych dla dzików miejscach. Duża dostępność łatwego żeru, skutkuje zwiększoną rozrodczością, a ta przy niskiej
śmiertelności doprowadza do szybkiego
i nadmiernego wzrostu liczebności populacji zwierząt.
Dziki są zwierzętami wszystkożernymi, które chętnie zjadają resztki ludzkiego pożywienia. Nie wyrzucajmy odpadków pożywienia w miejscach do tego
nieprzeznaczonych!

Wszystkie incydenty, polegające na
penetracji przez dziki terenów miejskich
prosimy zgłaszać do Straży Miejskiej pod
numerem telefonu 91 327 56 40.
Ptaki można dokarmiać, ale najlepiej
czynić to w czasie zimy. Prawidłową
karmą dla ptaków są zboża, ziarna, np.
kasza, płatki owsiane, nasiona słonecznika, dyni, kukurydza. Niektóre gatunki
chętnie spożywają tłuszcz zwierzęcy np.
w postaci surowej słoniny. Pod żadnym
pozorem nie należy karmić ptaków chlebem, który zawiera sól i prowadzi do wielu ich chorób.
Prosimy także pamiętać o innym, poważnym zagrożeniu jakim jest ptasia
grypa. Ta groźna choroba może doprowadzać do dziesiątkowania ptactwa co
jest szczególnie groźne dla ferm drobiu i
hodowli ptaków. Niektóre szczepy mogą
być także groźne dla człowieka Dlatego
apelujemy, byście Państwo nie dotykali
i nie zabierali ze sobą znalezionych padłych ptaków. Można fakt ich znalezienia
zgłosić do zarządcy terenu, na którym zostały znalezione.
Pamiętajmy - dokarmiane zwierzęta
zatracają swoje naturalne instynkty, uzależniają się od ingerencji człowieka w ich
życie i nie potrafią samodzielnie zdobywać jedzenia.
Radosław Skórkowski
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AKTUALNOŚCI

Nowi Partnerzy Międzyzdrojskiej Karty Mieszkańca
Kolejni przedstawiciele Międzyzdrojskiej Branży Usługowej dołączają do grona Partnerów MKM. W dniach 24 lutego, 10 marca i 17 marca br. odbyły się
w Urzędzie Miejskim spotkania, których celem było podpisanie Porozumienia
o współpracy. Jak podkreśla burmistrz Mateusz Bobek: „Podpisanie kolejnych
umów o współpracy daje nowe możliwości korzystania z ulg i rabatów posiadaczom Międzyzdrojskiej Karty Mieszkańca”.
Przedstawiamy kolejnych Parterów programu Międzyzdrojska Karta Mieszkańca:
• Grzegorz Komorowicz - Fun Park Międzyzdroje, ul. Komunalna 3 – 30% zniżki
na korzystanie ze wszystkich dostępnych
w wesołym miasteczku atrakcji. Oferta aktualna do 31 grudnia 2021.
• Leszek i Konrad Kowalscy – Grodzisko
Lubin - bezpłatny wstęp na grodzisko, 10%
zniżki na usługi gastronomiczne w Caffe Bar
na grodzisku. Oferta obowiązuje do odwołania.
• Oskar Przybyszewki – API Connect
Promohouse, ul. Norwida 7/11U - 10%
zniżki na reklamę np. na portalu www.miedzyzdroje.tv lub indywidualne ulgi przy korzystaniu z usług biura Promohouse. Oferta
obowiązuje do odwołania.
• Sławomir Rogowski – Berlin Döner
Kebap – 10% zniżki na wszystkie oferowane produkty. Oferta obowiązuje do odwołania.
• Katarzyna Rajewska – tel. 607 244
723 - 20% zniżki na masaż leczniczy, 20%
zniżki na zabieg falą uderzeniową. Oferta
obowiązuje do dnia 01.03.2022.
• Anna Mielcarek – salon fryzjerski ”Kameleon”, ul. Światowida 13 – 10% zniżki
na wszystkie wykonywane w salonie usługi, również kosmetyczne i makijażu. Oferta
obowiązuje do dnia 31.12.2021.
• Wojciech Ryfczyński, Krzysztof An-

drearczyk – Bałtycki Park Miniatur, ul.
Nowomyśliwska 98 – 50% zniżki na bilet
wstępu. Oferta obowiązuje bezterminowo
do odwołania.
• Piotr Kostek – tel. 692 463 815 – 10%
zniżki na usługi remontowe, 10% zniżki na
usługi transportowe. Oferta obowiązuje do
dnia 01.03.2022.

• Marta Czternastek - Kancelaria prawna Marta Czternastek – tel. 517 495 276,
Świnoujście, Plac Wolności6, - pierwsza
porada za darmo, 30% zniżki na obsługi
prawne. Oferta obowiązuje do odwołania.
• Dariusz Biernacki – kawiarnia Avocado, ul. Promenada Gwiazd 37, tel.
605 107 503 – 20% zniżki na wszystkie
oferowane produkty. Oferta obowiązuje do
odwołania.

• Aleksandra Kałuszewska – Centrum
Kosmetyczna Green SPA, ul. Bursztynowa
1, tel. 797 941 599 – 10% zniżki na wszystkie usługi tj. zabiegi kosmetyczne, zabiegi
pielęgnacyjne na dłonie i stopy, masaże,
strefę saun. Oferta obowiązuje do odwołania.
• Ewa Gołos - Consilio – projekt, druk,
reklama, ul. Bohaterów Warszawy 19 –
10% zniżki na materiały reklamowe. Oferta
obowiązuje do odwołania.
• Mirosław Tyszkiewicz – Hotel i Restauracja „Aurora” – 10% zniżki na gastronomię, 10% zniżki na bowling, 10% zniżki
na basen i wszystkie zabiegi SPA oferowane
przez hotel. Oferta obowiązuje do odwołania.

Wszystkich zainteresowanych współpracą zapraszamy i zachęcamy do kontaktu. Jednocześnie informujemy, że wszelkie
szczegóły projektu dostępne są na stronie
www.karta.miedzyzdroje.pl.
Szczegółowych informacji udziela również Referat Promocji, Kultury i Turystyki
Urzędu Miejskiego w Międzyzdrojach, tel.
798 129 494 lub 609 519 590.
Anetta Czyżak
UM Międzyzdroje

Zdrowych, pogodnych Świąt Wielkanocnych,
pełnych wiary, nadziei i miłości.
Radosnego, wiosennego nastroju, serdecznych spotkań
w gronie rodziny i wśród przyjaciół
oraz Wesołego Alleluja!
życzą
Dyrektor i Pracownicy
Miejskiej Biblioteki Publicznej w Międzyzdrojach
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