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Wiosenny wiatr i promienie słońca niech rozweselają dzisiejszy dzień,
który jest pięknym zwiastunem nowego życia.
My także pomóżmy sobie odkryć drogę nadziei,
byśmy dalej mogli żyć wolni w prawdzie i sprawiedliwości.
Wspólne śniadanie niech łączy wszystkich przy stole
– zagości miłość, szczęście i zrozumienie wśród ludzi.
„Wielkanoc” – Krystyna Rycombel

Z okazji Świąt Wielkanocnych
samych cudownych dni wypełnionych nadzieją
budzącej się do życia wiosny i wiarą w sens życia,
pogody w sercu, spokoju, harmonii i dobrego zdrowia,
wszystkim mieszkańcom Gminy Międzyzdroje
i naszym Gościom życzą
Jan Węglorz

Beata Kiryluk

Mateusz Bobek

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Zastępca Burmistrza
Międzyzdrojów

Burmistrz
Międzyzdrojów

SOLIDARNI Z UKRAINĄ

Szanowni Państwo,
Ostatnie dni lutego okazały się bardzo smutne - dla współczesnej Europy, dla świata, w którym żyjemy i w którym najważniejsze są takie wartości, jak miłość, dobro i pokój. Informacje o trwających atakach na naszych sąsiadów są wstrząsające
i jesteśmy przekonani, że budzą wewnętrzny sprzeciw w każdym z nas.
Chcielibyśmy podkreślić, że od rozpoczęcia wojny Międzyzdroje są całym sercem z Ukrainą. Jesteśmy gotowi udzielać
dalszego wsparcia i pomocy każdemu, kto będzie jej potrzebował.
Wszystkim osobom, które zaangażowały się w działania pomocowe - wszystkim tym, którzy szerzą dobro, oddają swoje serce i czas składamy wielkie podziękowania. Jesteśmy pod wrażeniem wielkiej mobilizacji mieszkańców Gminy Międzyzdroje
i obywateli Ukrainy mieszkających wśród nas, którzy błyskawicznie odpowiadają na każdy nasz apel.
Warto śledzić bieżące informacje o potrzebach udostępnione na grupie Facebook: Solidarni z Ukrainą. Gmina Międzyzdroje
„Miarą twojego człowieczeństwa jest wielkość twojej troski o drugiego człowieka” Ks. Mieczysław Maliński.
Bądźmy solidarni z narodem ukraińskim w tak trudnym dla niego czasie.
Mateusz Bobek

Burmistrz Międzyzdrojów

Beata Kiryluk

Zastępca Burmistrza Międzyzdrojów

Jan Węglorz

Przewodniczący Rady Miejskiej

Wsparcie dla pomagających

Drodzy Państwo!

Wszystkie osoby z terenu Gminy Międzyzdroje, które przyjęły
uchodźców z Ukrainy są zobowiązane do kontaktu telefonicznego z Urzędem Miejskim w Międzyzdrojach w celu skoordynowania pomocy (dokumenty, opieka lekarska, edukacja, pomoc rzeczowa), tel. 508 063 099 – koordynator ds. uchodźców.

Wszyscy obywatele Ukrainy, którzy trafili do naszego
miasta lokowani są w ośrodkach Centrum Usług Logistycznych, przy ulicy Krótkiej 1.

Osoby, które zdecydowały się przyjąć pod swój dach
uchodźcę z Ukrainy, mogą ubiegać się o dodatkowe świadczenie z tego tytułu. Chodzi o 40
złotych dziennie za osobę, czyli
około 1200 złotych miesięcznie. Wnioski można składać
w Urzędzie Miejskim. Taka
kwota przysługuje za każdego
obywatela Ukrainy, zarówno za
dorosłego, jak i za dziecko.
Muszą być jednak spełnione
dwa warunki:
- należy złożyć wniosek o refundację kosztów;
- nasi goście muszą mieć status uchodźcy.
Zgodnie z ww. rozporządzeniem świadczenie jest wypłacane za okres faktycznego
zapewniania zakwaterowania
i wyżywienia obywatelom Ukra-

iny, nie dłużej niż za 60 dni i jest
wypłacane z dołu. To oznacza,
że ma ono formę refundacji,
która będzie wypłacona za czas
od pierwszego dnia pobytu do
dnia złożenia wniosku. Więcej
szczegółów na stronie 10.
Zapraszamy także do kontaktu pracodawców zainteresowanych
zatrudnieniem
przyjezdnych z Ukrainy. W celu
zgłoszenia chęci przyjęcia do
pracy obywateli Ukrainy, prosimy o przesłanie wiadomości
mailowej zawierającej informację o deklarowanej pomocy
wraz z danymi kontaktowymi
na adres: um_blazejkarasiewicz@miedzyzdroje.pl

Tam każdy uchodźca będzie
mieć
zapewniony
nocleg
i całodzienne wyżywienie.
W razie pytań możecie
Państwo dzwonić na poszczególne numery telefonów:
* 508 063 099 (koordynator
do spraw uchodźców),
* 601 702 463 (zastępca
Burmistrza
Międzyzdrojów
Beata Kiryluk),
* aktywny jest również
numer do punktu zbiórki

Błażej Karasiewicz
Referat Promocji,
Kultury i Turystyki

w Międzynarodowym Domu
Kultury 722 010 639
Można również bezpośrednio udać się do centrum, gdzie
każdy będzie miał zapewnioną
pomoc.
Ponadto od poniedziałku do
piątku czynny jest tzw. Punkt
Spisowy, gdzie każdy uchodźca
powinien stawić się z paszportem (punkt funkcjonuje w MDK
od godziny 9.00-11.00).
Urząd Miejski
w Międzyzdrojach

M I Ę DZ Y Z D ROJ E D L A U K R A I N Y

Międzyzdrojskie Stowarzyszenie „Rodzina” udostępnia subkonto, na które można wpłacać darowizny na pomoc i wsparcie dla uchodźców z Ukrainy zakwaterowanych w gminie Międzyzdroje.
Ogromna fala pomocy rzeczowej trafiła
już do przebywających u nas kobiet i dzieci. Wraz z przybywaniem kolejnych osób,
pojawiają się jednak nowe, bardzo ważne
potrzeby, do zabezpieczenia których niezbędne są środki finansowe. Mowa tu o tak
podstawowych rzeczach, jak zakup bielizny
czy leków, ale również o zapewnieniu np.
pomocy psychologicznej dla doświadczonych traumą dzieci, ich matek i krewnych.
Zebrane środki w całości trafią do potrzebujących. Międzyzdrojskie Stowarzyszenie „Rodzina”, a także Bank BS Wolin nie
2

pobierają żadnych opłat za obsługę, księgowość czy prowadzenie konta.
Nawet niewielka wpłata ma znaczenie.
Wpłać darowiznę!
Nr rachunku: PL 37 9383 0007 4211
1269 2000 0010
SWIFT: GBWCPLPP (do wpłat zagranicznych) z dopiskiem: darowizna „Międzyzdroje dla Ukrainy”
Międzyzdrojskie
Stowarzyszenie „Rodzina”
Wapnica, ul. Jodłowa 3,
72-500 Międzyzdroje
KRS 0000321179

UWAGA!
Każdą wpłaconą darowiznę możesz odliczyć od podatku! Osoby fizyczne, a także
spółki osobowe, mogą odliczyć od kwoty do opodatkowania 6% dochodu (PIT),
a osoby prawne 10% dochodu (CIT).
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Nadchodzi czas na wymianę oświetlenia w Gminie Międzyzdroje
Gmina Międzyzdroje doczeka się nowej inwestycji. 24 lutego br. Mateusz Bobek, burmistrz Międzyzdrojów podpisał umowę na modernizację oświetlenia na terenie Gminy Międzyzdroje (należącego do Gminy i ENEA) z wykonawcą, wyłonionym w drodze przetargu.
Firma ITINET R. Wojniusz, R. Wojniusz
s.c. z Zielonej Góry, przedstawiła najkorzystniejszą ofertę, wyceniając roboty na
kwotę 1 238 548.50 zł.
Jak informowaliśmy Państwa wcześniej, w kwietniu ub.r. Rada Miejska
w Międzyzdrojach wyraziła zgodę na
zaciągnięcie pożyczki w Wojewódzkim
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie. Kwota
w wysokości 2,5 mln złotych ma posłużyć na wymianę oświetlenia ulicznego na
terenie miasta. Zmianą objęte zostanie
521 opraw oświetleniowych, należących

do ENEI oraz 489 opraw będących w zasobie Gminy.
- Nasi sąsiedzi - Kamień Pomorski czy
Dziwnów przeprowadzili już modernizacje tego typu. Czas i na nas. Wyposażenie
Gminy w nowoczesne oświetlenie przyniesie nam znaczne oszczędności. Biorąc pod uwagę rosnące opłaty za media,
nie ulega wątpliwości, że podjęta przez
Radę Miejską decyzja była jak najbardziej
zasadna - mówi burmistrz Mateusz Bobek.
Biuro Burmistrza
Międzyzdrojów

Nowopowstała spółka Zielone Międzyzdroje zadba o czyste miasto i portfel mieszkańców
Podczas sesji Rady Miejskiej 24 lutego br. zadecydowano o utworzeniu jednoosobowej spółki Gminy Międzyzdroje pod nazwą Zielone Międzyzdroje
Sp. z o. o. z siedzibą w Międzyzdrojach. Głównym założeniem pracy spółki
ma być powstrzymanie bądź spowolnienie wzrostu rosnących kosztów odbioru
i transportu odpadów komunalnych – a te na przestrzeni lat nieustannie rosną.
Od 2020 r. do dziś, stawka opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi
wzrosła o 85 % tj. z 5 zł do 9,25 zł. W tym
samym czasie stawka za odbiór i transport 1 Mg odpadów komunalnych przez
firmy zewnętrzne wzrosła o 74,05% tj.
z 327 zł do 569,16 zł. Warto tu również
wspomnieć o cenach za przyjęcie i zagospodarowanie odpadów komunalnych do
Regionalnego Zakładu Gospodarowania
Odpadami – tu koszty wzrosły o 48,85%.
Od 1 stycznia 2023 r. to właśnie Zielone Międzyzdroje będą odpowiedzialne
za odbieranie i transport odpadów komunalnych, co pozwoli uniknąć ,,mierzenia

się” gminy i jej mieszkańców z ciągłym
podnoszeniem stawek za wywóz odpadów od firm zewnętrznych, biorących
udział w przetargach. Tym bardziej, że
gmina spodziewała się kolejnego wzrostu
kosztów na przyszły rok o dodatkowe 20
- 30% czyli w granicach 3 975 013,44 zł
– 4 306 264,56 zł.
Powołana spółka wykona te obowiązki w granicach 2 600 000,00 zł - 2 900
000,00 zł. Wnioski narzucają się same –
dzięki sprawnie działającej spółce, mieszkańcy już w niedalekiej przyszłości będą
mogli liczyć na obniżenie kosztów za odbiór i transport odpadów.

- Powołanie Zielonych Międzyzdrojów to
przede wszystkim oszczędność, uzyskanie
bezpośredniego nadzoru i większej kontroli
nad jakością świadczonych usług oraz nowe
miejsca pracy dla naszych mieszkańców zaznacza Mateusz Bobek, burmistrz Międzyzdrojów.
Na liście gmin, które zdecydowały się
już na powołanie własnej spółki odbierającej i transportującej, są między innymi:
Dziwnów oraz Lipiany, Moryń, Cedynia,
Banie, Balice - jako spółka gmin Dolnej
Odry.
Siedziba nowo powstałej spółki ma
znajdować się przy ulicy Nowomyśliwskiej 86 w Zakładzie Ochrony Środowiska, zaś baza transportowo-magazynowa
przy oczyszczalni ZWiK w Wapnicy.
Biuro Burmistrza
Międzyzdrojów

Budynek przy Kolejowej 33 zyska nowoczesną windę
We wtorek, 15 marca br. Mateusz Bobek, burmistrz Międzyzdrojów podpisał umowę na przebudowę budynku przy ul. Kolejowej w części dotyczącej budowy wewnętrznego szybu windowego i montażu windy osobowej. W ramach przetargu wyłoniono
wykonawcę, którym zostało Przedsiębiorstwo Usługowo-Produkcyjno-Handlowe ,,Otech” Sp. z o.o. z siedzibą w Gorlicach.
W budynku, dzięki skutecznej polityce prospołecznej prowadzonej w Międzyzdrojach, od dłuższego czasu funkcjonuje między innymi Środowiskowy
Dom Samopomocy oraz Klub Senior+ (od
2020 roku swoją statutową działalność
w tym budynku prowadzą również Związek Emerytów i Rencistów Oddział Rejonowy w Międzyzdrojach oraz Nadmorski
Uniwersytet Trzeciego Wieku).
Międzyzdroje skorzystały z programu
pn. „Program wyrównywania różnic między regionami III” w obszarze B – likwidacja barier w urzędach, placówkach edukacyjnych lub środowiskowych domach
samopomocy w zakresie umożliwienia
osobom niepełnosprawnym poruszania
się i komunikowania.
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- Większość uczestników naszych placówek (razem 235 uczestników) ma
ograniczenia w poruszaniu
się zarówno ze względu na
wiek, jak i na stan zdrowia,
w tym niepełnosprawność
ruchową. Dlatego tak
ważna jest realizacja tego
zadania, na którą wszyscy
czekamy z niecierpliwością
- mówi burmistrz Mateusz Bobek.
Kwota realizacji zadania to 355 470.00 zł.
Biuro Burmistrza
Międzyzdrojów
3
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Nowy sprzęt dla OSP Międzyzdroje
Kolejny projekt inwestycyjny w ramach
Międzyzdrojskiego Budżetu Obywatelskiego został zrealizowany. Wnioskodawcą projektu na zakup zestawu ratowniczo-gaśniczego typu
„LUKAS” jest Radosław Kopienka.
Realizacja tego zadania usprawnia proces niesienia pomocy
osobom będącym uczestnikami
wypadków i kolizji drogowych,
w których doszło do zakleszczenia
człowieka w pojeździe. Strażacy
ochotnicy często niosą pomoc
w takich sytuacjach, jednak bez
odpowiedniego sprzętu nie są
w stanie pełnić swojej misji w odpowiedni sposób. Zakup ww. zestawu
znacznie poprawia ich skuteczność,
a także odciąża jednostki Państwowej Straży Pożarnej. Od stycznia
2022 r. OSP Międzyzdroje przynależy do
Krajowego Systemu Ratownictwa Gaśniczego, co oznacza konieczność stałej

gotowości do pracy w służbie pożarniczej
i ratunkowej oraz obliguje strażaków do
posiadania ciągłego dostępu do wszel-

kiego potrzebnego sprzętu – w tym do
ratowania zdrowia i życia uczestników
ruchu drogowego.

Dzięki wzmocnieniu sprzętowemu
jednostki OSP Międzyzdroje mieszkańcy naszej gminy zyskali większe poczucie bezpieczeństwa oraz
mają zagwarantowaną szybszą i skuteczniejszą pomoc
w przypadku zagrożenia życia
i zdrowia w wyniku wypadków.
Defibrylator AED to niezbędny zestaw ratownictwa medycznego, który został zakupiony
w ramach realizacji projektu społecznego MBO 2022 pod nazwą
„Uratuj życie – pierwsza pomoc
z OSP Międzyzdroje. Sprzęt
doposaży nowy samochód
pożarniczy
jednostki
OSP
Międzyzdroje, a także umożliwi przeprowadzanie szkoleń
z pierwszej pomocy mieszkańcom gminy.
Przemysław Winiarski
Referat Promocji, Kultury i Turystyki

Prace przy budowie Punktu Selektywnej Zbiórki
Odpadów Komunalnych trwają na całego!
W i d a ć j u ż p i e r w s z e e f e k t y p r a c p r z y b u d o w i e P u n k t u S e l e k t y w n e j Z b i ó r k i O d p a d ó w Ko m u n a l n y c h . Ro b o t y p r z e b i e g a j ą b e z p r o b l e m ó w - p o w s t a j e o g r o d z o n y, s k a n a l i z o w a n y, u t w a r d z o n y
i o ś w i e t l o n y p l a c , k t ó r y b ę d z i e w y p o s a ż o n y w p o j e m n i k i i ko n t e n e r y d o z b i ó r k i o d p a d ó w .
Stanęła już stalowa wiata,
pod którą umieszczona zosta-

nie część pojemników i kontenerów do zbiórki odpadów.

W nadchodzącym czasie
wyznaczone zostaną pasy ruchu oraz miejsca postojowe
i rozładunkowe, co znacznie

ułatwi korzystanie z usług
placówki.
Będzie czysto i nowocześnie!
Biuro Burmistrza

Międzyzdrojów

Zakład Ochrony Środowiska zatrudni
pracowników na umowę zlecenie:
- na okres od 02 maja 2022 r.
do 30 września 2022 r. na kontrolera SPP

D O DAT E K O S ŁO N OW Y
Dodatek osłonowy ustalony
na podstawie wniosków złożonych w okresie od 4 stycznia 2022 r. do 31 stycznia
2022 r. zostanie wypłacony
w dwóch równych ratach
w terminie do dnia 31 marca
2022 r. oraz do dnia 2 grudnia 2022 r. (szczegółowe dane
zostaną podane w informacji
o przyznaniu dodatku osłonowego). Osoby, które nie podały numeru rachunku ban4

kowego będą mogły odebrać
świadczenie w kasie Banku
PKO BP S.A. - Oddział 1
w Międzyzdrojach, Pasaż pod
Gryfem, ul. Gryfa Pomorskiego 21/8.
W razie jakichkolwiek wątpliwości prosimy o kontakt
z Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Międzyzdrojach
– tel. 91 32 80 311, e-mail:
ops@ops.miedzyzdroje.pl.
OPS Międzyzdroje

Osoby zainteresowane proszę o złożenie podania
w specjalnie do tego przygotowanej skrzynce, zawieszonej przy wejściu do budynku Zakładu Ochrony
Środowiska przy ul. Nowomyśliwskiej 86 w Międzyzdrojach lub w sekretariacie Zakładu Ochrony Środowiska pokój numer 4.
Zgłoszenia przyjmowane są do 15 kwietnia 2022
roku.
Informacje szczegółowe o zatrudnieniu można uzyskać pod numerem telefonu 661 580 087 od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 do 15:00.
Osoby wybrane poinformujemy telefonicznie i zaprosimy na rozmowę.
Joanna Różycka
Kierownik ZOŚ
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Na międzyzdrojskiej promenadzie

Elementy małej architektury miejskiej kształtują przestrzeń publiczną i są jej estetycznym oraz funkcjonalnym
uzupełnieniem. Trudno dziś wyobrazić sobie krajobraz międzyzdrojskiej promenady bez futurystycznych ławek
w kształcie pergoli. Przypomnijmy, iż powstały one w ramach modernizacji w 2011 roku. Teraz zyskały nowe oblicze.
Od Alei Gwiazd w kierunku molo na
trzech ławkach widać kolorowe wizualizacje, które korzystnie wpływają na
walory wizualne w tej przestrzeni. Wielobarwne dłonie na jednej z ławek kojarzą się z odciśniętymi dłońmi artystów
w Alei Gwiazd. Szlak wytyczony łapkami
Mewci Ewci na kolejnej ławce, wskazuje ciekawe atrakcje turystyczne, które
można tutaj odwiedzić, a maska teatralna
(logo Międzynarodowego Domu Kultury)
i nutki na pięciolinii na trzeciej ławce to
znak kultury, która tak mocno odcisnęła
piętno w historii naszej gminy i znacząco
wpłynęła na jej wizerunek.
Autorem wizualizacji jest Kamil Kubowicz, który również jest wykonawcą
nowo powstałego muralu przy placu zabaw dla dzieci. Kolorowe postaci z bajek
dla dzieci, Kubusia Puchatka, świnki Pep-

py czy Psiego Patrolu cieszą oko maluchów. Nowy mural pełni nie tylko funkcję
użytkową, ale stanowi również dodatkowy element promocyjny. Przy napisie
Międzyzdroje w towarzystwie Marshalla
i Chasea można przecież zrobić sobie super fotkę!

- Mam informację, że mural bardzo
wszystkim się podoba i jest pomysł by go
jeszcze przedłużyć w kierunku Alei Gwiazd.
Czekam na Państwa pomysły, by wspólnie
kształtować naszą lokalną przestrzeń publiczną – mówi burmistrz Mateusz Bobek.
Anetta Czyżak
UM Międzyzdroje

Burmistrz Międzyzdrojów
poszukuje kandydata na stanowisko Kierownika Referatu Infrastruktury w Urzędzie Miejskim
w Międzyzdrojach ul. Książąt Pomorskich 5, w pełnym wymiarze czasu pracy.
Kandydat winien spełniać następujące wymagania:                 
• wykształcenie wyższe techniczne minimum I stopnia,
• obywatelstwo polskie (o stanowisko mogą ubiegać się również osoby nieposiadające obywatelstwa polskiego zgodnie
z art. 11 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych),
• minimum 4 letni staż pracy lub wykonywanie przez co najmniej 4 lata działalności gospodarczej o charakterze zgodnym
z wymaganiami na danym stanowisku,
• pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych,
• nieposzlakowana opinia,
• brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za ścigane z oskarżenia publicznego i umyślnie popełnione przestępstwo
lub przestępstwo skarbowe,
• znajomość przepisów: Kodeks postępowania administracyjnego, ustawy o gospodarce nieruchomościami, ustawy
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, ustawy - Prawo budowlane, ustawy o drogach publicznych,
ustawy - Prawo zamówień publicznych.
II. Dokumenty należy składać w Biurze Obsługi Interesanta (pok. nr 9) Urzędu Miejskiego ul. Książąt Pomorskich nr 5,
72-500 Międzyzdroje osobiście lub za pośrednictwem poczty na adres Urzędu.
III. Informacja o naborze została umieszczona na stronie bip.miedzyzdroje.pl w zakładce Urząd Miejski – Nabór na wolne
stanowiska – 2022 rok oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie.
Przewidywane zatrudnienie od 01.06.2022 r. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem tel. 91 327 56 63.
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POCIĄG DO KSIĄŻKI
– KSIĄŻKA DO POCIĄGU

PRZYSTANEK BIBLIOTEKA
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 22 kwietnia
2022 r. (piątek) przed budynkiem biblioteki od godz. 10:00 do 18:00. Książki będzie można kupić za symboliczną kwotę
od 1 zł. Dochód zostanie przeznaczony
na zakup nowych książek do biblioteki.
Podczas kiermaszu będą obowiązywać
zasady bezpieczeństwa związane z pandemią.
Kiermasze książek, głównie wakacyjny
kiermasz „Książka za 1 zł”, od lat cieszą
się ogromnym zainteresowaniem mieszkańców i turystów, którzy za złotówkę
mogą kupić podręczniki szkolne, bajki,
lektury, kryminały, beletrystykę – książki
przekazane przez mieszkańców. Kiermaszowi od lat przyświeca reguła: Co dla
niektórych jest zbędną lekturą dla innych
okazuje się cennym „białym krukiem”.
Bibliotekarze
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Zakończenie szkolenia ECDL e-Citizen oraz kurs
programowania i robotyki Lego Spike Prime
11 marca 2022 r. zakończyliśmy szkolenie ECDL e-Citizen oraz kurs programowania
i robotyki Lego Spike Prime.
Projekt Liga e-Szkoła współfinansowany był ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach

Mimo tego, iż projekt został ukończony, zapraszamy chętne dzieci do naszej pracowni robotyki Lego we wtorki

Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa,
działanie 3.2 „Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej”. Nasi
uczestnicy otrzymali dyplomy oraz nagrody ufundowane przez Bawsiekolego.
pl Cezary Siwek.

o godz. 14.00 - obowiązują zapisy mailowe u trenera: inna.zholudeva@miedzyzdrojemdk.gsik.pl
Będziemy budować i programować roboty, a przy tym doskonale się bawić! Do
zobaczenia!
Międzynarodowy Dom Kultury
w Międzyzdrojach
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6 marca 2022 r., tuż przed spektaklem DANCING, odbył się wernisaż wystawy malarstwa Bronisława Pietkiewicza
- mieszkańca Międzyzdrojów. Na wystawie pan Bronisław zaprezentował swoje obrazy o tematyce marynistycznej.
Wernisaż współfinansowany został ze
środków Unii Europejskiej w ramach operacji pt. „Stworzenie warunków oświetleniowych we foyer Międzynarodowego
Domu Kultury oraz organizacja wystawy lokalnego artysty w celu promocji
obszaru
LSR”.
Podczas
otwarcia
wystawy zaprezentowano po raz pierwszy nowe oświetlenie do ekspozycji obrazów.
Po wernisażu niedzielny wieczór był
pełen poetyckich wrażeń. Na scenie wystąpili Maja Barełkowska i Piotr Cyrwus,
którzy recytowali poezję Konstantego
Ildefonsa Gałczyńskiego w spektaklu pt.
„Dancing”, który odwoływał się do znanego motywu, obecnego także w utworach poety, przedstawiającego życie jako
taniec, do którego zostaliśmy zaproszeni.
Spektakl zakończył się manifestem odwołującym się do zaistniałej sytuacji na
Ukrainie.
8 marca 2022 r. mieszkańcy mogli
spędzić wieczór ze szczecińskim kabaretem. W Dzień Kobiet na scenie Sali
Teatralnej wystąpił Czarny Kot Rudy.
Kabaretowe widowisko, pod przewodnictwem Michała Janickiego, bazowało
na finezyjnym i zabawnym pokazaniu kobiecych uczuć oraz miłosnych uniesień o

ironicznym zabarwieniu. Przed rozpoczęciem wydarzenia każda Pani była przywitana przez burmistrza Międzyzdrojów
Mateusza Bobka i dyrektora MDK Artura
Duszyńskiego.

Wszystkie występy odbywały się
w ramach Międzyzdrojskiej Karty Mieszkańca, dzięki której mieszkańcy mogli
skorzystać z biletów za darmo.
Międzynarodowy Dom Kultury
w Międzyzdrojach

Projekt „Aktywna Wyspa Możliwości” – podsumowanie
Zbliżamy się do końca marcowego projektu „Aktywna Wyspa Możliwości”. W jego
ramach w gościnnych progach KGW Zastań odbyły się warsztaty fitness prowadzone przez instruktorkę Jolantę Trojan.
Następnie w „Wiklinie” w Wapnicy przeprowadzono warsztaty rękodzielnicze
pt.: Wiklina w Wiklinie. Bogumiła Popko,
prowadząca warsztaty, pokazała podstawy wyplatania koszyków, opowiedziała o niezbędnych do tego narzędziach,
a także o różnicach między wikliną a rattanem. Dużym zainteresowaniem cieszyły się również warsztaty rękodzielnicze pt.: Makrama w Wiklinie. Beata
Klawa pokazała podstawy zaplatania
sznurków. Powstały piękne łapacze snów
i makramowe osłonki na doniczki. Z kolei
w gościnnych progach KGW Dargobądz
odbyły się warsztaty kulinarne pt.: Wszystkie pierogi świata. Wspólnie wykonaliśmy
setki pierożków, pierogów, uszek, dzieliliśmy się przepisami na najlepsze ciasto,
farsze, pokazywaliśmy techniki sklejania.
Warsztaty sfinansowano z mikrograntu w ramach konkursu dotacyjnego „Akademii Lokalnego Lidera OWES Szczecin
– Edycja 2020-2023 w kwocie 1500,00.
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„Aktywna Wyspa Możliwości” to
projekt polegający na współpracy
KGW, stowarzyszeń, fundacji, biblioteki, których przedstawiciele wzięli udział
w „Akademii Lokalnego Lidera” w Międzyzdrojach
od
25.10.2021-10.01.
2022 r., i składa się z cyklu warsztatów
pokazujących różnorodność, ale i chęć
dzielenia się doświadczeniami i umiejętnościami członków podmiotów ekonomii społecznej w powiecie kamieńskim.
W realizację projektu zaangażowali się
przedstawiciele: KGW „Wiklina” w Wapnicy, KGW Dargobądz, KGW Zastań,

Fundacji Teatr Teatr z Domysłowa, Międzyzdrojskiego Stowarzyszenia „Rodzina”. Miejska Biblioteka Publiczna w Międzyzdrojach jest partnerem w projekcie.
Wszystkie warsztaty były bezpłatne.
Przed nami ostatnie warsztaty teatralne – teatr społeczny „Baśń o Królowej
Wyspy Wolin”, które zostaną zrealizowane w siedzibie Fundacji Teatr Teatr Domysłów.
Dziękujemy wszystkim uczestnikom
oraz prowadzącym warsztaty za miło
spędzony czas oraz świetną zabawę.
Bibliotekarze
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Uchwały Rady Miejskiej

Podczas XLV Sesji Rady Miejskiej w Międzyzdrojach w dniu 24.02.2022 r. podjęto następujące uchwały:
Uchwała Nr XLV/523/22
w sprawie utworzenia jednoosobowej Spółki Gminy Międzyzdroje pod nazwą Zielone
Międzyzdroje Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Międzyzdrojach
Tworzy się jednoosobową spółkę prawa
handlowego Gminy Międzyzdroje pod nazwą Zielone Międzyzdroje Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Międzyzdrojach. Spółka zostanie utworzona na
czas nieokreślony. Przedmiotem działalności spółki będzie wykonywanie zadań własnych gminy z zakresu usług komunalnych
mających charakter użyteczności publicznej
m.in. w zakresie utrzymania czystości i porządku oraz urządzeń sanitarnych, wysypisk
i unieszkodliwiania odpadów komunalnych,
w tym segregacji odpadów oraz edukacji
ekologicznej na terenie Gminy Międzyzdroje, organizowania i wykonywania zadań
związanych z oczyszczaniem ulic, chodników, placów, terenów otwartych, parkingów w sezonie letnim i zimowym oraz zadań własnych gminy z zakresu zaopatrzenia
w energię elektryczną i cieplną oraz gaz.
Spółka może prowadzić także działalność
z zakresu innych zadań własnych gminy niż
określone powyżej oraz świadczyć usługi
zgodnie z aktem założycielskim spółki. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 755.100,00
zł (słownie: siedemset pięćdziesiąt pięć tysięcy sto złotych) i dzieli się na 7551 (słownie: siedem tysięcy pięćset pięćdziesiąt
jeden) równych i niepodzielnych udziałów
o wartości nominalnej 100,00 zł (słownie:
sto złotych) każdy. Gmina Międzyzdroje
obejmie 7551 (tj. 100%) udziałów, które zostaną pokryte wkładem pieniężnym.
Uchwała Nr XLV/524/22
zmieniająca Uchwałę Nr XLII/481/21 Rady
Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 30 listopada 2021 r. w sprawie udzielenia z budżetu
Gminy Międzyzdroje na rzecz Powiatu Kamieńskiego pomocy finansowej w postaci dotacji celowej z przeznaczeniem na realizację
programu pn. ,,Transport na życzenie”
W ramach przedmiotowego projektu Gmina Międzyzdroje podpisze umowę z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Szczecinie,
a z otrzymanych funduszy zamierza realizować zadanie zakładające walkę z wykluczeniem transportowym poprzez realizację
projektu pilotażowego pn. "Transport na
życzenie" - finansowanie wydatków związanych ze świadczeniem usług transportowych. Powiat Kamieński – Partner Projektu podjął się uruchomienia i prowadzenia,
przez cały okres trwania projektu, dyspozytorni będącej na terenie powiatu kamieńskiego. Koszt uruchomienia i prowadzenia
działalności dyspozytorni został określony
we wniosku na kwotę 135.750,00 zł (słownie: sto trzydzieści pięć tysięcy siedemset
pięćdziesiąt złotych) finansowanych z tej
samej, otrzymanej w ramach umowy puli
pieniędzy.
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Uchwała Nr XLV/525/22
w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie
na rok 2022
W niniejszej uchwale proponuje się zwiększenie dochodów o kwotę 108 456,77 zł
i zwiększenie wydatków na kwotę 5 477
914,20 zł. Dochody zwiększa się o kwotę 108 572,93 zł i zmniejsza się o kwotę
116,16 zł. Wydatki zwiększa się o kwotę 5
507 192,78 zł.
Uchwała Nr XLV/526/22
w sprawie zmiany uchwały Nr XLIII/501/21
Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 21
grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Międzyzdroje na 2022 rok
Zmienia się 6 załączników w niniejszej
uchwale.
Uchwała Nr XLV/527/22
w sprawie zmiany uchwały Nr XLIII/502/21
Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 21
grudnia 2021 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Międzyzdroje na lata
2022-2036
W uchwale zmienia się treść 3 załączników.
Uchwała Nr XLV/528/22
w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie
W związku z ubieganiem się przez Gminę
Międzyzdroje o dofinasowanie w formie
pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację zadania pn.” Zakup trzech specjalistycznych samochodów śmieciarek do odbioru i transportu odpadów komunalnych”
do kwoty 2 500 000,00 zł (słownie: dwa
miliony pięćset tysięcy złotych 00/100)
właściwe wykorzystanie należy zabezpieczyć wekslem „In blanco” oraz zgodą Rady
Miejskiej na zawarcie umowy na dofinansowanie ww. środków finansowych.
Uchwała Nr XLV/529/22
zmieniająca uchwałę nr XXXIII/402/21
Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia
25.03.2021 r. w sprawie udzielenia pomocy
finansowej Województwu Zachodniopomorskiemu
Z uwagi na to, że zaplanowany harmonogram robót budowlanych nie został zrealizowany w planowanym zakresie, ze względu na występujące w niektórych miejscach
inne od założonych warunki terenowe, co
skutkowało przeprowadzeniem zmian projektowych, w związku z tym Zarząd Dróg
Publicznych, działający w imieniu Samorządu Województwa zwrócił na konto gminy
niewykorzystaną kwotę dotacji w wysokości 77 036,11 zł i przedstawił rozliczenie dotacji celowej z realizacji projektu za
2021 r.

Uchwała Nr XLV/530/22
w sprawie przyznania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru
zabytków
Przyznaje się dotację w łącznej kwocie
59 136,00 zł (słownie: pięćdziesiąt dziewięć tysięcy sto trzydzieści sześć złotych
00/100) dla Wnioskodawcy: Kościół parafialny p.w. Matki Bożej Jasnogórskiej w Lubinie na wykonanie prac konserwatorskich
zabezpieczających drewniane elementy kościoła w Lubinie, zgodnie z programem prac
konserwatorskich w zakresie dezynsekcji
i impregnacji środkami p-poż.
Uchwała Nr XLV/531/22
w sprawie przyznania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru
zabytków
Przyznaje się dotację w łącznej kwocie
58 385,00 zł (słownie: pięćdziesiąt osiem
tysięcy trzysta osiemdziesiąt pięć złotych
00/100) dla Wnioskodawcy: Kościół parafialny p.w. św. Piotra Apostoła w Międzyzdrojach na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich dotyczących konserwacji rozety w fasadzie kościoła w Międzyzdrojach przy ul. Lipowej 8, zgodnie
z pozytywną opinię Zachodniopomorskiego
Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków
w Szczecinie.
Uchwała Nr XLV/532/22
w sprawie przyznania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru
zabytków
Przyznaje się dotację w łącznej kwocie
82 467,00 zł (słownie: osiemdziesiąt dwa
tysiące czterysta sześćdziesiąt siedem złotych 00/100) dla Wnioskodawcy: Wspólnota Mieszkaniowa, ul. Pomorska 4 w Międzyzdrojach na remont dachu budynku
mieszkalno-usługowego, wpisanego do
Gminnej Ewidencji Zabytków prowadzonej przez Burmistrza Międzyzdrojów pod
nr 123.
Uchwała Nr XLV/533/22
w sprawie uchwalenia ,,Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków”
Zgodnie z art. 19 ust. 3 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, rada gminy uchwala
regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków. Jest to ostatni etap procedury obejmującej przygotowanie projektu
takiego regulaminu oraz jego zaopiniowanie
przez organ regulacyjny w zakresie zgodności z przepisami prawa.
Uchwała Nr XLV/534/22
w sprawie zmiany uchwały Nr XXXII/395/21
Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 25 lu-
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tego 2021 r. 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
Zmiana uchwały wynika ze:
- zmiany granic SPP, dodano ul. Plażową;
- wprowadzenia płatności kartami płatniczymi;
- poziomu inflacji, zmiana opłat za postój
w SPP;
- doprecyzowania zapisów w zakresie opłaty dodatkowej za nieopłacony postój w SPP.
Uchwała Nr XLV/535/22
w sprawie zmiany uchwały Nr XIX/218/20
Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 27
lutego 2020 r. w sprawie wysokości stawek
za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych
w Gminie Międzyzdroje, których zarządcą jest
Burmistrz Międzyzdrojów, na cele niezwiązane z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego
Zmienia się treść § 4 ust. 2 , który otrzymuje brzmienie: "Za każdy dzień zajęcia pasa
drogowego przez reklamę ustala się stawkę za 1 m2 powierzchni reklamy – 4,00 zł”.
Zmienia się również treść § 5 ust. 1 pkt 2
otrzymuje brzmienie: "zajęcie pasa drogowego w celu umieszczenia ogródków konsumpcyjnych, stołów, krzeseł itp. miejsc
i obiektów przeznaczonych do konsumpcji
- 3,00 zł”.
Uchwała Nr XLV/536/22
w sprawie nadania nazwy placowi w Międzyzdrojach
Nadaje się nazwę „plac Ratuszowy” publicznemu placowi pieszemu (rynkowi),
przylegającemu do budynku administracji publicznej, stanowiącemu część działki
nr 568/29, obręb 19 miasta Międzyzdroje.
Uchwała Nr XLV/537/22
w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości
W związku z wnioskiem dotychczasowego dzierżawcy terenu stanowiącego część
działki nr 83/2, obręb 20 miasta Międzyzdroje, przy ul. Promenada Gwiazd, w okolicy zejścia „A” na plażę, zainteresowanego zawarciem kolejnej umowy dzierżawy
przedmiotowego terenu, z przeznaczeniem
na poprawienie warunków prowadzenia
działalności gastronomicznej na przyległym
terenie, stanowiącym działkę nr 83/3, proponuje się podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie przedmiotowego terenu na okres do 2 lat.
Uchwała Nr XLV/538/22
w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości
W związku z wnioskiem dotychczasowego
dzierżawcy terenu przyległego do wieżyczki zachodniej molo o wydzierżawienie terenu o łącznej powierzchni 35,0 m2, z przeznaczeniem na ogródek gastronomiczny,
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proponuje się podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie
przedmiotowego terenu na okres do 1 roku.

Uchwała Nr XLV/543/22
w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu na 2022 rok

Uchwała Nr XLV/539/22
w sprawie zatwierdzenia wniosku o wsparcie
ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju
Mieszkalnictwa na sfinansowanie objęcie
udziałów w MTBS sp. z o.o. z siedzibą w Międzyzdrojach

Uchwała Nr XLV/544/22
w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji
Spraw Komunalnych i Społecznych na 2022
rok

W związku z zamiarem wystąpienia do Ministra Rozwoju i Technologii za pośrednictwem Krajowego Zasobu Nieruchomości
o wsparcie z Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa, poprzez uzyskanie
bezzwrotnych środków na objęcie udziałów w istniejącym TBS w wysokości 10%
wartości przedsięwzięcia inwestycyjno
- budowlanego realizowanego przez spółkę Międzyzdrojskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością z siedzibą w Międzyzdrojach, na działce nr 100/2 obręb 19 m.
Międzyzdroje przy ul. Myśliwskiej, polegającej na budowie budynku mieszkalnego
wielorodzinnego, proponuje się podjęcie
uchwały zatwierdzającej wniosek o udzielenie wsparcia, wymaganej przepisami art.
33m ust. 1 ustawy z dnia 26 października
1995 r. o niektórych formach popierania
budownictwa mieszkaniowego
Uchwała Nr XLV/540/22
w sprawie przystąpienia do sporządzenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Międzyzdroje w rejonie ulic
Ustronie Leśne, Kolejowa i Bukowa
Do sporządzenia planu przystępuje się
w celu sformułowania ustaleń sankcjonujących w szczególności:
1) wykształconą już strukturę funkcjonalno-przestrzenną miasta;
2) wydane decyzje o warunkach zabudowy;
3) wskazane w studium tereny lokalizacji
nowego zagospodarowania;
4) planowane inwestycje celu publicznego.
Uchwała Nr XLV/541/22
w sprawie przystąpienia do sporządzenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Międzyzdroje w rejonie ul.
Marii Skłodowskiej-Curie
Przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Międzyzdroje w rejonie ul. Marii
Skłodowskiej-Curie wynika ze znacznego
zainteresowania inwestycyjnego przedmiotowym obszarem oraz znacznej ilości wydawanych decyzji o warunkach zabudowy dla
przedmiotowego terenu, a także chęci zachowania ładu przestrzennego na obszarze
już w dużej mierze zainwestowanym.
Uchwała Nr XLV/542/22
w sprawie rozpatrzenia petycji z dnia
21.12.2021 r. w sprawie wprowadzenia
zakazu stosowania maseczek ochronnych,
szczepionek mRNA i zakazu stosowania kwarantann i izolacji
Rada Miejska uznała petycję za bezzasadną.

Uchwała Nr XLV/545/22
w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2022 rok
Uchwała Nr XLV/546/22
w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji
Skarg, Wniosków i Petycji na 2022 rok
Wszystkie uchwały są zamieszczone na
stronie www.bip.miedzyzdroje.pl w zakładce Rada Miejska.
Jan Węglorz
Przewodniczący Rady Miejskiej

PLAN DYŻURÓW
RADNYCH RADY MIEJSKIEJ
W MIĘDZYZDROJACH
DYŻURY ODBYWAJĄ SIĘ W KAŻDĄ ŚRODĘ OD GODZ. 15.30 DO
16.30 W URZĘDZIE MIEJSKIM,
ul.
KSIĄŻĄT
POMORSKICH
5
– POKÓJ NR 14
W celu usprawnienia dyżurów, uprzejmie prosimy o wcześniejsze umawianie
się na spotkania z radnymi za pośrednictwem biura RM, kontakt tel. 91 32
75 647,
e-mail: rada_miejska@miedzyzdroje.pl

30.03 Ewa AKSMAN
06.04 Iwona CZYŻ
13.04 Grażyna IWASZCZYSZYN
20.04 Ewelina JAKUBOWSKA
27.04 Dorota KLUCHA
PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ – Jan WĘGLORZ
przyjmuje w czwartki od godz. 13.00 15.00 oraz w pozostałe dni po uprzednim umówieniu na spotkanie, pok. nr
14 Urząd Miejski,
stały kontakt: tel. 609 847 375; e-mail:
jan_weglorz@miedzyzdroje.pl
WICEPRZEWODNICZĄCY
RM – Józef Bogusław SUTYŁA
przyjmuje we wtorki od 14.00 - 15.30,
pok. nr 14 Urząd Miejski
e-mail: jozef_sutyla@miedzyzdroje.pl
WICEPRZEWODNICZĄCY RM
– Mariusz SAMOŁYK
dyżuruje w Wiklinie w Wapnicy,
w każdą środę od 17.00 - 18.00
e-mail:mariusz_samolyk@miedzyzdroje.pl, nr kontaktowy: 795 862 643
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Świadczenie za udzielenie schronienia obywatelom Ukrainy
Gmina będzie miała miesiąc na rozpatrzenie wniosku o finansowe wsparcie za udzielenie schronienia obywatelom
Ukrainy. Świadczenie będzie wypłacane z dołu za liczbę dni, w których zapewniane było zakwaterowanie. 40 zł
dziennie za osobę wynosi świadczenie, o które mogą składać wnioski osoby, które przyjęły pod swój dach uchodźców
z Ukrainy. Ma to być rekompensata kosztów związanych z zapewnianiem im i noclegu i posiłków, która będzie przyznana za okres nie dłuższy niż 60 dni (z możliwością przedłużenia w uzasadnionych przypadkach).
Szczegółowe zasady dotyczące udzielania tej pomocy są określone w rozporządzeniu Rady Ministrów z 15 marca
2022 r. (Dz.U. poz. 605). Wzór wniosku,
który trzeba złożyć, wskazuje rozporządzenie ministra spraw wewnętrznych i administracji z 16 marca 2022 r. (Dz.U. poz. 608),
do którego załącznikiem jest wzór karty
osoby przyjętej do zakwaterowania.
Gdzie w Międzyzdrojach trzeba złożyć
wniosek o wypłatę świadczenia i za jaki
okres?
Wniosek należy złożyć do Urzędu
Miejskiego.
Burmistrz Międzyzdrojów
zdecydował, że pierwszy okres rozliczeniowy obejmie dni od 24.02.2022 do
24.03.2022. Pomimo tego, że Rozporządzenie Rady Ministrów daje możliwość
wypłaty świadczeń w przeciągu miesiąca,
w Międzyzdrojach będą one wypłacone
w krótszym okresie t.j. do 08.04.2022
(za pierwszy okres rozliczeniowy). Kolejnym okresem rozliczeniowym będzie
25.03.2022 do 30.04.2022. Wnioski będą
przyjmowane w okresie od 02.05.2022
do 09.05.2022, a wypłata świadczeń do
20.05.2022. Analogicznie za okres od
01.05.2022 do 31.05.2022.
Czy we wniosku trzeba podać tylko liczbę osób, którym udzielone zostało schro-

nienie i ich miejsce pobytu, czy również ich
imiona i nazwiska oraz inne dotyczące ich
dane?
Wzór wniosku, zawiera rubrykę, w której
trzeba wpisać adres oraz liczbę przyjętych
osób. Natomiast w karcie osoby przyjętej
do zakwaterowania, wymagane jest podanie jej imienia i nazwiska, numeru PESEL,
a w przypadku jego braku - rodzaju oraz
numeru i serii dokumentu potwierdzającego tożsamość. Należy też zaznaczyć liczbę
dni, w trakcie których udzielany był nocleg
i wyżywienie obywatelowi Ukrainy.
Czy trzeba będzie przedstawiać jakieś
dokumenty potwierdzające koszty związane z zapewnianiem schronienia i posiłku
uchodźcom, np. paragony lub rachunki za
media?
Aby otrzymać świadczenie, potrzebne
jest złożenie wniosku oraz załącznika karty osoby przyjętej do zakwaterowania.
W zależności od tego, ilu obywatelom
Ukrainy zostało udzielone schronienie, tych
załączników może być więcej, bo na druku
karty jest miejsce do wpisania tylko jednej
osoby. Nie trzeba natomiast do wniosku
i załącznika dołączać żadnych dodatkowych dokumentów ani dowodów świadczących o kosztach poniesionych po przyjęciu
uchodźców oraz ich wysokości.

Pomoc dla poszkodowanych w wyniku zdarzeń
noszących znamiona klęski żywiołowej,

takie jak: silny wiatr, intensywne opady atmosferyczne, powodzie, podtopienia
Rodziny i osoby samotnie gospodarujące,
które w wyniku zdarzeń noszących znamiona klęski żywiołowej poniosły straty
w gospodarstwach domowych (budynkach
mieszkalnych, podstawowym wyposażeniu gospodarstw domowych) i znalazły się
w szczególnie trudnej sytuacji życiowej,
w której nie mogą zaspokoić niezbędnych
potrzeb bytowych, mogą ubiegać się o niezbędną pomoc w Ośrodku Pomocy Społecznej w Międzyzdrojach.
Pomoc udzielana jest na wniosek osoby
poszkodowanej złożony na piśmie lub ustnie do protokołu.
Podstawą do określenia wysokości i zakresu przyznawanej pomocy jest rodzinny
wywiad środowiskowy przeprowadzony
przez pracownika socjalnego OPS.
Pomoc w formie zasiłku celowego może
być przyznana na:
Cele doraźne
Remont albo odbudowę budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego po oszacowaniu procentu zniszczeń/uszkodzeń.
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Pomoc przyznawana jest na podstawie art. 40 ustawy z dnia 12 marca
2004 r. o pomocy społecznej oraz zasad
udzielania, ze środków rezerwy celowej
budżetu państwa na udzielanie i usuwanie
skutków klęsk żywiołowych, pomocy finansowej dla osób i rodzin poszkodowanych
w wyniku zdarzeń noszących znamiona
klęsk żywiołowych, zatwierdzonych przez
Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w dniu 21 czerwca 2021 r.
Inne możliwe formy pomocy to:
Udzielenie niezbędnego schronienia, posiłku, ubrania.
Pomoc psychologiczna.
Pomoc prawna.
Poradnictwo specjalistyczne
i praca socjalna.
Wszelkie
szczegółowe
informacje
można uzyskać w Ośrodku Pomocy Społecznej w Międzyzdrojach, osobiście
lub pod nr telefonu 91/32 80 311 lub
91/32 81 053
Elżbieta Jakubiak
Kierownik OPS

Czy świadczenie będzie wypłacane
z góry, zgodnie z deklarowanym okresem, w którym uchodźcy będą przebywać
w domu, czy tylko za dni przed złożeniem
wniosku?
Zgodnie z rozporządzeniem świadczenie jest wypłacane za okres faktycznego
zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia
obywatelom Ukrainy, nie dłużej niż za 60
dni i jest wypłacane z dołu. To oznacza, że
ma ono formę refundacji, która będzie wypłacona za czas od pierwszego dnia pobytu
do dnia złożenia wniosku. W celu usprawnienia procedury rozpatrzenia wniosków
i jak najszybszych wypłat świadczeń
w Gminie Międzyzdroje prosimy o podporządkowanie się propozycjom terminowym,
które zostały zaprezentowane powyżej.
Ile czasu ma gmina na wypłacenie
świadczenia?
Wniosek o przyznanie świadczenia podlega rozpatrzeniu w ciągu miesiąca od daty
jego złożenia. Po tym czasie gmina wypłaci
pieniądze - jeżeli nie zostaną stwierdzone
przesłanki negatywne do uzyskania wsparcia (podanie nieprawdziwych informacji
lub występowanie zagrażających życiu lub
zdrowiu warunków zakwaterowania). Tak
jak to opisano powyżej w Międzyzdrojach
zamierzamy istotnie skrócić te terminy.
Czy okres wypłaty świadczenia może
być dłuższy niż 60 dni?
W uzasadnionych przypadkach możliwe
będzie wydłużenie wypłaty świadczenia.
Jeśli więc osoba chce otrzymywać wsparcie dłużej niż 60 dni, musi złożyć wniosek,
w którym zaznaczy, że wnosi o takie przedłużenie, i opisze powody, dla których się
o to stara. Decyzja w tej sprawie nie będzie
należała do gminy, potrzebna będzie do tego
dodatkowo zgoda wojewody, który określi
czas dłuższego pobierania świadczenia.
Biuro Burmistrza Międzyzdrojów

REKRUTACJA
DO ŻŁOBKA MIEJSKIEGO
w Międzyzdrojach
na rok szkolny 2022/2023
trwa do 30 kwietnia 2022 r.
Wnioski o przyjęcie dziecka
do żłobka należy składać w budynku
przedszkola w sekretariacie (na piętrze)
w godzinach od 12.00 do 13.00

Telefon kontaktowy: 91 32 78 818
Szczegóły rekrutacji znajdują się na
stronie: https://zlobekmiedzyzdroje.
szkolnastrona.pl
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Aktywność twórcza Seniorów w Klubie Senior +
Nie trzeba mieć talentu ani zdolności manualnych, aby stworzyć własną sztukę i wziąć udział w zajęciach arteterapii.
Ta wspaniała forma aktywizacji pozwala ludziom starszym wyrazić własne marzenia, myśli - wyrazić siebie.
Zajęcia plastyczne są niezwykle rozluźniające, pozwalają utrzymać i rozwijać sprawność motoryki rąk, aktywność
twórczą, precyzję, wyobraźnię. Seniorzy
mogą realizować swoje pomysły i kreatywność.
Świadomość wytwarzania nowych,
pięknych i użytecznych przedmiotów
daje im dumę i dalszy cel rozwoju. Stworzone przez siebie prace stają się prezentami dla bliskich, rodziny. Wspólna twórczość daje nawiązywanie więzi, bliskości,
chęci przebywania ze sobą i ciepłe relacje
w grupie.
Sztuka zbliża ludzi. Uczymy się nowych technik, plastycznych, wzajemnie
inspirujemy się i czerpiemy od siebie
doświadczenia artystyczne, uwrażliwiamy na sztukę, integrujemy grupę przede
wszystkim.
Każda osoba może znaleźć coś dla
siebie. Panie szydełkują piękne filiżanki,
panowie robią czapki i kominy na kole,
co daje im ogromne wyciszenie i skupienie. Bardzo lubianą formą plastyczną jest
kolaż, gdzie tworzymy wspaniałe obrazy,
łącząc ze sobą różne materiały i farby -

koronki, pióra, korale, papier itd. Tworzymy malarstwo abstrakcyjne- malowanie
za pomocą sznurka i grzebieni. Bawimy
się kolorami, tworzymy różnorodne mozaiki. W naszej pracowni powstają gęsi
z plastikowych butelek, niezapominajki,
stokrotki i hortensje z papieru. Mamy też
duży zbiór obrazów malowanych farbami akrylowymi na płótnie. Podczas tworzenia zawsze towarzyszy nam muzyka

i śpiew. Relaksujemy się odgłosami natury lub śpiewamy wspólnie nasze ulubione
utwory.
Już w maju zaprosimy Państwa do
Międzynarodowego
Domu
Kultury
w Międzyzdrojach na wystawę naszych
prac.
Bożena Daniluk
Terapeuta

Odkrywamy talenty!
Uczestnicy Środowiskowego Domu Samopomocy w Międzyzdrojach
prężnie rozwijają swoje talenty artystyczne aktywnie uczestnicząc w zajęciach terapeutycznych z zakresu arteterapii.
Zastosowanie metod takich jak rysunek, malarstwo i sztuki użytkowe ma na
celu poprawę samopoczucia psychicznego, uzewnętrznienie problemów, uczuć
i przeżyć. Ponadto pobudzenie sensoryczne, kształtowanie zdolności manualnych oraz budowanie wrażliwości na
piękno rozwija twórcze myślenie.
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Nasi uczestnicy potrafią posługiwać
się podstawowymi technikami rysunku
takimi, jak: rysowanie ołówkiem, kredą
czy węglem. Wykonywanie prac za pomocą węgla oraz pędzla szczególnie przypadło do gustu naszej zdolnej artystce
pani Kindze R., która szczególnie dobrze
czuje się tworząc prace za pomocą węgla. Jej prace są dojrzałe
i kreatywne, charakteryzują się dużą wrażliwością
i dojrzałością emocjonalną. Kolejną perłą wśród
naszych zdolnych młodych
twórców jest pani Monika
R., która zachwyca niezwykle trudną i czasochłonną
metodą wykonywania prac
jaką jest sztuka użytkowa.
Niezwykle twórcze książki okolicznościowe, które
mogą być idealnym prezentem podarunkowym na
różne okoliczności tj,. urodziny, imieniny, komunie
oraz śluby.

Obraz Kingi
Arteterapia jest rodzajem terapii zajęciowej, która wśród uczestników wzbudza aktywne spędzanie czasu wolnego,
poszerzenie kręgu swoich zainteresowań. Zajęcia te usprawniają koncentrację
uwagi, koordynację wzrokowo-ruchową
oraz zaspokajają potrzebę samorealizacji.
Kształtują umiejętności samodzielnego
planowania i wykonywania działań.
Wielkie brawa dla naszych zdolnych
uczestników.
Aleksandra Antosiak
Terapeuta zajęciowy
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Turniej szachowy ZIMA’22 w MDK w Międzyzdrojach
W piątkowy wieczór 18 marca br. w Międzynarodowym Domu Kultury, pod czujnym okiem Bogdana Wojnarowskiego,
rozegrano turniej szachowy ZIMA’ 22,
w którym uczestnicy Koła Szachowego
MDK wywalczyli następujące miejsca
oraz tytuły:
- 1. miejsce w kategorii OPEN - Stefan
Zaniewski

- 2. miejsce w kategorii OPEN - Jakub
Bogusz
- 3. miejsce w kategorii OPEN - Dawid
Parzybut
- Najaktywniejszy zawodnik - Jakub
Bogusz
- Najlepsza szachistka - Kamila
Bogusz
- Najmłodsza zawodniczka - Lena
Osieleniec

Zwycięzcom i osobom wyróżnionym
nagrody wręczał Artur Duszyński - dyrektor Międzynarodowego Domu Kultury.
A już od dzisiaj zapraszamy Państwa
na zapisywanie i zgłaszanie się do szachowych mistrzostw III Turnieju Szachowego o Puchar Burmistrza Międzyzdrojów! Regulamin turnieju na stronie: www.
mdkmiedzyzdroje.com
MDK w Międzyzdrojach

Józef Młynarczyk w Międzyzdrojach

Bramkarz Stulecia

3 marca 2022 r. Miejska Biblioteka Publiczna w Międzyzdrojach i Międzyzdrojskie
Stowarzyszenie „Rodzina” zorganizowali wieczór autorski z legendarnym bramkarzem
i trenerem piłkarskim Józefem Młynarczykiem. Partnerem spotkania był Klub Sportowy „Fala” Międzyzdroje, którego członkowie uczestniczyli w wydarzeniu. Moderatorem spotkania był Dariusz Rekosz, autor książek dla dzieci, młodzieży i dorosłych.
Józef Młynarczyk opowiedział o początkach swojej kariery piłkarskiej, którą
rozpoczął w Nowej Soli, gdzie mieszkał,
uczył się i trenował. Najpierw
grał jako obrońca i pomocnik,
a dopiero później jako bramkarz. Wszystko zaczęło się od
tego, że na jednym z treningów zabrakło bramkarza, więc
Młynarczyk stanął w bramce
i okazało się, że ma predyspozycje do gry na tej pozycji. Piłkarz podczas wieczoru
często wspominał Antoniego
Piechniczka, z którym wiele
lat współpracował w drużynie
BKS Stal Bielsko-Biała. Piechniczek widział w nim potencjał
i sprowadził go do występującej w pierwszej lidze drużyny Odry Opole. Gość opowiedział także
o swoim pierwszym meczu w reprezentacji Polski, gdzie zagrał wtedy z Tunezją,
a trenerem polskiej kadry był wówczas
Ryszard Kulesza. Bramkarz przyznał, że
warunki do gry w piłkę nożną były w tamtym czasie zupełnie inne niż dzisiaj, ale
kształtowało to charakter - chciał „grać,
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a nie biadolić”. Wspominał, że pomimo
braku ogrania, sparingów międzynarodowych i stanu wojennego w Polsce, uda-

ło się naszej reprezentacji zająć 3. miejsce na Mistrzostwach Świata w 1982 r.
w Hiszpanii.
Józef Młynarczyk od 1986 r. był związany z portugalskim klubem FC Porto,
z którym wywalczył największe sukcesy
klubowe, o jakich nigdy nie marzył: dwukrotne mistrzostwo Portugalii i Puchar

Portugalii, Puchar Mistrzów oraz Superpuchar UEFA i Puchar Interkontynentalny. Po zakończonej karierze na boisku
w 1989 r. z powodu kontuzji barku, pracował jako trener bramkarzy m.in. w FC
Porto i kilku polskich klubach piłkarskich.
Obecnie trenuje polskich bramkarzy
U21.
Piłkarz przyznał, że w 2019 r. został
wybrany najlepszym polskim bramkarzem z okazji stulecia PZPN, co było dla
niego „zaszczytem i podsumowaniem kariery”. W trakcie spotkania zgromadzeni
goście mogli obejrzeć urywki najważniejszych meczów, w jakich wystąpił Józef
Młynarczyk i zobaczyć jego wspaniałą
grę na boisku.
Zapytany o najlepszych
bramkarzy grających na świecie i w Polsce odpowiedział
dyplomatycznie, że ma szacunek do: Manuela Neuera,
Alissona Beckera, Edersona
Santany de Moraesa, Frantiska Placha i Dantego Stipicy.
Po spotkaniu można było
kupić piłkę i otrzymać na
niej autograf gościa. Niezapomnianym widokiem był
zachwyt dzieci z Klubu Sportowego „Fala” Międzyzdroje,
które zrobiły sobie pamiątkowe zdjęcia z bramkarzem.
Ogromną niespodzianką dla piłkarza był
proporczyk, który wręczyli mali piłkarze
„Fali” Międzyzdroje. Niesamowitym prezentem okazał się także portret bramkarza, który wykonała i przekazała lokalna
artystka Krystyna Marzec.
Bibliotekarze
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A L Mi ę d z y z d ro j e w k a d r z e w o j e w ó d z ki e j

Zawodniczki i zawodnicy Akademii Lekkoatletycznej Międzyzdroje zostali powołani do Kadry Wojewódzkiej Zachodniopomorskiego Związku Lekkiej Atletyki oraz Zaplecza Kadry Narodowej Polskiego Związku Lekkiej Atletyki.
Do wąskiego grona kadry wojewódzkiej
w kategorii młodzika U16 zostali powołani: Szymon Kozłowski - 300m ppł, Hanna Owczaruk - 600m oraz Nela Zygmunt
- 300m ppł. Natomiast do Zaplecza Kadry
Narodowej juniorów zostali powołani: Artur
Udycz - 400m oraz Zuzanna Ziomko - 400m.
Powołanie do kadr aż pięciu zawodników
z naszego klubu nie jest przypadkowe ponieważ zawodnicy ci pracowali sumiennie
na swoje wyniki przez cały poprzedni rok,
osiągając bardzo dobre wyniki na Mistrzostwach Polski w ramach współzawodnictwa
sportowego. Powołanie do kadry jest jednocześnie nagrodą za ciężką pracę na treningach, a co za tym idzie daje możliwość
wyjazdu na dodatkowe obozy sportowe.
Zarząd AL Międzyzdroje

Mistrzostwa Funińo z AP RCR

Po raz 7 adepci piłki nożnej z rocznika 2013 i młodsi zmierzyli się ze swoimi rówieśnikami w Mistrzostwach Funińo - Międzyzdroje 2022! 20.02.2022 roku w hali sportowej zawodnicy
z Kołobrzegu, Stargardu, Świnoujścia, Szczecina, Cerkwicy oraz
naszej Akademii sprawdzali swoje możliwości rywalizując w festiwalu piłki nożnej w Mistrzostwach Funińo 2022 w grach 3x3.
Organizatorzy,
AP
RCR
Międzyzdroje, zapewnili 5 godzin emocji dla zawodników.
Uczestnicy, trenerzy, a także
rodzice mogli zobaczyć jedną
z metod treningu piłkarskiego
dla dzieci jakim jest FUNIŃO.
FUNIŃO ® to gra, która kształtuje inteligencję w grze na
cztery bramki w aspektach:
postrzeganie, rozumienie i interpretacja, podejmowanie decyzji, wykonanie techniczne.
Rozegrano 60 spotkań po 10
minut każde, w sumie każda drużyna rozegrała 100 minut.Adepci piłki nożnej rozgrywali spotkania na 3 małych boiskach w
grze 3x3 na cztery bramki, gdzie
świetnie operowali piłką podczas dużej intensywności gry.
Wszystkim drużynom pragniemy złożyć gratulacje za
wspaniałą grę i postawę fair
play oraz mnóstwo zdobytych
bramek.

Organizatorzy dziękują trenerom i zawodnikom za przyjęcie zaproszenia do Międzyzdrojów. Rodzicom za zaufanie.
Szkole Podstawowej nr 1 za
udostępnienie hali sportowej.
Wielkie brawa dla rodziców za
przygotowanie poczęstunku dla
uczestników turnieju. Dziękujemy także firmom 4F Międzyzdroje, Mapei, Piekarnia Mewa
oraz MDK w Międzyzdrojach.
W
Mistrzostwach
brały
udział drużyny: AP Kotwica Kołobrzeg, AP Błękitni Stargard I,
AP Błękitni Stargard II, Bizon
Cerkwica, AP Kotwica Kołobrzeg II, AP Błękitni Stargard
III, Football Academy Szczecin
I, Football Academy Szczecin II,
KS Prawobrzeże Świnoujście,
AP Gryf Kamień Pomorski, AP
RCR Międzyzdroje I, AP RCR
Międzyzdroje II, AP RCR Międzyzdroje.
AP RCR Międzyzdroje
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X edycja „Tropem Wilczym. Bieg Pamięci Żołnierzy Wyklętych”
Po rocznej przerwie, wynikającej z koronawirusowych ograniczeń, udało się zorganizować w Międzyzdrojach
X edycję „Tropem Wilczym. Bieg Pamięci Żołnierzy Wyklętych”. W niedzielę 6 marca 2022r. o godzinie 10:00 rozpoczęło się przyjmowanie uczestników oraz rejestracja chętnych na wolne jeszcze numery startowe. O g.11:30
odbył się pierwszy bieg „Młodego Wilczka” na dystansie ok. 400 m, w którym biegły dzieci do lat 6.
Punktualnie o g.12:00 wystartowali
biegacze w biegu okolicznościowym na
1963 m, który symbolizował rok, w którym zginął ostatni, poległy w walce Żołnierz Wyklęty – Józef Franczak ps. Lalek.
Bieg wspólnie otworzyła dyrektor Golden Tulip Międzyzdroje Residence - Ewa
Szczepańska oraz burmistrz Międzyzdrojów - Mateusz Bobek, a także Komendant
X Szczepu ”Gniazdo”ZHP - phm. Tomasz
Rychłowski. A o g. 12:30 biegacze pobiegli na 5 kilometrów.

Wszystkie trzy trasy pomagali zabezpieczać strażacy z OSP Międzyzdroje
i OSP Lubin, a także funkcjonariusze ze
Straży Miejskiej w Międzyzdrojach. Partnerami wydarzenia byli: Hufiec Ziemi
Wolińskiej ZHP, Gmina Międzyzdroje,
Międzynarodowy Dom Kultury oraz Golden Tulip Międzyzdroje Residence.
Łącznie w tych trzech biegach uczestniczyło 145 biegaczy.
W tym roku ze względu na zaistniałą
sytuację na Ukrainie nie zrobiono wyli-

czeń czasowych i nagradzania za pierwsze trzy miejsca. Wszyscy biegli dla idei.
To był bieg po Pamięć!
Wydarzenie odbyło się pod Patronatem Burmistrza Międzyzdrojów i zostało
sfinansowane ze środków pochodzących
z budżetu Gminy Międzyzdroje.
Do zobaczenia za rok!
Czuwaj!
Komenda X Szczepu
„Gniazdo” ZHP

Od kwietnia rusza Międzyzdrojska Liga Biegowa

Międzyzdroje kochają bieganie i aktywność. Mieszkają tu bowiem ambasadorowie biegania – olimpijczyk Bogusław Mamiński,
czy mistrz Polski Henryk Nogala. Prężnie działają lekkoatletyczne kluby sportowe AL Międzyzdroje i KB Sporting.
- Od 19 lat organizowany jest Bieg
Śniadaniowy, a od 3 lat Mały Memoriał
Ireny Szewińskiej. Stadion miejski uzyskał
zaszczytną nazwę im. Ireny Szewińskiej –
honorowego obywatela Międzyzdrojów.
Ale są to wydarzenia jednodniowe, dlatego
proponujemy większą aktywność i wspólne
bieganie. Razem możemy spędzić ten czas
na wyznaczonych ścieżkach biegowych,
w otoczeniu przyrody z szumem morza
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w tle. Mamy możliwości organizacyjne i finansowe oraz chętnych do współpracy liderów środowiska biegowego” – informuje
burmistrz Mateusz Bobek.
Zasady są proste: zabawa jest bezpłatna, można się ścigać i rejestrować wystarczy tylko dołączyć do nas i już od
kwietnia wziąć udział w Międzyzdrojskiej
Lidze Biegowej. Liga została podzielona
na edycję wiosenną i jesienną – po 4 ter-

miny na różnych dystansach. Startujemy
w samo południe o godz. 12:00, zawsze
w niedzielę.
Zaczynamy już 10 kwietnia na dystansie 5 km: bieg i nordic walking. Wszystkie trasy na określonych dystansach ligi
biegowej będą rozpoczynać i kończyć się
przy Ośrodku Wczasowym „Stilo”, przy
ul. Gryfa Pomorskiego 78, gdzie będzie
też biuro zawodów. Rejestracja odbywa
się elektronicznie lub w miarę wolnych
miejsc na 1 godz. przed biegiem w biurze zawodów. Liczba miejsc jest ograniczona. Planujemy naszą ligę łącznie do
150 uczestników. Każdy uczestnik zostanie sklasyfikowany w każdym z biegów
w edycji wiosennej i jesiennej.
Regulamin imprezy oraz szczegóły na
www.miedzyzdroje.pl oraz na Facebook
@miedzyzdrojska liga biegowa i w Referacie Promocji, Kultury i Turystyki UM
Międzyzdroje, tel. 91/32 75 654 - 664
lub pod numerem tel. 609 519 590.
Zadbaj o swoje zdrowie! Nie ważne,
który jesteś na mecie, bo i tak jesteś lepszy od tych siedzących w domu.
Zapraszamy wszystkich mieszkańców
i gości do wspólnego biegania!
Anetta Czyżak
UM Międzyzdroje
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MIEJSKA INFORMACJA TURYSTYCZNA NA PROMENADZIE CZYNNA OD 1 KWIETNIA
Informujemy, iż od 01 kwietnia br. na promenadzie codziennie - od poniedziałku do soboty, w godz.
08:00 – 16:00 będzie czynna miejska Informacja Turystyczna.
Miejska Informacja Turystyczna prowadzi całoroczną działalność, jednak
w sezonie jesienno-zimowym funkcjonuje w biurze Promocji, Kultury i Turystyki
Urzędu Miejskiego, pod adresem e-mail:
informacja@miedzyzdroje.pl lub pod numerem tel. 91 32 80 441.
Informacja prowadzi bezpłatną dystry-

bucję ulotek, materiałów promocyjnych
i informacyjnych oraz udziela wszelkich
informacji o atrakcjach turystycznych
w gminie i regionie. Biuro ściśle współpracuje też z okoliczną branżą turystyczną. Zapraszamy do współpracy!
Anetta Czyżak
UM Międzyzdroje

Przypominamy! Termin złożenia deklaracji dot. źródeł

ciepła i źródeł spalania upływa 30 czerwca 2022 roku!

Przypominamy, że od 1 lipca wszedł w życie obowiązek złożenia deklaracji do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków, który
ma na celu zebranie wszystkich danych dotyczących źródeł ciepła i spalania paliw w budynkach mieszkalnych i niemieszkalnych.
Ile jest czasu na złożenie deklaracji?   
• deklarację, która dotyczy źródła ciepła i spalania paliw, które zostało uruchomione przed 1 lipca należy złożyć
w terminie 12 miesięcy (czyli najpóźniej
do 30.06.2022 r.),
• dla nowego źródła ciepła, które zostało
uruchomione po 1 lipca 2021 r., deklarację należy złożyć w terminie 14 dni.
Co więcej:
• każdy właściciel/zarządca budynku lub
lokalu ma obowiązek złożyć deklarację.
• deklaracje składa Właściciel/Zarządca
budynku lub lokalu, który jest zasilany
przez źródło ciepła lub spalania paliw do
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1 MW, np. piec, miejska sieć ciepłownicza, pompa ciepła itd.
Jak można złożyć deklarację?
Deklarację można złożyć przez Internet
lub w wersji papierowej. Wersję papierową można złożyć osobiście w Urzędzie
Miejskim lub wysłać listem.
Dla osób nie mających możliwości
wydrukowania deklaracji Urząd Miejski
w Międzyzdrojach
przygotował wydrukowane kopie deklaracji w Referacie Ochrony Środowiska i Gospodarki
Komunalnej przy ul. Kolejowej 33 (budynek dawnego gimnazjum). Istnieje
również możliwość wypełnienia dekla-

racji w Referacie Ochrony Środowiska
z pomocą pracownika referatu. Wszelkie
pytania dotyczące wypełnienia deklaracji
prosimy kierować pod numer telefonu
91 327 56 56.
Aby złożyć deklarację przez Internet
należy wejść na stronę ceeb.gov.pl i kliknąć na niebieski przycisk z napisem ”Zaloguj się przez Węzeł Krajowy aby złożyć
deklarację”. Do złożenia deklaracji drogą
elektroniczną będzie potrzebny profil zaufany lub kwalifikowany podpis elektroniczny.
Referat Ochrony Środowiska
i Gospodarki Komunalnej
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