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AKTUALNOŚCI

Dni targowe zostały podzielone na branżo-

we odbywające się w terminie 6 – 8 marca i dla 

publiczności - 9 – 10 marca, co było wyraźnie wi-

doczne wśród ilości osób odwiedzających stoiska.

Zgodnie z wizją Polskiej Organizacji Turystycz-

nej zachętą dla turystów z Niemiec ma być bogata, 

polska oferta welles i SPA. Polska promowała się 

zatem  jako kraj ciekawych ofert wypoczynku 

w SPA. Stąd w hali polskiej obecność masażystów              

w pełni wyposażonych w łóżka do masażu, olejki 

zapachowe itp., oferujących różnorodne zabiegi 

pielęgnacyjne. 

Międzyzdroje uczestniczyły w targach 

w ramach prezentacji regionu zachodniopo-

morskiego. Obok Kołobrzegu byliśmy jedyną 

miejscowością nadmorską, która aktywnie 

promowała walory Wybrzeża.  Prezentowaliśmy 

bazę noclegową i turystyczną Gminy Międzyz-

droje oraz  atrakcje turystyczne i wypoczynek 

w SPA. Promocja, idywidualnie wspomagana 

przez branżę turystyczną, w tym aktywne uczest-

nictwo przedstawicieli „Villi Martini”, Biura Tury-

stycznego „Viking Tour”, Rezydencji „Golden Tulip”, 

właściciela Pensjonatu „Nawigator”  oraz obecność 

Hotelu „Amber Baltic” na targach, niewątpliwie 

pozytywnie wpłynęła na wizerunek Międzyzdro-

jów jako miasta otwartego na turystę z Niemiec.

Anetta Czyżak
Referat Promocji i Współpracy z Zagranicą

W I E L K A N O C

   Dziś od rana s³ychaæ dzwony

   komu dzwoni¹ tak radośnie

   ludziom wszem na ca³ej ziemi

   czy te¿ nadchodz¹cej wiośnie

   weselcie siê ludzie i ziemio

   wszystkim szczêśliwa nowina

   g³osz¹ radośnie nam dzwony

   Zmartwychwstanie Bo¿ego Syna

 

  Wiosna zbudzona rozkwita

   jest w sercach i naszych domach

   srebrnymi baziami w wazonie

   koszyczkiem a w nim świêcone

   

   świ¹teczny obrus na stole

   kosz kolorowych pisanek

   babki siê pyszni¹ wynios³e

   lecz najpiêkniejszy Baranek

   To symbol Wielkiej Nocy

   skromny w swojej wielkości

   On tu jest najwa¿niejszy 

   świat³o nocnej ciemności  

                                 Kargul Marianna

Międzyzdroje na Targach Turystycznych 
Jak co roku w  pierwszym tygodniu marca  w Berlinie odbywały się największe targi turystyczne 
w Europie p.n.  ITB Berlin. W tegorocznej 47. edycji targów udział wzięło ponad 10 tys.  Wystaw-
ców, a targi odwiedziło ok. 170 tys. osób zainteresowanych turystyką.   Regionem partnerskim 
targów  była Indonezja.

Przez dwa dni targowe stoisko Gminy Międzyz-
droje było bardzo licznie odwiedzane przez  
zainteresowanych. Wśród gości na targach  prze-
ważali  mieszkańcy Torunia i regionu. Największą 
popularnością cieszyły się materiały o atrakcjach 

turystycznych miasta, foldery informacyjne 
o atrakcjach przyrodniczych m.in.: o nowoutwo-
rzonej ścieżce przyrodniczej związanej z pomni-
kami przyrody oraz materiały dostarczone przez 
Nadleśnictwo Międzyzdroje. Odwiedzający nasze 
stoisko pytali o oferty pobytowe na okres świąt 
Wielkanocnych i weekend majowy. 

Imprezą towarzyszącą targom był Toruński 
Festiwal Smaków, dzięki któremu odwiedzający  
mieli okazję do spróbowania wyrobów pochodzą-
cych z różnych regionów Polski. Odbywały się tak-
że  konkursy, w których była możliwość wygrania 

atrakcyjnych nagród np.: wycieczki do 
Hiszpanii, do Lwowa.  Podczas targów  
miały miejsce liczne  imprezy towa-
rzyszące: wykłady na temat historii 
kuchni polskiej, dawnych przepisów 
kulinarnych, warsztaty dla dzieci z 
rozpoznawania dzikiej roślinności na 
szlakach turystycznych, pokazy walk 
rycerskich, zbiórka elektro odpadów. 
Targi Toruńskie, choć mają  mniejszą 
liczbę wystawców niż popularne targi 
we Wrocławiu lub Szczecinie, były 
bardzo profesjonalnie przygotowane 
i mają już w województwie i  wśród 
wystawców z Polski i zagranicy swoją 
renomę. 

Ogromne zainteresowanie na-
szym stoiskiem podczas 3. edycji Targów Tury-
stycznych świadczy o tym, że pomysł na nowe 
miejsce, jakim jest Toruń na mapie wyjazdów 
targowych dla Gminy Międzyzdroje był bardzo 
dobrym wyborem. 

Joanna Ścigała
Referat Promocji i Współpracy z Zagranicą 

Międzyzdroje na Toruńskich Targach 

Turystycznych  ,,Wypoczynek”
W dniach 16 – 17 marca 2013 roku  w Centrum Targowym Park w Toruniu odbywały się Targi 
Turystyczne ,,Wypoczynek”.  Referat Promocji i Współpracy z Zagranicą UM w Międzyzdrojach 
po raz pierwszy zaplanował w programie wyjazdów targowych na 2013 rok wyjazd na Targi 
Toruńskie. Gmina od   3 lat ma podpisaną umowę partnerską  z miastem Bydgoszcz, w której  trwa  
promocja naszego miasta. Wyjazd na toruńskie targi był elementem umocnienia tej promocji 
i okazją do zapoznania się z oczekiwaniami turystów z województwa kujawsko – pomorskiego.  

ITB  Berlin  06 – 10 marca 2013 r.
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WYDARZENIA

Jak Pan ocenia jego treść?
- Pozytywnie. Od samego początku Gmina 

Międzyzdroje dążyła do odzyskania terenów 
zajmowanych przez PZD bez podstawy prawnej. 
Zainicjowanie procesu było wyłącznie wynikiem 
odmowy wydania nieruchomości w drodze ugo-
dy pozasądowej. Jednocześnie docierały do nas 
sygnały, iż PZD pobierając opłaty od działkowców 
za korzystanie z nieruchomości, nie angażuje 
żadnych środków w utrzymanie jej, zgodnie 
z przeznaczeniem. Notoryczne były skargi 
o zalewaniu przedmiotowych terenów – i często 
zgłaszane były one do mnie,  pomimo że prawa 
do gruntu uzurpował sobie PZD. W takim stanie 
rzeczy Gmina zmuszona była do skierowania 
sprawy do sądu. Po blisko dwóch latach procesu 
Sąd nakazał wydać grunt zajmowany przez PZD, 
co całkowicie zaspokoiło zgłoszone przez Gminę 
roszczenie.

Dlaczego proces trwał aż dwa lata?
- Wynikało z to z zarzutów, jakie zgłosił PZD 

już na pierwszej rozprawie, gdzie wskazał, iż 
stroną procesu nie powinien być wyłącznie 

PZD, ale jednocześnie wszyscy działkowcy. Na 
takie działanie Gmina nie mogła się zgodzić. 
Nigdy intencją Gminy nie było procesowanie 
się z naszymi działkowcami. Taka linia obrony 
zgłoszona przez PZD wymagała jednak mody-
fikacji pozwu, która wpłynęła na przedłużenie 
procesu. Uważam jednak, iż dłuższy proces jest 
mniejszym złem  niż propozycja PZD przysło-
wiowego „ciągania” po sądach poszczególnych 
działkowców.

Czy więc teraz PZD wyda zajmowany teren?
- Sąd odroczył wykonanie wyroku na okres 

do 1 roku. Gmina taki zapis akceptuje, ale nie ma 
na obecnym etapie wiedzy, czy w tym zakresie 
PZD nie złoży apelacji i czy ewentualne wydanie 
gruntu nastąpi dobrowolnie.

Co dalej z gruntami zajmowanymi przez 
PZD?

- Chciałbym aby mieszkańcy w dalszym ciągu 
mogli wykorzystywać odzyskane tereny na cele 
rekreacyjne, wypoczynkowe. Przecież najważniej-
sze jest poszanowanie nakładu niejednokrotnie 
ciężkiej pracy poszczególnych działkowców na 

stworzenie prowadzonych od wielu lat ogródków. 
Oczywiście  dalsze funkcjonowanie tych terenów 
będzie wymagało uregulowania stanu prawnego 
w niektórych przypadkach, jak np. legalizacja sa-
mowoli budowlanych – jednakże Gmina deklaruje 
tu wszelkie wparcie. Mam nadzieje, iż działkowcy 
ze zrozumieniem podejdą do konieczności ure-
gulowania stanu prawnego. Zresztą podkreślić 
należy, że jeszcze przed złożeniem pozwu Gmina 
wielokrotnie spotykała się z działkowcami, a na 
spotkaniach były wypracowywane konstruktyw-
ne rozwiązania, które tylko czasami zagłuszane 
były przez zarząd PZD. Zresztą  zamiarem Gminy 
nie jest narzucanie rozwiązań, Gmina chce też 
słuchać.

Jakie więc najbliższe propozycje dla dział-
kowców?

- Tak jak powiedziałem – Sąd odroczył wyko-
nanie wyroku na okres 12 miesięcy. Chciałbym 
jednak, aby już w najbliższych dniach odbyło się 
pierwsze spotkanie z działkowcami. Ten rok to do-
bry czas na wypracowanie wspólnych rozwiązań.

Redakcja

Orzeczenie w sprawie Ogrodów Działkowych 
Sąd Okręgowy w Szczecinie wydał – w pierwszej instancji – orzeczenie w sprawie Ogrodów Działkowych w Międzyzdrojach. Na pytania w tej sprawie 
odpowiada Leszek Dorosz - burmistrz Międzyzdrojów.

Wyjątkowy Jubileusz
Pod koniec strycznia w siedzibie Polskiego Związku Emerytów 
Rencistów i Inwalidów w Międzyzdrojach odbyła się uroczy-
stość 90-lecia urodzin Pani Jadwigi Rutkowskiej.

Pani Jadwiga Rutkowska jest jedną ze starszych mieszkanek 
Międzyzdrojów. Mieszka w naszym mieście od kwietnia 1949 r. 
Przez wiele lat była pracownikiem Funduszu Wczasów Pracow-
niczych.

Na ręce Jubilatki kwiaty i życzenia w imieniu Burmistrza 
Międzyzdrojów złożyła Zastępca Burmistrza Katarzyna Kutereba 
– Gnitecka.

Na tą uroczystość Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów 
przygotował tort i słodki poczęstunek. Lampką szampana wznie-
siono toast, a przy akompaniamencie gitary, zaśpiewano „Sto lat”.

Szanownej Jubilatce składamy najserdeczniejsze życzenia, wiele 
zdrowia i samych pogodnych dni. 

Zarząd PZERiI

Program został przygotowany przez międzyz-
drojski zespół śpiewaczy ,,Bryza”. Pomysły 
wszystkich członków zespołu  w ostateczny sce-
nariusz zebrał i opracował Janusz Kalemba, który 
wystąpił także w roli prowadzącego show oraz 
gitarzysty. Towarzyszył mu  na gitarze basowej 
Kazimierz Zakrzewski.  

Na początek zespół  Bryza wykonał piosenki 
o kobietach i dla kobiet, panowie czytali wiersze i 
fraszki.  Następnym punktem programu był pokaz 
mody na 2013 rok. Publiczność doceniła  inwencję 
twórczą modeli, którzy wystąpili w strojach, które 
sami wymyślili, wykonali i po mistrzowsku przed-
stawili. Była więc  „kombinacja Afganistan”, strój 
dyskotekowy, moda sakralna, strój na letni wy-
poczynek, „Unia 2013”, strój na  romantyczną noc 
we dwoje. Niektórzy modele byli nie do poznania. 
Pokaz odbył się przy tematycznie skomponowanej 

do niego muzyce. Brawom i radości publiczności 
nie było końca. 

Kolejnym elementem było odczytanie naj-
ważniejszych  informacji z ostatniego tygodnia 
Gminy Międzyzdroje, oczywiście na wesoło. 
Program imprezy uświetniły występy tancerzy  
Tanecznego Klubu Sportowego Jantar. Wystąpili: 
Michalina Ruśkiewicz i Oskar Celt, Jakub Lizak 
i Nikola Niewiadomska.   

„Wisienką na torcie” przedstawienia było  uni-
kalne wykonanie ,,Jeziora Łabędziego”  P. Czajkow-

skiego przez  gmin-
nej sławy tancerzy  
baletu ,,Ola Boga” 
z Międzyzdrojów. 
Panowie: Ireneusz 
Gąsowski, Jan Mo-
dzelewski, Manfred  
Krettek i Krzysztof  
Dąbal wspięli się 
na wyżyny sztuki 
baletowej, publicz-
ność doceniła to 
gromkimi brawami. 
Nie obyło się bez 
bisów.  

Żaden opis nie 
odda fantastycznej 

atmosfery i radości tego show. Wyjątkowy był ten 
Dzień Kobiet, publiczność zgromadzona licznie 
w sali MDK bawiła się świetnie. Zespołowi Bryza 
składamy najserdeczniejsze podziękowania za 
inwencję, aktorskie wykonanie i wyborną zabawę. 
Podziękowania należą się także najmłodszym 
wykonawcom z Klubu Tanecznego Jantar. 

Nie każcie nam czekać do następnego Dnia 
Kobiet.  Prosimy o więcej takich występów. 

Joanna Ścigała
Referat Promocji i Współpracy z Zagranicą

Show dla pań
W dniu 8 marca br. w Międzynarodowym Domu 
Kultury w Międzyzdrojach z okazji Dnia Kobiet 
odbył się program  ,,Womens Show”. Nie był to 
jednak zwykły program słowno – muzyczny, 
ale profesjonalny, niepowtarzalny program 
kabaretowy. 
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HISTORIA, PROFILAKTYKA

GKRPA w Międzyzdrojach obecnie pracuje w na-
stępującym składzie: 

Ewa Lewandowska – przewodnicząca, 
Elżbieta Jakubiak – z-ca przewodniczącej oraz 
członkowie: Andżelika Przygodzka, Monika 
Ratajczyk, Karolina Flacht, Ewelina Cieślikiewicz, 
Adam Bączek, Dariusz Oswald.

Praca komisji rozdzielona jest pomiędzy 
trzy zespoły: opiniujący, motywujący i kon-
trolujący.

Osobom ubiegającym się o uzyskanie pozwo-
lenia na sprzedaż alkoholu w Urzędzie Miasta 
zespół GKRPA opiniuje wniosek  o zgodności 
lokalizacji punktów sprzedaży i podaży alkoholu 
z przepisami Ustawy o wychowaniu w trzeźwości i 
przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz stosownymi 
uchwałami Rady Gminy w tym zakresie.  

Zadaniem zespołu motywującego GKRPA 
jest zmotywowanie do podjęcia leczenia przez 
osoby uzależnione od alkoholu, a zespół kontro-

lujący przeprowadza kontrole punktów sprzedaży 
i podaży alkoholu pod względem korzystania 
z wydanych pozwoleń, przestrzegania  przepisów 
ustawy itp.

Wszystkich zainteresowanych uprzejmie infor-
mujemy, że kontakt z GKRPA  jest możliwy poprzez 
Ośrodek Pomocy Społecznej w Międzyzdrojach, 
tel. 91 32 80 311 lub 91 32 81 053.                                                                                                                                            

Ewa Lewandowska
Przewodnicząca GKRPA

(…) Pamiętam rodzinę o nazwisku Puch czy 
Pauch, która podobno przebywała na tych tere-
nach w czasie wojennym. W pierwszych miesią-
cach 1946 r. powstała rozdzielnia mleka przy ul. 
Kolejowej nr 44 prowadzona przez 
ob. Wandę Stankowską. 

Rzemieślnicy – osadnicy 
p r z y b y l i  na  p r z e ³ om i e 
1945/46 r.:

Franciszek Karzkowiak - piekarz, 
prowadził wypiek i sprzedaż pieczywa 
w piekarni znajdującej się przy ul. 
Zwycięstwa (obecnie restauracja 
,,Syrena”). Wyjechał do Poznania.

Bernard Lewandowski - pie-
karz prowadził wypiek i sprzedaż 
w piekarni znajdującej się przy ul. 
Batorego, później ul. L. Waryńskiego 
(obecnie C.K. Norwida), mieszkał przy  
ul. Piaskowej nr 7.

Florian Dąbrowski - rzeźnik, 
prowadził ubój i wyroby mięsne przy 
ul. Batorego, później Waryńskiego 
(obecnie C.K. Norwida).

Hieronim Kuszewski uruchomił 
pierwszą kawiarnię ,,Europa” przy narożniku ul. 
Zielonej (1000-lecia P.P.) i J. Krasickiego

Pierwsza czynna restauracja to Oaza przy 
ul. Słowackiego (obecnie ul. Światowida). Była to 
restauracja pod administracją gminy z obsługą 
jeszcze niemiecką. Następna restauracja to ,,Za-
głoba” przy ul. Słowackiego (obecnie Światowida), 
rozebrana. Restaurację tę prowadzili dwaj inwalidzi 
M. Opala i Schreder czy Scherer, oboje bez jednej 
nogi każdy. W tym czasie z wyżywieniem było bar-
dzo słabo. Sklepy spożywcze nie istniały. Pieczywo 
w tych piekarniach nie było  codziennie do nabycia. 
Piekarze sprowadzali mąkę z Polski centralnej. Jak 
oni to robili? Pozostało ich tajemnicą, przecież 
transport towarów w tych czasach nie istniał. 

Z mięsem i wyrobami mięsnymi nie było lepiej, 
a jeśli się coś pokazało to przeważnie konina. 
Rzeźnik Dąbrowski prowadził ubój z czego jemu 
popadło. 

Ludność niemiecką na przełomie lat 1945/46 
oceniało się na około 4-ch tysięcy. Ewidencji nie 
posiadano. Z obecnych pewna część to uciekinie-
rzy przed zbliżającym się frontem z Prus Wschod-
nich. Wszyscy pełni bojaźni, na widok Polaka 
kłaniali się z daleka.

Jeszcze w miesiącu grudniu 45 r. personel 
w Urzędzie Gminnym powiększył się o nowego 
pracownika ob. Irenę Sosnę (zmarła w 1985 r.). 
W grudniu 1945 r. zapoczątkował działalność 

Inspektor Lasów Państwowych na rejon powiatów: 
Woliński (Wołyński), Kamieński, Goleniowski, 

Gryficki i Trzebiatowski. Jako siedzibę inspekto-
ratu obrał Międzyzdroje przy ul. Wesołej, dom po 
Niemcu lekarzu Troście.

Również pod koniec grudnia 45 r. przybył 
pierwszy delegat – pełnomocnik Państwowych 
Przedsiębiorstw Uzdrowisk ob. Bolesław Motyl, 
w towarzystwie dwóch osób, kobiety i mężczyzny 
–ob. Karczewskiego, sportowca – biegacza na 
długich dystansach, biegał razem z J. Kusocińskim 
w ,,Warszawiance”.

Należy przyznać, że utworzona placówka 
Uzdrowisk wzięła się energicznie do pracy. Efekty 
były widoczne. Już w sezonie letnim 1947 r. wszyst-
kie domy wczasowe wzdłuż całej promenady 
administrowane przez to przedsiębiorstwo były 

przepełnione wczasowiczami. 
Międzyzdroje były modnym ku-
rortem, dążeniem wtedy każdego 
urlopowicza z centralnej Polski 
było zaliczenie  urlopu nad mo-
rzem.

W pierwszych miesiącach 46 
r. przybył delegat, który zakładał 
komórki PPR, pamiętam tylko 
imię – Michał. Był krótko. Niczym 
pozytywnym się nie wykazał. 
Bardzo liczną i prężną partią po-
lityczną było Stronnictwo Pracy 
z lokalem przy ul. Poprzecznej. 
Partia została centralnie zlikwido-
wana i wcielona do Stronnictwa 
Demokratycznego.

Pierwsze zawarcie małżeństwa 
przez obywateli Międzyzdrojów 
– Jana Wiśniewskiego  i Wandę 
Stankowską nastąpiło w Urzędzie 
w Świnoujściu, Nr sprawy 22/46,

                              18.IV.1946r. 
Koniec części II

Zadania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

HISTORIA NASZEGO MIASTA
Zapraszamy Pañstwa do lektury drugiej czêści wspomnieñ spisanych przez 
pioniera Miêdzyzdrojów Pana Jana Wiśniewskiego. Materia³y drukujemy dziêki 
uprzejmości córki pañstwa Wiśniewskich - pani Joanny Stankowskiej.

Joanna Ścigała
Referat Promocji i Współpracy z Zagranicą

Wspomnienia spisane przez Jana Wiśniewskiego             (część II)

Wiza Pani Wandy Stankowskiej, ¿ony J. Wiśniewskiego

Miêdzyzdroje rok  1947
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KULTURA

Fryderyk Chopin 

– kompozytor sercu najbliższy
13 marca br. w Sali Teatralnej Międzynarodo-
wego Domu Kultury w Międzyzdrojach odbył 
się koncert fortepianowy „Fryderyk Chopin 
– kompozytor sercu najbliższy ” dla uczniów 
klas III A oraz III B ze Szkoły Podstawowej nr 1.

„Rodem warszawianin, sercem Polak, a ta-
lentem świata obywatel (…)” – tak napisał po 
śmierci Fryderyka Chopina wielki polski poeta,
Kamil Cyprian Norwid. Życie i twórczość genial-
nego kompozytora i pianisty Fryderyka Chopina 
były tematem naszego spotkania, a najlepszym 
sposobem na zapoznanie się z muzyką Chopina 
jest wysłuchanie jej na żywo. 

„(…) Pod wierzbami w Łazienkach Chopin 
krople deszczu kołysze w dłoni..” - tak Wanda 
Chotomska napisała o Preludium Deszczowym 
Des-Dur, którego nie mogło zabraknąć na takim 
koncercie. Dzieci wysłuchały również Poloneza 
A-Dur oraz Walca Des –Dur. Nasi młodzi słucha-
cze z ciekawością oglądali prezentację, chętnie 
dyskutowali, zadawali ciekawe pytania. Dzieci 
po wysłuchaniu koncertu bezbłędnie rozpoznały 
wszystkie wykonywane utwory, potrafiły opisać 
ich nastrój, jednym słowem, zaprezentowały się 
jako wytrawni słuchacze. 

Koncerty dla grup zorganizowanych odbywają 
się po wcześniejszym uzgodnieniu. Kontakt: MDK 
Międzyzdroje 91 32 82 600

Jadwiga Bober
Dyrektor MDK

Tanya Valko od ponad dwudziestu lat, wspólnie 
z mężem, mieszka w krajach arabskich, ostatnio 
- w Arabii Saudyjskiej, a obecnie w Indonezji. Nasz 
gość sprzeciwia się fundamentalizmowi islamskie-
mu, który religię, jaką jest islam, wykorzystuje do 
swojej polityki pełnej nienawiści i agresji. Swoją 
beletrystyką oraz reportażami chce zwrócić uwa-
gę, jak bardzo łamane są prawa kobiet i dzieci 
w krajach arabskich. Tanya Valko jest autorką m.in. 
czterech książek tj. „Arabska żona”, „Arabska córka”, 
„Arabska krew”, „Arabska księżniczka”, które poru-
szają tematykę życia kobiet  w krajach Bliskiego 
Wschodu. W swoich książkach ukazuje kontrower-
syjne sprawy dotyczące życia, obyczajów, kultury  
i mentalności w krajach arabskich. 

W swojej najnowszej powieści pt. „Arabska 
księżniczka” autorka opowiada o sytuacji Saudyjek, 
o rodzącym się ruchu feministycznym. Kilkakrotnie 
podczas spotkania Tanya Valko podkreślała, jak 
ważna jest emancypacja arabskich kobiet, do któ-
rej jedyną drogą w „kraju mężczyzn”, gdzie panuje 
prawo szariatu, jest edukacja. Ciekawie opowia-
dała o uniwersytetach dla kobiet, o determinacji 
młodych dziewczyn, które chcą zmienić swój los.  

Na zakończenie spotkania Tanya Valko podpisy-
wała swoje książki, obiecując czytelnikom   kolejną 
trzymająca w napięciu historia opisująca losy Polek   
w krajach arabskich, która  na rynku  księgarskim 
pojawi się latem. Nasz gość przymierza się również 
do napisania sagi azjatyckiej.  

Po spotkaniu autorka została mile zaskoczona 
kwiatami i słowami uznania od licznej grupy 
reprezentującej Uniwersytet Trzeciego Wieku 

Tamara Starachowska, dyrektor Gimnazjum w 
Międzyzdrojach, odczytała bajki byłego mieszkań-
ca Międzyzdrojów, Krzysztofa Klimaszewskiego, 
które powstały na kanwie bajek Ezopa. Później 
poezję swojego autorstwa o tematyce miłosnej 
oraz zabawne fraszki zaprezentowały: Marianna 
Kargul i Julianna Rogowska. Sylwia Jakubowska 
odczytała m.in. bardzo osobisty wiersz, który 

powstał po śmierci jej babci. Prowadzący spo-
tkanie, Szymon Głod zaprezentował, utrzymaną 
w  klimacie tajemnicy, poezję Marty Kozłowskiej 
i Marzeny Piątek, która natchnęła przybyłych gości 

do głębokiej refleksji. Wszyscy z zaciekawianiem 
słuchali również wierszy autorstwa Marka Dzie-
kana. Gimnazjalistki: Andżelika Grzyb i Wiktoria 
Juszkiewicz przedstawiły swoją interpretację 
poezji m.in. Wisławy Szymborskiej i księdza Jana 
Twardowskiego.

Zwieńczeniem spotkania był występ Janusza 
Kalemby i Kazimierza Zakrzewskiego, którzy zagra-

li i zaśpiewali utwory Janusza Laskow-
skiego i Piotra Szczepanika. Cała sala 
śpiewała piosenki takie jak „Świat nie 
wierzy łzom”, „Kolorowe jarmarki”, „Pu-
ste koperty”,   czy „Goniąc kormorany”. 
Publiczność, domagająca się bisów, 
na koniec usłyszała jeszcze „Mexicanę” 
i „Miliony gwiazd” ze specjalną dedy-
kacją dla dyrektor oraz pracowników 
biblioteki. 

Organizowane wieczory poezji 
cieszą się coraz większym zaintere-
sowaniem mieszkańców, dlatego 
obiecujemy, że ta inicjatywa będzie 
kontynuowana. Być może kiedyś 

zaowocuje to wydaniem wspólnego tomiku poezji 
międzyzdrojskich poetów.                          

Andżelika Gałecka
Dyrektor  Miejskiej Biblioteki Publicznej

w Kamieniu Pomorskim. Całe spo-
tkanie upłynęło w przyjaznej atmos-
ferze, może dlatego, że Tanya Valko 
„zawsze przyjeżdża do Międzyzdro-
jów jak do domu”,  a wśród wielu 
czytelników ma swoich oddanych 
przyjaciół.             Andżelika Gałecka

Dyrektor 
Miejskiej Biblioteki Publicznej

Arabska saga podbija Międzyzdroje
15 marca br. gościem wieczornego spotkania autorskiego w Miejskiej Bibliotece 
Publicznej  w Międzyzdrojach była arabistka i pisarka Tanya Valko.  Autorka arabskiej 
sagi po raz pierwszy gościła w międzyzdrojskiej bibliotece w 2012 roku, podczas 
Tygodnia Bibliotek. Tym razem Tanya przyjechała  z „Arabską księżniczką” - najnow-
szą częścią serii arabskiej. Na tę premierę nasi czytelnicy czekali z niecierpliwością.   

Zimowy wieczór poezji
Miejska Biblioteka Publiczna w Międzyzdrojach, wraz z Dyskusyjnym Klubem Książki, zorgani-
zowała 28 lutego br. dla mieszkańców i gości „Zimowy wieczór poezji”. Spotkanie miało na celu 
umożliwienie zaprezentowania swojej twórczości, często „głęboko chowanej do szuflady”.
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UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ
Uchwała Nr  XXXVI / 335 / 2013

Rady Miejskiej w Międzyzdrojach
z dnia  26 lutego 2013 r. 

w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie 
na 2013 rok

Uzasadnienie:
W niniejszej uchwale proponuje się zwiększenie 

dochodów i wydatków na kwotę 808 033,21 zł. 
Dochody zwiększa się o kwotę 2 926 711,21 zł (do-
chody bieżące) i zmniejsza się o kwotę 2 118 678,00 zł 
(dochody majątkowe). Wydatki zwiększa się o 
kwotę 822 153,13 zł (wydatki bieżące na kwotę 
797 553,13 zł; wydatki majątkowe 24 600,00 zł) 
i zmniejsza się o kwotę 14 119, 92 zł (wydatki bieżące). 

Zmiany polegają między innymi na:
1/ zwiększeniu dochodów z tytułu zwrotu 

podatku VAT za lata 2010-2011 w kwocie 2 781 
332,00 zł i zwiększeniu wydatku na zapłatę za 
usługę związaną z odzyskaniem podatku VAT 
w kwocie 636 754,00 zł,

2/ zwiększeniu dochodów w Gimnazjum 
w łącznej kwocie 4 180,00 zł i zwiększeniu wydat-
ków w tej samej kwocie na organizację turnieju 
zapaśniczego 3 180,00 zł oraz na zakup odzieży 
sportowej 1 000,00 zł,

3/ zwiększeniu dochodów w łącznej kwocie 
141 199, 21zł na realizację projektu „Aktywizacja 
zawodowa i społeczna klientów instytucji pomocy 
społecznej” i zwiększeniu wydatków na kwotę 
155 319, 13zł na realizację w/w projektu (wkład 
własny wynosi 14 119,92zł, który sfinansowany 
będzie ze zmniejszenia wydatku z tytułu świadczeń 
społecznych – zasiłki celowe),

4/ zwiększeniu wydatku na kwotę 24 600zł na 
dotację dla ZGWW z przeznaczeniem na opracowa-
nie studium stanu rozpoznania i możliwości ujęcia 
wód termalnych,

5/ zmniejszeniu dochodu z tytułu sprzedaży 
nieruchomości na kwotę 2 118 678,00 zł.

Uchwała Nr XXXVI/336/13
Rady Miejskiej w Międzyzdrojach

z dnia 26 lutego 2013 r.
w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIV/299/12 

Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia  20 grud-
nia 2012 roku w sprawie uchwalenia budżetu 
Gminy Międzyzdroje na 2013 rok 

Uzasadnienie:
Zmienia się załącznik nr 6 „Plan przychodów oraz 

kosztów samorządowego zakładu budżetowego” 
w związku ze stanem środków obrotowych na 
początek roku 2013 wynikającym z rozliczenia roku 
2012 (stan środków obrotowych na początek roku 
był – 376 236,31zł,  jest – 672 017,61zł)

Uchwała Nr XXXVI/337/13
Rady Miejskiej w Międzyzdrojach

z dnia 26 lutego 2013 r.
w sprawie zmiany uchwały Nr IV/23/11  Rady 

Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 4 stycznia 
2011 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej 
prognozy finansowej Gminy Międzyzdroje na 
lata 2013-2024 

Uzasadnienie:
W niniejszej uchwale zmieniono trzy załączniki 

tj. wieloletnią prognozę finansową Gminy Międzyz-
droje na lata 2013-2024, objaśnienia wartości przy-
jętych w wieloletniej prognozie finansowej Gminy 
Międzyzdroje na lata 2013-2024 oraz planowane 
i realizowane przedsięwzięcia Gminy Międzyzdroje 
w latach 2013-2023.

Zmiana w załączniku nr 3 występuje w kolumnie 
„Łączne nakłady finansowe” z uwagi na zmianę 
kwot z przewidywanego wykonania wydatków na 
kwoty wydatków wykonanych w roku 2012 w niżej 
wymienionych zadaniach:

1/ Mewa -  Morze Cyfrowych Kompetencji,
2/ Budowa zejścia na plażę z pochylnią dla osób 

niepełnosprawnych….,
3/ Budowa infrastruktury Portu Jachtowego 

w Wapnicy….,
4/ Remont i przebudowa drogi ul. Polnej 

w Międzyzdrojach…,
5/Remont zbiornika – komór czerpalnych 

ścieków…,
6/Poprawa zaopatrzenia w wodę Gmin…,
oraz w umowach, których realizacja w roku bu-

dżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla 
zapewnienia ciągłości działania jednostki i których 
płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok – 
umowa wykonawcza ( składki członkowskie Celowy 
Związek Gmin RXXI).

Ponadto wprowadzono projekt pn. Aktywizacja 
zawodowa i społeczna klientów instytucji pomocy 
społecznej – okres realizacji 2013-2014, łączne 
nakłady finansowe i limit zobowiązań 270 031,84zł, 
limit wydatków w roku 2013 w kwocie 155 319,13zł, 
i w roku 2014  w kwocie 114 712,71zł.

Uchwała Nr  XXXVI / 338 / 2013
Rady Miejskiej w Międzyzdrojach

z dnia  26 lutego 2013 r. 
w sprawie wykazu kąpielisk na rok 2013 na 

terenie Gminy Międzyzdroje
Uzasadnienie:
Nowelizacja ustawy Prawo Wodne na podstawie 

art. 34a ust. 1 ustawy Prawo Wodne nałożyła na Radę 
Miejską w Międzyzdrojach, obowiązek podjęcia 
uchwały w sprawie wykazu kąpielisk na terenie 
gminy Międzyzdroje.

Wniosek o ujęcie w wykazie kąpielisk składa 
organizator kąpieliska w terminie do 31 grudnia 
roku poprzedzającego sezon kąpielowy. 

Urząd Miejski w Międzyzdrojach wystąpił 
z wnioskiem z dnia 31.12.2012r. o wpisanie dwóch 
kąpielisk do rejestru kąpielisk na rok 2013 na terenie 
gminy Międzyzdroje.

Zgodnie z wnioskiem sezon kąpielowy trwać 
będzie w okresie od 22.06. do 15.09.2013r. 

W związku z powyższym, Burmistrz Międzyz-
drojów przygotował projekt uchwały w sprawie 
wykazu kąpielisk na rok 2013 na terenie Gminy 
Międzyzdroje. 

Uchwała Nr  XXXVI / 339 / 2013
Rady Miejskiej w Międzyzdrojach

z dnia  26 lutego 2013 r. 
w sprawie przyjęcia programu opieki nad 

zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania 
bezdomności zwierząt na terenie Gminy Międzyz-
droje w 2013 r.

Uzasadnienie:
W związku z nowelizacją ustawy z dnia 21 sierpnia 

1997r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2003 r. Nr 106, 
poz. 1002 ze zm.) zmieniony został art. 11a, który 
zobowiązuje Rady Gminy do określenia w drodze 
uchwały, corocznie do dnia 31 marca, programu 
opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapo-
biegania bezdomności zwierząt. 

Realizując ten ustawowy obowiązek, został 
przygotowany ,,Program opieki nad zwierzętami 
bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności 
zwierząt na terenie Gminy Międzyzdroje”, który 
stanowi załącznik do niniejszej uchwały. Reguluje 
on zasady opieki nad bezdomnymi zwierzętami 
i ograniczania problemu ich bezdomności. 

Celem Programu jest w szczególności: 
zapobieganie wzrostu populacji zwierząt bez-

domnych, w szczególności poprzez sterylizację 
i kastrację bezdomnych kotów, zapewnienie opieki 
bezdomnym zwierzętom, w szczególności poprzez 
poszukiwanie nowych właścicieli dla zwierząt,za-
pewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom.

Środki na realizację zadań wynikających z pro-
gramu będą uwzględniane corocznie w budżecie 
Gminy Międzyzdroje.

Uchwała Nr XXXVI/340/13 
Rady Miejskiej w Międzyzdrojach

z dnia 26 lutego 2013 r.
w sprawie sprawozdania z realizacji Progra-

mu usuwania azbestu i wyrobów zawierających 
azbest z terenu Gminy Międzyzdroje za rok 2012

Uzasadnienie:
Zgodnie harmonogramem realizacji Programu 

usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest  
z terenu Gminy Międzyzdroje, przyjętego  Uchwałą 
Nr XXXII/308/08 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach 
z dnia 27 listopada 2008r., sprawozdania z realizacji 
Programu winny by przedstawiane raz w roku. 
Niniejsze sprawozdanie obejmuje realizację zadań 
w 2012r. ujętych w Programie.

Uchwała Nr XXXVI/341/13 
Rady Miejskiej w Międzyzdrojach

z dnia 26 lutego 2013r.
w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie 

przez Gminę Międzyzdroje do współpracy z Gminą 
Gryfice oraz partnerem nie zaliczanym do sekto-
ra finansów publicznych wyłonionym w drodze 
konkursu przy realizacji projektu pod nazwą: 
,,MEW@plus- Morze Cyfrowych Kompetencji” re-
alizowanego w ramach Programu Operacyjnego 
Innowacyjna Gospodarka, Oś Priorytetowa 8: 
Społeczeństwo informacyjne – zwiększenie inno-
wacyjności gospodarki, Działanie 8,3: Przeciw-
działanie wykluczeniu cyfrowemu – e – Inclusion

Uzasadnienie:
,,MEW@plus-Morze Cyfrowych Kompetencji” 

stanowi kontynuację projektu ,,MEW@- Morze 
Cyfrowych Kompetencji”. Realizacja wymienio-
nego projektu stworzy możliwość podniesienia 
kompetencji cyfrowych osobom będącym w 
trudnej sytuacji materialnej, w wieku +50, osobom 
niepełnosprawnym oraz rodzinom z dziećmi bardzo 
dobrze uczącymi się, w których dochód na osobę nie 
przekracza wysokości kwoty ustalone w wytycznych 
do realizacji Programu Innowacyjna Gospodarka.

Podniesienie kompetencji cyfrowych realizo-
wane będzie poprzez przeprowadzenie szkoleń, 
zapewnienie niezbędnego sprzętu, oprogramo-
wanie dla osób biorących udział w projekcie, po-
krycie kosztów dostępu do Internetu, zapewnienie 
pomocy technicznej przy instalowaniu i eksploatacji 
sprzętu komputerowego.

W ramach projektu 30 rodzin zostanie wyposa-
żonych w sprzęt komputerowy. Stworzone zostaną 
świetlice internetowe w placówkach podległych 
gminie oraz zorganizowane zostaną szkolenia dla 
odbiorców ostatecznych.

Po zakończeniu realizacji projektu Gmina Mię-
dzyzdroje zobowiązana jest do zagwarantowania 
środków finansowych na utrzymanie trwałości 
projektu tzn. jego funkcjonowania w okresie 5 lat 
od daty zakończenia projektu.

Środki finansowe na realizację projektu pocho-
dzić będą z EFRR w ramach Programu Operacyjnego 
Innowacyjna Gospodarka.

Uchwała Nr  XXXVI / 342 / 2013
Rady Miejskiej w Międzyzdrojach

z dnia  26 lutego 2013 r. 
w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawie-

nie nieruchomości 
Uzasadnienie:
W związku z planowanym zorganizowaniem 

przetargów na wydzierżawienie na okres sezonu 
letniego 2013 r. dwóch obszarów: o pow. 3000 
m² - przy ul. Niepodległości w Międzyzdrojach 
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PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ 
– Jan MAGDA 
w czwartki od godz. 14.00 – 15.30    
stały kontakt: tel. 609 847 375;
e-mail jan_magda@miedzyzdroje.pl

WICEPRZEWODNICZĄCA RM 
– Dorota KLUCHA  
we wtorki od 13.00 – 14.00
e-mail dorota_klucha@miedzyzdroje.pl

WICEPRZEWODNICZĄCY RM 
– Mateusz BOBEK  
w poniedziałki od 12.00 – 13.00
e-mail mateusz_bobek@miedzyzdroje.pl   
Mieszkańców naszych sołectw, zapraszamy 
do kontaktowania się z sołtysami pod niżej 
podanymi telefonami: 
Krystyna Brzezińska, Sołtys Lubina – 609306297;
Bożena Magda, Sołtys Wapnicy – 603620078;
Grzegorz Muklewicz, Sołtys Wicka – 606973138.

PLAN DYŻURÓW RADNYCH 
RADY MIEJSKIEJ 

W MIĘDZYZDROJACH  
ODBYWAJĄCYCH SIĘ W ŚRODY

OD GODZ. 15.30 DO 16.30 
W URZÊDZIE MIEJSKIM, 

ul. KSI¥¯¥T POMORSKICH 5 
– POKÓJ NR 14

Kontakt - tel. 91 3275647

27.03.2013 r. - Jan WĘGLORZ

03.04.2013 r. - Waldemar WITKOWSKI

10.04.2013 r. - Rafał WOLNY

17.04.2013 r. - Jan BURZYŃSKI

24.04.2013 r. - Adam JAKUBOWSKI

oraz o pow. 580m2 przy ul. Bohaterów Warszawy 
w Międzyzdrojach z przeznaczeniem na prowa-
dzenie usług parkingowych oraz deklarowanym 
zainteresowaniem przystąpienia do przetargu 
na dzierżawę w/w terenów miedzy innymi osób, 
które były już strona umów dzierżawy na te tereny, 
proponuje się podjęcie przedłożonego projektu 
uchwały umożliwiającego ewentualne zawarcie 
umów z dotychczasowymi dzierżawcami w sytuacji, 
gdy zostaną oni wyłonieni w przetargu.

Uchwała Nr  XXXVI / 343 / 2013
Rady Miejskiej w Międzyzdrojach

z dnia  26 lutego 2013 r. 
w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawie-

nie nieruchomości 
Uzasadnienie:
W związku z planowanym zorganizowaniem 

przetargów na wydzierżawienie na okres sezonu 
letniego 2013 r. terenów wymienionych w projekcie 
uchwały Rady z przeznaczeniem na działalność 
gospodarczą – sprzedaż drobnych artykułów 
spożywczych, okularów, wykonywanie tatuaży 
lub umieszczanie zdjęć na kubkach, koszulkach 
lub innych przedmiotach z estetycznych punktów 
ruchomych oraz zainteresowaniem przystąpienia 
do przetargów na dzierżawę wyznaczonych miejsc 
miedzy innymi osób, które były już stronami umów 
dzierżawy na te miejsca, proponuje się podjęcie 
przedłożonego projektu uchwały umożliwiającego 
ewentualne zawarcie umów z dotychczasowymi 
dzierżawcami w sytuacji, gdy zostaną oni wyłonieni 
w przetargu.

Uchwała Nr  XXXVI / 344 / 2013
Rady Miejskiej w Międzyzdrojach

z dnia  26 lutego 2013 r.
w sprawie zmiany uchwały w sprawie zasad 

sprzedaży lokali mieszkalnych
Uzasadnienie:
W związku z podjętym w dniu 14.01.2013 r. 

stanowiskiem Rady Miejskiej dotyczącym wyrażenia 
zgody na zbycie lokalu mieszkalnego nr 1 usytuowa-
nego w budynku przy ulicy Głównej 15 w Lubinie 
proponuje się podjęcie uchwały zmieniającej obo-
wiązującą uchwałę Nr XX/185/12 Rady Miejskiej w 
Międzyzdrojach z dnia 26.01.2012 r. w sprawie zasad 
sprzedaży lokali mieszkalnych, polegającą na dopi-
saniu do katalogu nieruchomości wyłączonych ze 
sprzedaży w/w nieruchomości przy ul. Głównej 15.

Budynek mieszkalny przy ul. Głównej 15 w Lubi-
nie stanowi w 100 % własności gminy Międzyzdroje i 
położony jest na działce nr 84/9 o powierzchni 3 534 
m². W przedmiotowym budynku usytuowanych jest 
pięć lokali mieszkalnych, będących przedmiotem 
umów najmu, z czego tylko jeden najemca zadekla-
rował wolę nabycia najmowanego lokalu.  

Uchwała Nr  XXXVI / 345 / 2013
Rady Miejskiej w Międzyzdrojach

z dnia   26 lutego 2013 r. 
w  sprawie wyrażenie zgody na wydzierżawie-

nie  nieruchomości 
Uzasadnienie:
Działka nr 395/9 o powierzchni 138 m² wydzie-

lona została i przeznaczona do sprzedaży na po-
prawienie warunków zagospodarowania nierucho-
mości przyległej położonej przy ul. Myśliwskiej 19, 
stanowiącej działkę nr 396 na wniosek jej właścicieli. 

Ze względu na brak zainteresowania nabyciem 
w/w działki nr 395/9, spowodowany wygórowaną 
ceną - w odczuciu wnioskodawców, zwrócili się oni 
o wydzierżawienie w/w działki. 

Ze względu na powyższe oraz w związku 
z faktem, iż teren działki nr 395/9 był już uprzednio 
przedmiotem dzierżawy zawartej z współwłaścicie-
lami działki przyległej nr 396, proponuje się prze-
znaczyć działkę gminną oznaczoną numerem 395/9 

obręb 19 miasta Międzyzdroje do wydzierżawienia 
na rzecz uprzednich dzierżawców na okres do roku.

Uchwała nr XXXVI/346/13
Rady Miejskiej w Międzyzdrojach

z dnia 26.02.2013 r. 
w sprawie skargi  Pani I.J. z dnia 12.11.2012 

na nieprawidłowości w Gminie Międzyzdroje w 
zakresie gospodarki finansowej

Uzasadnienie:
Uchwałą nr XXXIV/320/12 z dnia 20.12.2012 r. 

Rada Miejska postanowiła uznać swoją właściwość 
do rozpoznania skargi pani I.J. i zleciła Komisji 
Rewizyjnej przeprowadzenie postępowania wyja-
śniającego.

Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej w Międzyz-
drojach rozpatrzyła w/w skargę na trzech posiedze-
niach w dniach 7. i 14.01.2013 r. oraz 18.02.2013 r., 
a więc w terminie przedłużonym, zgodnie z zapi-
sem art. 237 par. 1 Kpa, w związku z koniecznością 
uzyskania niezbędnych wyjaśnień do załatwienia 
sprawy. 

W trakcie rozpatrywania skargi informacji 
udzielali: p. Katarzyna Kutereba-Gnitecka – Za-
stępca Burmistrza, p. Henryk Nogala – Sekretarz 
Gminy, p. Edyta Konarzewska – Kierownik Re-
feratu Gospodarki Nieruchomościami i Rolnic-
twa, p. Andżelika Przygodzka – Samodzielny 
Referent ds. Działalności Gospodarczej oraz 
troje dzierżawców, którzy w roku 2006 brali udział 
w procedurze wydzierżawiania 35 miejsc o pow. 
12 m2: p. Koletyńska, p. Czajkowska, p. Jerzy 
Jaszczur. Obecna też była w dniu 7.01.2013 r. 
p. Eleni Zacharopulu – Inkasent opłaty targowej. 
W dwóch posiedzeniach komisji – 7.01. i 14.01.2013 r. 
uczestniczył p. Jacek Jachimek – pełnomocnik 
skarżącej – p. Iwony Jachimek.

Skarżąca, p. Iwona Jachimek, swój wniosek 
z dnia 12.11.2012 r. na temat nieprawidłowości 
występujących w Gminie Międzyzdroje w zakresie 
gospodarki finansowej przesłała do Regionalnej 
Izby Obrachunkowej w Szczecinie, która uznała, iż 
skarga dotyczy działalności Burmistrza i przekazała 
ją Radzie Miejskiej w Międzyzdrojach do rozpatrze-
nia (data wpływu do Rady Miejskiej 3.12.2012r.).

W ocenie pani  I. J. wyszczególnione we wniosku 
(skardze) działania Gminy ,,prowadzą do uszczu-
plenia budżetu i budzą poważne wątpliwości co 
do prawidłowości działania Gminy Międzyzdroje 
w zakresie gospodarki finansowej”. 

Komisja Rewizyjna rozpoznała każdy zarzut 
w skardze i zajęła następujące stanowisko.

Dotyczy ,,uszczuplenia budżetu” z tytułu dzier-
żaw stoisk handlowych przy ul. Bohaterów Warsza-
wy w 2006 r. (dzierżawionych do dzisiaj).

Komisja stwierdziła, że 10.10.2006 r. ukazało się 
Zarządzenie Nr 193/GEO/06 Burmistrza Międzyzdro-
jów w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości 
przeznaczonych do wydzierżawienia na podst. art. 
35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o go-
spodarce nieruchomościami. Zarządzenie podawało 
do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości 
do wydzierżawienia na prowadzenie działalności 
handlowej wg załącznika nr 1, w którym zostały 
wskazane warunki oraz wysokość czynszu. Forma 
oddania w dzierżawę: bezprzetargowo na podsta-
wie kolejności składanych ofert. W załączniku nr 1 
do Zarządzenia zapisano również: 

Oferty w sprawie wydzierżawienia wyznaczo-
nych miejsc przyjmowane są w sekretariacie Urzędu 
Miejskiego, pokój nr 10 w terminie od 11 paździer-
nika 2006 r. do 31 października 2006 r. włącznie. 

W sytuacji złożenia większej ilości ofert niż ilość 
wyznaczonych miejsc o wyborze decydować będzie 
termin złożenia oferty.

Rozpatrzenie ofert i rozdysponowanie miejsc 
nastąpi w wyniku losowania w dniu 2 listopada 
2006 r., godz. 10.00.

Wykaz, o którym mowa, wywieszono na tabli-
cach ogłoszeń w Urzędzie Miejskim na okres od 
10.10.2006 r. do 31.10.2006 r. W dodatku lokalnym 
,,Gazety Wyborczej” 14.10.2006 r. ukazała się infor-
macja Burmistrza Międzyzdrojów, że w siedzibie 
Urzędu Miejskiego zostały wywieszone wykazy 
nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia 
zgodnie z zarządzeniami Burmistrza Międzyzdrojów 
Nr 191/GEO/06 z dnia 5.10.2006 r., nr 193/GEO/06 
i nr 194/GEO/06 z dnia 10.10.2006 r.

W sekretariacie Urzędu przyjmowano wpływa-
jące kolejno oferty z zaznaczeniem dnia i godziny 
złożenia pisma.

Na dzierżawę  stoisk o pow. 12 m2 wpłynęło 
77 ofert. Oferty od nr 1 do nr 35 wzięły udział 
w losowaniu miejsc pod stoiska.

Komisja zwróciła uwagę na fakt, że wśród skła-
dających oferty na wydzierżawienie miejsca pod 
stoisko handlowe nie było oferty p. I. J.

Pełnomocnik skarżącej stwierdził, że dla nich 
problemem wskazanym w skardze była forma od-
dania w dzierżawę tych miejsc – bezprzetargowo. 
Według pełnomocnika dla Gminy lepszym rozwią-
zaniem w aspekcie finansowym byłaby procedura 
przetargowa. Wybierając opcję bezprzetargowego 
oddania nieruchomości w dzierżawę, Gmina pozba-
wiła się być może większych dochodów do budżetu 
– stwierdził pełnomocnik.

Obecni na posiedzeniu mieszkańcy – przed-
stawiciele osób handlujących na stoiskach przy 
ul. Bohaterów Warszawy oraz radni z Komisji Rewi-
zyjnej stwierdzili, że ideą takiej formy oddania wy-
znaczonych miejsc w dzierżawę było zapewnienie 
mieszkańcom Gminy miejsc pracy (po to założyli 
stowarzyszenie), uporządkowanie terenu starego 
targowiska przy ul. Gryfa Pomorskiego i handlu 

c.d. na str. 8
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Dzień Kobiet   w SP 2
Dzień 8 marca tradycyjnie jest w naszej szkole dniem wyjątkowym i bar-
dzo uroczystym. Tegoroczne Święto Kobiet również takie było. Z tej okazji 
uczniowie klasy I i II (pod kierunkiem wychowawczyń p. Malwiny Żardeckiej 
i p. Alicji Grzywaczewskiej) zaprezentowali montaż słowno – muzyczny pt. 
”W ZDROWYM CIELE ZDROWY DUCH”. Mali aktorzy byli nieco stremowani, 
ale bardzo przejęci faktem, że to im przypadł w udziale występ z okazji tak 
ważnego święta. W ciekawej scenerii (przygotowanej przez p. Maję Bielską) 
pełniej soczystych owoców i świeżych warzyw, aktorzy przypomnieli jak waż-
ne dla naszego organizmu są witaminy, które wszyscy powinniśmy jeść. Celem 
przedstawienia było zwiększenie wśród społeczności lokalnej świadomości 
na temat wpływu zdrowego stylu życia na zdrowie człowieka, kształtowanie 
prozdrowotnych nawyków, uświadomienie potrzeby aktywności sportowej 
oraz rozbudzenie zainteresowań własnym zdrowiem.

Po południu wszyscy zaproszeni goście zasiedli przy wcześniej przygo-
towanych stolikach ze zdrową ekologiczną żywnością przygotowaną przez 
uczniów naszej szkoły. Wśród smakołyków znalazły się owocowe i warzywne 
koreczki, wiosenne kanapki, ciasto marchewkowe, ciasteczka owsiane oraz 
świeże warzywa i owoce. 

Przez cały wieczór przybyłe panie były częstowane świeżo wyciskanymi 
sokami z marchwi i jabłek oraz szejkami bananowymi przygotowanymi (pod 
kierunkiem p. Iwony Samołyk)  przez uczniów klas IV – VI oraz absolwentów 
szkoły. Kolejnym punktem programu była prezentacja na temat zdrowego 
żywienia przygotowana przez chłopców z klas starszych.

Finałem występu było wręczenie przez uczniów symbolicznych prezentów 
wszystkim przybyłym paniom. Mamy nadzieję, że to wyjątkowe święto na 
długo zapisze się w pamięci wszystkich zaproszonych gości.

Malwina Żardecka
Alicja Grzywaczewska

Zdrowie to jedno z naszych najwiêkszych wartości

na promenadzie oraz poprawienie warunków 
pracy i estetyki przy molo. Aspekt społeczny był 
dominujący przy bezprzetargowej formie oddania 
w dzierżawę nieruchomości na działalność han-
dlową w październiku 2006 r. (umowy dzierżawy 
zostały podpisane w listopadzie 2006 r.).

Pełnomocnik skarżącej został poinformowany, 
że z zawiadomienia w 2008 r. Stowarzyszenia De-
mokracji Lokalnej w Międzyzdrojach, Prokuratura 
Rejonowa w Świnoujściu prowadziła postępowanie 
sprawdzające dot. wydzierżawienia w listopadzie 
2006 r. w trybie bezprzetargowym tych nieru-
chomości pod działalność gospodarczą na podst. 
Zarządzenia Nr 193/GEO/06 z dnia 10.10.2006 r.

Postępowanie w tej sprawie zostało umorzone 
– informację taką przekazała Halina Hendzel, In-
spektor ds. Gospodarki Nieruchomościami (Gmina 
nie była stroną w postępowaniu, stąd nie otrzymała 
pisemnego powiadomienia z Prokuratury).

Dotyczy pobierania opłaty targowej w dowolny 
sposób w opinii skarżącej – bez oparcia o regulacje 
powszechnie obowiązującego prawa.

Pełnomocnik skarżącej uzupełnił ten wątek w 
skardze o informację, że w tej kwestii chodzi przede 
wszystkim o podmioty prowadzące działalność 
gastronomiczną, zajmujące w tym celu określoną 
powierzchnię, m.in. na ogródek gastronomiczny, 
za który nie jest pobierana opłata targowa, co pro-
wadzi ,,do występowania uszczupleń w budżecie 
gminy, jak i naruszenia zasady równości traktowa-
nia podatników wobec prawa”.

Komisja Rewizyjna rozpatrywała już ten 
problem występujący w skardze p. J.J z dnia 
18.06.2012 r., na nierówne traktowanie podmiotów 
gospodarczych.

Temat opłaty targowej za przynależny ogródek 
gastronomiczny w ramach prowadzenia działalno-
ści Komisja rozpatrywała, posiłkując się wykładnią 
określoną w wyroku WSA w Łodzi z dnia 11.03.2010 
r., sygn. I SA (Łd 1151/09) – dostarczył ją Komisji 
p. Jacek Jachimek, interpretacją Kancelarii Prawnej 
obsługującej Urząd Miejski w/w wyroku oraz wyro-

ku WSA w Lublinie z dnia 16.04.2007 r. sygn. I SA/
Lu/166/07 i uchwały Regionalnej Izby Obrachun-
kowej w Lublinie z dnia 19 lipca 2011 r., 107/11.

Uzasadnione jest pobieranie opłaty targowej 
od sprzedaży produktów gastronomicznych, 
a obowiązek podatkowy rozpatrywany jest indy-
widualnie. Rozbieżne są stanowiska sądów admi-
nistracyjnych w zakresie uiszczania opłaty, także 
jeżeli chodzi o działalność gastronomiczną (istnieją 
różne orzeczenia w zależności od WSA w różnych 
miastach). Natomiast odnosząc się do ogródków 
gastronomicznych, należy wyjaśnić, iż zgodnie 
z uchwałą Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lu-
blinie z dnia 19 lipca 2011 r., 107/11 ,,Uzależnianie 
opłaty targowej nie od dokonywania sprzedaży, 
a od zajętej powierzchni przez sprzedającego lub 
liczby sztuk wystawionych do sprzedaży naru-
sza przepisy art. 15 ust. 1 ustawy” (o podatkach 
i opłatach lokalnych). Oznacza to, iż nie można 
jednoznacznie zająć stanowiska, czy przynależny 
ogródek gastronomiczny podlega także opłacie 
targowej. Jeżeli na terenie ogródka klienci jedynie 
konsumują nabyty towar, a nie jest dokonywana 
sprzedaż (nie jest przedstawiona oferta produktów, 
cennik, nie jest dokonywana zapłata ceny, nie 
następuje wydanie towaru przy stoliku) – nie jest 
uzasadnione pobieranie opłaty targowej.

Dotyczy podejrzenia w zakresie fałszowania 
kwitariuszy oraz poświadczenia nieprawdy przez 
inkasenta opłaty targowej.

Komisja Rewizyjna wyłączyła ten zarzut pani I.J. 
z rozpoznawania, gdyż otrzymała pismo z Prokura-
tury Rejonowej w Świnoujściu z dnia 29.01.2013 r., 
z którego wynika, iż Prokuratura nadzoruje docho-
dzenie Ds.3157/12 w sprawie zaistniałego w 2011 
r. w Międzyzdrojach poświadczania nieprawdy 
w dokumentacji dot. poboru opłaty targowej, to 
jest o czyn z art. 271, par. 1 k.k.

 
Dotyczy naruszenia interesu p.  I. J. jako kupca 

poprzez wprowadzenie regulacji par. 5 lit. c) w 
Uchwale Nr V/40/11 z dnia 27.01.2011 r. Rady Miej-

skiej w Międzyzdrojach w sprawie opłaty targowej. 
Zapis par. 5 lit. c) w w/w uchwale dotyczył 

zwolnień z opłaty targowej sprzedaży w punktach 
wyłonionych w drodze przetargu gminnego, który 
skarżąca uznała za zwolnienia podmiotowe.

Należy przypomnieć, że Komisja Rewizyjna w 
uzasadnieniu do Uchwały Nr XXVIII/257/12 Rady 
Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 28.08.2012 r. w 
sprawie skargi pana J.J. na  nierówne traktowanie 
podmiotów gospodarczych wnosiła do Burmistrza 
o pilne zweryfikowanie Uchwały Nr V/40/11 Rady 
Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 27.01.2011 r. 
w sprawie opłaty targowej, dostosowując ją do 
aktualnego orzecznictwa sądów administracyjnych 
i warunków naszej Gminy. 

Organ wykonawczy potraktował sprawę jako 
pilną, przedłożył projekt zmienionej uchwały 
i po dyskusjach, 25 września 2012 r. straciła moc 
Uchwała Nr V/40/11 Rady Miejskiej w sprawie 
opłaty targowej. Obecnie obowiązuje Uchwała 
Nr XXIX/261/12 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach 
z dnia 25 września 2012 r. w sprawie opłaty targo-
wej, w której nie występuje problematyczny zapis, 
na który uwagę zwróciła p. I. J. w skardze z dnia 
12.11.2012 r.

Reasumując materiał z rozpoznawania skargi 
złożonej przez panią I.J. na nieprawidłowości w 
zakresie gospodarki finansowej w Gminie Mię-
dzyzdroje, Komisja Rewizyjna rekomenduje Radzie 
Miejskiej uznać skargę za bezzasadną.

Uchwała Nr XXXVI/347/13
Rady Miejskiej w Międzyzdrojach

z dnia 26.02.2013 r. 
w sprawie skargi  na działalność  Burmistrza 

Międzyzdrojów.
Uzasadnienie:
Rada Miejska postanowiła uznać swoją właści-

wość do rozpoznania skargi pani M. K.- M. z dnia 21 
lutego 2013 r. na działalność Burmistrza Międzyz-
drojów i przekazać skargę Komisji Rewizyjnej w celu 
zbadania zasadności zarzutów objętych skargą.

Jan Magda
Przewodniczący Rady Miejskiej

8 marca w „jedynce”
W Dniu Kobiet uczniowie Szkoły Podstawowej nr 1 obejrzeli przedstawienie 
pt. „Dzień Kobiet na wesoło i troszkę na poważnie” przygotowane przez 
klasę IVb. Uczniowie dowiedzieli się wielu ciekawostek dotyczących pań, np.:

- pierwszy raz świę-
to kobiet obchodzono 
28 lutego 1909 roku 
w USA,

- 60% kobiet nie 
przejdzie obojętnie 
obok witryny z na-
pisem: „PROMOCJA”, 
„50%”, „WYPRZEDAŻ”.

- przeciętna kobie-
ta spędza blisko rok 
w ciągu życia na staniu 
przed szafą i myśleniu 
„w co ja się ubiorę?”,

- 53% kobiet w Ameryce rzuciłoby swoich chłopaków, gdyby nie przynieśli 
im nic w walentynki,

- przeciętna kobieta spędza ok.8 lat w ciągu swojego życia na chodzeniu 
po sklepach,

- 70% mężczyzn twierdzi, że kobiety są dużo bardziej atrakcyjne, kiedy 
się uśmiechają.

Uczennice Karolina Przygodzka i Julia Konarzewska zaprezentowały 
humorystyczny skecz dotyczący prześladującej kobiety manii odchudzania, 
a znakomita para aktorska: Andżelika Piorun i Kamil Ilczenko odegrali parodię 
serialu pt. „Ona i on”. Przedstawieniu cały czas towarzyszył koncert życzeń, 
w trakcie którego wykonywane były znane piosenki dla pań i koleżanek. 
Odbył się też pokaz mody i zabawa polegająca na odgadywaniu zagadek.

Iwona Banachowicz                                                                                    
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Uczniowie Technikum Hotelarskiego w Mię-
dzyzdrojach uczestniczyli w wyjeździe na Targi 
„GASTRO HOTEL” w Kołobrzegu. To najważniejsze 
targi w naszym turystycznym regionie prezen-
tujące bogatą ofertę nowoczesnych urządzeń, 
najwyższej klasy produkt oraz najnowsze tech-
nologie służące podnoszeniu standardu usług 
gastronomicznych i hotelarskich. Towarzyszą 
im liczne atrakcje, szkolenia, pokazy i degusta-
cje, a także możliwość dokonywania zakupów 
w wyjątkowo niskich cenach.

Impreza ta przed laty organizowana była 
w międzyzdrojskich hotelach „Slavia”, „Amber 
Baltic”,  Hotel „Wolin”, lecz ze względu na rosnącą 
ilość wystawców przeniesiono ją do Hali Milenium 
w Kołobrzegu.

Wyjazd na Targi wszystkich klas naszej szkoły 
był wspierany finansowo przez Bank Spółdzielczy 
o/Międzyzdroje, a przede wszystkim przez organ 
prowadzący Technikum Hotelarskie w Międzyz-
drojach - Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Gmi-
ny Międzyzdroje „Międzyzdrojski Klub Biznesu”. 
Klub dofinansował również wcześniejsze wyjazdy 
na ITB w Berlinie, wycieczki szkolne, a także jest 

fundatorem cennych nagród dla wyróżniających 
się uczniów.

Organizatorem wyjazdów i opiekunem 
w ich trakcie jest p. Bogusław Sutyła, który swoim 

Na targach „GASTRO HOTEL” zaangażowaniem potrafi uaktywnić uczniów, 
a znajomość branży turystycznej i wieloletnie 
doświadczenie pomaga mu w przekazywaniu 
fachowej wiedzy uczniom.

Iwona Banachowicz
Technikum Hotelarskie

Turniej przeprowadzono w trzech grupach 
wiekowych: uczniowie szkół podstawowych, 
gimnazjum, uczniowie szkół ponadgimnazjalnych. 
 

Zakresem tematycznym objęto: 
- Umiejętności i przepisy z zakresu ochrony 

ludności, ekologii i ratownictwa. 
- Organizację i zadania ochrony przeciwpo-

żarowej. 
- Organizację i zadania Ochotniczych Straży 

Pożarnych oraz ich Związku. 
- Przyczyny oraz okoliczności powstawania 

i rozprzestrzeniania się pożarów. 
- Sprzęt ratowniczo-gaśniczy. 
- Instalacje i urządzenia przeciwpożarowe. 
- Zabezpieczenia przeciwpożarowe: budyn-

ków, lasów, zbiorów, transportu i składowania 
palnych płodów rolnych, substancje niebez-
pieczne. 

- Zasady ewakuacji ludzi i mienia z pomiesz-
czeń na wypadek pożaru. 

- Zasady udzielania pierwszej pomocy przed-
medycznej. 

Nad prawidłowym przebiegiem turnieju czu-
wała komisja sędziowska, w składzie:

Marian Kowalewski – Przewodniczący Komisji,
Bernadetta Kujda – Członek Komisji
Adam Bączek – Członek Komisji
Krzysztof Gawina – Członek Komisji
Waldemar Osiński – Członek Komisji
Po dokonaniu oceny testów pisemnych komi-

sja wyłoniła zwycięzców turnieju. 
W grupie szkół podstawowych:
I miejsce – Joanna GAWINA (SP nr 1 w Mię-

dzyzdrojach)
II miejsce – Emilia DEPTUŁA (SP nr 1 w Mię-

dzyzdrojach)
III miejsce – Jakub BARTELMUSS (SP nr 2 

w Wapnicy)

W grupie gimnazjalistów:
I miejsce – Kamila PIOTROWSKA (Gimnazjum 

nr 1 w Międzyzdrojach)
II miejsce – Paulina RÓŻYCKA  (Gimnazjum nr 

1 w Międzyzdrojach)
III miejsce – Piotr WARDZIUKIEWICZ (Gimna-

zjum nr 1 w Międzyzdrojach)
W grupie szkół ponadgimnazjalnych:
I miejsce – Anita ZAWIASA  (Technikum Hote-

larskie w Międzyzdrojach)
II miejsce – Mikołaj PUCHALSKI  (Technikum 

Hotelarskie w Międzyzdrojach)
III miejsce – Damian WILIŃSKI  (Technikum 

Hotelarskie  w Międzyzdrojach)
Zwycięzcy poszczególnych kategorii turnieju 

otrzymali nagrody rzeczowe.  Wszystkim uczest-
nikom turnieju wręczono upominki i pamiątkowe 
dyplomy. 

Zarząd Oddziału Miejsko-Gminnego Związku 
Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Międzyz-
drojach składa serdeczne podziękowania Bur-
mistrzowi i pracownikom UM w Międzyzdrojach, 
Dyrektorowi i pracownikom Międzynarodowego 
Domu Kultury w Międzyzdrojach, Kierownikowi 
oraz pracownikom Ośrodka Pomocy Społecznej 
oraz p. Ewie Chabince – Tawerna „Róża Wiatrów”  
za pomoc finansową i organizacyjną, niezbędną 
do prawidłowego przeprowadzenia Eliminacji 
Gminnych Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy 
Pożarniczej.

Za zaangażowanie oraz włożony wysiłek w 
szkolenie uczestników turnieju Zarząd Miej-
sko-Gminny OSP w Międzyzdrojach składa 
również serdeczne podziękowania, opiekunom 
poszczególnych grup tj. p. Mirosławowi Bursie, 
p. Arkadiuszowi Rutkowskiemu oraz  p. Pawłowi 
Nogali. Życzymy dalszych sukcesów w pracy 
edukacyjnej  i przekazywaniu wiedzy dot. ochrony 
przeciwpożarowej.

Marian Kowalewski
Komendant Gminny Ochrony Przeciwpożarowej

Eliminacje Gminne Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej
W dniu 27 lutego br. w Międzynarodowym Domu Kultury w Międzyzdrojach odbyły się eliminacje szczebla gminnego Ogólnopolskiego Turnieju 
Wiedzy Pożarniczej, w których wzięło udział 38 uczestników. Celem turnieju jest popularyzowanie przepisów i kształtowanie umiejętności w za-
kresie ochrony ludności, ekologii, ratownictwa i ochrony przeciwpożarowej, a w szczególności  zapoznanie  się z przepisami przeciwpożarowymi, 
zasadami postępowania na wypadek pożaru i techniką pożarniczą.
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Wiosenne przełaje
„Kto zdrowie i przyrodę szanuje, ten w wap-
nickich biegach startuje” - pod takim hasłem 
20 kwietnia 2013 roku odbędą się kolejne  
XVII Wiosenne Biegi Przełajowe w Wapnicy. 
Początek o godz. 10.

Organizatorzy zapraszają do udziału  przed-
szkolaków, uczniów szkół podstawowych, gim-
nazjalnych, ponadgimnazjalnych, osoby niepeł-
nosprawne, pracowników oświaty,   zawodników 
z klubów sportowych oraz pozostałych chętnych.

Impreza sportowa będzie połączona z ob-
chodami  Dnia Ziemi, w związku z tym będzie 
prowadzona zbiórka „elektrośmieci”. W programie 
odbędzie się również „Bieg dla Ziemi”, propagują-
cy postawę dbania o nasze środowisko. 

Po rywalizacji sportowej wszystkich zawodni-
ków poczęstujemy  pyszną grochówką.  Zaprasza-
my do malowniczej Wapnicy.

Ze sportowym pozdrowieniem.
Paweł Nogala

Rozgrywki I Ligi Kobiet 
tenisa stołowego
W sobotę 16 lutego br. w hali sportowej przy ul. 
Jagiełły 11 w Gorzowie Wlkp. został rozegrany po-
jedynek 13. kolejki I Ligi Kobiet tenisa stołowego. 
Tym razem zawodniczki „Chrobrego” zmierzyły się 
na wyjeździe z GKS Gorzowią Gorzów Wlkp. Nasz 
zespół zagrał w składzie: Marta Smętek, Adriana 
Kołaszewska, Anna Zielińska, Sylwia Składanek 
oraz Sylwia Wandachowicz. W pierwszej rundzie 
rozgrywek nasz zespół zwyciężył na własnym par-
kiecie 9 : 1. W meczu rewanżowym sytuacja się po-
wtórzyła. Tenisistki z Międzyzdrojów nie dały szans 
swoim rywalkom zwyciężając ponownie 9 : 1.

GKS GORZOVIA GORZÓW WLKP. 
- UKS CHROBRY MIĘDZYZDROJE   1 : 9
W  sobotę 9 marca br. w hali sportowej im. 

Andrzeja Grubby przy SP nr 1 w Międzyzdrojach 
został rozegrany mecz 14. kolejki I Ligi Kobiet teni-
sa stołowego. W tym spotkaniu zmierzył się miej-
scowy UKS Chrobry Międzyzdroje z liderem tabeli 
I Ligi zespołem IKTS Noteć Inowrocław. Pierwszy 
mecz obu drużyn rozegrany w rundzie zasadniczej 
w Inowrocławiu zakończył się wynikiem (6:4) na 
korzyść IKTS-u. Początek spotkania dla naszych 
zawodniczek był znakomity. Po pierwszych 
czterech pojedynkach UKS Chrobry prowadził 
3:1. Następnie przyszedł czas na dwie gry po-
dwójne, które niestety dla naszych tenisistek nie 
były udane. Tym samym po sześciu rozegranych 
pojedynkach wynik spotkania był remisowy 3:3. 
Ostatnie cztery pojedynki miały ostatecznie ustalić 
wynik meczu. Siódmy i ósmy pojedynek to fanta-
styczna gra Marty Smętek oraz Sylwii Składanek, 
które doprowadziły wynik spotkania do stanu 5:3. 
Jednak ostatnie słowo należało do zawodniczek 
z Inowrocławia, które w dwóch ostatnich grach 
doprowadziły do końcowego wyniku 5:5. 

UKS CHROBRY MIĘDZYZDROJE 
– IKTS NOTEĆ INOWROCŁAW  5 : 5
Aktualnie do końca rozgrywek pozostało sześć 

kolejek ligowych. UKS Chrobry zajmuje obec-
nie drugą lokatę, która premiuje awans do gry 
w barażach o Ekstraklasę.

Rafał Błocian
UKS Chrobry Międzyzdroje

Największą, a zarazem najmilszą niespodziankę 
sprawiła Adriana Kołaszewska, która zwyciężyła 
w singlu kobiet i tym samym zapewniła sobie 
awans do IMP w Ostródzie. Warto dodać, że Ad-
riana jest juniorką, która świetnie poradziła sobie 
z doświadczonymi seniorkami. 

Podczas eliminacji rozegrano wiele zaciętych 
pojedynków, które stały na bardzo wysokim 

Indywidualne mistrzostwa w tenisie stołowym
W dniu 24 lutego br. w hali sportowej im. A. Grubby przy SP nr 1 w Międzyzdrojach zostały roze-
grane „Indywidualne Mistrzostwa Województwa Seniorek i Seniorów w tenisie stołowym”. Impreza 
ta miała charakter eliminacji do Indywidualnych Mistrzostw Polski Seniorek i Seniorów, które 
odbyły się w Ostródzie w dniach 01-03.03.2013 r. 

poziomie. Spośród pięciu możliwych do wywal-
czenia tytułów, cztery przypadły zawodniczkom 
i zawodnikom „Chrobrego”. Oprócz Adriany tytuły 
mistrzów województwa zdobywali: Jacek Wan-
dachowicz (singiel mężczyzn), Sylwia Składanek 
i Sylwia Wandachowicz (gra podwójna kobiet) 

oraz Zdzisław Witkowski i Jacek Wanda-
chowicz (debel mężczyzn). 

Podczas Mistrzostw Polski  w Ostródzie 
UKS Chrobry reprezentowany był przez 
czwórkę naszych zawodników:  Adrianę 
Kołaszewską, Martę Smętek, Annę Zie-
lińską oraz Jacka Wandachowicza. Nasza 
najlepsza zawodniczka Marta Smętek 
otarła się o pozycje medalowe zajmując - 
zarówno w grze podwójnej, jak i mieszanej 
- piąte miejsce. Wynik Marty jest bardzo 
dobry z uwagi na wysoki i wyrównany 
poziom mistrzostw. Na uwagę zasługuje 
juniorka Adriana Kołaszewska, która po raz 
pierwszy w karierze startowała w imprezie 

mistrzowskiej tej rangi.                        Rafał Błocian
UKS Chrobry Międzyzdroje

W dniu 09 marca br. w Karlinie odbyły się Mistrzo-
stwa Województwa w zapasach w stylu wolnym 
kadetów i juniorek oraz turniej młodzików i  
dzieci. W zawodach tych udział wzięło 5 zawod-
ników Gimsportu. Wszyscy potwierdzili swoją 
formę zdobywając wysokie miejsca. Odpowiednio 
w swoich kategoriach wagowych miejsca zajęli:  
Paweł Kopaczka 1 miejsce, Kamil Ilczenko  
1 m., Adrian Jaworski 3 m., Natan Ścibor, 3 m. 
Aleksander Kopaczka 2 m.

Warto podkreśłić, że Aleksander Kopaczka jest 
młodzikiem, a na zawodach wystąpił w grupie 
kadetów walczył więc z zawodnikami starszymi 
od siebie o dwa lata i zajął bardzo wysokie miejsce, 
co bardzo dobrze rokuje przed zbliżającymi się 
Mistrzostwami Polski.                   UKS „Gimsport”

Mistrzostwa w zapasach

Międzyzdrojskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o. 
oferuje do sprzedaży 

w planowanym do realizacji budynku przy 
ul. Norwida 5 w Międzyzdrojach:

-  lokale mieszkalne 1, 2 i 3-pokojowe 
w cenie od 4.500,- zł netto za m2 + podatek VAT zgodnie z obowiązującą stawką
-  lokale usługowe o powierzchni od 50 m2

w cenie od 5.000,- zł netto za m2 + podatek VAT zgodnie z obowiązującą stawką

Planowana inwestycja to budynek mieszkalno-usługowy z wejściem u zbiegu ulic Zwycięstwa 
i Norwida, oferujący funkcjonalne mieszkania w nowoczesnej architekturze. Obiekt stanowić 
będzie przedłużenie zrealizowanej przez MTBS sp. z o.o. enklawy nowoczesnego budownictwa 
w tym rejonie. Inwestycja składa się z 33 lokali mieszkalnych o najpopularniejszych na rynku 
metrażach - od 22 m2 do 63 m2 usytuowanych na 4 kondygnacjach oraz z 8 lokali użytkowych 
w części parterowej budynku. Do każdego lokalu mieszkalnego został zaprojektowany balkon 
lub taras. Każdy z lokali posiada niezależne ekologiczne ogrzewanie gazowe. W parterowej części 
zaplecza budynku zaplanowano komórki lokatorskie przeznaczone dla każdego z lokali oraz 
ogólnodostępne pomieszczenie gospodarcze.

Lokalizacja planowanej inwestycji, a w szczególności bliskość centrum i niezależność kosztów 
eksploatacji lokalu, to główne atuty inwestycji, które spełnią oczekiwania nawet najbardziej 
wymagających klientów.

Wszystkich zainteresowanych w sprawie uzyskania szczegółowych informacji na temat 
warunków kupna oraz zawarcia umowy prosimy o kontakt: osobisty z siedzibą MTBS sp. z o.o. 
w Międzyzdrojach przy ul. Cichej 2 lub telefoniczny pod nr  91 32 81 154 ,  e-mail: mtbs2@neostrada.pl
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Do niedzielnego turnieju trampkarzy - rocznik 
1998 i młodsi, organizowanego przez KS FALA 
Międzyzdroje, zgłosiło się sześć zespołów. Posta-
nowiono, że drużyny zagrają systemem „każdy 
z każdym”, który przy takiej liczbie uczestników 
będzie najsprawiedliwszy, aby wyłonić zwycięz-
cę i ustalić końcową kolejność 
w turnieju.

Trampkarze Fali zmagania 
w turnieju rozpoczęli od spotka-
nia z sąsiadem zza miedzy, Pra-
wobrzeżem Świnoujście. Mimo 
wyrównanej gry na parkiecie 
zawodnicy obu drużyn przez 
dłuższy czas nie potrafili udoku-
mentować żadnej akcji bramką. 
Sztuka ta udała się dopiero 
w 5. minucie meczu zawodniko-
wi Fali, a strzelcem bramki został 
Maksymilian Oswald. Po bramce 
gospodarze dostali wiatru w 
plecy i po ładnym uderzeniu Ma-
teusza Trotta zrobiło się już dwa zero dla Fali. Była 
to ostatnia bramka w tym meczu i Fala mogła za-
pisać na swoje konto pierwsze turniejowe punkty.

W drugim meczu rywalem młodych piłkarzy 
Fali była ekipa Gryfa Kamień Pomorski. W tym spo-
tkaniu również przez dłuższy czas wynik brzmiał 
0:0. W piątej minucie spotkania na prowadzenie 
niespodziewanie wyszli nasi piłkarze po bramce 
Maksymiliana Oswalda i do końcowego gwizdka 
arbitra Fala nie oddała już  prowadzenia zdoby-
wając kolejne trzy punkty.

Trzeci turniejowy mecz Fali to potyczka 
z drużyną Vinety Wolin.  Spotkanie bardzo dobre 
w wykonaniu naszych zawodników. Po trafieniu 
Oswalda i Potrzebnego nasz zespół pokonuje 
Vinetę Wolin 2:1. 

Kolejne spotkanie niedzielnego turnieju 
przyszło piłkarzom Fali rozegrać z zespołem Floty 
Świnoujście. Na początku drugiej minuty drużynę 
Fali na prowadzenie wyprowadził Oswald Mak-
symilian. Później mimo kilku okazji wynik się nie 
zmieniał i dopiero na 45 sekund przed końcowym 

gwizdkiem drugiego gola zdobył Potrzebny Wik-
tor ustalając wynik spotkania 2:0.

Po czterech spotkaniach piłkarze Fali Międzyz-
droje, jako jedyni, mieli na swoim koncie komplet 
punktów. Aby myśleć o końcowym sukcesie i nie 
oglądać się na rywali nasi piłkarze w ostatnim 
spotkaniu chcieli podtrzymać bardzo dobrą passę.  

Piąty turniejowy mecz zespół Fali rozegrał 
z drużyną Pionier Żarnowo. Spotkanie bardzo wy-
równane i zacięte, jednak na początku spotkania 
prowadzenie objęła drużyna Pioniera. Piłkarzom 
Fali, mimo usilnych starań, nie udało się już 
zmienić wyniku spotkania i musieli pogodzić się 
z pierwszą turniejową porażką.

Trampkarze Fali Międzyzdroje pokazali się na  
parkiecie z dobrej strony i w całym turnieju okazali 

się zespołem najlepszym. Dobra organizacja w 
defensywie, w tym kilka kapitalnych interwencji 
Adriana Rydzewskiego i Kuby Olejniczaka oraz 
pomysłowa gra ofensywna zespołu i piorunująca 
skuteczność Maksymiliana Oswalda, a dodatkowo 
odpowiednia doza sportowego szczęścia sprawiły, 

że niedzielna impreza 
zakończyła się sukce-
sem. Gratulujemy!

 Drużyna Fali wy-
stąpiła w składzie: Ad-
rian Rydzewski, Jakub 
Olejniczak – Mateusz 
Trott (1 bramka), Wiktor 
Potrzebny (2 bramki), 
Oswald Maksymilian(4 
bramki), Krystian Kos, 
Damian Wlazło, Mar-
cin Czajkowski, Marcel 
Lorenc-Buśko, Kacper 
Reterski, Marcin Gra-
bowski. 

  Końcowa klasyfikacja turnieju:
1. KS FALA MIĘDZYZDROJE  12  7:2
2. Prawobrzeże Świnoujście  7    5:5    
3. Gryf Kamień Pomorski   7    5:2
4. Flota Świnoujście  6     3:5
5. Pionier Żarnowo  6     3:8
6. Vineta Wolin    5     3:3
Przy równej liczbie punktów decydowały 

spotkania zainteresowanych zespołów.
Pamiątkowe puchary, medale i dyplomy trzem 

najlepszym zespołom turnieju oraz statuetkę dla 
najlepszego strzelca tej imprezy, najlepszego 
bramkarza turnieju, wręczał prezes KS FALA Mię-
dzyzdroje wraz z Zarządem Klubu.

 Jan Rączewski 
Prezes KS „Fala”

Trampkarze zwycięzcami w turnieju halowym!
W niedzielę 03.03.2013 r. trampkarze „Fali” Międzyzdroje uczestniczyli w halowym turnieju piłki nożnej z cyklu Międzyzdroje Cup - Zima 2013. 
Występ w nim był dla młodych piłkarzy z „Fali” niezwykle udany - wywalczyli pierwsze miejsce. Indywidualne wyróżnienie dla najlepszego strzelca 
imprezy zdobył Maksymilian Oswald („Fala”), najlepszym bramkarzem został Daniel Leśniak („Prawobrzeże”).

Z kalendarza „Fali”
Podczas ostatnich  miesięcy Klub Sportowy 
„FALA” zorganizował  turniej piłki siatkowej, 
turniej Playstation 3, turnieje piłki nożnej 
dla zawodników z rocznika 1998/01; 2003; 
2004/05, oraz olimpiadę dla najmłodszych. 

W skrócie:
• 19 stycznia w hali sportowej im. Andrzeja 

Grubby w Międzyzdrojach rozegrano amatorski 
turniej piłki siatkowej o puchar Prezesa KS „Fala” 
Międzyzdroje. W turnieju wzięło udział 8 drużyn 
a rozgrywki prowadzone były w systemie „każdy 
z każdym”. W końcowym rozstrzygnięciu zwycię-
ska okazała się drużyna „Karpatki” Świnoujście, 
która w finale pokonała ekipę „Terrorystów” z 
Międzyzdrojów.

Ostateczna tabela wyników przedstawia się 
następująco:

I. miejsce: 5/10/15 KARPATKA Świnoujście 
(skład: Franciszek Czapor, Wiesław Wójcik, Krzysz-
tof Nowak, Krzysztof Warś, Sylwester Trzeciak, 
Jacek Caban, Dariusz Dziekański)

II. miejsce: TERRORYŚCI Międzyzdroje
III. miejsce: FALA Międzyzdroje
IV. miejsce: TRENERZY Międzyzdroje
V. miejsce: PIŁKARZYKI Międzyzdroje
VI. miejsce: LUX TORPEDA Świnoujście
VII. miejsce: FALA - grupa żeńska Międzyzdroje

Trzy pierwsze miejsca nagrodzono pucharami, 
natomiast statuetkę dla najlepszego zawodnika 
turnieju otrzymała Barbara Dylawerska z drużyny 
TRENERZY Międzyzdroje.

• 6 i 8 lutego br. w Międzynarodowym Domu 
Kultury odbył się turniej FIFA 2013 na Playstation 3. 
W pierwszym terminie rywalizowały dzieci 
z podstawówki, pierwsze miejsce zdobył Tomasz 
Wąchnicki. W drugim terminie rywalizowały dzieci 
z gimnazjum, gdzie pierwsze miejsce na podium 
zajął Denis Wesołowski. 

• 17 lutego br. w Hali Sportowej im. A. Grubby 
w Międzyzdrojach odbyła się Olimpiada sportowa 
dla najmłodszych adeptów piłki nożnej K.S. „FALA” 
Międzyzdroje (Skrzaty i Skrzaciki). Dzieci w wieku 
od 4  do lat 7 bawiły się pod opieką trenerów 
klubu. Ośmioosobowe drużyny sprawdzały swoje 
umiejętności w grach i zabawach m.in. Bob Bu-
downiczy i niszczyciele, Taśmociąg, Pociąg. Dzieci 
zostały podzielone na trzy zespoły rywalizując 
ze sobą w konkurencjach sprawnościowych. Na 
koniec „Wielki Mecz”, rozgrywany na boisku hali 
sportowej, w którym było mnóstwo emocji, 
troszkę mniej bramek, ale zapał i chęci olbrzymie 
młodych adeptów piłki nożnej.

• 23 lutego br. w hali sportowej w Międzyzdro-
jach odbył się turniej żaków z rocznika 2004/05 
Międzyzdroje Cup - Zima 2013.

Wzięło w nim udział 6 drużyn: Iskra Golczewo, 
Korona Słuchowo, Vineta I Wolin, Vineta II Wolin, 
Fala I Międzyzdroje, Fala II Międzyzdroje. Turniej 

odbywał się w systemie każdy z każdym. Nie 
tworzono tabel ponieważ  zwyciężyły wszyst-
kie drużyny biorące udział w turnieju, każdy 
z uczestników dostał pamiątkowy złoty medal, 
każda drużyna puchar i dyplom wręczany przez 
Zarząd KS FALA 

• 10 marca br. w hali sportowej w Międzyz-
drojach odbył się turniej orlików z rocznika 2003 
w  III Memoriale Daniela Muchy. Wzięło w nim 
udział 9 drużyn: Kotwica I Kołobrzeg, Kotwica II 
Kołobrzeg, Vineta Wolin, AP „Fair Play” Szczecin, 
Jantar Dziwnów, Fala I Międzyzdroje, Fala II 
Międzyzdroje, Flota Świnoujście, Gryf Kamień 
Pomorski. Turniej odbywał się w systemie każdy 
z każdym. W turnieju adepci piłki nożnej rozgry-
wali spotkania nie licząc punktów, wynik był nie 
ważny, były tylko ważne bramki, a w szczególności 
dobra zabawa i uśmiech na twarzy uczestników 
turnieju. Nie tworzono tabel ponieważ  zwyciężyły 
wszystkie drużyny biorące udział w turnieju, każdy 
z uczestników dostał pamiątkowy złoty medal, 
każda drużyna puchar i dyplom wręczany przez 
Tatę Daniela.

Turnieje zakończyły się we wspaniałej atmos-
ferze, co podkreślali wszyscy uczestnicy. Mecze 
toczone były w duchu fair play, a co ważne stały 
na wysokim, sportowym poziomie. Dziękujemy 
wszystkim uczestnikom zawodów za wspólną 
zabawę i DO ZOBACZENIA NA KOLEJNYCH 
TURNIEJACH !

Jan Rączewski
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INFORMACJE, OGŁOSZENIA

Nieruchomości gminne przeznaczone do sprzedaży   
Proponujemy do sprzedaży:
1. Nieruchomość zabudowaną  położoną w Wapnicy  przy ul. Turkusowej, stanowiącą działkę  

nr 139/2  o powierzchni 356m², 
2.  Nieruchomość zabudowaną położoną przy ul. Zwycięstwa w Międzyzdrojach, stanowiącą 

działkę nr 439 o powierzchni  22.880 m², 
3. Nieruchomość niezabudowaną położoną w Międzyzdrojach  przy ul. Gryfa Pomorskiego, 

stanowiącą  działkę nr 106 o powierzchni  16 m², 
4. Nieruchomość  niezabudowaną  położoną  w Lubinie przy ul. Głównej, stanowiącą  działkę 

nr 9/4 o powierzchni 475 m²  oraz  działkę nr 8/3 o powierzchni 775 m²,  
5. Nieruchomość  niezabudowaną  położoną  w Lubinie przy ul. Głównej, stanowiącą  działkę
 nr 8/6 o powierzchni 1.452 m²,  
6. Nieruchomość niezabudowaną położoną w Lubinie przy ul. Głównej, stanowiącą działkę  

nr 8/1 o powierzchni 4.759 m²,  
7. Nieruchomość niezabudowaną położona w Międzyzdrojach przy ul. Kolejowej, stanowiącą 

działkę nr 460/1 o powierzchni 369 m², 
8. Nieruchomość niezabudowaną położoną w Wicku, stanowiącą działkę nr 93/2 o powierzchni 

1.653m2, 
9. Nieruchomość zabudowaną położoną w Międzyzdrojach przy ul. Polnej 36, stanowiącą  

działkę nr 83/7 o powierzchni 1.024m2,
10. Nieruchomość  niezabudowaną położoną w Wicku przy ul. Żwirowej stanowiącą działkę 

nr  120/44 o powierzchni 37.738m2,
11. Nieruchomość  niezabudowaną położoną w Wicku przy ul. Żwirowej stanowiącą działkę  

nr 120/37  o powierzchni 25.961m2,
12. Nieruchomość  niezabudowaną położoną w Wicku przy ul. Żwirowej stanowiącą działkę  

nr 120/30 o powierzchni 1.439m2 i 120/34 o powierzchni 327m2 w udziale do ½ ,
13. Nieruchomość  niezabudowaną położoną w Wicku przy ul. Żwirowej stanowiącą działkę   

nr 120/35 o powierzchni 1.660m2.
Szczegółowe informacje na temat sprzedaży można uzyskać na naszej stronie 

www.miedzyzdroje.pl lub w dziale Referatu Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa  Urzędu 
Miejskiego w Międzyzdrojach pok. nr 18, numer telefonu:  91 32 756 66.        Edyta Konarzewska

 

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Kamieniu Pomorskim informuje, że w celu umożliwienia 
podatnikom terminowego wywiązania się z obowiązku złożenia zeznania podatkowego za 2012 r. 
pracownicy Urzędu Skarbowego w dniach:

8, 15, 22 i 29 kwietnia 2013 r.  (poniedziałki) w godzinach od 900 do 1430

pełnić będą dyżury w dodatkowych punktach przyjmowania zeznań 
w siedzibach Urzędów  Miast: Golczewo, Międzyzdroje, i Wolin.

Pracownicy pełniący dyżur:
- udostępnią druki zeznań rocznych,
- udzielą informacji dotyczących sporządzenia zeznań rocznych oraz poinformują o najwygod-
niejszej formie zwrotu nadpłaty, z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych,
- przyjmą zeznanie roczne.
Jednocześnie Naczelnik Urzędu Skarbowego w Kamieniu Pomorskim informuje o możliwości 

skorzystania z szybkiej, prostej     i wygodnej metody przesłania zeznań rocznych drogą elektro-
niczną poprzez portal: http://www.e-deklaracje.gov.pl, gdzie dostępne są interaktywne formularze 
podatkowe oraz instrukcje ich wypełnienia i przesłania.                                                                                                                            

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Kamieniu Pomorskim
                                                                                                                                                

                                                                                                                                                                                                                     

Szybki PIT w Kamieniu Pomorskim
www.us-kamien-pom.is.szczecin.pl 

Dy¿ury w gminach Golczewo, Miêdzyzdroje, WolinUrząd Skarbowy 
w Kamień Pomorski

Psy bez nadzoru
Policjanci z Komendy Powiatowej Policji 
w Kamieniu Pomorskim aż dwa razy w ostatnim 
czasie  interweniowali w sprawie psów, które 
były w sposób nieodpowiedni wyprowadzane na 
spacer - nie miały smyczy ani kagańca. 

Pierwsze zdarzenie miało miejsce w Wolinie. 
Właściciel dwóch psów za niezachowanie środków 
ostrożności podczas wyprowadzenia zwierząt na 
spacer został ukarany mandatem karnym. Natomiast 
w niewielkiej wsi w gminie Kamień Pomorski pies 
biegał nie tylko bez kagańca i smyczy, ale również 
bez nadzoru właściciela. 

Policjanci przypominają, że podstawowym 
obowiązkiem właściciela jest trzymanie zwierzęcia w 
sposób zapewniający bezpieczeństwo. Niezachowa-
nie środków ostrożności przy trzymaniu zwierzęcia 
podlega karze grzywny do 250 zł o czym mówi art.77 
kodeksu wykroczeń. Inny artykuł tegoż kodeksu tj. 
art.108 przewiduje karę grzywny do 1000 zł za szczu-
cie psem człowieka. Gorzej jeśli w efekcie któregoś 
z tych działań dojdzie do tragedii. W takim wypadku 
sprawca będzie odpowiadał z kodeksu karnego, 
a grozić mu będzie kara więzienia.

Przekonani o posłuszeństwie i spokojnym 
charakterze naszego pupila często zapominamy 
o zachowaniu podstawowych środków ostrożności. 

Sierż. Marta Szołtun

Parking 

do wydzierżawienia
Zarząd „Nowe Centrum” sp. z o.o. ogłasza pierwszy 
nieograniczony przetarg na dzierżawę parkingu 
o pow. 2500 m² przy ul. Niepodległości w Mię-
dzyzdrojach (obok pola namiotowego). Okres 
dzierżawy przewidziany jest od 10 maja 2013r. do 
30 września 2013r. Cena wywoławcza za cały okres 
dzierżawy wynosi 25.000 zł ( słownie: dwadzieścia 
pięć tysięcy zł ) plus należny podatek VAT. Przetarg 
odbędzie się w siedzibie wydzierżawiającego przy 
ul. Gryfa Pomorskiego 23/16 w Międzyzdrojach. 
Dodatkowe informacje uzyskać można na stronie 
www.bip.miedzyzdroje.pl, w siedzibie spółki bądź 
telefonicznie pod numerem tel. 665 344 552.

Mateusz Flotyński

OPŁATA TARGOWA
W związku ze zbliżającym się okresem sezonu 
letniego, pragniemy zwrócić uwagę przedsię-
biorców dokonujących lub zamierzających 
dokonywać sprzedaży na terenie Gminy 
Międzyzdroje o zapoznanie się z zapisami 
Uchwały Rady Miejskiej w Międzyzdrojach 
Nr XXIX/261/12 z dnia 25.09.2012r. w sprawie 
opłaty targowej, która dostępna jest na stronie 
internetowej Urzędu Miejskiego www.bip.
miedzyzdroje.pl 

Opłatę targową reguluje Ustawa z dnia 
12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach 
lokalnych (Dz. U. z 2010 r.95, poz. 613, ze zm.) 
oraz Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 
02.08.2012r. w sprawie górnych granic sta-
wek kwotowych podatków i opłat lokalnych 
w 2013r.   

Andżelika Przygodzka
Działalność Gospodarcza

Podatki i op³aty lokalne

Usługi  Turystyczne
Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. 
o usługach turystycznych (Dz.U. z 2004r. 
nr 223 poz. 2268 ze zm.) przedsiębiorcy za-
mierzający świadcz yć usługi hotelarsk ie 
(tj. wynajem pokoi gościnnych, apartamentów) 
obowiązani są do zgłoszenia danego miejsca 
(obiektu) do ewidencji innych obiektów, w których 
są świadczone usługi hotelarskie.

Ewidencję obiektów hotelarskich  prowadzi 
Burmistrz Międzyzdrojów. 

Przedsiębiorcy świadczący już usługi hotelar-
skie w innych obiektach, mają obowiązek informo-
wania o okolicznościach powodujących zmianę 
rodzaju obiektu oraz o zakończeniu świadczenia 
usług hotelarskich. 

Andżelika Przygodzka
Działalność Gospodarcza


