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ostatnie pożegnanie

9 grudnia odbyły się uroczystości  pogrzebowe 

płk Danuty Szyksznian-Ossowskiej, ps. Sarenka, 

żołnierza AK, łączniczki Okręgu Wilno, współ-

inicjatorki Zjazdów Żołnierzy Kresowych AK,  

a także Honorowej Obywatelki  

Międzyzdrojów. Jej ciało spoczęło na 

Cmentarzu Centralnym w Szczecinie  

w kwaterze kombatanckiej.  „Sarenka” 

z oddziału  „Kozy” dołączyła do swoich 

przyjaciół walki o życie,  lepsze jutro  

i pamięć, o tych którzy odeszli... 

Odszedł na wieczną wartę - Czło-

wiek, o którym pamiętać będziemy 

zawsze w Międzyzdrojach, patrząc 

na pomnik Trzech Krzyży Wileńskich 

przy naszej międzyzdrojskiej świą-

tyni. To z jej inicjatywy w paździer-

niku 2016 roku, podczas ostatniego 

– 35. zjazdu Żołnierzy Kresowych 

AK w Międzyzdrojach został od-

słonięty ten pomnik z wyrytym 

mottem cyt. „Kresowym Żołnierzom 

Armii Krajowej, którzy, rozrzuceni po 

świecie, w Międzyzdrojach znaleźli 

swoją Małą Ojczyznę, wśród grona 

przyjaciół, w okruchach wspomnień 

pozostali wierni młodzieńczym ide-

ałom obrońców Ziem Kresowych  

i kresowym korzeniom”.  Przez 25 lat 

nieprzerwanie w Międzyzdrojach 

mogliśmy być świadkami spotkań 

Żołnierzy Kresowych AK i uczest-

niczyć w pięknych, wzruszających 

spotkaniach, uczestniczyć w histo-

rii, tej opowiadanej na żywo przez 

ich uczestników.  Podczas zjazdów, 

w naszej międzyzdrojskiej Bibliote-

ce, czy Międzynarodowym Domu 

Kultury odbywały się też spotkania 

autorskie z autorką książek p. Da-

nutą Szyksznian, które znajdują się  

w zbiorach biblioteki np. „Jak do-

palał się ogień biwaku”, „281 dni 

w szponach NKWD”, „Wileńska 

łączniczka”. Trudno zapomnieć spotkania  

z naszą młodzieżą z b. Gimnazjum w 2016 

roku, podczas promocji książki „Wilno – krew 

i łzy. Ponary”. Byliśmy wzruszeni wszyscy,  

a szczególnie  nasza międzyzdrojska mło-

dzież, która nie czekała „na dzwonek”, że  

już można iść do domu, która z zaciekawie-

niem chłonęła każde słowo, wspomnienia  

o tym w jakich trudnych cza-

sach przyszło naszej bohaterce 

żyć, będąc w ich wieku. Trudno 

opisać te spotkania, rozmowy, 

wspomnienia zawsze zostaną 

w nas i naszej pamięci.

W 2016 roku obył się już ich 

ostatni zjazd, cyt. „została nas 

garstka, mamy po 90 i więcej 

lat, nie mamy już sił. Odcho-

dzimy. Dlatego to ostatnie 

takie spotkanie" – mówią dawni 

członkowie Armii Krajowej, któ-

rzy dotychczas co roku zbierali 

się w Międzyzdrojach  podczas 

ich jubileuszowego i zarazem 

pożegnalnego XXXV Zjazd Kre-

sowych Żołnierzy Światowego 

Związku Żołnierzy AK.  

Po raz ostatni spotkaliśmy 

się w Międzyzdrojach z Panią 

Danusią w maju 2021 roku, 

podczas zjazdu organizowane-

go w ramach akcji „ Wakacje dla 

Bohatera”, kiedy to po raz ostat-

ni osobiście złożyła  kwiaty przy 

Trzech Krzyżach Wileńskich,  

w asyście „przyjaciół”.  Odwie-

dziła też swój „dąb” zasadzony 

na pamiątkę w Międzyzdrojach 

przy ul. Mickiewicza, o którym 

będziemy pamiętać, tak jak 

będziemy pamiętać o Czło-

wieku „wielkiego serca”, który 

Międzyzdroje traktował jako 

swoją „małą ojczyznę”. 

Obeschły już łzy, ale pamięć 

pozostała…

Mateusz Bobek 

Burmistrz Międzyzdrojów

„Pamięć o miejscach uświęconych krwią Polaków w walce o wolną Ojczyznę to szczególny obowiązek, tak społeczeństwa, jak i każdej 
władzy. Tymczasem na tej szczególnej mapie – mapie pamięci, jest jeszcze dużo białych plam. Naród, który nie przywiązuje dostatecznej 
wagi do przeszłości, zubaża historię” – cytat z książki „Wilno – krew i łzy. Ponary”. Danuta Szyksznian – Sarenka.

Pożegnanie wileńskiej łączniczki AK 
płk Danuty Szyksznian-Ossowskiej

Danuta Szyksznian-Ossowska urodziła się 7 czerwca 1925 r. 
w Krakowie. Dzieciństwo i wczesną młodość spędziła w Wilnie.  
W wieku 14 lat została łączniczką Związku Walki Zbrojnej,  
zajmowała się przerzutem prasy na punkty kolporterskie, a także 
przerzutem broni.

Podczas rozbrojenia oddziałów AK przez NKWD uniknęła zatrzy-
mania i dostała powołanie do dalszej służby w komendzie okręgu 
AK w oddziale dywersyjnym dowodzonym przez rtm. Zygmunta 
Augustowskiego ps. „Hubert”. W Wigilię Bożego Narodzenia 1944 r. 
została aresztowana przez NKWD i po brutalnych przesłuchaniach 
skazana zaocznie na dziesięć lat łagrów. Ciężka praca i brutalne 
śledztwo spowodowały, że jej stan zdrowia bardzo się pogorszył  
i w stanie krytycznym została zwolniona z łagru we wrześniu  
1945 r. Wówczas z ojcem i rodzeństwem zamieszkała w Drawnie 
w dawnym województwie szczecińskim. Później wraz z mężem 
przeniosła się do Darłowa i rozpoczęła pracę w średniej szkole 
zawodowej. Jej przeszłość związana z działalnością w AK i poby-
tem w łagrze była powodem szykan i zwolnienia ze szkoły oraz 
pozbawienia prawa do nauczania.

Po przejściu na emeryturę pełniła funkcje Wiceprezesa Zarządu 
Okręgu Światowego Związku Żołnierzy AK i Wiceprezesa Koła 
Kresowych Żołnierzy AK w Szczecinie.

Została odznaczona m.in. Krzyżem Oficerskim Orderu Odro-
dzenia Polski, Krzyżem Kawalerskim OOP, Krzyżem Armii Krajowej 
i Krzyżem Partyzanckim. Pośmiertnie minister obrony narodowej 
awansował Sarenkę na stopień pułkownika.

Nie ulega wątpliwości, że ta wyjątkowa postać zajmowała, zaj-
muje i będzie zajmować szczególne miejsce w sercu międzyzdrojan.

Płk Danuta Szyksznian-Ossowska, ps. Sarenka, zmarła 1 grudnia 
br. w wieku 97 lat.
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wIEścI Z RATuSZA

Gmina Międzyzdroje doczekała się finału 
wymiany oświetlenia - inwestycji, która bez 
wątpienia korzystnie wpłynie na komfort 

życia  i bezpieczeństwo mieszkańców, przy-
nosząc jednocześnie  znaczne oszczędności 
dla budżetu Gminy. 

Rada Miejska w Międzyzdrojach wcze-
śniej wyraziła zgodę na zaciągnięcie po-
życzki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczeci-
nie. To kolejny już raz, kiedy bardzo dobrze 
układająca się współpraca gminy i WFO-
ŚiGW przynosi korzystne dla mieszkańców 
działania.

Dzięki uzyskanemu dofinansowaniu 
wymieniono łącznie 1032 szt. opraw na no-
woczesne (ledowe), wśród których znalazły 
się modele nie tylko uliczne, ale również par-
kowe - stylizowane.  W miejscach, gdzie było 
to niezbędne zostały również wymienione 
słupy oraz zamontowane adaptery, które 
pozwoliły na montaż opraw na istniejącej 
infrastrukturze. 

Inwestycja realizowana była pod nazwą: 
Modernizacja oświetlenia na terenie Gminy 
Międzyzdroje i pochłonęła 1 996 986,29 zł.

Wymiana opraw  
na słupach stano-
wiąc ych majątek 
Gminy tr wała do 
31.08.2022r., nato-
miast na słupach 
Enea do 27.10.2022r. 
Dziś międzyzdrojanie 
mogą ocenić efekty 
całkowicie zakończo-
nej inwestycji.

5  g r u d n i a  b r.  
w siedzibie między- 
zdrojskiego ratusza 
odbył się briefing 

prasowy przy udziale  Marka Subocza – 
Prezesa Zarządu Wojewódzkiego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 
w Szczecinie oraz Wojewody Zachodniopo-
morskiego Zbigniewa Boguckiego.

- Przy obecnej sytuacji i obowiązku, jaki 
narzuca ustawa z dnia 07 października  
2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służą-
cych ochronie odbiorców energii elektrycznej 
w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku 
energii elektrycznej, modernizacja, którą prze-
prowadziliśmy ma jeszcze większe znaczenie, 
ponieważ tuż za tym działaniem wdrażamy 
kolejne, służące spełnieniu tego obowiązku  
i obniżeniu zużycia energii elektrycznej o 10%. 
Są to: dopasowanie poboru mocy do rzeczywi-
stego zapotrzebowania w naszych obiektach  
i punktach poboru, kompensacja mocy biernej, 
stosowanie systemów pomiarowych, moni-
torujących i sterujących zarządzaną energią,  
czy racjonalizacja zużycia energii przez 
pracowników Urzędu. Jeszcze raz chciałbym 
podkreślić, że bez wsparcia i dofinansowania  
z WFOŚiGW na bardzo korzystnych warun-
kach, realizacja tego zamierzenia byłaby 
niezwykle trudna i wymuszałaby rezygnację 
z realizacji innych ważnych projektów dla 
Gminy Międzyzdroje. Bardzo dziękuję pre-

zesowi Markowi Subo-
czowi, przedstawicielom 
organów uchwałodaw-
czych i pracownikom me-
rytorycznym Funduszu  
za niezwykle sprawną  
i kompetentną współpra-
cę. Zachęcam inne samo-
rządy do korzystania z ko-
rzystnych instrumentów, 
które oferuje WFOŚiGW  
-  m ó w i  b u r m i s t r z  
Mateusz Bobek.

Biuro Burmistrza
 Międzyzdrojów

Kompleksowa wymiana opraw dobiegła  końca
Finał modernizacji oświetlenia na terenie Miasta i Gminy Międzyzdroje  

Zintegrowany oraz rozbudowany został 
także istniejący monitoring kładki pieszej 
po koronie wydm o dodatkowe 11 kamer. 
Oprócz tego zainstalowane zostały punkty 
darmowego dostępu do Internetu oraz 

nagłośnienie, które będzie wykorzystywane 
do przekazywania ważnych komunikatów.  
Z nagłośnienia korzystać będzie również 
Międzynarodowy Dom Kultury w Międzyz-
drojach. Co więcej, dzięki monitoringowi 

nasza Straż Miejska, 
w ścisłej współpracy  
z Policją, będzie mo-
gła szybciej wykrywać 
sprawców wykroczeń 
z l o k a l i z o w a n y c h  
w  j e g o  z a s i ę g u ,  
a także mieć możli-
wość szybszego re-
agowania na zauwa-
żone zagrożenia.

Warto podkreślić, 
że obecnie trwają pra-
ce nad projektem II 
etapu monitoringu 

wizyjnego miasta, który rozszerzy zasięg 
monitoringu o ulicę Promenada Gwiazd,  
a także ulicę Gryfa Pomorskiego, część ulicy 
Zdrojowej, Morskiej oraz Tysiąclecia Państwa 
Polskiego. W ramach II etapu planowane 
jest także udostępnienie systemu podglądu 
monitoringu dla jednostki Policji. Plano-
wana data zakończenia II etapu inwestycji 
przewidziana jest na III-IV kwartał 2023 r. 
Jak podkreśla Burmistrz Mateusz Bobek:  
- Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców 
poprzez rozbudowę systemu monitoringu   
to jeden z  głównych priorytetów do zreali-
zowania w obecnej kadencji, który uzyskał 
pełne poparcie wśród wszystkich radnych 
obecnej Rady Miejskiej. Mam ogromną 
satysfakcję, że dużą jego część udało się już 
zrealizować.

Biuro Burmistrza Międzyzdrojów

Monitoring miejski - koniec pierwszego etapu prac 
Zakończony został I etap inwestycji polegającej na instalacji monitoringu wizyjnego w naszym mieście. w ramach I etapu zainsta-
lowanych zostało 60 wysokorozdzielczych kamer IP w obrębie ulicy Bohaterów warszawy od okolic mola do Promenady Gwiazd, 
a także parków miejskich. 
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AkTuALNoścI

W 2009 r. Gmina Międzyzdroje oddała teren 
w dzierżawę na okres 10 lat z przezna-
czeniem na budowę ogólnodostępnego 
parkingu.  Umowa obowiązywała do 30 
kwietnia 2019r. 

Dotychczasowy dzierżawca, niestety, nie 
uzyskał pozwolenia na budowę do końca 
okresu dzierżawy - parking nie został więc 
zorganizowany zgodnie z tym, co zapisane 
zostało w ww. umowie.

Co więcej - nie da się ukryć, że gmina 
nie miała z tego tytułu niemal żadnych 
zysków. Wręcz przeciwnie. 
Można odnieść wrażenie, że 
uiszczany przez dotychczaso-
wego dzierżawcę czynsz był 
niemal symboliczny - roczny 
czynsz dzierżawny wynikający 
z wygasłej umowy dzierżawy  
z uwzględnieniem waloryzacji 
w 2018r. (ostatni pełny rok obo-
wiązywania umowy) wyniósł 
33.767,59 zł netto + VAT 23% = 
41.534,14 zł brutto. Ustalenie 
niskiego czynszu za dzierżawę 
podyktowane było nałożonym 
na dzierżawcę obowiązkiem 
wybudowania parkingu ze 
środków własnych. Było to 
swoiste ,,wyjście naprzeciw” 
dzierżawcy, aby mógł zrealizo-
wać zaplanowane w związku 
z parkingiem inwestycje, cho-
ciaż do samego końca umowy 
dzierżawy dzierżawca nie wywiązał się z na-
łożonego obowiązku. Zapadła więc decyzja, 
że po zakończeniu okresu dzierżawy Gmina 
we własnym zakresie podejmie działania  
w celu uruchomienia na tym terenie parkin-
gu miejskiego. Dotychczasowy dzierżawca 
był o tej decyzji informowany przez Gminę 
jeszcze przed zakończeniem umowy oraz  
o obowiązku wydania terenu w przewidywa-
nym w umowie terminie. Niestety, pomimo 
wezwań Gminy, dotychczasowy dzierżawca 
uchylał się od podjęcia tego działania i dalej 
prowadził na tym terenie działalność parkin-
gową, pozyskując, jak się można domyślać, 
znaczne korzyści finansowe. 

Z tego względu Gmina skierowała po-
wództwo o wydanie na drodze postępo-
wania sądowego, które zakończyło się pod 
koniec 2020 r. prawomocnym wyrokiem 
Sądu, nakazującym wydanie nieruchomości 
Gminie Międzyzdroje. Ostatecznie gmina 
odzyskała teren w dniu 4 grudnia 2020r. 
Oznacza to, że dotychczasowy dzierżawca 
bezumownie użytkował teren i czerpał 
z niego zyski bez zgody Gminy jeszcze 
przez okres 19 miesięcy po zakończeniu 

umowy, nie wnosząc czynszu z tego ty-
tułu, co naraziło Gminę na kolejne straty 
finansowe. W związku z powyższym Gmina 
skierowała przeciwko dzierżawcy do Sądu 
dwa powództwa o zapłatę wynagrodzenia 
za korzystanie z nieruchomości bez tytułu 
prawnego. Pierwsze na kwotę 161.000 zł - 
za okres 01.05.2019r. - 30.06.2020r. (wyrok 
nieprawomocny, w I instancji - sąd zasądził 
kwotę 105.800,00 zł wraz z odsetkami) oraz 
drugie powództwo na kwotę 52.000 zł - za 
okres od 01.07.2020r. - 03.12.2020r. (do dnia 

wydania nieruchomości). Tu brak jest jeszcze 
rozstrzygnięcia sądu w tym przedmiocie.

Warto zaznaczyć, że jeszcze w trakcie 
postępowania sądowego Rada Miejska  
w Międzyzdrojach na sesji w dniu 29 marca 
2019r. podjęła uchwałę nr VII/87/19 w spra-
wie ustalenia zasad korzystania z parkingów 
niestrzeżonych zlokalizowanych na terenach 
nie będących drogami publicznymi oraz 
sposobu pobierania i wysokości opłat za 
parkowanie pojazdów na tych parkingach 
oraz kolejną uchwałę w tym przedmiocie nr 
XXXV/431/21 z dnia 18 maja 2021r., w celu 
realizacji zamierzenia prowadzenia parkingu 
miejskiego na tym terenie.

Po przeanalizowaniu możliwości Gminy 
prowadzenia we własnym zakresie parkin-
gu, w związku ze zbliżającym się sezonem 
letnim 2021r. podjęta została decyzja  
o oddaniu terenu przy ul. Krótkiej w uży-
czenie spółce gminnej NOWE CENTRUM 
sp. z o.o. w celu udostępniania przez spół-
kę miejsc postojowych. Spółka prowadzi 
działalność na tym terenie od czerwca 
2021r. Roczny dochód z tytułu prowadzenia 
przedmiotowej działalności wyniósł 360.161 zł  

(słownie: trzysta sześćdziesiąt tysięcy sto 
trzydzieści jeden zł). Wskazuje to, że Gmina 
podjęła słuszną decyzję w kwestii prowadze-
nia parkingu we własnym zakresie.

W międzyczasie gmina przystąpiła 
do prac projektowych budowy parkingu  
i 4 maja 2022r. uzyskała ostateczne pozwole-
nie na budowę parkingu przy ul. Krótkiej. We 
wrześniu br. zapadła decyzja, że inwestycję 
polegającą na budowie parkingu wykona 
bezpośrednio spółka Nowe Centrum ze 
środków własnych.

- Oddanie nieruchomo-
ści w użyczenie spółce NC 
w celu budowy parkingu 
podyktowane było przede 
wszystkim względami eko-
nomicznymi i praktyczny-
mi, w zgodzie z przepisami 
prawa - mówi burmistrz 
Mateusz Bobek, w któ-
rego kompetencji leży 
oddanie nieruchomości 
spółce gminnej. - Działa-
nie to nie narusza jakich-
kolwiek norm prawnych,  
w szczególności w zakresie 
gospodarowania nieru-
chomościami. Celem gmi-
ny jest przede wszystkim 
prowadzenie parkingu  
w sposób kontrolowany, 
w celu umożliwienia re-
alizacji zadania własnego  

w zakresie gospodarki komunalnej -  jest to 
możliwe również poprzez powierzenie tych 
zadań spółce gminnej. Tym bardziej, że spół-
ka swoim zakresem działalności obejmuje 
również działalność związaną z parkingami 
- dodaje.

Powierzając to działanie spółce, w której 
gmina ma 100% udziałów i którą bezpo-
średnio nadzoruje burmistrz jako organ 
wykonawczy gminy, gwarantuje wykonanie 
inwestycji zgodnie z projektem i pozwole-
niem na budowę w określonym czasie. Gmi-
na na bieżąco otrzymuje również informację 
o przychodach z tej działalności i decyduje  
o przeznaczeniu środków pozyskanych  
z tego tytułu przez spółkę.

Konkluzja jest jedna -  poprzednia decyzja 
podjęta w 2009r. o wydzierżawieniu nieru-
chomości na okres 10 lat z przeznaczeniem 
na budowę parkingu nie przyniosła ocze-
kiwanego skutku w postaci wybudowania 
parkingu przez dzierżawcę i zadanie to 
gmina była zmuszona zrealizować we wła-
snym zakresie. Czy takie rozwiązanie jest ko-
rzystne dla gminy wydaje się być pytaniem 
retorycznym.

Biuro Burmistrza Międzyzdrojów

Parking przy ulicy Krótkiej 
- koniec strat finansowych dla Gminy Międzyzdroje
Temat parkingu przy ulicy krótkiej w Międzyzdrojach od dawna jest powodem do dyskusji i wzbudza kontrowersje - czy prowa-
dzone obecnie są uzasadnione?
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To, co przez wiele lat wydawało się niemożli-
we do zrealizowania w zakresie melioracji na 
terenie Doliny Trzciągowskiej, zostało w tym 
roku zrobione na pierwszym, newralgicz-
nym odcinku, leżącym na terenach Gminy 
Międzyzdroje. Celem wykonanych prac 
melioracyjnych było osuszenie gruntów, 
które niegdyś były notorycznie zalewane, co 
zagrażało przede wszystkim podtapianiem 
drogi dojazdowej z Wicka do Wapnicy. 

Oczywiście efekt tych prac będzie więk-
szy jeśli właściciele gruntów otwartych  
w tym  terenie równolegle będą wywiązywać 
się z obowiązku oczyszczania rowów na 
swoich posesjach. Bo system rowów melio-
racyjnych funkcjonuje na zasadzie naczyń 
połączonych i ich drożność lub niedrożność 
ma wpływ na wszystkie działki w obszarze 
zlewni. Wykonane prace melioracyjne 
zabezpieczą jednak w pierwszym rzędzie  
ulicę Nadbrzeżną przed podtopieniami  
i zabezpieczą korzystanie z tej jezdni przez 
najbliższe lata, co da dodatkowe poczucie 
bezpieczeństwa wszystkim mieszkańcom 
sołectwa Wapnica i Lubin. 

Żeby to osiągnąć, na początku marca 
2022 roku Burmistrz Międzyzdrojów powołał 
grupę ekspertów, mającą na celu: najpierw 
inwentaryzację systemu rowów melioracyj-
nych na terenie całej zlewni Doliny Trzcią-

gowskiej, a następnie wskazanie kierunków 
i rozwiązań, którymi należy podążać w celu 
poprawienia stosunków wodnych, szcze-
gólnie na obszarach zalewowych. Efektem 
pracy tej grupy jest ekspertyza techniczna, 
która wskazała jednoznacznie, że najbar-
dziej newralgicznym rowem wymagającym 
natychmiastowego udrożnienia jest rów 
RD – odcinek od jeziora Wicko (niedaleko 
oczyszczalni ścieków), poprzez oczyszcze-

nie przepustu pod 
ulicą Nadbrzeżną do 
długości 350 metrów 
od ulicy Nadbrzeżnej. 
Odcinek rowu, o któ-
rym mowa powyżej 
był całkowicie zdewa-
stowany i zamulony  
w taki sposób, że 
woda zamiast spły-
wać z terenów sąsied-
nich działek zostawa-
ła na nich i powodo-
wała ogromne i dłu-
gotrwałe podtopie-

nia, uniemożliwiające korzystanie z działek  
w taki sposób w jaki jest to w tej chwili, ze 
względów formalnych, możliwe. 

Wykonanie prac melioracyjnych zostało 
podzielone na kilka etapów: od tych, które 
wymagają natychmiastowej interwencji, 
do takich, które można wykonać w drugiej 
kolejności. Prace melioracyjne w pierw-
szym etapie polegały na wykoszeniu skarp  
i obszaru o szerokości 1 metra od ich gór-
nych krawędzi, wyprofilowaniu skarp do 
nachylenia 1:1.25 metra łącznie z obsiewem  
w miejscach plantowania. Po wykoszeniu 
skarp, przed przystąpieniem do robót 
ziemnych wykonano niwelację terenu  
w taki sposób, aby woda wpadająca do ro-
wów nie pozostawała w nich długo i wpadała 
bezpośrednio do jeziora Wicko. W roku 2022 
zostały wykonane prace na obszarze rowów 
należących do Gminy Międzyzdroje i Skar-

bu Państwa. Łączna długość rowów, które 
zostały oczyszczone, to ponad 900 metrów,  
a w następnych latach planowane jest 
oczyszczenie kolejnych ponad 2 kilometrów 
rowów leżących na terenie Gminy i Skarbu 
Państwa. Uzależnione jednak to będzie 
od możliwości budżetowych. Trzeba jed-
nak pamiętać, że aby uzyskać pełen efekt 
rozpoczętych prac, rowy znajdujące się na 
terenach prywatnych muszą być na bieżąco 
utrzymywane przez właścicieli terenów, na 
których się znajdują. 

- Wykonane prace dają solidne podstawy 
do poszukiwania kolejnych argumentów, 
w celu zmiany sposobu zagospodarowania 
części tych terenów (w pierwszym rzędzie 
zlokalizowanych bezpośrednio przy drodze 
Nadbrzeżnej) i dopuszczenia na nich zabudo-
wy – co wymaga jednak dalszych uzgodnień 

z organami zewnętrznymi, w tym szczególnie 
z Regionalną Dyrekcją Ochrony Środowiska  
i Polskimi Wodami - mówi burmistrz Mateusz 
Bobek.

Biuro Burmistrza Międzyzdrojów
Fot. Andrzej Ryfczyński

Melioracja na terenach Doliny Trzciągowskiej

Urząd Marszałkowski Województwa Za-
chodniopomorskiego, w ramach naboru 
wniosków o udzielenie pomocy finansowej 
dla jednostek samorządu terytorialnego  
z obszaru województwa zachodniopomor-

skiego z przeznaczeniem na poprawę i mo-
dernizację infrastruktury sportowej w 2022 
roku, przyznał Gminie Międzyzdroje dotację 
w wysokości 23.000,00 zł na zadanie pn. 
„Dostawa zestawu z dodatkowym wyposa-
żeniem do profesjonalnej pielęgnacji boiska 
z nawierzchni syntetycznej na Stadion Miej-
ski im. Ireny Szewińskiej w Międzyzdrojach”. 

Całkowity koszt zadania: 52.029,00 zł 
Dotacja z Urzędu Marszałkowskiego: 

23.000,00 zł 
W związku z realizacją umowy zaku-

piono zestaw Honda F560 z dodatkowym 
wyposażeniem oraz rozrzutnikiem FBG550, 
który umożliwia wykonywanie następu-
jących zabiegów pielęgnacyjnych boiska: 
oczyszczanie płyty boiska, rozluźnianie  

i napowietrzanie granulatu, szczotkowanie, 
renowacja, uzupełnienie ubytków granulatu.      

Bezpieczne uprawianie sportu i rekreacji 
na stadionie zależy nie tylko od jakości, ale 
przede wszystkim od stanu techniczne-
go nawierzchni. Kluczowym czynnikiem 
utrzymania wysokiej jakości nawierzch-
ni ze sztuczną trawą jest profesjonalna  
i systematyczna konserwacja. Zakupiony 
zestaw zapewnia wykonanie wszystkich 
koniecznych zabiegów pielęgnacyjnych, 
których celem i efektem jest przedłużenie 
żywotności nawierzchni i umożliwienie 
dalszej wielogodzinnej eksploatacji przez 
mieszkańców Gminy oraz kluby sportowe. 

Błażej karasiewicz
Referat Promocji, Kultury i Turystyki

Maszyna z do profesjonalnej pielęgnacji boiska dotarła na Stadion Miejski



6 Informator  mIędzyzdrojskI  nr 12/2022

AkTuALNoścI

W sobotę 19 listopada br. sala teatralna Mię-
dzynarodowego Domu Kultury zamieniła 
się w wielką salę balową. Międzyzdrojscy 
seniorzy, którzy posiadają Międzyzdrojską 
Kartę Mieszkańca na zaproszenie Burmistrza 
Międzyzdrojów Mateusza Bobka bawili się 
na drugim już Balu Seniora.  Panie zapre-
zentowały się w pięknych kreacjach niczym  
z Hollywood, a panowie wytworną ele-
gancją. Nasi Seniorzy pokazali co to dobra 
zabawa! Rozgrzewające picie, pyszne jedze-
nie było jedynie uzupełnieniem przedniej 
zabawy, a sami seniorzy pokazali, że czują 
się młodo i mają mnóstwo energii. 

- To, że się starzejemy nie oznacza, że mamy 

Bal Seniora pr zestać kor z ystać  
z życia, przecież wiek 
to tylko liczba – mówi 
pani Krysia. 

- Ten bal  to nie tyl-
ko tańce i zabawa, to 
przede wszystkim spo-
tkanie z przyjaciółmi, 
znajomymi, z którymi 
nie widujemy się zbyt 
często – mówi nam 
pan Edward, który po 
raz pierwszy bawił się 
z żoną na balu seniora. 

Humory zdecydowanie dopisały wszyst-
kim uczestnikom zabawy, a wyjątkowe 
momenty uwieczniliśmy na zdjęciach i na-

Moment, który pamiętamy od dziecka. 
Charakterystyczny strój Świętego Mikołaja 
jest mocno utrwalony w świadomości. 
Dlatego poprawia nastrój i przywołuje miłe 
wspomnienia, bezcenne w życiu seniorów.

Już od godzin porannych seniorzy 
przygotowywali się do imienin Mikołaja.  
W pięknie wystrojonej sali zapalono wszyst-
kie światełka i choinkę, a na stole pojawiły 
się słodkości. Oczywiście uczestnicy Klubu 
zaakcentowali swoim strojem kolor czerwo-
ny. Święty Mikołaj nie zawiódł. Przyjechał 
z Elfami i wszyscy otrzymali świąteczne 
upominki. Ale zanim seniorzy otrzymali 
prezenty, musieli wykazać się znajomością 
kolęd. Zapracowany Mikołaj z pomocnikami 
złożył też wizytę w Ratuszu, by rozdać wła-
snoręcznie wykonane prezenty.

Mikołajkowe szaleństwo w Klubie Senior + 
każdy z nas,  nie zważając na wiek, czeka na ten magiczny moment. 

Mikołaju  - wiek to tylko liczby, a za 
figurami seniorek i seniorów kryją się mło-
dzieńcze charaktery. Nasza grupa klubowa 
to prawdziwy skarb! 

Oczekujemy Ciebie za rok!
Gdy Mikołaj opuścił nasz Klub, rozstrzy-

gnięto Konkurs na najpiękniejsze życzenia 
świąteczne. Wszystkie były wzruszające  
i piękne. Jury nagrodziło osoby: 1. miejsce 
- Wojciech Kokot, 2. m -Teresa Jasiulewicz,  
3. m - Zofia Makuch, pozostali uczestnicy 
konkursu otrzymali nagrody za udział. 
Zwieńczeniem wspaniałej imprezy Miko-
łajkowej było odczytanie wiersza przez 
Wojciecha Kokota.

Bożena Daniluk 
Terapeuta 

graniach. Zapraszamy do foto i video galerii!
Jadwiga Bober

Referat Promocji, Kultury i Turystyki

Goście wraz z  uczestnikami międzyz-
drojskiej placówki  bawili się w magicznej 
atmosferze  przy gorących rytmach muzyki 
tanecznej. Chętnie uczestniczyli w licznych 

Andrzejkowe szaleństwo w śDS Międzyzdroje
środowiskowy Dom Samopomocy w Międzyzdrojach, prowadzony przez PSoNI koło w wolinie, wyjątkowy czas zabawy Andrzej-
kowej spędził wraz z zaprzyjaźnioną placówką śDS ze świnoujścia, prowadzoną przez fantastyczny zespół terapeutyczny pod 
kierownictwem Anny Pianowskiej-Reterskiej.

propozycjach wróżb andrzejkowych np. 
tradycyjnym  wróżeniu z wosku, czarowaniu 
magiczną kulą czy losowaniu ciasteczek  
z wróżbami.  Pyszne smakołyki przygo-

towane w ramach 
treningu kulinarne-
go były prawdziwą 
ucztą dla zmysłów 
węchu i  smaku 
każdego z nas.

Podczas takich 
spotkań, w ramach 
terapii zajęciowej 
realizowany jest 
szereg treningów, 
które wpływają na 
poprawę samo -
poczucia, rozwój 
emocjonalny, dużą 
dawkę hormonów 
szczęścia uczest-

nikom. Trening kulinarny, gdzie uczestnicy 
nabywają  wiedzę dot. przepisów kuli-
narnych, przygotowywania potraw oraz 
estetycznego nakrywania i podawania do 
stołu. W ramach takich spotkań uczestnicy 
trenują też umiejętności interpersonalne, 
kształtujące podstawowe zdolności w ko-
munikacji, umiejętności wypowiadania myśli  
i formułowania wypowiedzi, niwelujący lęk 
społeczny, który utrudnia nawiązywanie  
i podtrzymywanie kontaktów z innymi.

Terapia ruchem - znane i lubiane kawałki 
muzyczne zachęcają też do aktywności ru-
chowej, tańczyć każdy może! 

Miła atmosfera, dobra zabawa oraz 
niezliczone pokłady pozytywnej energii są 
powodem do dalszych  spotkań integra-
cyjnych. Planujemy kolejne, równie udane  
w licznym gronie. Karnawał tuż, tuż…

 Aleksandra Antosiak
 Terapeuta zajęciowy
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Widać już pierwsze efekty prac 
przy powstającym muralu na 
terenie Szkoły Podstawowej nr 1 
przy ul. Leśnej. Mural przedsta-

wia popiersie Bolesława Chro-
brego, patrona szkoły. Powstałe 
malunki nawiązują również do 
Wolińskiego Parku Narodowego 

W ramach konkursu Marszałka Województwa Zachodniopo-
morskiego ,,Granty sołeckie 2022” na terenie sołectwa Wicko 
zrealizowany został projekt pod nazwą ,,Rewitalizacja skweru 
z Ekostudnią”, który miał na celu stworzenie estetycznego oraz 
atrakcyjnego miejsca do spotkań mieszkańców i turystów. 
Rewitalizacja skweru poprawiła bezpieczeństwo komuni-
kacyjne i zapewniła przyjazny dostęp do kultu religijnego. 

Jednocześnie spowodowała, że Wicko zyskało nowy, piękny  
i zadbany teren przy zbiegu ulicy Kolonijnej i Żwirowej, teren 
nabrał uroku i podniósł standard życia wszystkich miesz-
kańców gminy Międzyzdroje. Projekt został zrealizowany 
dzięki współfinansowaniu ze środków budżetu Województwa  
Zachodniopomorskiego, jak i zaangażowaniu przy realizacji 
radnej Grażyny Iwaszczyszyn oraz sołtysa Mariana Buśko. 

Sylwia kowalewska-Matysiak
Pracownik Urzędu Miejskiego w Międzyzdrojach

,,Granty sołeckie 2022” SP nr 1 z pięknym 
muralem w tle

W corocznej, listopadowej Kampanii chodzi 
o zwrócenie uwagi na problem przemocy  
i łamania praw dzieci. Już po raz drugi Szkoła 

Podstawowa z Oddziałami Przedszkolnymi  
w Wapnicy  przyłączyła się do tej kampanii 
przy współpracy z Ośrodkiem Pomocy 

Kampania 19 dni przeciwko przemocy i krzywdzeniu 
dzieci i młodzieży w Wapnicy

Społecznej w Międzyzdrojach. Prowadzi-
liśmy działania przewidziane do realizacji  
w grupach przedszkolnych, klasach I-III   

i IV-VIII.
Symbolem kam-

panii jest pomarań-
czowa wstążka bo 
pomarańczowy to 
kolor ostrzegaw-
czy. Prowadzone  
w ramach akc j i 
d z i a ł a n i a  m a j ą 
ostrzegać i uwraż-
l iwiać.  Zwracać 
uwagę i uczyć od-
powiednich zacho-
wań. Dlatego kolor 
ten pojawił się na 
szkole i klasowych 
gazetkach ścien-
nych, pracach pla-
stycznych i plaka-
tach informujących 
o akcji.

Przedszkolaki kolorowały i uzupełniały 
scenki tematyczne oraz rysowały plakaty. 
Uczniowie z klas I-III przygotowali i rozdali 

wśród nauczycieli i uczniów pomarańczo-
we wstążki symbolizujące kampanię. Klasy 
IV-VIIII wykonały drzewko z poradami na 
przemoc i agresję oraz plakaty, związane ze 
zjawiskiem zapobiegania przemocy.

We wtorek 15 listopada zorganizowa-
liśmy spacer w sołectwie, którego celem 
było zwrócenie uwagi na fakt, że wszelkie 
formy przemocy stanowią naruszenie praw 
dzieci i młodzieży do edukacji, zdrowia 
oraz poczucia bezpieczeństwa. Na lekcjach 
wychowawczych poruszane były tematy 
dotyczące przemocy i agresji. Rozmawia-
no na temat sposobów radzenia sobie  
z agresją oraz postaw i reakcji na nią. Wszy-
scy dochodzili do wniosku, że nie można 
przejść obojętnie obok osób krzywdzonych 
i dotkniętych przemocą.

W ostatni dzień kampanii staliśmy się 
pomarańczową Szkołą. Ubierając kolor 
pomarańczowy uczniowie i nauczyciele 
wyrazili brak zgody na stosowanie prze-
mocy w jakiekolwiek formie. Kampanię 
zakończyliśmy przejażdżką po sołectwach 
meleksem udekorowanym pracami dzieci 
oraz pomarańczowymi balonami. 

SP 2

wraz z florą i fauną.  Swój udział  
w tworzeniu muralu będą mieli 
również uczniowie, którzy pozo-
stawią tu odciski swoich dłoni. 

Koniec prac jest zaplanowany na 
drugi tydzień grudnia. 

Biuro Burmistrza 
Międzyzdrojów
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Zestawienie oddanych głosów na poszczególne projekty 
w ramach Międzyzdrojskiego Budżetu Obywatelskiego na 2023 r. 

z poszczególnych miejsc, w których były urny do głosowania 
 

Liczba mieszkańców w Gminie Międzyzdroje na dzień 30 listopada 2022 r. – 6 002 osób, 
w tym zameldowanych na pobyt stały – 5 821 osób, na pobyt czasowy – 181 osób 

 

 
Hala 

Sportowa 
SP1 

Szkoła 
Podstawowa 

nr 2 
Przedszkole MDK Biblioteka Urząd 

Miejski 
Razem 
Głosów 

Ilość oddanych kart do głosowania 139 309 62 49 317 794 1670 

Głosów ważnych 134 293 61 47 313 777 1625 

Głosów nieważnych 5 16 1 2 4 17 45 
 

Ilość głosów oddanych na zadanie inwestycyjne – 3 projekty do realizacji 

L.p. Nazwa projektu  
Hala 

Sportowa 
przy SP1 

Szkoła 
Podstawowa 

nr 2 
Przedszkole MDK Biblioteka Urząd 

Miejski 
Razem 
Głosów Miejsce 

1 

Zakup miasteczka edukacyjnego do 
nauki jazdy na rowerze, przygotowania 
do egzaminu na kartę rowerową wraz z 
rowerami i wyposażeniem 
dostosowanym dla osób 
niepełnosprawnych 

46 47 7 2 57 21 180 III 

2 Z quadem OSP Międzyzdroje może 
dotrzeć wszędzie! 17 0 19 0 17 405 458 II 

3 
Profesjonalny system nagłośnienia 
służący do organizacji imprez w 
plenerach 

16 0 3 44 35 2 100 IV 

4 Przedszkolaki na Fali – mini boisko 
piłkarskie 12 0 24 1 22 6 65 V 

5 Łódź ratownicza dla OSP 21 30 9 0 172 343 575 I 
 

Ilość głosów oddanych na zadanie społeczne – 10 projektów do realizacji 

L.p. Nazwa projektu  
Hala 

Sportowa 
przy SP1 

Szkoła 
Podstawowa 

nr 2 
Przedszkole MDK Biblioteka Urząd 

Miejski 
Razem 
Głosów Miejsce 

1 
Zakup drobnego sprzętu sportowego w 
celu doposażenia magazynku lokalnego 
animatora sportu przy SP2 w Wapnicy 

10 70 7 2 18 171 278 VI 

2 Szkolna Liga skoku w dal – „Każdy może 
zostać kangurem” 65 3 13 5 9 49 144 XI 

3 
Zakup dystrybutorów wody 
bezbutlowej do Szkoły Podstawowej Nr 
1 w Międzyzdrojach 

120 3 27 9 33 195 387 IV 

4 Festyn rodzinny „Święto pieczonego 
ziemniaka” w Wapnicy 3 38 0 1 248 216 506 II 

5 Ebooki i audiobooki w Bibliotece - 
kontynuacja 13 21 8 2 291 113 448 III 

6 Mangi i komiksy w międzyzdrojskiej 
bibliotece 10 8 0 1 270 39 328 V 

7 Rodzinnie i aktywnie z Falą – olimpiada 
sportowa 16 18 17 1 22 25 99 XII 

8 Wiem, co piję! – Zdrowe treningi i 
turnieje Klubu Sportowego Fala 16 11 10 0 15 42 94 XIII 

9 Strażacki plecak życia R1 16 11 24 9 8 451 519 I 

10 
Harcerskie Laboratorium Przyszłości: 
„Mobilne Obserwatorium 
Astronomiczne” 

10 3 14 10 10 148 195 VIII 

11 Biblioteka nasion 2 13 0 0 2 208 225 VII 

12 
Namiot ogrodowy na imprezy 
okolicznościowe przy Szkole 
Podstawowej Nr 1 w Międzyzdrojach 

91 0 4 2 2 74 173 X 

13 Warsztaty wokalno-muzyczne dla dzieci 
i młodzieży 8 1 10 33 1 37 90 XIV 

14 Warsztaty aktorskie dla dzieci i 
młodzieży 5 8 11 37 4 112 177 IX 

15 Teatr w przedszkolu, dorośli – dzieciom 4 0 25 8 0 23 60 XVI 
16 Rodzinna zumba 1 8 12 2 4 54 81 XV 

 
         Podpisy osób zliczających głosy:              Zatwierdzam: 

 

Wyniki MBO 2023 
Mamy już wyniki głosowania na wybrane 
projekty w ramach 4. edycji Międzyzdroj-
skiego Budżetu obywatelskiego na 2023 r.  
Przedstawiamy ogólne liczby i wykaz od-
danych głosów na poszczególne projekty.  
cieszy nas fakt, iż wzrasta liczba głosujących 
mieszkańców. w tym roku zagłosowało  
1 670 osób, o 289 osób więcej w stosunku 
do roku ubiegłego. 

Zestawienie oddanych głosów na poszczególne projektyw ramach Międzyzdrojskiego 
Budżetu Obywatelskiego na 2023 r. z poszczególnych miejsc, w których były urny do głosowania

Liczba mieszkańców w Gminie Międzyzdroje na dzień 30 listopada 2022 r. – 6 002 osób,
w tym zameldowanych na pobyt stały – 5 821 osób, na pobyt czasowy – 181 osób

Zestawienie oddanych głosów na poszczególne projekty 
w ramach Międzyzdrojskiego Budżetu Obywatelskiego na 2023 r. 

z poszczególnych miejsc, w których były urny do głosowania 
 

Liczba mieszkańców w Gminie Międzyzdroje na dzień 30 listopada 2022 r. – 6 002 osób, 
w tym zameldowanych na pobyt stały – 5 821 osób, na pobyt czasowy – 181 osób 

 

 
Hala 

Sportowa 
SP1 

Szkoła 
Podstawowa 

nr 2 
Przedszkole MDK Biblioteka Urząd 

Miejski 
Razem 
Głosów 

Ilość oddanych kart do głosowania 139 309 62 49 317 794 1670 

Głosów ważnych 134 293 61 47 313 777 1625 

Głosów nieważnych 5 16 1 2 4 17 45 
 

Ilość głosów oddanych na zadanie inwestycyjne – 3 projekty do realizacji 

L.p. Nazwa projektu  
Hala 

Sportowa 
przy SP1 

Szkoła 
Podstawowa 

nr 2 
Przedszkole MDK Biblioteka Urząd 

Miejski 
Razem 
Głosów Miejsce 

1 

Zakup miasteczka edukacyjnego do 
nauki jazdy na rowerze, przygotowania 
do egzaminu na kartę rowerową wraz z 
rowerami i wyposażeniem 
dostosowanym dla osób 
niepełnosprawnych 

46 47 7 2 57 21 180 III 

2 Z quadem OSP Międzyzdroje może 
dotrzeć wszędzie! 17 0 19 0 17 405 458 II 

3 
Profesjonalny system nagłośnienia 
służący do organizacji imprez w 
plenerach 

16 0 3 44 35 2 100 IV 

4 Przedszkolaki na Fali – mini boisko 
piłkarskie 12 0 24 1 22 6 65 V 

5 Łódź ratownicza dla OSP 21 30 9 0 172 343 575 I 
 

Ilość głosów oddanych na zadanie społeczne – 10 projektów do realizacji 

L.p. Nazwa projektu  
Hala 

Sportowa 
przy SP1 

Szkoła 
Podstawowa 

nr 2 
Przedszkole MDK Biblioteka Urząd 

Miejski 
Razem 
Głosów Miejsce 

1 
Zakup drobnego sprzętu sportowego w 
celu doposażenia magazynku lokalnego 
animatora sportu przy SP2 w Wapnicy 

10 70 7 2 18 171 278 VI 

2 Szkolna Liga skoku w dal – „Każdy może 
zostać kangurem” 65 3 13 5 9 49 144 XI 

3 
Zakup dystrybutorów wody 
bezbutlowej do Szkoły Podstawowej Nr 
1 w Międzyzdrojach 

120 3 27 9 33 195 387 IV 

4 Festyn rodzinny „Święto pieczonego 
ziemniaka” w Wapnicy 3 38 0 1 248 216 506 II 

5 Ebooki i audiobooki w Bibliotece - 
kontynuacja 13 21 8 2 291 113 448 III 

6 Mangi i komiksy w międzyzdrojskiej 
bibliotece 10 8 0 1 270 39 328 V 

7 Rodzinnie i aktywnie z Falą – olimpiada 
sportowa 16 18 17 1 22 25 99 XII 

8 Wiem, co piję! – Zdrowe treningi i 
turnieje Klubu Sportowego Fala 16 11 10 0 15 42 94 XIII 

9 Strażacki plecak życia R1 16 11 24 9 8 451 519 I 

10 
Harcerskie Laboratorium Przyszłości: 
„Mobilne Obserwatorium 
Astronomiczne” 

10 3 14 10 10 148 195 VIII 

11 Biblioteka nasion 2 13 0 0 2 208 225 VII 

12 
Namiot ogrodowy na imprezy 
okolicznościowe przy Szkole 
Podstawowej Nr 1 w Międzyzdrojach 

91 0 4 2 2 74 173 X 

13 Warsztaty wokalno-muzyczne dla dzieci 
i młodzieży 8 1 10 33 1 37 90 XIV 

14 Warsztaty aktorskie dla dzieci i 
młodzieży 5 8 11 37 4 112 177 IX 

15 Teatr w przedszkolu, dorośli – dzieciom 4 0 25 8 0 23 60 XVI 
16 Rodzinna zumba 1 8 12 2 4 54 81 XV 

 
         Podpisy osób zliczających głosy:              Zatwierdzam: 

 

Jak sami Państwo ocenicie, wygrywają 
projekty, których wnioskodawcy angażują 
się osobiście w przekonanie osób - naszych 
mieszkańców, że ich projekt jest potrzebny  
i ważny dla społeczności lokalnej.  Liderem  
w zbieraniu głosów na zadania inwestycyjne 
są Strażacy z OSP Lubin i OSP Międzyzdroje 
oraz Rada Rodziców ze Szkoły Podstawowej 
nr 2 z Wapnicy. Jak widać bezpieczeństwo nas 
i naszych mieszkańców jest najważniejsze,  
co pokazały wyniki głosowania, gdyż w ramach 
zadania społecznego też pierwsze miejsce  

i najwyższą liczbę głosów uzyskał projekt 
„Strażacki plecak życia R1”, zgłoszony przez 
OSP Międzyzdroje. 

Gratulujemy wszystkim Wnioskodawcom, 
których projekty uzyskały najwyższą liczbę 
głosów i będą realizowane w 2023 r., a wszyst-
kim naszym mieszkańcom za tak liczny udział 
w głosowaniu.

Ciekawy pomysł, czas, osobiste zaangażo-
wanie wnioskodawców – to gwarancja sukce-
su. Razem można więcej!  

Jadwiga Bober
Referat Promocji, Kultury i Turystyki
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Forum Sekretarzy to przede 
wszystkim okazja do wymiany 
doświadczeń i poglądów oraz 
debata w gronie eksperckim 
wokół najbardziej aktualnych 
zagadnień, istotnych dla spraw-
nego funkcjonowania i zarzą-
dzania JST z punktu widzenia 
roli i zadań sekretarza. 

W ramach tego Forum  szcze-
gólną uwagę zwrócono na 
problematykę różnego rodzaju 
współpracy międzygminnej, 
która może funkcjonować pod 
postacią: związków, stowarzy-
szeń czy porozumień między- 
gminnych. Za zgodą co najmniej 
dwóch samorządów powołu-
je się je w celu usprawnienia  
i optymalizacji wykorzystania 
zasobów do realizacji zadań, 
które spoczywają na samo-
rządach, jak choćby: odbiór  
i zagospodarowanie odpadów, 
dostawa wody i odbiór ścieków 
czy transport publiczny. W przy-
padku Międzyzdrojów dotyczy 
to między innymi transportu 
publicznego w ramach porozu-
mienia z Miastem Świnoujście. 

„Kiedy śmieje się dziecko śmieje się cały 
świat” cytatem Janusza Korczaka - Mateusz 
Bobek burmistrz Międzyzdrojów, w czwartek 
8 grudnia br. w Urzędzie Miejskim przywitał 
rodziców z dziećmi, którzy przyjęli  zaprosze-
nie na coroczne spotkanie w ramach realiza-
cji programu „Międzyzdrojskie becikowe”.  

- Z przyjemnością  spotykamy się z ro-
dzicami, którzy w tym roku  wzięli udział  

w programie  udzielenia „Jednorazowej 
zapomogi z tytułu  urodzenia się  dziecka. 
Pomoc  ta jest możliwa na podstawie uchwały  
Rady Miejskiej  w Międzyzdrojach z dnia 17 
grudnia 2020 r.  w sprawie zasad udzielania 
jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia 
się dziecka tzw. „Międzyzdrojskie Becikowe” 
– podkreśla Mateusz Bobek, burmistrz 
Międzyzdrojów. 

Międzyzdrojskie becikowe W ubiegłym roku do programu przystą-
piło 14 osób, zaś w tym roku już 30. 

Ogólnie dla rodziców 16 dziewczynek  
i 14 chłopców w 2022 r.  oraz  6 dziewczynek 
i 8 chłopców w 2021 r.,  decyzją Burmistrza 
Międzyzdrojów,  przyznano jednorazową 
zapomogę.  Świadczenie pieniężne przysłu-
guje dzieciom urodzonym od 01.01.2021 r.   
wg zasad określonych w Uchwale Rady 
Miejskiej w Międzyzdrojach, obowiązującej 
od 01.07.2021 r.

Gmina Międzyzdroje w ramach zadań 
własnych realizuje zadanie jakim jest poli-
tyka prorodzinna.

Wprowadzony program pn. Między- 
zdrojska Karta Mieszkańca uprawnia posia-
daczy karty do otrzymania między innymi  
świadczenia jakim jest  „Międzyzdrojskie 
Becikowe”.

Dla dzieci, które otrzymały  w tym roku 
jednorazową zapomogę przygotowaliśmy 
upominki. 

Międzyzdroje dla Rodziny – to nie tylko 
hasło promocyjne – to fakt, że warto tu 
mieszkać, żyć i tworzyć naszą małą między- 
zdrojską ojczyznę.   

Ewa Mioduszewska
Wydział Spraw Obywatelskich i USC

W środę, 23 listopada pierw-
sza dostawa tego opału, za 
pośrednictwem Spółki Zielone 
Międzyzdroje, trafiła na teren 
składu przy Zakładzie Ochrony 
Środowiska przy ulicy Nowomy-
śliwskiej 86, dwa dni później do 
pierwszych odbiorców.

Przypominamy, że aby móc 
zakupić węgiel w preferencyjnej 
cenie należy złożyć wniosek  
o zakup węgla w Referacie 
Ochrony Środowiska i Gospo-
darki Komunalnej w pokoju 105 
i 108 (tu zostanie zweryfikowa-
ny). Po pozytywnym zweryfiko-

waniu i uiszczeniu należnej opła-
ty wystawiona zostanie faktura,  
z którą każdy zainteresowany 
będzie musiał udać się do siedzi-
by Spółki Zielone Międzyzdroje  
Sp. z o.o., przy ul. Nowomyśliw-
skiej 86, w celu uzgodnienia 
terminu odbioru węgla. Tu też 

można uiścić opłatę (do-
datkowo 100 zł) za dowóz 
węgla do domu.

Koszt tony węgla to 
2000 zł.

W razie pytań pa-
miętajcie Państwo, że 
jesteśmy do Państwa 
dyspozycji - dzwońcie do 
Referatu Ochrony Środo-
wiska i Gospodarki Ko-

munalnej pod numer telefonu 
91 32 75 656 lub 91 30 00 350. 

Zależy nam na tym, by za-
wsze być blisko problemów 
wszystkich mieszkańców i by 
starać się szukać takich rozwią-
zań, które ułatwiają im życie.

Biuro Burmistrza Międzyzdrojów

Myśląc o potrzebujących mieszkańcach naszej gminy, dzięki 
zaangażowaniu pracowników merytorycznych urzędu Miej-
skiego, ośrodka Pomocy Społecznej i Zielone Międzyzdroje 
Sp. z o.o., nasza Gmina znalazła się w gronie pierwszych trzech 
samorządów województwa zachodniopomorskiego, które mają 
podpisane umowy z importerem węgla - PGE Paliwa.

Forum sekretarzy
w dniach 28-29 listopada w hotelu Golden Tulip w Międzyz-
drojach odbyło się kolejne Forum Sekretarzy województwa 
Zachodniopomorskiego, w którym uczestniczyło ponad 20 
sekretarzy z naszego województwa. 

Uczestnicy spotkania mieli 
również możliwość zapoznania 
się z logistyką i organizacją 
rozwiązań w nowym ratuszu, 
który pełni nie tylko funkcje 
administracyjne (Urząd Miejski), 
ale również kulturalne (siedziba 
biblioteki), opieki społecznej, 
czy jako siedziba lokalnych 
spółek miejskich i stowarzy-
szeń ponad gminnych (LGR). 
Podkreślono unikatowość ta-
kiego rozwiązania, które daje 
możliwość klientowi załatwienia 
wielu spraw w kilku podmiotach  
w jednym miejscu. Takie roz-
wiązanie umożliwiło likwidację 
kilku zdekapitalizowanych sie-
dzib tych jednostek organiza-
cyjnych, dało możliwość popra-
wy wizerunku miasta poprzez 
porządkowanie przestrzeni  
i pobudziło zainteresowanie na 
rynku nieruchomości, co w krót-
kim czasie może się przyczynić 
do kolejnych inwestycji i, co za 
tym idzie, nowych miejsc pracy.

Adam Szczodry
Sekretarz Gminy Międzyzdroje

Pierwsze tony węgla w preferencyjnej 
cenie trafiły do międzyzdrojan
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Spotkanie siatkarek zakończyło się zwy-
cięstwem Chemika 3:1, a rozgrywane było 
w pięknej hali Netto Arena i prezentowało 
bardzo wysoki poziom sportowy, a co za 
tym idzie, dostarczyło kibicom wielu nie-
zapomnianych wrażeń i ogromnej dawki 
emocji.

Po meczu grupę naszych uczniów spotka-
ła miła niespodzianka, ponieważ na płycie 
boiska mogli zrobić wspólne  pamiątkowe 
zdjęcie  z siatkarkami “Chemika” Police  
- aktualnymi mistrzyniami Polski. Wystę-
pują one w europejskich pucharach i mają  
w swoich szeregach wiele znakomitych 

zawodniczek,  w tym reprezentantek Polski.
Całe wydarzenie było dużym przeżyciem 

oraz inspiracją do jeszcze większego zainte-
resowania się tą piękną dyscypliną sportu, 
jaką jest piłka siatkowa. 

Zdzisław Piątkowski 
Nauczyciel wychowania fizycznego

NIE SAMĄ NAUKĄ UCZEŃ ŻYJE
w sobotę 3 grudnia 2022 r. grupa uczniów klas szóstych Szkoły Podstawowej nr 1 w Międzyzdrojach, interesująca się piłką siatko-
wą, wybrała się do Szczecina na mecz siatkówki kobiet, który odbywał się  w ramach rozgrywek Tauron Ligi “chemik Police – BkS 
Stal” Bostik Bielsko Biała. 

Za nami ostatnie zawody Międzyzdrojskiej 
Ligi Biegowej. W niedzielę 20 listopada br. 
aura nie do końca sprzyjała zawodnikom, 
było mroźnie, a śnieg po raz pierwszy tej 
jesieni trzeszczał pod stopami. Ze względów 

bezpieczeństwa organizatorzy zdecydowali 
o skróceniu dystansu, i tak: biegacze zamiast 
12 km, mieli do pokonania  trasę ok. 7 km, 
a kijkarze zamiast 7 km, pokonali dystans 
o długości ok.5 km. W ostatnich zawodach 
udział wzięło łącznie 38 zawodników  
(16 biegaczy i 22 kijkarzy). Jak sami przy-
znali, nie było aż tak źle, choć miejscami 
lekko ślisko! Przy ognisku i przy ciepłym, 
regeneracyjnym posiłku można było wy-
mienić doświadczenia, porozmawiać lub po 
prostu się ogrzać. 

Zawody te stały się również okazją do 
podsumowania i zakończenia I edycji Mię-
dzyzdrojskiej Ligi Biegowej 2022. Niektórzy 
zawodnicy uczestnicząc w tych ostatnich za-
wodach, mieli okazję ukończyć całą ligę lub 

rundę jesienną. I tak też 
się stało w przypad-
ku aż 12 zawodników.  
I  edycję MLB 2022 
ukończyło 15 zawod-
ników. Rundę jesien-
ną łącznie ukończy-
ło 20 zawodników. 
Zaś rundę wiosenną 
21 zawodników. Jak 
sami podczas rozmów 
stwierdzili, regulamin 
był bardzo wymaga-

jący, bo z 4 spotkań  
w rundzie wiosennej 
i 4 spotkań w jesien-
nej, należało wziąć 
udzia ł  minimum  
w  3  z a w o d a c h  
z każdej edycji, co dla 
niektórych pracują-
cych nie zawsze było 
możliwe. 

Najlepszym bie-
gaczem MLB 2022 

został Paweł Szczerbaty ze Świnoujścia,  
a w konkurencji kobiet - Dorota Kowalska  
z Kamienia Pomorskiego. W konkurencji nor-
dic walking najlepszym zawodnikiem okazał 
się Bogdan Wierchanowski z Dargobądza,   
a w konkurencji kobiet Halina Judkiewicz  
z Wolina. Wszyscy zawodnicy, którzy ukoń-
czyli ligę otrzymali pamiątkowe puchary, 
imienne medale oraz gadżety wręczane 
przez Burmistrza Międzyzdrojów. Pozostali 
uczestnicy otrzymali pamiątkowe gadżety  
z logo Gminy Międzyzdroje. 

Bardzo serdecznie dziękujemy wszystkim 
za uczestnictwo! Zawodnikom gratulujemy 
wytrwałości i pokonywania kolejnych barier! 
Do zobaczenia na ścieżkach biegowych!               

Anetta czyżak
UM Międzyzdroje

I edycja Międzyzdrojskiej Ligi Biegowej zakończona!
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Kadrowiczki na 
obozie w Przesiece
Zawodniczki Akademii Lekkoatletycznej 
Międzyzdroje, w składzie: Hanna Owczaruk, 
Nela Zygmunt i Zuzanna Ziomko, przebywa-
ły w dniach 25.11-04.12.2022 w Przesiece 
na obozie kadry wojewódzkiej młodziczek  
i juniorek. Zgrupowanie w górach miało 

za zadanie zwiększyć objętość treningową  
i przygotować ogólnie do nadchodzących 
startów halowych, które zaczną się już  
w styczniu. Warto dodać, że Hania i Zuza 
w przyszłym roku wystartują w Halowych 
Mistrzostwach Polski Juniorek, które po raz 
kolejny odbędą się w Rzeszowie.

Zarząd AL Międzyzdroje

Każdy reprezentant Klubu UKS Chrobry 
Międzyzdroje godnie reprezentował Klub 

oraz miasto. Dwa miejsca na podium należą 
do naszego klubu. Otóż Martyna Falkow-

ska zajęła drugie miejsce 
przegrywając w finale 
w bardzo wyrównanym 
pojedynku 2:3. Natomiast 
Darina Pavelko wygrała 
pewnie 3:0 w walce o 
trzecie miejsce. Kolejne 
miejsca zajęły: 6. Zosia Ko-
chanek, 8. Lena Pietras,10. 
Jagna Jarczak, Wiktor Je-
lonek wśród chłopców 
zajął 13. lokatę.

Za walkę, zaangażo-
wanie i sumienną pracę 
dziękujemy wszystkim 
reprezentantom.

Zarząd ukS chrobry 
Międzyzdroje

UKS Chrobry  w Bierzwniku
 20.11.2022 w mieście Bierzwnik odbył się drugi wojewódzki turniej kwalifikacyjny 
w tenisie stołowym kategorii kadet, kadetka (13-14lat). w turnieju tym wystartowali 
zawodnicy chrobrego w następującym składzie: wiktor Jelonek, Zosia kochanek, Lena 
Pietras, Jagna Jarczak, Darina Pavelko, Martyna Falkowska.

Po zaciekłych walkach w kategorii młodzi-
czek Wiktoria Kostek, podopieczna Natalii  
i Adriana Jaworskich, ostatecznie zajęła 
1. miejsce, co potwierdza, że jest jedną  
z najlepszych zawodniczek w wojewódz-
twie i należy do ścisłej czołówki w kraju.  

W kategorii młodzik Jakub Iskra uplasował 
się na 6. miejscu, w kategorii dzieci Taras  
i Piotr zajęli w swoich kategoriach wagowych 
3. miejsca - są to ich pierwsze medale zdoby-
te w rozpoczynającej się karierze sportowej, 
wielkie brawa. 

Tymi zawodami ASI BIELIK kończy rok 
startowy, który obfitował w wiele dobrych 

startów na arenie krajowej, a najważniejsze 
osiągnięcia to 5. miejsce w MP seniorek 
trenerki Natalii, 2. miejsce w MP szkół pod-
stawowych oraz 9. miejsce w MP Młodziczek 
Wiktorii, a także 1. miejsce Wiki w cyklu 
Wrestling cup U-14 oraz wiele, wiele innych 

sukcesików. 
Staraliśmy się brać udział 

w najważniejszych orga-
nizowanych zawodach na 
terenie całego kraju na tyle 
ile nam pozwolił niewielki 
budżet, który zawdzięczamy 
Gminie Międzyzdroje, ale 
wiemy, że zawsze możemy li-
czyć na swoich wspaniałych 
sponsorów, którzy zawsze 
nam zagwarantują możli-
wość wyjazdu na zawody 
kiedy tylko potrzebujemy. 

Już wkrótce będzie moż-
na oddać nam swój 1% 
podatku. Mamy również 
zapewnienie, że kolejny 
duży sponsor chce dołączyć  

w nasze szeregi. Dziękujemy również rodzi-
com dzieciaczków za wsparcie jakim nas 
obdarzają i za zaufanie. Nie spoczywamy na 
laurach tylko trenujemy i bawimy się dalej. 

Zapraszamy wsz ystk ich chętnych 
na zajęcia do sali obok straży pożarnej  
w Międzyzdrojach.

Asi Bielik Międzyzdroje 

Udany rok zapaśników
w dniach 2-3.12.2022r. w Białogardzie odbył się Puchar Bałtyku w zapasach oraz  
w zabawach z mocowaniem. w zawodach udział wzięło blisko 200 dzieci z wojewódz-
twa zachodniopomorskiego, a wśród nich 4 reprezentantów międzyzdrojskiego klubu 
ASI BIELIk w składzie: wiktoria kostek, Jakub Iskra, Taras Sklajew i Piotr kozanecki. 

Mistrzostwa Funińo
Adepci piłki nożnej z rocznika 2015  
i młodsi mogli zmierzyć się ze swoimi 
rówieśnikami w Mistrzostwach Funińo 
Międzyzdroje 2022! 

27.11.2022 r. w hali sportowej zawodnicy 
ze Świnoujścia, Szczecina, Kliniska, Kamienia 
Pomorskiego oraz międzyzdrojskiej Akade-
mii sprawdzało swoje możliwości rywalizu-
jąc w festiwalu piłki nożnej w Mistrzostwach 
Funińo 2022 w grach 3x3. Rozegrano festiwal 
piłkarski na 3  boiskach po 13 minut każde, 
w sumie każda drużyna rozegrała 91 minut. 
Wszyscy zostali Zwycięzcami! 

W Mistrzostwach brały udział drużyny:

• AP Winkids Świnoujście 
• AP Winkids II Świnoujście
• AP Gryf Kamień Pomorski 
• AP Gryf Kamień Pomorski II 
• Akademia Piłkarska Arkonia Szczecin
• Leśnik Kliniska 
• AP RCR Międzyzdroje  
• AP RCR II Międzyzdroje
Turniej  został  dofinansowany ze 

środków budżetu Gminy Międzyzdroje.  
Fotorelacja: #funińozaprcr, #aprcrmiedzyz-
droje, #miedzyzdroje, #jakośćdrogawprzy-
szłość

Akademia Piłkarska RcR Międzyzdroje
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Harmonogram wywozu odpadów komunalnych z terenów miejskich i wiejskich 
Gminy Międzyzdroje w okresie od 02.01.2023 r. do 30.06.2023 r.

Dzień tygodnia 

poniedziałek

wtorek

środa

piątek

Lokalizacja odbioru

Aleja Róż, Armii Krajowej, Bohaterów Warszawy, Bosmańska, Bursztynowa, Cicha, Dąbrówki, Garażowa, Książąt Pomor-
skich, Miernicza, Orla, Parkowa, Plac  Ratuszowy, Plażowa, Polna, Poprzeczna, Promenada Gwiazd, Spokojna, Sportowa, 
Usługowa, Wczasowa, Wesoła, Wodziczki.

Gryfa Pomorskiego, Kopernika, Kościuszki, Krasickiego, Krótka, Ludowa, Mickiewicza, Morska, Plac Neptuna, Pomorska, 
Rybacka, Światowida, Traugutta, 1000-lecia P. P, Zdrojowa.

Bukowa, Dąbrowskiej, Gintera, Góra Filaretów, Kolejowa, Konopnickiej, Leśna, Lipowa, Niepodległości, Norwida, Orzeszkowej, 
Piaskowa, Piastowska, Plater, Przy Wodociągach, Skłodowskiej, Słowiańska, Stroma, Ustronie Leśne, Wiejska, Cmentarna.

Bałtycka, Campingowa, Komunalna, Mieszka I, Myśliwska, Nowomyśliwska, Parkowa, Turystyczna, Wolińska, Zwycięstwa.

odpady komunalne segregowane (metale i tworzywa sztuczne)

odpady komunalne niesegregowane (zmieszane)
odpady komunalne stanowiące pozostałości po uprzednim wysegregowaniu frakcji odpadów

Dzień tygodnia 

poniedziałek

czwartek

Lokalizacja odbioru 

Aleja Róż, Armii Krajowej, Bosmańska, Bursztynowa, Cicha, Dąbrówki, Garażowa, Książąt Pomorskich, Miernicza, Orla, Plac 
Ratuszowy, Plażowa, Polna, Poprzeczna, Spokojna, Sportowa, Usługowa, Wczasowa, Wesoła, Wodziczki, Gryfa Pomorskiego, 
Kopernika, Kościuszki, Krasickiego, Krótka, Ludowa, Mickiewicza, Morska, Plac Neptuna, Pomorska, Promenada Gwiazd,  
Rybacka, Światowida, Traugutta, 1000-lecia P.P, Zdrojowa, Bałtycka, Bohaterów Warszawy, Campingowa, Komunalna, 
Mieszka I, Myśliwska, Nowomyśliwska, Parkowa, Turystyczna, Zwycięstwa.

Bukowa, Dąbrowskiej, Gintera, Góra Filaretów, Kolejowa, Konopnickiej, Leśna, Lipowa, Niepodległości, Norwida, Orzesz-
kowej, Piaskowa, Piastowska, Plater, Przy Wodociągach, Skłodowskiej, Słowiańska, Stroma, Ustronie Leśne, Wiejska, 
Wolińska, Cmentarna.

T E R E N Y  M I E J S k I E

odpady komunalne ulegające biodegradacji
w tym odpady opakowaniowe ulegające biodegradacji i odpady zielone

Dzień tygodnia 

wtorek

środa

Lokalizacja odbioru 

Aleja Róż, Armii Krajowej, Bosmańska, Bursztynowa, Cicha, Dąbrówki, Garażowa, Książąt Pomorskich, Miernicza, Orla, Plac 
Ratuszowy, Plażowa, Polna, Poprzeczna, Spokojna, Sportowa, Usługowa, Wczasowa, Wesoła, Wodziczki, Gryfa Pomorskiego, 
Kopernika, Kościuszki, Krasickiego, Krótka, Ludowa, Mickiewicza, Morska, Plac Neptuna, Pomorska, Promenada Gwiazd, 
Rybacka, Światowida, Traugutta, 1000-lecia P.P, Zdrojowa, Bałtycka, Bohaterów Warszawy, Campingowa, Komunalna, 
Mieszka I, Myśliwska, Nowomyśliwska, Parkowa, Turystyczna, Zwycięstwa.

Bukowa, Dąbrowskiej, Gintera, Góra Filaretów, Kolejowa, Konopnickiej, Leśna, Lipowa, Niepodległości, Norwida, Orzesz-
kowej, Piaskowa, Piastowska, Plater, Przy Wodociągach, Skłodowskiej, Słowiańska, Stroma, Ustronie Leśne, Wiejska, 
Wolińska, Cmentarna.

PAPIER
Odpady komunalne z papieru, w tym tektury, odpady opakowaniowe z papieru i tektury 

07.01.2023 r.*  13.01.2023 r.  20.01.2023 r.  27.01.2023 r.   03.02.2023 r.  10.02.2023 r.  17.02.2023 r.  24.02.2023 r.  
03.03.2023 r.  10.03.2023 r.  17.03.2023 r.  24.03.2023 r.  31.03.2023 r. 07.04.203 r.  14.04.2023 r.  21.04.2023 r.  28.04.2023 r. 
05.05.2023 r. 12.05.2023 r.  19.05.2023 r.  26.05.2023 r. 02.06.2023 r.  09.06.2023 r.  16.06.2023 r.  23.06.2023 r.  30.06.2023 r. 

SZkŁo 
Odpady opakowaniowe ze szkła, w tym butelki i słoiki po napojach i żywności, szklane opakowania po kosmetykach

Dzień tygodnia 

1 x na 2 tygodnie
– środa

1 x na 2 tygodnie
– środa

Lokalizacja odbioru 

Aleja Róż, Armii Krajowej, Bosmańska, Bursztynowa, Cicha, Dąbrówki, Garażowa, Książąt Pomorskich, Miernicza, Orla, Plac 
Ratuszowy, Plażowa, Polna, Poprzeczna, Spokojna, Sportowa, Usługowa, Wczasowa, Wesoła, Wodziczki, Gryfa Pomorskiego, 
Kopernika, Kościuszki, Krasickiego, Krótka, Ludowa, Mickiewicza, Morska, Plac Neptuna, Pomorska, Promenada Gwiazd,  
Rybacka, Światowida, Traugutta, 1000-lecia P.P, Zdrojowa, Bałtycka, Bohaterów Warszawy, Campingowa, Komunalna, Mieszka I, 
Myśliwska, Nowomyśliwska, Parkowa, Turystyczna, Zwycięstwa.

Bukowa, Dąbrowskiej, Gintera, Góra Filaretów, Kolejowa, Konopnickiej, Leśna, Lipowa, Niepodległości, Norwida, Orzeszkowej, 
Piaskowa, Piastowska, Plater, Przy Wodociągach, Skłodowskiej, Słowiańska, Stroma, Ustronie Leśne, Wiejska, Wolińska, Cmentarna.

11.01.2023 r.  25.01.2023 r.  08.02.2023 r.  22.02.2023 r.  08.03.2023 r.  22.03.2023 r.  
05.04.2023 r. 19.04.2023 r.  03.05.2023 r.  17.05.2023 r.  31.05.2023 r.  14.06.2023 r.  28.06.2023 r.  

04.01.2023 r.  18.01.2023r.  01.02.2023 r.  15.02.2023 r.  01.03.2023 r.  15.03.2023 r.  29.03.2023 r. 
12.04.2023 r. 26.04.2023 r.  10.05.2023 r.  24.05.2023 r.  07.06.2023 r.  21.06.2023 r.

1 x w tygodniu 
– piątek
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T E R E N Y   w I E J S k I E 
odpady komunalne niesegregowane (zmieszane)

odpady komunalne stanowiące pozostałości po uprzednim wysegregowaniu frakcji odpadów  

1 x w tygodniu – czwartek Biała Góra, Grodno I, IC,  II,  III, Lubin, Wapnica, Wicko, Zalesie.

odpady komunalne segregowane (metale i tworzywa sztuczne)
 metale, tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe 

1 x w tygodniu – czwartek Biała Góra, Grodno I, IC, II, III, Lubin, Wapnica, Wicko, Zalesie.

odpady komunalne ulegające biodegradacji
w tym odpady opakowaniowe ulegające biodegradacji  i odpady zielone

10.01.2023 r.   24.01.2023 r.   07.02.2023 r.    21.02.2023 r.
07.03.2023 r.       21.03.2023 r.   

od 04.04.2023 r.  do   27.06.2023 r.

1 x na 2 tygodnie – wtorek

1 x w tygodniu – wtorek

PAPIER 
Odpady komunalne z papieru, w tym tektury, odpady opakowaniowe z papieru i tektury 

13.01.2023 r.     27.01.2023 r.     10.02.2023 r.     24.02.2023 r.     10.03.2023 r.    24.03.2023 r.  
07.04.2023 r.     21.04.2023 r.     05.05.2023 r.     19.05.2023 r.     02.06.2023 r.    16.06.2023 r.      30.06.2023 r.       

1 x na 2 tygodnie – piątek

SZkŁo 
Odpady opakowaniowe ze szkła, w tym butelki i słoiki po napojach i żywności, szklane opakowania po kosmetykach

04.01.2023 r.   01.02.2023 r.   01.03.2023 r.   29.03.2023 r.   26.04.2023 r.
24.05.2023 r.   21.06.2023 r. 

1 x na 4 tygodnie  –  środa

W związku  z  przypadającymi  dniami  wolnymi  w roku  2023,  
podajemy daty odbioru odpadów  za przypadające w dni wolne:

06.01.2023 r. piątek  Święto Trzech Króli   07.01.2023 r. sobota
10.04.2023 r. poniedziałek  Poniedziałek Wielkanocny  cały tydzień przesunięty o jeden dzień 
        kończy się na sobocie 15.04.2023 r. 

01.05.2023 r. poniedziałek Międzynarodowe Święto Pracy BEZ ZMIAN – 01.05.2023 r.

03.05.2023 r. środa  Święto Konstytucji 3 Maja  BEZ ZMIAN – 03.05.2023 r
08.06.2023 r. czwartek  Boże Ciało   sobota – 10.06.2023 r.

Odpady wielkogabarytowe i zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny (w tym meble, AGD, RTV)

Część Zachodnia miasta
13.03.2023 r. 
15.05.2023 r. 
12.06.2023 r. 

Część Wschodnia miasta
14.03.2023 r. 
16.05.2023 r. 
13.06.2023 r.  

Gmina
15.03.2023 r. 
17.05.2023 r. 
14.06.2023 r. 

Aleja Róż, Armii Krajowej, Bałtycka, Bohaterów Warszawy, Bosmańska, Bursztynowa, Campingowa, 
Cicha, Dąbrówki, Gryfa Pomorskiego, Garażowa, Wodziczki, Komunalna, Kopernika, Kościuszki, Kra-
sickiego, Krótka, Książąt Pomorskich, Ludowa, Mickiewicza, Miernicza, Mieszka I, Morska, Myśliw-
ska, Niepodległości, Nowomyśliwska, Orla, Plac Neptuna, Plac Ratuszowy, Parkowa, Plażowa, Polna,  
Pomorska, Poprzeczna, Promenada Gwiazd, Rybacka, Spokojna, Sportowa, Światowida, Traugutta,  
Turystyczna, 1000-lecia PP, Usługowa, Wczasowa, Wesoła, Zdrojowa.

Bukowa, Dąbrowskiej, Gintera, Góra Filaretów, Kolejowa, Konopnickiej, Leśna, Lipowa, Norwida, 
Orzeszkowej, Piaskowa, Piastowska, Plater, Przy Wodociągach,  Skłodowskiej, Słowiańska, Stroma, 
Ustronie Leśne, Wiejska, Wolińska, Zwycięstwa.

Biała Góra, Grodno I, IC, II, III, Zalesie, Wicko, Wapnica, Lubin. 

                                                                 Wioletta Sosińska
Referat Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej 

   Zaleca się, aby właściciel lub zarządca nieruchomości, co najmniej na dwa dni przed ustalonym terminem odbioru odpadu, poinformo-
wał pracownika Urzędu Miejskiego – Referatu Ochrony Środowiska i Gospodarki  Komunalnej, tel. 91 32 75 657, o wystawieniu odpadu.  
Odpady powinny być wystawione nie wcześniej niż 24 godziny przed wyznaczonym terminem ich obioru.  
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Z czego mogą korzystać przedsiębiorcy na PuE ZuS 
PUE ZUS umożliwia załatwienie większości spraw związanych z ubez-

pieczeniami społecznymi w dowolnym miejscu i czasie. Przedsiębiorcy 
mogą składać wnioski do ZUS i korzystać z bezpłatnej aplikacji ePłatnik 
przeznaczonej do obsługi dokumentów ubezpieczeniowych. Mogą też kon-
trolować stan swoich rozliczeń z ZUS, mają dostęp do zwolnień lekarskich 
swoich pracowników, mogą samodzielnie tworzyć elektroniczne dokumenty  
z danymi z ZUS i przekazywać je do innych instytucji (np. banku lub urzędu). 

 
Jak założyć konto na PuE ZuS
Profil na PUE ZUS zakładany jest zawsze dla osoby fizycznej. Aby zareje-

strować i potwierdzić profil, trzeba mieć skończone 13 lat. 
Płatnik składek – osoba fizyczna może założyć profil dla siebie lub udzielić 

pełnomocnictwa innej osobie (np. księgowej lub pracownikowi biura rachun-
kowego). Przedsiębiorcom, którzy prowadzą działalność jako osoba fizyczna, 
system automatycznie przypisze rolę płatnik do konta PUE ZUS, gdy dane w 
zakładanym profilu będą takie same jak te, które były podane w zgłoszeniu 
płatnika składek (np. NIP, PESEL). 

Płatnik składek – osoba prawna lub jednostka organizacyjna niemają-
ca osobowości prawnej musi działać przez ustawowych lub statutowych 
przedstawicieli, ewentualnie udzielić pełnomocnictwa osobie fizycznej, np. 
swojemu pracownikowi lub pracownikowi biura rachunkowego. 

 
Aby założyć profil na PuE ZuS: 
1. Wejdź na stronę www.zus.pl i kliknij przycisk (Zarejestruj w PUE)  

(na górze strony). 
2. Wybierz, dla kogo zakładasz profil – do wyboru jest rejestracja: [Dla 

Ciebie], [Dla przedsiębiorców] oraz [Dla firm]. Formularz rejestracyjny 
nieznacznie różni się w zależności od dokonanego wyboru. Po wybraniu 
rejestracji [Dla przedsiębiorców], poza danymi osobowymi, wpisz również NIP. 

3. Wybierz sposób rejestracji: 
• za pomocą metod z portalu login.gov.pl (profil zaufany, e-dowód, 

bankowość elektroniczna),  
• za pomocą kwalifikowanego podpisu elektronicznego, 

• za pomocą bankowości elektronicznej banku, który świadczy taką 
usługę wspólnie z ZUS (lista banków na www.zus.pl) 

• samodzielnie wypełnij formularz rejestracji.  
4. Jeśli rejestrujesz się za pomocą login.gov, kwalifikowanego podpisu 

elektronicznego i bankowości elektronicznej, część danych w formularzu 
rejestracji wypełnia się automatycznie. Metody te pozwalają również na 
potwierdzenie tożsamości, dlatego skorzystanie z nich nie wymaga wizyty 
w ZUS.  

5. Jeśli skorzystasz z formularza rejestracji i wybierzesz przycisk [DO 
REJESTRACJI], wypełnij wszystkie obowiązkowe pola. W ciągu 7 dni od reje-
stracji musisz też potwierdzić swoją tożsamość w dowolnej placówce ZUS 
lub podczas e-wizyty. Na wizycie trzeba mieć ze sobą dokument tożsamości 
– dowód osobisty lub paszport. 

 
 Jeśli mają Państwo dodatkowe pytania:  
• szczegółowe informacje dostępne są w Aktualnościach z 13.10.2022 r. 

na naszej stronie http://www.zus.pl;  
• możecie Państwo skorzystać z naszej infolinii 22 560 16 00.  Nasi konsul-

tanci dostępni są od poniedziałku do piątku w godz. 7.00 - 18.00; 
• zachęcamy również do skorzystania z e-wizyty. Szczegółowe informacje 

o e-wizycie dostępne są na naszej stronie: https://www.zus.pl/e-wizyta;  
• możecie Państwo również przyjść do nas na Salę Obsługi Klientów do 

dowolnej naszej placówki. 
•  Przydatne ulotki są na naszej stronie: 

 Rejestracja i logowanie: 
   https://www.zus.pl/baza-wiedzy/biblioteka-zus/platforma-uslug-

-elektronicznych-krokpo-kroku/rejestracja-i-logowanie 
 PUE krok po kroku dla płatników: 
  https://www.zus.pl/baza-wiedzy/biblioteka-zus/platforma-uslug-

-elektronicznych-krokpo-kroku/dla-platnikow 
 
Podstawa prawna: 
[1] Ustawa z dnia 24 czerwca 2021 r. o zmianie ustawy o systemie ubez-

pieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2021 r.  poz. 1621). 
 
 

Szanowni Państwo,  
do 30 grudnia 2022 r., jako płatnik składek, mają Państwo obowiązek 

założyć profil na Platformie usług Elektronicznych (PuE) ZuS [1].  
PuE ZuS to duże ułatwienie dla przedsiębiorców, dlatego nie warto czekać na ostatnią chwilę.  

Międzyzdroje, dnia 9 grudnia 2022 r.

O G Ł O S Z E N I E
BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW

o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Promenady wschodniej w Mię-
dzyzdrojach oraz o przystąpieniu do sporządzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla potrzeb ww. opracowania.

Na podstawie art.17 pkt. 1 oraz art. 8a, art. 8b i art. 8c ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu (t.j. Dz. U. z 2022 r. 
poz. 503 z poźn. zm.), oraz art.3 ust.1, pkt. 11 i 14, art. 39, art. 40, art.41, art. 46 ust. 1 pkt. 1, art. 51 i art. 54 ust 3, w związku z art. 29 ustawy z dnia 
3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach 
oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1029 ze zm. z późn. zm.) 

zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską w Międzyzdrojach uchwały Nr XLIX/592/22 z dnia 23 czerwca 2022 r. w sprawie przy-
stąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Promenady wschodniej w Międzyzdrojach, 
o powierzchni 10,84 ha, przedmiotem której jest ustalenie przeznaczenia terenów, wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną oraz 
zasad ochrony kształtowania ładu przestrzennego, parametrów zabudowy i zagospodarowania, przy jednoczesnym dostosowaniu 
ustaleń planu do kierunków obecnie obowiązującego studium.

Granice obszaru objętego projektem zmiany planu określone zostały na załączniku graficznym do ww. uchwały. 
Zawiadamiam również o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, przedmiotem której 

będzie sporządzenie prognozy oddziaływania na środowisko dla potrzeb wyżej wymienionych opracowań.
Z dokumentacją sprawy zainteresowani mogą zapoznać się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Międzyzdrojach, Plac Ratuszowy 1, 72-500 

Międzyzdroje, w godzinach pracy Urzędu, w pok. Nr 209, a także złożyć wnioski do przedmiotowych opracowań.
Informuję również, że ww. uchwała wraz z załącznikiem graficznym dostępna jest również na stronie internetowej BIP Urzędu, w zakładce 

System Rada /Uchwały - Lata/Uchwały Rady - Sesje/ Uchwały Rady - sesja XLIX - pod linkiem: https://bip.miedzyzdroje.pl/rada/uchwaly/2022/185/2581.
Każdy ma prawo do składania uwag i wniosków do wyżej wymienionych opracowań, tj. zmiany miejscowego planu oraz do prognozy oddzia-

ływania na środowisko, sporządzanej dla potrzeb ww. dokumentu, jak również do zapoznania się z dostępną dokumentacją spraw.
Wnioski i uwagi do wyżej wymienionych opracowań można składać na piśmie, w terminie 21 dni od dnia ukazania się niniejszego ogłoszenia, 

na adres: Urząd Miejski w Międzyzdrojach, Plac Ratuszowy 1, 72-500 Międzyzdroje, mail: um@miedzyzdroje.pl, um_planowanie@miedzyzdroje.pl 
lub na adres skrzynki odbiorczej na platformie ESP ePuAP /ag8136hflj/SkrytkaESP

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy albo siedziby, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, 
której dotyczy. Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków jest Burmistrz Międzyzdrojów. 

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych została opublikowana na stronie https://bip.miedzyzdroje.pl/artykul/
obowiazek-informacyjny-zgodny-z-rodo oraz jest dostępna w siedzibie Urzędu.

Mateusz Bobek
Burmistrz Międzyzdrojów 
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AkTuALNoścI

KALENDARZ IMPREZ: 
GRUDZIEŃ 2022r. – STYCZEŃ 2023r. 

28.12.2022r. – Koncert Magdy Steczkowskiej, godz.18:00, 
Międzynarodowy Dom Kultury;
31.12.2022r. – Sylwester w Międzyzdrojach, godz. 21:00, 
amfiteatr;

12.01.2023r. – Dzień Babci i Dziadka, godz.16:00, Miejska 
Biblioteka Publiczna;
20.01.2023r. – Karnawał dla dzieci, godz. 18:00, Miejska 
Biblioteka Publiczna;
25.01.2023 r. – Spotkanie autorskie z Piotrem Oleksym, 
godz. 18:00, Miejska Biblioteka Publiczna;                Redakcja

Tego samego dnia ponad 200 uczestni-
ków wzięło udział w Biegu Mikołajkowym  
o Puchar Burmistrza dla dzieci i Biegu 
Gwiazdkowym.

Jestem niezmiernie szczęśliwy, że je-
steśmy tak fantastyczną, aktywną społecz-
nością.

Dziękuję  organizatorom i sponsorom 
wszystkich ww. zawodów, a uczestnikom 

Sportowa - zimowa - sobota w Międzyzdrojach!
Mikołajkowy Rajd Rowerowy, który przebiegał na trasie Międzyzdroje-wolin (trasa Blue Velo), przyciągnął ponad 100 uczestników.

gratuluję wspaniałej sportowej rywalizacji! 
Szczególnie dziękuję  marszałkowi Olgier-
dowi Geblewiczowi za osobisty  udział  
w rajdzie rowerowym  i za współfinanso-
wanie przez Urząd Marszałkowski budowy 
- przy naszych międzyzdrojskich ścieżkach 
rowerowych - dwóch nowych,  funkcjo-
nalnych wiat, które są bardzo atrakcyjnym 
elementem na regionalnym szlaku. 

Wielkie podziękowania przesyłam rów-
nież  mojej zastępczyni Beacie Kiryluk  
i pracownikom Referatu Promocji i Kultury, 
WOPR-owi Międzyzdroje, naszej OSP, 34 
Drużynie Harcerskiej "Orlęta" im. Orląt 
Lwowskich, organizatorom (Stowarzysze-
niu Aktywni Razem), współorganizatorom 
(Pomorze Zachodnie, SPORT-TIME), oraz  
partnerom (Vienna House Amber Baltic, 
Międzynarodowy Dom Kultury w Międzyz-
drojach i Centrum Słowian i Wikingów) oraz 
wszystkim pozostałym, bezimiennym, którzy 
zaangażowali się w organizację tych fanta-
stycznych sportowych wydarzeń.

Zapraszam wszystkich mieszkańców  
i gości do uczestnictwa w naszych kolejnych  
wydarzeniach o charakterze sportowo  
– turystycznym  (i nie tylko!).

Do zobaczenia!
Mateusz Bobek

Burmistrz Międzyzdrojów
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śwIęTA

W tym roku nasz Mikołaj był szczególnie zajęty. 
Przybył do Szkoły Podstawowej nr 1 i 2, był też 
w przedszkolu, rozdawał prezenty w Wapnicy  
i Lubinie, a na końcu można go było spotkać 
przy siedzibie Straży Pożarnej w Międzyzdrojach. 
Rozdał około... 750 paczek z prezentami!

Oznacza to, że nasze międzyzdrojskie dzieci 
są bardzo, bardzo grzeczne! 

Przesyłamy podziękowania dla organizatorów,  
w tym Międzynarodowego Domu Kultury oraz 
sponsorom: Oceanarium, Holiday Express, 7th Ave-
nue Pizza&Pub, Bałtycki Park Miniatur oraz Netto. 

Biuro Burmistrza Międzyzdrojów

***
6 grudnia to dzień wyjątkowy, magiczny i pe-

łen niespodzianek. Nie inaczej było i w tym roku. 
Już kilka dni wcześniej dotarła do nas informacja, 
że św. Mikołaj prawdopodobnie odwiedzi nas 
osobiście!

No i jak zapowiedział, tak zrobił. Na dziedziniec 
szkoły przyjechał z całym orszakiem pomocni-
ków,  kolejką po brzegi wypełnioną prezentami. 
Ależ to było ekscytujące wydarzenie! Najpierw 
swoje spotkanie, krótkie pogaduszki i zdjęcia 
mieli uczniowie klas I – III, a następnie w kolejce 
ustawili się uczniowie klas starszych, którzy rów-

nież nie bronili się przed rozmową i pozowaniem 
ze św. Mikołajem.

Żal było się żegnać…
To nie był jednak koniec mikołajkowych 

atrakcji. Po spotkaniu uczniów z dyrektorem 
szkoły, które odbyło się w hali, zostali oni zapro-
szeni do stołówki szkolnej po odbiór upominków 
przygotowanych pieczołowicie przez Radę 
Rodziców.  Wychowawcy wraz z pomocnikami 
odebrali  wypełnione po brzegi smakołykami,  
ogromne paczki, które były uwieńczeniem tego 
wyjątkowego dnia.

Dziękujemy wspaniałej i troskliwej Radzie 
Rodziców, która zadbała bez wyjątku o wszystkie 
dzieci uczące się w naszej szkole.

Izabela Suchłabowicz
Dyrektor SP nr 1 

Mikołajki 2022


