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Drogi Mieszkańcu i  Gościu! 
Jeżeli weźmiesz 3 dni urlopu, to Twój majowy odpoczynek w Międzyzdrojach wydłuży się do 9 dni. Jest okazja na 
spotkanie z budzącą się z zimowego snu przyrodą, Morzem Bałtyckim i muzyką z udziałem gwiazd polskiej sceny na 
żywo. Międzynarodowy Dom Kultury w Międzyzdrojach przygotował dla wszystkich mieszkańców, gości i turystów  
bogaty program artystyczny. Zainteresowani będą mogli również wziąć udział w XXXIX Uroczystej Sesji Rady Miejskiej 
w Międzynarodowym Domu Kultury, która 3 maja upamiętni 222. Rocznicę Konstytucji 3-go Maja.

Redakcja
Szczegółowy program „Majówki” w Międzyzdrojach - na str. 3 Informatora. 

W  samo południe w dniu 10 kwietnia br., przy Krzyżu Katyńskim 
na cmentarzu komunalnym w Międzyzdrojach, chwilą zadumy 
i modlitwą mieszkańcy uczcili 73. rocznicę Zbrodni Katyńskiej  oraz 
pamięć ofiar katastrofy w Smoleńsku. Władze samorządowe, osoby 
duchowne, młodzież międzyzdrojskich szkół oraz przedstawiciele 
instytucji i organizacji społecznych Gminy Międzyzdroje złożyli hołd 
wszystkim, którzy zginęli, składając symboliczne wiązanki kwiatów 
oraz zapalając znicze. Pamięć o poległych w Katyniu przeplatała się 

ze wspomnieniami o katastrofie smoleńskiej. Program poetycko - 
muzyczny przygotował zespół śpiewaczy „Fale” pod okiem Marianny 
Kargul. Modlitwę przy Krzyżu Katyńskim poprowadził ks. wikariusz 
Mariusz Ogórski w obecności ks. kanonika Waldemara Michałow-
skiego oraz ks. kapelana Stanisława  Diaków. Wartę honorową pełnili 
żołnierze z jednostki 1905 z Dziwnowa oraz zuchy z 44 Gromady 
Zuchowej w Międzyzdrojach. Uroczystość poprowadził Andrzej 
Mleczko.                                                                                       Anetta Czyżak 

Referat Promocji i Współpracy z Zagranicą 

...pomordowanym w Katyniu i tragicznie zmarłym w Smoleńsku

Ku pamięci...Ku pamięci...
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Uczestnicy X Guide Tour  zapoznali się z ofertą 
turystyczną Ziemi Kamieńskiej, a przede wszyst-
kim Międzyzdrojów. Goście zakwaterowani byli w 
Domu Turysty przy ul. Kolejowej 2, gdzie mieści 
się siedziba Oddziału PTTK  w Międzyzdrojach.

Spotkanie z przedstawicielami władz powiatu 
oraz miasta i gminy Międzyzdroje odbyło się 11 
kwietnia w Międzynarodowym Domu Kultury.  Z ra-
mienia władz powiatu kamieńskiego  uczestniczyła 
w nim p. Aneta Byczkowska, wadze Międzyzdrojów 
reprezentował Henryk Nogala, sekretarz Urzędu 
Miasta oraz Anetta Czyżak, kierownik Wydziału 
Promocji UM. Prezentacja podkreślała zmiany, jakie 
nastąpiły w okresie kilku lat, to jest od czasu, gdy 
poprzedni Guide Tour gościł w naszym mieście 
i gminie. Przewodnicy zauważyli  pozytywne 
zmiany, między innymi przebudowę promenady, a 
przede wszystkim ukwiecenie Międzyzdrojów, za-
prezentowane przez projektanta Anidę Kostrzewę.  

 Ważnym punktem spotkania było wręczenie 
wyróżnień i dyplomów przyznanych przewodni-
kom przez Zarząd Główny PTTK.

Przy wypełnionej sali (w większości przez 
mieszkańców Międzyzdrojów) zespół „Bryza”, 

zaprezentował montaż słowno – muzyczny  na 
temat mody, poprowadzony przez Janusza Kalem-
bę. Występ jakością i precyzją wykonania uniósł 
wszystkich oglądających do oklasków na stojąco. 

Tego samego dnia odbyła się prelekcja – pre-
zentacja w Muzeum Wolińskiego Parku Narodo-
wego w wykonaniu Jacka Misiaka (adiunkt do 
spraw edukacji). Następnie wszyscy uczestnicy 
odwiedzili „Grodzisko” na wysokim klifie w Lubinie, 
Jeziorko Turkusowe w Wapnicy i bunkier – mu-
zeum V 3 w Zalesiu.

Najważniejszą i najbardziej uroczystą chwilą 
było jednak oddanie hołdu dr Czesławowi Pi-
skorskiemu (1915 -1987), wybitnemu patriocie, 
działaczowi, wykładowcy akademickiemu i pu-
blicyście, który z pasją odkrywał i opisywał walory 
turystyczne Szczecina i Pomorza Zachodniego.  
Obelisk poświęcony dr Czesławowi Piskorskiemu 
ufundował Oddział PTTK  w Międzyzdrojach w 
1989 r.,  a uroczystego odsłonięcia dokonał ówcze-
sny Prezes Oddziału PTTK Eugeniusz Kędzierski.

Obecny prezes przedstawił sylwetkę dr Cze-
sława Piskorskiego, a delegacja przewodników 
złożyła wiązankę kwiatów.

***
Organizatorzy X Jubileuszowego Guide Tour  

tj. Zarząd Oddziału PTTK w Międzyzdrojach 
oraz Koło/Klub „Baszta Kaszana” w Trzebiatowie 
dziękują wszystkim, którzy przyczynili się do 
umożliwienia odbycia tej pięknej i pożytecznej 
imprezy. Dziękujemy Starostwu Powiatowemu, 
Urzędowi Miejskiemu w Międzyzdrojach, Dyrekcji 
Wolińskiego Parku Narodowego, Stacji Morskiej 
Uniwersytetu Szczecińskiego oraz Dyrekcji Mię-
dzynarodowego Domu Kultury.

Szczególne podziękowania składamy zespo-
łowi „Bryza” za wspaniały występ, który wszyscy 
na długo zachowają w pamięci.

Dariusz Traut
Prezes Oddziału PTTK w Międzyzdrojach                                                                      

Międzyzdrojskie Towarzystwo 
Budownictwa Społecznego sp. z o.o. 

poszukuje osoby 
na stanowisko

 pracownika ds. technicznych
Wszystkich zainteresowanych prosimy 

o kontakt z siedzibą  MTBS sp. z o.o. 
w Międzyzdrojach przy ul. Cichej 2 

 lub telefonicznie pod nr  91 32 81 154  
e-mail :   mtbs2@neostrada.pl

Punkt Filialny SP ZOZ 
Ośrodek Terapii Uzależnienia 

i Współuzależnienia 
ul. Książąt Pomorskich 8, 72-500 Międzyzdroje

Przyjmują terapeuci uzależnień Aneta Całus 
i Karolina Flacht 

Placówka realizuje: 
• Program podstawowej terapii uzależnienia 

od alkoholu.
• Program pogłębionej terapii uzależnienia 

od alkoholu.
• Program terapii dla osób współuzależnionych. 

Dodatkowe zajęcia realizowane przez 
terapeutów :

1.  Program edukacyjno – korekcyjny dla 
sprawców przemocy domowej. 

2. Zajęcia dla kobiet nie radzących sobie ze 
złością. 

3. Program dla młodzieży używających nar-
kotyków w sposób ryzykowny „FreD goes net” .

4. Zajęcia dla dzieci z rodzin z problemem 
alkoholowym/narkotykowym „Grajki pomagajki”. 

Rejestracja telefoniczna: Aneta Całus 501 788 
894, Karolina Flacht 506 591 164. 

Poradnictwo w placówce oraz realizacja pro-
gramów – bezpłatnie. 

Wśród wystawców znaleźli się przedstawiciele 
regionów z całej Polski, gmin, uzdrowisk, stowa-
rzyszeń, przedstawiciele branży hotelowej, orga-
nizatorzy atrakcji turystycznych, biura podróży, 
touroperatorzy, promotorzy aktywnego wypo-
czynku. Obecni byli przedstawiciele z zagranicy, 
min.: z Republiki Czeskiej, 
Włoch, Indonezji.

Targi Turystyczne we Wro-
cławiu to nie tylko wystawcy, 
ale bardzo bogaty program 
dodatkowy dla odwiedzają-
cych. Gościem specjalnym 
targów była podróżniczka 
Beata Pawlikowska znana z 
programu radiowego „Świat 
według Blondynki” oraz Woj-
ciech Cejrowski z programu 
telewizyjnego „Boso przez 
Świat”. Hasło targowych spo-
tkań brzmiało: ,,Smakuj życie”, 
a odwiedzający targi mogli 
spróbować wielu przysmaków 
regionalnych kuchni, wypie-
ków, miodów, ryb itp. 

Dla najmłodszych przygotowano Strefę Ma-
łego Chemika, w której „mali naukowcy” mogli 
eksperymentować z różnokolorowymi mikstura-
mi, odwiedzić indiańskie miasteczko. Na scenie 
targów odwiedzający mieli okazję wysłuchania 
wielu zespołów. 

Oferta wystawców w pierwszym dniu skie-
rowana była do branży turystycznej, pozostałe 
dwa dni do odbiorców indywidualnych. Dużym 
zainteresowaniem odwiedzających cieszyły się 

materiały promocyjne związane z bazą noclego-
wą, bazą gastronomiczną dla grup zorganizowa-
nych, informatory o szlakach pieszych, ścieżkach 
rowerowych, atrakcjach Międzyzdrojów.

Gmina Międzyzdroje jest bardzo dobrze 
rozpoznawalna wśród turystów z Województwa 

Dolnośląskiego. Na naszym stoisku odwiedzają-
cy otrzymywali aktualne materiały promocyjne 
– informator o ofercie noclegowej, foldery o 
poszczególnych obiektach turystycznych, mapę 
Międzyzdrojów ze zdjęciami i opisami atrakcji 
turystycznych, gadżety z logo miasta. Na stoisku 
Gmina Międzyzdroje reprezentowana była przez 
pracownika Referatu Promocji Urzędu Miasta. 

Tomasz Rychłowski
Referat Promocji i Współpracy z Zagranicą

X jubileuszowy Guide Tour w Międzyzdrojach
W dniach 11 – 14 kwietnia gościł w Międzyzdrojach  X Jubileuszowy Guide Tour, czyli spotka-
nie przewodników i pilotów wycieczek z całej Polski. Przybyli do nas przedstawiciele 24 miast 
i miejscowości, w tym ekipy  z Poznania, Warszawy, Gdańska i Lublina. Głównym celem spotka-
nia było przybliżenie woj. zachodniopomorskiego, zachodniego wybrzeża polskiego Bałtyku, 
a w szczególności prezentacja  urody oraz walorów turystycznych miast i gmin nadmorskich.

Na targach we Wrocławiu
W dniach 5 – 7 kwietnia 2013 roku w Hali Stulecia we Wrocławiu odbyła się piąta edycja Mię-
dzynarodowych Targów Turystycznych. Partnerem targów było województwo Lubelskie. Gmi-
na Międzyzdroje wystawiała się wspólnie z innymi gminami w ramach stoiska Województwa 
Zachodniopomorskiego, organizowanego przez Zachodniopomorską Regionalną Organizację 
Turystyczną w Szczecinie. 
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WYDARZENIA

Podczas Indywidualnych Mistrzostw Polski Młodzieżowców rozegranych 
w Częstochowie w dniach 22-24 marca br. zawodniczka UKS Chrobry Mię-
dzyzdroje, Anna Zielińska grając z Anną Urbańczyk zdobyła srebrny medal 

w grze podwójnej. Medal naszej 
tenisistki jest dla Ani oraz klubu 
dużym osiągnięciem. Anna Zieliń-
ska zanotowała również wysoką 
pozycję w grze pojedynczej zaj-
mując ostatecznie piąte miejsce. 
Tenisistka „Chrobrego” miała ma-
łego pecha, bo już w ćwierćfinale 
trafiła na późniejszą Mistrzynię 
Polski, co uniemożliwiło jej zdo-
bycie pozycji medalowej. Trener 
Jacek Wandachowicz podkreśla, że 
jest to kolejny fantastyczny sukces 
naszej zawodniczki, potwierdzający 

wysoką formę wszystkich zawod-
niczek grających na co dzień w I Lidze Kobiet. Ponadto w Mistrzostwach 
wystartowała Sylwia Składanek, która zajęła 13. miejsce w grze pojedynczej 
oraz Robert Błażeniuk - 33. miejsce, również w grze pojedynczej.

Po konsultacjach
Wszystkim Osobom, które przyjęły moje zaproszenie i uczestniczyły w spot-
kaniu w dniu 11 kwietnia br. w Międzynarodowym Domu Kultury, składam 
podziękowanie.

Celem spotkania - konsultacji, było wysłuchanie Mieszkańców odnośnie 
wszystkich wątpliwości związanych z naliczaniem i odbiorem odpadów 
komunalnych, jak również wyjaśnienie i przybliżenie zapisów podjętych 
„uchwał śmieciowych”, opartych na ustawie o utrzymaniu czystości i po-
rządku w gminach.

Efekt konsultacji społecznych, to przyjęcie wszystkich Państwa wniosków 
i uwzględnienie ich (gdy nie są sprzeczne z zapisami przywołanej wyżej usta-
wy) w ostatecznym opracowaniu projektów uchwał, które będą omawiane 
przez Komisje Rady Miejskiej i ewentualnie uchwalone przez Radę Miejską 
w Międzyzdrojach.

Państwa przygotowanie merytorycznie oraz głosy świadczą o dużej trosce 
o czystość i porządek w Gminie Międzyzdroje, jak również o sprawiedliwe 
obciążenie kosztami wszystkie podmioty wytwarzające odpady komunalne. 

Mając świadomość, że za dwa miesiące staniemy przed wyzwaniami 
„rewolucji śmieciowej”, opartej na trudnej ustawie, pragnę zapewnić, że 
zrobię wszystko, aby to bardzo trudne logistycznie przedsięwzięcie, było 
realizowane z jak najmniejszym kosztem Mieszkańców. 

Za  zrozumienie naszych wspólnych wyzwań z góry dziękuję.
Leszek Dorosz 

Burmistrz Międzyzdrojów

Anna Zielińska

222. Rocznica Konstytucji 3 Maja
Program uroczystości w dniu 3 maja br.
Godz. 11.00 – Msza święta w intencji Ojczyzny -  kościół parafialny 

pw. Matki Bożej Jasnogórskiej w Lubinie.
Godz. 12.00 – Msza święta w intencji Ojczyzny – kościół parafialny 

pw. św. Piotra Apostoła w Międzyzdrojach.
Godz. 16.00 – XXXIX Uroczysta Sesja Rady Miejskiej w Międzyna-

rodowym Domu Kultury w Międzyzdrojach.
Redakcja

Sesja Uroczysta,  zaplanowana na dzień  3.05.2013 r. w Międzynaro-
dowym Domu Kultury, przebiegać będzie wg poniższego porządku obrad.   

Hymn Państwowy;
Otwarcie XXXIX uroczystej Sesji Rady Miejskiej w Międzyzdrojach;
Upamiętnienie rocznicy 3 Maja – wykład prof. dr hab. Kazimierza 
Kozłowskiego „ Konstytucja 3 Maja w perspektywie XXI wieku”;
Akcenty muzyczne nawiązujące do rocznicy;
Część oficjalna Sesji – nadanie tytułu „Honorowy Obywatel Miasta”.
Laudacja;
Wystąpienia Burmistrza, radnych i gości; 
Wręczenie tytułu;
Zakończenie Sesji; 
Część muzyczna uroczystości. 

Rafał Błocian
UKS Chrobry Międzyzdroje

Muzyczna 

Majówka  

w Międzyzdrojach 
Międzynarodowy Dom Kultury w Międzyz-

drojach przygotował dla wszystkich gości, 
turystów  i mieszkańców  bogaty program 
artystyczny. Wszystkie koncerty będą odbywać 
się  w Sali Teatralnej im. prof. Jana Szyrockiego.

• 30.04.2013 r. godz. 18.00 - Koncert Zespo-
łu „Face to Face” w projekcie „Tango-nie Tango”

Face to Face – to zespół złożony z instrumen-
talistów grających na akordeonie, kontrabasie 
i perkusji. Dobierając dodatkowych muzyków 
projektuje ciekawe wydarzenia artystyczne. Ich 
muzyka oscyluje pomiędzy muzyką akordeonową 
stylu musette – w projekcie muzyki francuskiej, 
gipsy jazz – w projekcie „Django Reinhardt swing” 
oraz tangiem – w projekcie „Tango-nie-Tango”. 

W trakcie koncertu można usłyszeć głównie 
polskie tanga z repertuaru Mieczysława Foga, czy 
Sławy Przybylskiej. Zespół sięga również po orygi-
nalne kompozycje tanga argentyńskiego, znane na 
całym świecie kompozycje Astora Piazzollii - ojca 
nowego stylu zwanego tango nuevo, oraz fran-
cuskiego wirtuoza akordeonu Richarda Galliano.
Skład zespołu: Jarek Buczkowski - akordeon, 

Krzysztof Samela- kontrabas, Mirek Kamiński- per-
kusja oraz Dawid Troczewski- fortepian.

Wstęp wolny
• 01.05.2013 r.  godz. 17.00 - Przestawienie 

słowno-muzyczne „Na wesoło z Bryzami”
Nie jest to jednak zwykły program słowno – 

muzyczny, ale profesjonalny, niepowtarzalny pro-
gram kabaretowy. Program został przygotowany 
przez międzyzdrojski zespół śpiewaczy ,,Bryza”. 
Pomysły na program wszystkich członków zespołu 
w ostateczny scenariusz zebrał i opracował Janusz 
Kalemba, który wystąpi także w roli prowadzącego 
show oraz gitarzysty. 

Wstęp wolny
•  03.05.2013r. godz. 16.00 Upamiętnie-

nie rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja 
w 1791 r.

W programie m.in.: 
- Uroczysta Sesja Rady Miejskiej.
- Wykład prof. Kazimierza Kozłowskiego 

„Konstytucja 3 Maja w perspektywie XXI wieku”
- Program słowno-muzyczny,  w wykonaniu 

Zespołu Śpiewaczego „Fale” oraz Koła Teatralnego 
działającego w MDK.

Wstęp wolny
• 04.05 godz. 18.00 –  „Śpiewając Jazz – Car-

men Moreno, Anna Serafińska, ze specjalnym 
udziałem Macieja Zakościelnego”

Najważniejszą osobą na scenie w tym projek-
cie jest Carmen Moreno – wielka sława ery swingu. 
Z Moreno na scenie staje Anna Serafińska, ceniona 
wokalistka jazzowa, która jest m.in.laureatką 

Głównej Nagrody i Nagrody Publiczności na Mię-
dzynarodowym Festiwalu Jazzowym w Montreux 
(2004 r.) oraz zdobywczynią pierwszej nagrody, 
tytułu „Lady Summertime”.

Podczas tego wieczoru artystycznego wo-
kalistkom towarzyszy Maciej Zakościelny, który 
opowiada widzom m.in. o niezwykłym związku 
pomiędzy Moreno i Serafińską. Jest to bowiem 
pierwszy rodzinny duet babci i wnuczki.

Wieczór, przez który słownie i muzycznie 
przeprowadza nas aktor grający na skrzypcach, 
a czasem nawet tańczący razem z Moreno na 
scenie, składa się z 3 części. W pierwszej Serafińska 
śpiewa utwory babci z zachowaniem stylistyki lat 
’50, w części drugiej odbywa się prezentacja wizu-
alna archiwaliów dotyczących obu wykonawczyń, 
w połączeniu z rozmową o karierze i życiu artystek 
a trzecia część utrzymana jest w nowoczesnej 
stylistyce prezentującej repertuar Serafińskiej.

Po koncercie w Foyer MDK odbędzie się spot-
kanie z artystami.

 Koncert biletowany, bilety 20 zł normalny, 
10 zł ulgowy

Bliższych informacji można uzyskać pod nr 
tel. 91 32 82 778 lub na naszej stronie www.mdk-
miedzyzdroje.com 

Serdecznie Zapraszamy!
Jadwiga Bober

Burmistrz dziêkujeAnna Zielińska srebrną  medalistką 
Mistrzostw Polski!

Jan Magda 
Przewodniczący RM 

2 Maja obchodzimy DZIEŃ FLAGI PR, 
prosimy o wywieszenie flagi państwowej.

Redakcja
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Zasady konkursu  dostępne są na stronach internetowych  www.facebook.
com/ Międzyzdroje,  www.miedzyzdroje.pl  w zakładce Zachodniopomorski 
Szlak Żeglarski marina Wapnica w gminie Międzyzdroje  oraz  Konkurs na 
logo mariny w Wapnicy.

Wszelkich informacji o konkursie udziela Referat Promocji Urzędu Miej-
skiego – tel. 91 32 80 441 lub 91 32 75 654.

Do rozstrzygnięcia konkursu została powołana komisja konkursowa, 
w skład której weszli reprezentanci różnych środowisk naszej lokalnej spo-
łeczności. Komisja, w składzie:

Przewodniczący komisji – Katarzyna Kutereba Gnitecka – Zastępca 
Burmistrza 

Członek komisji – Dorota Siarska- Zacharewicz – Prezes MTBS
Członek  komisji – Piotr Nogala – Radny Rady Miejskiej
Członek Komisji – Bożena Magda – Sołtys Wapnicy
Członek Komisji – Grzegorz Muklewicz – Sołtys Wicka

Członek Komisji – Krystyna Brzezińska – Sołtys Lubina
Członek Komisji – Jerzy Porębski – artysta, żeglarz
Członek Komisji – Janusz Oleksy – żeglarz
Członek Komisji – Julianna Rogowska – dziennikarz, artystka
Członek Komisji – Anetta Czyżak – Kierownik Referatu Promocji
Członek Komisji – Tomasz Rychłowski – Młodszy Referent d.s. Promocji,

oceni poprawność składanych prac wg określonych w konkursie kryteriów 
oraz dokona wyboru najlepszej pracy. 

Zgodnie z regulaminem ogłoszenie wyników konkursu nastąpi do dnia 
20 maja 2013r. 

Nowe logo mariny stanie się graficznym znakiem promocyjnym i zostanie 
umieszczone w przygotowywanych materiałach i ulotkach promocyjnych  
o marinie.  Zapraszamy wszystkich chętnych do uczestnictwa w konkursie!

Anetta Czyżak
Kierownik Referatu Promocji i Współpracy z Zagranicą

Konkurs na logo mariny w Wapnicy 
Trwa konkurs na opracowanie znaku graficznego – logo mariny w Wapnicy.  Do 10 maja br. można przesyłać zgodnie z regulaminem konkursu 
prace graficzne na adres Urzędu Miejskiego w Międzyzdrojach.  Autor najlepszego projektu logo otrzyma nagrodę pieniężną w wysokości 2 000 zł. 

Gwałtowny ,,najazd” wczasowiczów i turystów 
na Międzyzdroje można było zauważyć w roku 
1948. Dobrze to pamiętam gdyż od 1.VI.1948 r. do 
15.IV.49r. pracowałem już w Uzdrowisku w recep-
cji, która mieściła się w tym niskim parterowym 

budynku w parku. Miejsca wszystkie zarezerwowa-
ne zostały uprzednio drogą korespondencyjną tak, 
że turyści przybywający bez rezerwacji nie mieli 
żadnych szans na zakwaterowanie. W tych też la-
tach kwatery prywatne nie były jeszcze stosowane.

Pod koniec 1949 r. nastąpiła likwidacja tutejsze-
go Zarządu Uzdrowiska, a to z głównej przyczyny, 
że budynek przyrodoleczniczy był całkowicie 
zniszczony, na jego remont chwilowo  nie było żad-
nych widoków. Działalność wczasową i budynki po 
Uzdrowisku przejął Fundusz Wczasów Pracowni-
czych i Wojskowe Domy Wypoczynkowe – WDW.

Być może, że losy Przedsiębiorstwa ,,Uzdrowi-
sko” w Międzyzdrojach inaczej by się potoczyły 
w tym czasie, gdyby nie ludzka głupota ówcze-
snego burmistrza – Banaszkowskiego. Bowiem 
w roku 1948 tut. dyrekcja ,,Uzdrowiska” otrzymała 
z Okręgowej Dyrekcji w Połczynie 5 mln złotych na 
odremontowanie budynku przyrodoleczniczego. 
Burmistrz urażony ambicją, że nie on – gmina 
otrzymała te fundusze - narobił koło tej sprawy 
wiele niepotrzebnego ,,szumu” chcąc je przejąć. 
Konsekwencją tego było wycofanie przyznanych 
kredytów przez dyrekcję okręgową. 

Personel Urzędu Gminnego powiększał się 
z dnia na dzień. Z początkiem 1946 r. zatrudnienie:

– Maciej Bilewicz i inż. Frasunkiewicz – autochton
– Bąkowska – Hoffa W.
Moja praca w Urzędzie Gminnym to prowa-

dzenie spraw osiedleńczych, meldunkowych 
i ogólno-administracyjnych. W budynku przy 
ul. Kolejowej (obecnie lokal PTTK) powstał jeden 
z pierwszych sklepów handlowo – spożywczych. 
Była to filia Spółdzielni ,,Rolnik” ze Świnoujścia. 
Kierownikiem tej spółdzielni  był mój znajomy 
z podróży ze Szczecina do Świnoujścia M. Sosik. 

Posterunek Milicji Obywatelskiej  zaczął swoją 
działalność…

 ,,Umundurowani” po cywilnemu z opaską 
biało-czerwoną na rękawie. Konia z rzędem temu, 
który by doszukał się funkcjonariusza MO  w porze 
nocnej. Zresztą to nie było nic dziwnego w tych 
niespokojnych czasach. 

Z pierwszych funkcjonariuszy MO pamiętam: 
ob. Władysława  Muzykiewicza – 1-go komendanta 
oraz Aleksandra Szumiejkę i Frąckowiaka.

 W roku 1946 zaczęła się masowa zorganizo-
wana akcja przesiedlania obywateli niemieckich 
do Niemiec. 

Jak to się odbywało?
W Urzędzie Gminnym sporządzano wykaz 

osób w grupach około 500 wytypowanych do 
przesiedlenia. Wszyscy ci otrzymywali pisemne 

zawiadomienie o czasie wymarszu do najbliższej 
stacji kolejowej do Recławia, gdyż pociągi w tym 
czasie kursowały tylko do Recławia. Wysiedleni 
mogli zabierać wszystko co uważali za stosowne. 
W transporcie tym wszyscy posługiwali się wypeł-
nionymi wózkami ręcznymi. 

Akcje te odbywały się sprawnie, bez zakłóceń. 
W jednej z wysiedlonych grup pamiętam nazwi-
sko Baron Ungern von Steyrberg. Mieszkania po 
wysiedlonych zabezpieczano komisyjnie przy 
współudziale delegata Urzędu Likwidacyjnego ob. 
Stanisława Żuralskiego. Niestety zabezpieczenie 
takie było mało skuteczne. W niedługim czasie 
mieszkania te były splądrowane przez grupy, które 
jeszcze nigdzie nie pracowały, nie mieszkały, cho-
dzące często w różnych mundurach a nierzadko 
i z bronią. 

Zadaniem Urzędu Likwidacyjnego było ocenia-
nie i ściąganie zapłaty za wszelkie mienie ruchome 
przejęte przez napływających osadników. Spisowi 
i zapłacie podlegało wszystko, nawet zwykły wie-
szak na ubranie czy żelazko do prasowania. Mnie 
przypadło w sześciu ratach zapłacić kwotę 28.699 
zł. Na ówczesne czasy była to suma niemała. 

Placówka WOP  w roku 1945 była już obsadzo-
na. Wojskowe kontrole na punktach: w Wisełce, 
na krzyżówce na dworcu PKP i po obu stronach 

kanału do Świnoujścia. Wszyscy mieszkańcy zmu-
szani byli do posiadania specjalnego zezwolenia 
na zamieszkanie w pasie przygranicznym (wizy). 
Zezwolenia te wydawane były na czas ograniczony 
i trzeba było je przedłużać w tut. placówce WOP. 
Zezwolenia te obowiązywały do roku 1953. 

Koniec części III
Joanna Ścigała

Referat  Promocji i Współpracy z Zagranicą

HISTORIA NASZEGO MIASTA
Przedstawiamy Państwu kolejną część wspomnień spisanych przez pioniera Międzyzdrojów 
Jana Wiśniewskiego. Materiały drukujemy dzięki uprzejmości córki państwa Wiśniewskich – pani 
Joanny Stankowskiej. 

Wspomnienia spisane przez Jana Wiśniewskiego (czêśæ III)

Pomnik Zwycięstwa
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KULTURA

14 gwiazd 
na 18. urodziny
Festiwal Gwiazd jest już pełnoletni. Za-
powiadają się urodziny bez precedensu! 
Aż czternaścioro przedstawicieli świata 
kultury odciśnie swoje dłonie na Alei 
Gwiazd. Profesor Adam Myjak, twórca Alei 
Gwiazd pracuje również nad tablicą, która 
upamiętni wybitnego reżysera Janusza 
Morgensterna. 

Od 3 lat, odkąd dyrektorem artystycznym 
jest Olaf Lubaszenko głównym nurtem festi-
walu jest teatr. Tak będzie również podczas 
tegorocznej 18. edycji.

To nie jest przypadek, że dłonie odciska 
właśnie czternastu artystów. Dokładnie 18 lat 
temu ówcześni organizatorzy zdecydowali, 
że stałym elementem Festiwalu powinno 
być właśnie „odciskanie” dłoni, po krótkiej 
przerwie wróciliśmy do tej tradycji, to już 
będzie 14. rok, kiedy w Alei Gwiazd swój 
trwały ślad pozostawiają artyści polskiej 
sceny. Swoje ślady na Alei Gwiazd zostawią 
gwiazdy teatru: Marta Lipińska, Emilian 
Kamiński, Edwarde Linde Lubaszenko, 
Ewa Kasprzyk i Joanna Kurowska, a także 
reżyser Janusz Zaorski. Podczas 18. Edycji 
mocną reprezentację mają aktorzy z filmu 
„Czas honoru”. Do urodzinowej czternastki 
weszli również Magdalena Różczka, Jan 
Wieczorkowski, Maciej Zakościelny, Antoni 
Pawlicki, Jakub Wesołowski znani z  „Czasu 
Honoru”. Wśród festiwalowych „Wydarzeń 
specjalnych” znalazł się koncert „Satano-
rium”, z tekstami piosenek napisanych przez 
Agnieszkę Osiecką, Jana Wołka, Andrzeja 
Waligórskiego i Edwarda Staruchy, w wyko-
naniu ulubionych aktorów (m.in.: Stanisława 
Celińska, Zbigniew Zamachowski, Piotr 
Machalica, Marian Opania, Hanna Banaszak, 
Anna Dereszowska). Sam Jerzy Satanowski 
będzie obecny i również zostawi swój ślad 
w Międzyzdrojach, podobnie jak piszący tek-
sty do jego muzyki Jan Wołek i śpiewająca je 
w niepowtarzalny sposób Hanna Banaszak. 

Tegoroczna gala będzie wyjątkowa 
z jeszcze jednego powodu. Reżyserii multi-
medialnego widowiska podjął się Krzysztof 
Jasiński, twórca m. in.  znanych z TVP benefisów 
w krakowskim Teatrze STU. Podczas Festiwa-
lu, oprócz Gali Odsłonięcia Odcisków, zoba-
czymy dwa reżyserowane przez niego spek-
takle: „Wielki John Barrymore” (05.07.2013) 
i  „Wariacje Tischnerowskie, Kabaret Filozo-
ficzny” (06.07.2013).  

Program artystyczny: teatr i muzyka jest 
gotowy. Dopinamy tylko szczegóły.

Jadwiga Bober 
Dyrektor MDK

Sztuka mądrości
Zapraszamy na wystawę prac Agnieszki 
Jankiewicz i Pauliny Cywińskiej w Galerii bi-
bliotecznej w Miejskiej Bibliotece Publicznej 
w Międzyzdrojach, którą można oglądać do 
26 kwietnia br.

Grafiki przedstawiają sylwetki filozofów, 
o których mowa w książce ks. Mariusza Szajdy pt. 
„Sztuka mądrości - starożytność” i „Sztuka mądrości 
- nowożytność”. Każda z grafik jest zarówno częścią 
składową książki - ilustracją - jak i indywidualnym 
dziełem. Są one wykonane w technice linorytu 
- wypukłodruku. Jest to typ grafiki warsztato-

wej, który polega na wycięciu wzoru w matrycy 
i odbiciu go na papierze. Elementy wypukłe tworzą 
obraz. Technika ma za zadanie ukazywać filozofię 
jako tradycyjną, porządkującą świat naukę. Stąd 
mocny kontrast czerni i bieli. 

Pochodząca ze Świnoujścia Agnieszka Jan-
kiewicz jest pracownikiem naukowym  Akademii 
Sztuki w Szczecinie. Z jej pracami można było 
się zetknąć na licznych wystawach zbiorowych 
i indywidualnych w Polsce i zagranicą, a także 
na prestiżowych pokonkursowych wystawach 
grafiki, takich jak II Międzynarodowego Triennale 
Sztuk Graficznych IMPRINT 2011, VII Międzynaro-
dowe Biennale Miniatur w Częstochowie 2012, VII 
Międzynarodowe Triennale Grafiki w Bitola 2012.

Paulina Cywińska ukończyła Akademię Sztuki 
w Szczecinie. Brała udział w m.in. wystawie obrazów 
w Galerii „Kierat” w Szczecinie i w Galerii „Perros 
Guirec” we Francji. Jej prace znajdowały się na wysta-
wie plakatów „Pralnia” na Zamku Książąt Pomorskich. 
Na wystawie stałej w Muzeum Ziemi Polickiej „Skarb” 
znajdują się cztery rzeźby jej autorstwa. Jej grafiki 
uzyskały nominację do ogólnopolskiego konkursu 
„ArtNoble” na najlepszy dyplom artystyczny roku 
2012.

Już teraz zapraszamy na finisaż, czyli uroczyste 
zakończenie wystawy, które odbędzie się 25 kwiet-
nia br. (czwartek) w Galerii bibliotecznej.  

Andżelika  Gałecka

Decyzją kapituły IV edycji Konkursu Marszałka 
Województwa Zachodniopomorskiego o nagro-
dę imienia Stanisława Badonia, Bibliotekarzem 
Roku 2012 została Andżelika Gałecka, Dyrektor 
Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Jana Kochanow-
skiego w Międzyzdrojach. 

Aktualnie p. Andżelika startuje w konkursie 
ogólnopolskim i reprezentuje województwo 
zachodniopomorskie. Zachęcamy do głosowania 
na naszą kandydatkę. Wystarczy wejść na stronę 
internetową: www.sbp.pl/konkursy/zgloszenie-
?konkurs_id=8025 zarejestrować się i zagłosować. 

Głosowanie trwa do 17 maja br. Pamiętajmy, że 
promując dokonania Andżeliki Gałeckiej promu-
jemy Międzyzdroje i cały nasz region. Liczymy na 
wsparcie, każdy głos się liczy.                     Redakcja

Uczestnicy Konkursu prezentowali dwie 
piosenki, a profesjonalne jury oceniało dobór 
repertuaru, walory głosowe, własną interpretację 
obowiązkowej piosenki, muzykalność oraz indy-
widualność artystyczną. Do następnego etapu, 
który odbędzie się w Poznaniu, zakwalifikowała 
się Emilia Deptuła, której składamy serdeczne 
gratulacje i życzymy kolejnych sukcesów! 

Jedna z naszych solistek, Hanna Kot, zaraz po 
występie w Goleniowie wyjechała do Warszawy 
na następny Konkurs Piosenki „Studio Stodoła” 
Minimini +, gdzie dostała się do  piętnastki fi-
nalistów. Casting odbywał się w Empiku Junior, 
a w jury zasiadały  Ewa Farna oraz Patrycja Woy-
Wojciechowska. 

Wrażenia z koncertów wzbogacą doświad-
czenie sceniczne dzieci i będą natchnieniem do 
dalszej pracy.                                      Inna Żołudiewa

Instruktorka MDK   

Bibliotekarka Roku 2012
Zag³osuj i podaj dalej

Na Konkursie Piosenki „Wygraj Sukces”
12 kwietnia w Goleniowskim Domu Kultury odbył się I etap Konkursu Piosenki „Wygraj Sukces”. 
Międzyzdrojski MDK reprezentowały solistki: Hania Kot, Martyna Deptuła, Emilia Deptuła, We-
ronika Ruśkiewicz, Jagoda Lewandowska oraz Patrycja Klawa. 
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Z PRAC RADY MIEJSKIEJ

UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ
Uchwała Nr  XXXVII/348/13

Rady Miejskiej w Międzyzdrojach
z dnia  26 marca 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 1 350 344,98 zł. 
Dochody zwiększa się o kwotę 2 151 579,83zł 
(dochody bieżące 2 074 739,18 zł, dochody 
majątkowe 76 840,65 zł) i zmniejsza się o kwotę 
801 234,85zł (dochody bieżące 1 194 zł, dochody 
majątkowe 800 040,85 zł). Wydatki zwiększa się o 
kwotę 3 068 718,98zł (wydatki bieżące na kwotę 
2 242 091,11zł; wydatki majątkowe 826 627,87zł) 
i zmniejsza się o kwotę 1 718 374,00zł (wydatki bie-
żące 4 000zł, wydatki majątkowe 1 714 374,00zł). 

Zmiany polegają między innymi na:
1/ zwiększeniu dochodów w łącznej kwocie 

65 040,65zł z tytułu środków na realizację za-
dania pn. „Budowa infrastruktury Portu Jachto-
wego w Wapnicy” i wydatków w łącznej kwocie 
200 000,00zł z przeznaczeniem na zakup wyposa-
żenia w nowopowstałej przystani jachtowej (wkład 
własny w wysokości 134 959,35zł),

2/ zwiększeniu dochodu  w kwocie 17 591,11zł  
z tytułu zwrotu zaliczki otrzymanej przez MTBS  
w roku 2012 . W wyniku rozliczenia otrzymanych 
zaliczek w kwocie 1 062 000,00zł i poniesionych 
kosztów na utrzymanie mieszkaniowego zasobu 
Gminy w kwocie 1 044 408,89zł powstała nad-
płata w wysokości 17 591,11zł , którą przeznacza 
się w roku bieżącym na zwiększenie wydatków 
z tytułu remontów nieruchomości zarządzanych 
przez MTBS,

3/ zwiększeniu dochodu i wydatku w kwocie 
300 000,00zł z tytułu strefy płatnego parkowania,

4/ zwiększeniu dochodu i wydatku w kwocie 
1 600 000,00zł z tytułu obsługi systemu zagospo-
darowania odpadów,

5/ zwiększeniu dochodu  w łącznej kwocie 
89 993,60zł z tytułu środków na realizację projektu 
„ Mew@ - Morze Cyfrowych Kompetencji”. W roku 
bieżącym zmieniono sposób finansowania projek-
tu , poprzednio projekt wymagał 15% wkładu wła-
snego, w chwili obecnej finansowany jest w 100%,

6/ z większeniu dochodu w wysokości 
26 864,07zł z tytułu rozliczenia projektu realizowa-
nego w roku 2010 w Szkole Nr 2 pn. „Wyspy naszym 
domem – miejsce wspólnej nauki i zabawy”,

7/ zwiększeniu dochodu w kwocie 2 500,00zł, 
z tytułu dzierżawy nieruchomości zabudowanych 
obiektami przystani jachtowej  w Wapnicy oraz 
zwiększeniu dochodu w kwocie 20 000 zł z tytułu 
opłat pobieranych w przystani jachtowej i zwięk-
szeniu wydatków w łącznej kwocie 224 000,00zł, 
z czego 205 000,00zł przeznacza się na pokrycie 
kosztów związanych z utrzymaniem przystani 
jachtowej, a 19 000,00zł przeznacza się na pokrycie 
kosztów zarządzania przystanią jachtową,

8/ zwiększeniu dochodów w łącznej kwocie 
29 590,40 zł z tytułu rozliczenia projektu zrealizo-
wanego w roku 2012 w gimnazjum pn. „Zajęcia 
pozalekcyjne z Arterapii”,

9/ zmniejszeniu dochodu z tytułu dotacji na 
zadanie „Przebudowa i remont drogi ul. Polnej w 
Międzyzdrojach” w kwocie 600 000,00 zł (kwota 
dofinansowania po zmianie wynosi 1 400 000,00 zł) 
i zmniejszeniu wydatku na ww. zadanie w kwocie 
1 564 374,00 zł (zmiany wynikają z rozstrzygnię-
tego przetargu),

10/ zmniejszeniu dochodu  z tytułu subwencji 
oświatowej w kwocie  1 194,00 zł,

11/ zmniejszeniu dochodu z tytułu sprzedaży 
nieruchomości w kwocie 200 040,85 zł,

12/ zwiększeniu wydatku z tytułu dotacji dla 
Powiatu Kamieńskiego z przeznaczeniem na 
Warsztaty Terapii Zajęciowej w kwocie 2 500,00zł,

13/ zwiększeniu wydatku w wysokości 
19 000,00zł na zakup usług dostępu do sieci 
Internet,

14/ zwiększeniu wydatku w kwocie 336 627,87zł 
na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa zejścia na 
plażę z pochylnią dla osób niepełnosprawnych 
poruszających się na wózkach inwalidzkich 
przy ul. Promenada Gwiazd w Międzyzdrojach” 
(zwiększenie wartości realizacji zadania wynika z 
rozstrzygniętego przetargu),

15/ zwiększeniu wydatku w kwocie 4 000,00zł 
na wykonanie Gminnego Programu Opieki nad 
Zabytkami i uzupełnienie Gminnej Ewidencji 
Zabytków , który sfinansowany będzie ze zmniej-
szenia wydatku na wynagrodzenia bezosobowe w 
rozdziale promocja jst,

16/ zwiększeniu wydatku z tytułu wypłaty 
poręczenia udzielonego MTBS – po znowelizo-
waniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 
r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz.1240 
z późn.zm.) w części dotyczącej zasad opracowy-
wania wieloletniej prognozy finansowej jednostki 
samorządu terytorialnego oraz wejściu w życie roz-
porządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 
2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej 
jednostki samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2013 
r.poz.86) Kolegium Regionalnej Izby Obrachunko-
wej w Szczecinie stwierdziło konieczność zmiany 
swojego stanowiska o zasadach ujmowania w 
budżecie potencjalnych spłat kwot wynikających 
z udzielonych poręczeń i gwarancji. Wskazano, że 
koniecznym jest znowelizowanie budżetów jed-
nostek samorządu terytorialnego , które posiadają 
potencjalne zobowiązania z tytułu udzielonych 
poręczeń i gwarancji poprzez wykazanie w wy-
datkach budżetowych potencjalnych spłat kwot 
wynikających z udzielonych poręczeń i gwarancji, 

17/ zwiększeniu wydatku na zadanie pn. „Re-
mont dróg: remont nawierzchni ulicy Żwirowej 
w m. Wicko, utwardzenie nawierzchni drogi na 
działce nr 258, obr.23 Wapnica, ułożenie płyt 
drogowych na drodze ul. Pogodna w m. Wapnica” 
w kwocie 290 000 zł i zmniejszeniu wydatku 
w kwocie 50 000 zł na zadanie pn.” Remont na-
wierzchni drogi ul. Żwirowej w m. Wicko”, 

18/ zmniejszeniu wydatku w kwocie 100 000,00 zł 
na dotację dla MDK z przeznaczeniem na remont 
elewacji zabytkowego budynku MDK wraz z pra-
cami uzupełniającymi.

 
Uchwała Nr  XXXVII/349/13

Rady Miejskiej w Międzyzdrojach
z dnia  26 marca 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 związku z nowelizacją przepisów ustawy z 

dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych 
(Dz.U. Nr 157, poz.1240, z późn.zm.) oraz wej-
ściem w życie Rozporządzenia Ministra Finansów 
z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej 
prognozy finansowej jednostki samorządu tery-
torialnego (Dz.U. z 2013 r. ,poz.86), które określa 

wzór wieloletniej prognozy finansowej oraz wzór 
załącznika do uchwały w sprawie wieloletniej 
prognozy finansowej, o którym mowa w art. 226 
ust.3 ustawy tj. wykaz przedsięwzięć wieloletnich, 
jednostki samorządu terytorialnego mają obowią-
zek w terminie do 31 marca dostosować uchwały 
w sprawie wieloletniej prognozy finansowej do 
obowiązujących przepisów.

W niniejszej uchwale zmieniono trzy załącz-
niki tj. wieloletnią prognozę finansową jednostki 
samorządu terytorialnego, objaśnienia wartości 
przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej 
Gminy Międzyzdroje na lata 2013-2024 oraz wykaz 
przedsięwzięć wieloletnich.

Zmiana w załączniku nr 3 występuje w nastę-
pujących pozycjach:

1.1.2.1- „Budowa zejścia na plażę…”- w związku 
ze zwiększeniem wydatku w uchwale w sprawie 
zmiany budżetu i zmian w budżecie w kwocie 
336 627,87 zł, zwiększono o tę kwotę łączne na-
kłady finansowe, limit wydatków w roku 2013 oraz 
limit zobowiązań,

1.1.2.2.-„Budowa infrastruktury Portu Jachto-
wego w Wapnicy”- w związku ze zwiększeniem 
wydatku w uchwale w sprawie zmiany budżetu i 
zmian w budżecie w kwocie 200 000 zł, zwiększono 
o tę kwotę łączne nakłady finansowe, limit wydat-
ków w roku 2013 oraz limit zobowiązań,

1.3.2.2.- „Remont i przebudowa drogi ul.Po-
lnej”- w związku ze zmniejszeniem wydatku w 
uchwale w sprawie zmiany budżetu i zmian w 
budżecie w kwocie 1 564 374 zł, zmniejszono o tę 
kwotę łączne nakłady finansowe, limit wydatków 
w roku 2013 oraz limit zobowiązań,

1.3.2.17.-„Remont elewacji zabytkowego 
budynku MDK…”- w związku ze zmniejszeniem 
wydatku w uchwale w sprawie zmiany budżetu 
i zmian w budżecie w kwocie 100 000 zł, zmniej-
szono o tę kwotę łączne nakłady finansowe, limit 
wydatków w roku 2013 oraz limit zobowiązań.

Ponadto wprowadzono zadanie pn.”Obsługa 
systemu zagospodarowania odpadów”- limit 
wydatków w roku 2013 określono na kwotę 
1 973 494,39 zł, w roku 2014 na kwotę  2 700 000 zł. 

Uchwała Nr XXXVII/350/13
Rady Miejskiej w Międzyzdrojach

z dnia 26 marca 2013 r.
w sprawie zwolnień w podatku od nieru-

chomości

Uzasadnienie:
Zgodnie z art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycz-

nia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych rada 
gminy, w drodze uchwały, może wprowadzić 
inne zwolnienia przedmiotowe niż określone w 
ust. 1 niniejszej ustawy. Jednakże upoważnienie 
to ma charakter ograniczony i rady gmin mogą 
wprowadzić tylko zwolnienia od podatku od 
nieruchomości w przedmiocie opodatkowania. 
Kwestia zwolnień podmiotowych (określenie 
kategorii podmiotów zwolnionych od podatku 
od nieruchomości ) została zastrzeżona dla materii 
ustawowej ( zwolnienie tylko w drodze ustawy), 
a co za tym idzie, wyłączona spod kompetencji 
organów stanowiących prawo miejscowe.

Niniejsza uchwała przewiduje zwolnienie 
przedmiotowe z tytułu podatku od nieruchomości 
dla budynków lub ich części posadowionych w 
obrębie portów i przystani jachtowych. 

Dzierżawcą i zarządca Portu Jachtowego w 
Wapnicy będzie spółka ze 100 % udziałem Gminy 
Międzyzdroje. Dzierżawca w trakcie kalkulowania 
kosztów utrzymania i funkcjonowania obiektu 
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PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ 
– Jan MAGDA 
w czwartki od godz. 15.00 – 16.00    
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

24.04.2013 r. - Adam  JAKUBOWSKI

08.05.2013 r. - Andrzej  KOŚCIUKIEWICZ 

15.05.2013 r. - Piotr  NOGALA

22.05.2013 r. - Roman  PAWŁOWSKI

29.05.2013 r. - Janusz  PIŁAT

nie może pominąć podatku od nieruchomości, 
zatem stawki opłat za korzystanie z infrastruktury 
portowej będą wyższe. 

Proponowane zwolnienie ma na celu zwiększe-
nie konkurencyjności Portu Jachtowego w Wap-
nicy poprzez zwiększenie atrakcyjności cenowej. 
Ma ono stanowić również zachętę ekonomiczną 
do prowadzenia działalności gospodarczej na 
terenie obiektu a co za tym idzie może mieć wpływ 
na rozwój lokalnej przedsiębiorczości i spadek 
bezrobocia. 

Uchwała Nr XXXVII/351/13
Rady Miejskiej w Międzyzdrojach

z dnia 26 marca 2013 roku
w sprawie ustalenia wysokości dofinanso-

wania dla Powiatu Kamieńskiego w ramach 
udzielonej dotacji

Uzasadnienie:
Zgodnie z obowiązującymi przepisami koszty 

działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej są 
finansowane ze środków Powiatu. Zarząd Powiatu 
Kamieńskiego zwrócił się z wnioskiem o dofinan-
sowanie ww.  zadania, ze względu na udział osób 
niepełnosprawnych umysłowo z terenu Gminy 
Międzyzdroje w prowadzonych warsztatach. Mając 
na uwadze szeroko rozumiane dobro osób niepeł-
nosprawnych podjęcie uchwały jest warunkiem 
niezbędnym do wsparcia  finansowego Powiatu 
Kamieńskiego w prowadzeniu działalności na rzecz 
osób z upośledzeniem umysłowym.

Uchwała Nr XXXVII/352/13
Rady Miejskiej w Międzyzdrojach

z dnia 26 marca 2013 r.
w sprawie zmiany uchwały Nr XII/98/2011 

Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 28 
czerwca 2011 r. w sprawie określenia warunków 
i trybu finansowania rozwoju sportu przez gminę 
Międzyzdroje  i w sprawie zmiany uchwały nr 
XX/78/12 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 
26 stycznia 2012 r.  w sprawie zmiany uchwały 
Nr XII/98/2011 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach 
z dnia 28 czerwca 2011 r. w sprawie określenia 
warunków i trybu finansowania rozwoju sportu 
przez gminę Międzyzdroje

Uzasadnienie:
W związku z realizacją  uchwały Nr XII/98/2011 

Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 28 czerwca 
2011 r. w sprawie określenia warunków i trybu 
finansowania rozwoju sportu przez Gminę Mię-
dzyzdroje w celach porządkowych wprowadza się 
zmiany oraz uaktualnia załączniki (ofertę realizacji 
zadania publicznego, sprawozdanie z wykonania 
zadania publicznego oraz umowy z podmiotem 
realizującym zadanie publiczne).

Uchwała Nr  XXXVII/353/13 
Rady Miasta Międzyzdroje 

z dnia 26.03.2013 r.
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie 

porozumienia z Miastem Świnoujście 

Uzasadnienie:
Wyraża się zgodę na zawarcie przez Gminę Mię-

dzyzdroje porozumienia z Miastem Świnoujście 
w sprawie współdziałania w zakresie lokalnego 
transportu zbiorowego, obejmującego obszar 
Gminy Międzyzdroje i Gminy Świnoujście.

Uchwała Nr  XXXVII/354/2013
Rady Miejskiej w Międzyzdrojach

z dnia  26.03.2013 r.
w  sprawie  wyrażenia zgody na wydzierża-

wienie nieruchomości 

Uzasadnienie:
Ze względu na zainteresowanie zawarciem ko-

lejnej umowy dzierżawy przez dotychczasowych 
dzierżawców terenów gminnych usytuowanych 
przy wieżyczkach przed obiektem molo w Mię-
dzyzdrojach, wykorzystywanych na ogródki ga-
stronomiczne przy obiektach gastronomicznych, 
proponuje się wydzierżawić na ich rzecz terenów 
będących przedmiotem dotychczasowych umów 
dzierżawy na okres do 30 września 2013 r.

Uchwała Nr  XXXVII/355/ 2013
Rady Miejskiej w Międzyzdrojach

z dnia  26.03.2013 r.
w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawie-

nie nieruchomości w trybie bezprzetargowym

Uzasadnienie:
Proponuje się przeznaczyć do wydzierżawienia 

na okres do 3 lat część tarasu usytuowanego po 
północnej stronie obiektu ‘Molo’, o powierzchni 50 
m², na rzecz właściciela lokalu gastronomicznego 
przylegającej bezpośrednio do w/w tarasu, z prze-
znaczeniem na ogródek gastronomiczny – stoliki 
z parasolami. 

Uchwała Nr XXXVII/356/13
Rady Miejskiej w Międzyzdrojach

z dnia 26 marca 2013  r.
w sprawie funduszu sołeckiego na rok bu-

dżetowy 2014

Uzasadnienie:
Wyodrębnienie funduszu sołeckiego jest 

merytorycznie nieuzasadnione. Rekompensata 
w przypadku naszych sołectw wynosiłaby 10% 
(posiadamy wysoki współczynnik dochodu w 
przeliczeniu na jednego mieszkańca). Ustawa o 
funduszu sołeckim wymaga tworzenia dodat-
kowych mechanizmów pozyskania i rozliczania 
środków. Ustawa o samorządzie gminnym daje 
również możliwość wyodrębnienia z budżetu 
Gminy środków finansowych pozostających do 
dyspozycji sołectw w roku budżetowym. Sołectwa 
mogą prowadzić gospodarkę finansową, wynika-
jącą z uprawnień określonych przez Radę Miejską 
w Statucie Gminy, w oparciu o przepis art. 51 ust. 
3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym. Własny model gospodarki finansowej 
sołectw pozwala na większą elastyczność zmiany 
przeznaczenia środków na inne przedsięwzięcia 
niż postanowiło pierwotnie zebranie wiejskie. 
Takiej możliwości nie daje wyodrębnienie dla 
sołectw środków w budżecie Gminy w trybie 
ustawy o funduszu sołeckim, bo jeśli charakter 
przedsięwzięcia zostanie zmieniony, to gmina 
straci prawo do refundacji.

Uchwała Nr XXXVII/357/13
Rady Miejskiej w Międzyzdrojach

z dnia 26.03.2013 r.
w sprawie skargi  na działalność  Burmistrza 

Międzyzdrojów.

Uzasadnienie:
Rada Miejska uznała skargę  Pani [wykluczenie 

zapisu dot. danych osobowych na podst. Ustawy 
o danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997, do-
konała M. Nurkowska]z dnia 21.02.2013 r. na dzia-
łalność Burmistrza Międzyzdrojów za bezzasadną.   

Uchwała Nr XXXVII/358/13
Rady Miejskiej w Międzyzdrojach

z dnia 26.03.2013 r.
w sprawie uznania właściwości Rady Miej-

skiej do rozpoznania  skargi  na działalność  

Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w 
Międzyzdrojach

Uzasadnienie:
Rada Miejska postanowiła uznać swoją wła-

ściwość do rozpoznania skargi [wykluczenie 
zapisu dot. danych osobowych na podst. Ustawy 
o danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997, 
dokonała M. Nurkowska]z dnia 5 marca 2013 r. na 
nieprawidłowości w Ośrodku Pomocy Społecznej 
w Międzyzdrojach  i przekazać skargę Komisji 
Rewizyjnej w celu zbadania zasadności zarzutów 
objętych skargą.

Uchwała Nr XXXVII/359/13
Rady Miejskiej w Międzyzdrojach

z dnia 26.03.2013 r.
w sprawie uznania właściwości Rady Miejskiej 

do rozpoznania  skargi  na działalność  Burmi-
strza Międzyzdrojów

Uzasadnienie:
Rada Miejska postanowiła uznać swoją właści-

wość do rozpoznania skargi [wykluczenie zapisu 
dot. danych osobowych na podst. Ustawy o da-
nych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997, dokonała 
M. Nurkowska] z dnia 25 marca 2013 r. na brak 
odpowiedzi na złożony wniosek i przekazać skargę 
Komisji Rewizyjnej w celu zbadania zasadności 
zarzutów objętych skargą.

***
Najbliższa sesja Rady Miejskiej w Międzyzdro-

jach odbędzie się w dniu 25.04.2013 r. 
Jan Magda 

Przewodniczący RM 
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Ze względu na oczekiwania społeczne dot. 
dzierżawy terenów gminnych z przeznacze-
niem pod budowę garaży podziemnych, 
uprzejmie wyjaśniam, iż gmina Międzyz-
droje przeznaczyła do wydzierżawienia 
na okres 30 lat trzy tereny ze wskazanym 
powyżej przeznaczeniem. Podstawowym 
celem w/w dzierżaw jest zapewnienie miejsc 
parkingowych dla obiektów hotelowych, 
których realizacja przewidywana jest na 
przyległych terenach stanowiących wła-
sność dzierżawców. 

Niedobór miejsc parkingowych w cen-
tralnej części miasta oraz ograniczona po-
wierzchnia nieruchomości w części nadmor-
skiej Międzyzdrojów uzasadnia konieczność 
realizacji miejsc parkingowych niezbędnych 
dla planowanych obiektów hotelowych 
poniżej poziomu gruntu, przy zachowaniu 
ponad jego powierzchnią ogólnodostęp-
nych terenów zielonych.

Gmina Międzyzdroje wydzierżawiła z 
w/w przeznaczeniem:

- na  okres  od 16.09.2013 r., na  rzecz  
Spółki  z siedzibą  w  Międzyzdrojach  część  
działki nr 74/2 o powierzchni 2.836 m², zgod-
nie z uchwałą Nr XI/83/2011 Rady Miejskiej 
w Międzyzdrojach z dnia 24 maja 2011 r. w 
sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od 
obowiązku przetargowego trybu zawarcia 
umowy dzierżawy, 

- na okres od 01.01.2014 r., na  rzecz  
Spółki  z  siedzibą  w  Szczecinie część dzia-
łek: nr 82/1 i nr 83/1 o łącznej powierzchni 
3,371 m², zgodnie z uchwałą Nr LX/604/2010 
Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 7 
października 2010 r. w sprawie wyrażenia 
zgody na odstąpienie od obowiązku przetar-
gowego trybu zawarcia umowy dzierżawy.

Ponadto Rada Miejska w Międzyzdrojach 
uchwałą Nr XX/183/2012 z dnia 26 stycznia 
2012 r. wyraziła zgodę na odstąpienie od 

obowiązku przetargowego trybu zawarcia 
umowy dzierżawy  na  okres 30 lat części 
działki nr 73 o powierzchni 3.777 m², obręb 
20 miasta Międzyzdrojów. Zainteresowany 
w/w dzierżawą podmiot – Spółka z siedzi-
bą w Świeciu podpisała w dniu 21 lutego 
2012 r. umowę dzierżawy GN.6845.7/2012 
przedmiotowej części działki nr 73 na okres 
3 miesięcy, do dnia 14 maja 2012 r. i zobo-
wiązał się do zawarcia długoletniej umowy 
dzierżawy do dnia 31 marca 2013 r. 

Pismem z dnia 14 marca 2013 r. w/w Spół-
ka poinformowała, iż ze względu na bardzo 
trudną sytuacją ekonomiczną, została zmu-
szona do dokonania zmian swoich planów 
inwestycyjnych i nie jest w stanie skorzystać 
z możliwości zawarcia umowy długolet-
niej. Wobec powyższego w/w uchwała Nr 
XX/183/2012 z dnia 26 stycznia 2012 r. nie 
została zrealizowana.     

Leszek Dorosz
Burmistrz Międzyzdrojów

Ustrój gminy podlega regulacji przez 

radę gminy wyłącznie w statucie gminy. 

Do spraw mieszczących się w pojęciu 

trybu pracy rady gminy należy zaliczyć w 

szczególności inicjatywę uchwałodawczą, 

procedurę uchwałodawczą (postępowanie 

z projektami uchwał i ich uchwalanie), spo-

sób realizacji zadań przez radnych, zasady 

i tryb składania interpelacji i zapytań oraz 

udzielania na nie odpowiedzi, dokumen-

towanie prac rady, organizacja i tryb pracy 

komisji i inne sprawy organizacyjne niedo-

statecznie unormowane w ustawie. Pożąda-

ne jest sformalizowanie zasad odbywania 

posiedzeń organu kolegialnego, określające 

reguły uczestnictwa w posiedzeniach rady 

lub komisji. Organami gminy są: rada miej-

ska, jako organ stanowiący i kontrolny, oraz 

burmistrz, jako organ wykonawczy. Komisje 

powoływane z grona radnych rady miejskiej 

nie są organami rady o samoistnych kompe-

tencjach. Działalność podejmują w imieniu 

rady i w zakresie przez nią określonym. 

Działanie organów władzy publicznej 

w sposób transparenty, przejrzysty, jawny 

jest powinnością, która w coraz większym 

zakresie jest egzekwowana przez obywa-

teli. Podstawową zaletą jawności jest to, że 

pozwala na efektywne uczestniczenie w pro-

cesach decyzyjnych zarówno dotyczących 

spraw ogólnospołecznych, jak i lokalnych. 

Obywatel posiadający informację może czuć 

się partnerem administracji, może również 

wykonywać swoje uprawnienia kontrolne, 

może w sposób świadomy podjąć decyzję, 

wyrobić sobie opinię o działaniu administra-

cji. Otwartość administracji jest jednym ze 

sposobów wzrostu zaufania społecznego, 

łagodzi i niweluje niepokoje społeczne.

Konstytucyjne prawo do uzyskiwania 

informacji obejmuje prawo wstępu na 

posiedzenia kolegialnych organów władzy 

publicznej. Mimo, że komisje nie są orga-

nem, ustawodawca, wskazując sposoby 

realizacji prawa do informacji, uwzględnił 

również konieczność zapewnienia jawności 

wewnętrznych organów rady, czyli komisji. 

Należy zatem uznać, że tym samym prace 

komisji rady są również istotne z punktu wi-

dzenia jawności działania organu stanowią-

cego. Jest to o tyle ważne, że to właśnie na 

komisjach wypracowywane są stanowiska 

rady, opinie, propozycje rozwiązań, dysku-

tuje się o sprawach lokalnych i sposobach 

ich rozwiązywania, debatując przy udziale 

osób zainteresowanych, uczestniczących 

w posiedzeniu. W odróżnieniu od sesji, 

w której udział biorą radni, burmistrz i osoby 

upoważnione do wypowiadania się w jego 

imieniu, w posiedzeniach komisji nie mamy 

takich statutowych ograniczeń, tym samym 

decyzje o tym, kto może brać udział w dys-

kusji podejmują członkowie komisji. Przepisy 

ustaw samorządowych dają możliwość po-

średniego realizowania aktywnego uczest-

nictwa w realizacji zadań przez wspólnotę 

mieszkańców, poprzez radnych. Konstrukcja 

ich mandatu zakłada utrzymywanie więzi 

z wyborcami i wykonywanie funkcji łącznika 

pomiędzy mieszkańcami jednostki samorzą-

du terytorialnego, a jej organami. 

Mieszkańcy natomiast mogą aktywnie, 

poprzez zabieranie głosu i dzielenie się 

z radnymi swoimi postulatami, wnioskami 

itp., uczestniczyć w posiedzeniach poszcze-

gólnych komisji (nie dotyczy to jednak 

komisji rewizyjnej w czasie wykonywania 

zadań kontrolnych). Duże możliwości dają 

współczesne środki komunikacji np. fora 

internetowe czy też skrzynka e-mailowa 

radnego wg następującego adresu: (imie_

nazwisko@miedzyzdroje.pl) - anonimowi 

internauci są bardziej szczerzy, dzięki czemu 

dzielą się swoimi uwagami. Kontakt z miesz-

kańcami może być realizowany również 

bezpośrednio.

Jan Magda  Przewodniczący RM 

Garaże podziemne     

Rola statutu gminy w dostępie do informacji publicznej
27 marca br. odby³o siê szkolenie dla radnych Rady Miejskiej w Miêdzyzdrojach oraz czêści pracowników Urzêdu Miejskie-
go w zakresie ustroju gminy, w tym organizacji wewnêtrznej i trybu pracy organów gminy, regulowanych w statucie gminy 
rozwijaj¹cym zapisy konstytucyjne i ustawowe. 
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Burmistrz Leszek Dorosz, biorąc pod uwagę oświa-
tową politykę miasta, nadmienił, iż mimo tego, 
że budżet miasta jest trudny i napięty – istnieje 
możliwość, aby z dzieci sześcioletnich utworzyć 
klasę po to, aby ułatwić im start w rzeczywistości 
szkolnej. Zauważył również, że skoro w przyszłym 
roku przyjdą do szkoły wszystkie 6-cio i 7-latki 
istnieje obawa, że klasy mogą być liczne. 

Iwona Banachowicz, Dyrektor Szkoły Podsta-
wowej nr 1 wymieniła argumenty przemawiające 
za tym, że szkoła jest dobrze przygotowana na 
przyjęcie sześciolatków. Zwróciła uwagę na bez-
pieczeństwo i stan estetyczny placówki.

Następnie zabrały głos nauczycielki kształce-
nia zintegrowanego.

Anna Marszał zapoznała rodziców z ofertą 
szkoły. Przekazała informacje o tym, że sale 
lekcyjne są dobrze przystosowane do tego, aby 
pracowały w nich małe dzieci. Ławki, sprzęt, ką-
ciki tematyczne, w tym kącik zabawowy stwarza 
przyjazną atmosferę dla dziecka. Także dobrze 
wyposażona aula (piłki, drabinki, materace, 
huśtawki, bujaki), hala, boiska i piękne położenie 
szkoły sprzyja temu, aby małe dzieci dobrze się 
w niej czuły.

Iwona  Szczawińska omówiła imprezy 
i uroczystości, które są realizowane w ciągu roku 
szkolnego. Szczególnie lubiane przez dzieci 
najmłodsze są: Dzień pieczonego ziemniaka, 
Turniej Mikołajkowy, Olimpiada Morska, Topienie 
Marzanny i wiele innych. Podkreśliła również 
działalność Samorządu Uczniowskiego, tzw. małej 
samorządności.

Ewa Żabińska omówiła zagadnienia związane 
z nową podstawą programową, która jest dosto-
sowana do możliwości psychofizycznych dzieci 
sześcioletnich. Początkowy okres nauki, to okres 
adaptacyjny, w którym dominuje zabawa.

Spotkanie zakończyło się pytaniami zadawa-
nymi przez rodziców i zaproszeniem do majowego 
spotkania, które odbędzie się 23 maja 2013r. 
o godz. 13 w Szkole Podstawowej nr 1, a dotyczyć 
będzie klas pierwszych.

Anna Marszał i Iwona Szczawińska

Powoli zbliżamy się do końca przyjmowa-
nia prac na konkurs pt.:  „Nasz wspólny 
dom – dbajmy póki czas”. Konkurs, orga-
nizowany przez Woliński Park Narodo-
wy, skierowany do uczniów gimnazjów 
z całego województwa, cieszy się, jak 
dotychczas, całkiem sporym zaintereso-
waniem. 

Autorzy najciekawszych prac, dotyczą-
cych ochrony przyrody i zagrożeń zwią-
zanych z jego degradacją, w ramach na-
grody spędzą na początku czerwca dwa 
pełne wrażeń dni w Wolińskim Parku 
Narodowym i Międzyzdrojach, nocując 
w nowoczesnym obiekcie noclegowym w 
„Białej Górze” należącym do WPN. 

Szczegółowe informacje oraz regulamin 
konkursu dostępne są na stronie internetowej  
WPN: www.wolinpn.pl  w zakładce edukacja. 
Sponsorem przedsięwzięcia jest firma Gaz-
System S.A.

Piotr Cyga 
Woliński Park Narodowy

6-latki mogą iść do szkoły
W dniu 4 kwietnia br. w Przedszkolu Miejskim w Międzyzdrojach odbyło się spotkanie władz 
naszego miasta, dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1, dyrektora Przedszkola i nauczycieli obu 
placówek oświatowych z rodzicami dzieci  6-cio letnich. Spotkanie to miało na celu zachęcenie 
do tego, aby sześciolatki w roku szkolnym 2013/2014 rozpoczęły naukę w szkole.

Aby uzyskać  miano finalisty przeszedł etapy: szkolny i rejonowy, w któ-
rych łącznie uczestniczyło 678 uczniów z naszego województwa. Finał 
wojewódzki  składał się z 3 części: testu pisemnego, 3 pytań ustnych 
i prezentacji multimedialnej pt. ,,Dlaczego warto odwiedzić Wojewódz-
two Zachodniopomorskie?”  

Pytania w testach były niebanalne i różnorodne, z wos-u tradycyjne, 
zaś z wiedzy o regionie wyszukane. Pytano zawodników m.in. o to, gdzie 
w woj.obchodzone jest święto ogórka? Jakie miasta organizują zlot 
pojazdów militarnych?

Niewątpliwie potrzeba wszechstronnej wiedzy nie tylko z historii, 
wos-u, geografii i biologii, by sprostać  takim zadaniom. Jednak Michał 
poradził sobie doskonale. Został laureatem konkursu, zajmując w nim  
4. miejsce.

Wspaniałą niespodzianką przygotowaną przez organizatorów jest 
wycieczka do Brukseli dla 10 laureatów i ich opiekunów, na którą mamy 
wybrać się na przełomie maja i czerwca.

Alina Poskart

21 marca obchodziliśmy w Gimnazjum nr 1 im. 
Jana Pawła II w Międzyzdrojach Dzień Świętego 
Patryka. Łącząc naukę z zabawą uczniowie za-
akcentowali  ten dzień ubierając się na zielono. 
Każda klasa przygotowała plakat dotyczący 

różnych zagadnień zielonej wyspy. Prace wywie-
szone na korytarzu szkolnym cieszyły się sporym 
zainteresowaniem, natomiast na końcu korytarza 
można było poczęstować się przygotowanymi 
przez uczennice klasy III a słodkimi ciastkami 

– również w kolorze zielo-
nym! W bibliotece szkolnej 
czytane było kolejno  przez 
wszystkich  uczniów opo-
wiadanie Oscara Wilde’ a:  
„Wzór milionera”.

Uczniowie i nauczy-
ciele zagłosowali na naj-
ciekawszy plakat, którego 
autorkami były uczennice 
z klasy III A: Aleksandra 
Zienko, Anna Ratajczyk 
i Karolina Malec.

Obchody Dnia Święte-
go Patryka przygotowały 
panie: Aneta Nogala, Moni-
ka Kielar i Beata Kowalska.    

Tamara Stachowska
Dyrektor Gimnazjum nr 1 

Konkurs literacki 
w WPN

Samorządowe potyczki Michała
W piątek 22marca br.w Sejmiku Województwa Zachodnipomor-
skiego odbył się finał I edycji Zachodniopomorskiego Konkursu 
Wiedzy o Samorządzie Terytorialnym I Regionie. Wśród finali-
stów znalazł  się uczeń międzyzdrojskiego gimnazjum - Michał 
Nowiński z kl. IIIb.

 Klasa III d z wychowawczynią Anną Podhorodecką- Nurkowską.

Dzień Świętego Patryka
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Kontrole

na działkach
Na początku kwietnia policjanci z Komendy 
Powiatowej Policji w Kamieniu Pomorskim wraz 
z Prezesem Rodzinnych Ogrodów Działkowych 
i Strażą Miejską przeprowadzili kontrole rejonu 
działek. Działania te ukierunkowane były na 
ujawnienie rodzin z małoletnimi dziećmi zamiesz-
kującymi w altankach na terenie ogrodów.

Akcja ta związana była z doniesieniami 
z terenu województwa zachodniopomorskiego, 
z których wynika, że źle jest sprawowana opieka 
nad małoletnimi dziećmi w rodzinach zamieszku-
jących na działkach. By zapobiec temu zjawisku 
na terenie powiatu kamieńskiego zorganizowa-
no wspólne działania zaprzyjaźnionych służb. 
Na szczęście podczas kilkugodzinnych  kontroli 
nie ujawniono żadnej rodziny z dziećmi, która 
mieszkałaby na terenie działek. Funkcjonariusze 
zapowiadają więcej tego typu akcji. 

Sierż. Marta Szołtun

Breloczki z chipem
Kamieńscy policjanci ostrzegają przed oszustami, 
którzy w nowy sposób wykorzystują łatwo-
wierność swoich ofiar. Przestępcy pojawiają się 
szczególnie w okolicy parkingów, stacji paliw i 
pod pozorem akcji promocyjnej rozdają breloczki 
do kluczy. Ten wyglądający niewinnie przedmiot 
kryje w sobie chip, który umożliwia śledzenie 
potencjalnych ofiar. Przestępcy podążają za po-
siadaczem breloka do miejsca jego zamieszkania, 
wiedzą dokładnie gdzie dana osoba przebywa. 
Gdy mają pewność, że nie ma jej w domu doko-
nują włamania. 

Funkcjonariusze apelują, aby pod żadnym 
pozorem nie przyjmować tego typu prezentów, 
a o podejrzanym zachowaniu nieznajomych osób 
informować policję.

Sierż. Marta Szołtun

Filip Szyszkowski urodził się w grudniu 1991r. 
Szkołę Podstawową w Międzyzdrojach ukończył 
w roku 2004, a jego pierwszą wychowawczynią 
i nauczycielką języka polskiego była ś.p. Wanda 
Czyżak. Filip - uczeń i wychowanek Gimnazjum 
nr 1 w Międzyzdrojach - swoje pierwsze szlify 
literackie szkolił pod okiem p.  Doroty Jaroszew-
skiej. Obecnie jest studentem filozofii na Uniwer-
sytecie im. A. Mickiewicza w 
Poznaniu. 

Filip już od najmłod-
szych lat „chwytał za pióro”. 
Jest zdobywcą kilku nagród 
literackich, m.in. IV miejsca 
w konkursie Złote Pióro 
Głosu Szczecińskiego oraz 
wyróżnienia na Przeglądzie 
Dziecięcej i Młodzieżowej 
Twórczości Literackiej Lipa 
2009. Inspirowany jest Nie-
tzchem, Cioranem i Lovecra-
ftem. Twórca kilku projektów muzycznych, m.in. 
darkambientowego 21 Gramms. 

Swoją pierwszą książkę p.t. „Bezkształt” opu-
blikował w roku 2011. „Bezkształt” to zbiór opo-
wiadań o wielu społecznościach. Książka trudna, 
hermetyczna, nieprzystępna i prowokująca do 
myślenia. Początkujący pisarz zaskoczył recenzen-
tów, którzy wypowiadali się o debiucie pisarskim 
Filipa jako „kawał dobrej, ambitnej literatury”.  

Obecnie Filip pracuje nad wydaniem kolejnej 
książki, która będzie zbiorem opowiadań – tym 
razem nieco lżejszych w odbiorze dla czytelnika. 
Pojawi się w niej jedna powieść w odcinkach 
oraz dwa teksty dotychczas nieopublikowane. 
Dodatkowo: wydana już w wersji elektronicznej  
„Izolacja” i napisana na nowo „Matka” z pierwszej 
książki.  

Filip postanowił, że nie będzie korzystał z usług 
wydawnictw. Chciałby wspólnie zebrać pieniądze 
na indywidualny druk i wydać książkę dzięki tzw. 
finansowaniu społecznościowemu. 

Szczegółowe informacje podane są na stronie 
wspieramkulture.pl pod adresem:  http://wspie-

ramkulture.pl/projekt/196-Druga-ksiazka-Filipa-
Szyszkowskiego.

Jak to działa? Filip ma około sześćdziesięciu dni 
na zebranie określonej kwoty. Wpłacając na konto 
projektu odpowiednie środki kupujesz towar, 
który otrzymasz jeżeli docelowa ilość pieniędzy 
zostanie zebrana. Jeżeli Filipowi się nie uda to 
pieniądze wracają do ciebie a ty dostajesz e-booka 

– za same dobre chęci. 
Jeżeli pieniądze nie zostaną 

zebrane to Filip wyda tylko wersję 
komputerową w formacie pdf, 
która będzie do kupienia za nie-
dużą kwotę. 

Co będzie treścią książki?
Po raz kolejny mamy do czynie-

nia z prozą niełatwą, raczej smutną 
i skłaniającą do przemyśleń. Jeżeli 
ktoś celuje w „Pięćdziesiąt twarzy 
Greya” może nie będzie zachwy-
cony. „II” - bo tak będzie nazywać 

się książka – to raczej lektura dla miłośników 
Stephena Kinga. 

Teksty nasycone są odniesieniami do utworów 
muzycznych, którymi inspirował się Filip. 

Jak mówi sam autor: 
 „Te słowa powstawały bardzo długi czas. Czy-

tając pierwszą część „Defibrylacji” czuję pewien 
brak nadziei, jakby zrezygnowanie. Część druga 
i trzecia - pisane już teraz – są bardziej psycho-
deliczne ale i zarazem zabawne. Ożywcze – to za 
duże słowo, ale jest w tym jakaś chęć. 

Postanowiłem, że to jest już ten czas by wydać 
te teksty. Niedługo i ja i one się zestarzeją. Nie chcę 
czytać ich z obrzydzeniem.”

Szanowni Państwo, 
Wspierajmy naszych międzyzdrojskich twór-

ców!  Gorąco zachęcamy do czynnego i aktywne-
go wsparcia Filipa. Pomóżmy Filipowi w wydaniu 
jego książki. Jest bowiem międzyzdrojaninem i, 
jak sam mówi: „nigdzie nie jest mi lepiej jak tutaj 
w Międzyzdrojach”.   

Anetta Czyżak
Kierownik Referatu i Współpracy z Zagranicą 

W dniu 23 marca br. została rozegrana ostatnia, 14. 
kolejka Międzyzdrojskiej Amatorskiej Ligi Futsal-u 
organizowanej przez Szkołę Podstawową nr 1 w 
Międzyzdrojach. Tuż po zakończeniu spotkań 14. 
kolejki nastąpiło uroczyste wręczenie nagród dla 
trzech najlepszych drużyn rozgrywek III Edycji 
MALF. Podczas ceremonii swoją obecnością 
zaszczyciła nas Katarzyna Kutereba-Gnitecka 
– Zastępca Burmistrza Międzyzdrojów, która wrę-
czała nagrody najlepszym zespołom. 

Mistrzem III Edycji MALF została po raz drugi z 
rzędu drużyna FALI Międzyzdroje. Drugie miejsce 
wywalczył KLIF zaś trzecia lokata przypadła dru-
żynie SP LEŚNIK OLDBOY. Najlepszym strzelcem 
oraz zawodnikiem III Edycji MALF został Ernest 
Paszek (Fala), który strzelił łącznie 24 bramki. Naj-
lepszym bramkarzem został Konrad Kołakowski 
(Przytór Team).

Klasyfikacja końcowa:
1. Fala    – 38 pkt.
2. Klif    – 34 pkt.
3. SP Leśnik Oldboy  – 28 pkt.
4. UKS Orliki   – 18 pkt.
5. Leśnik   – 16 pkt.

6. Markel Team   – 12 pkt.
7. Przytór Team   – 12 pkt.
8. Red Devils Kino Eva  – 7 pkt.
 
Organizatorzy pragną podziękować wszyst-

kim sponsorom za wsparcie rozgrywek, a przede 
wszystkim: p. Leszkowi 
Doroszowi Burmistrzo-
wi Międzyzdrojów, Dy-
rekcji Hotelu „Amber 
Baltic” oraz p. Jurkowi 
Nowakowi Cafe Piz-
za Virgo. Osobne po-
dziękowania należą się 
wszystkim zawodni-
kom za wspaniałą rywa-
lizację sportową oraz 
dostarczone emocje. 
Kibicom dziękujemy 
za gorący doping. Na-
tomiast sędziom czyli 
Lucjanowi Szeferowi, 
Januszowi Kleinowi 
oraz Markowi Szymań-
skiemu dziękujemy za 

wytrwałość oraz profesjonalną obsługę. Już teraz 
zapraszamy wszystkie chętne drużyny do IV edycji 
Międzyzdrojskiej Amatorskiej Ligi Futsal-u, która 
rozpocznie się jesienią tego roku.

Rafał Błocian
Szkoła Podstawowa nr 1

Uwaga: oszuści!

Podsumowanie Międzyzdrojskiej Amatorskiej Ligi Futsal-u

MŁODY  PISARZ  Z  MIĘDZYZDROJÓW
W ramach wsparcia i promocji naszych lokalnych twórców pragniemy przedstawić sylwetkę 
młodego międzyzdrojskiego pisarza Filipa Szyszkowskiego. 

„Fala” – wręczanie nagród
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UKS Chrobry 

– wyniki zawodów
10 marca br.  w hali sportowej w Wielgowie 
(Szczecin) rozegrano III Wojewódzki Turniej 
Klasyfikacyjny Młodzików i Skrzatów. Oczywi-
ście na tych zawodach nie zabrakło reprezen-
tantów naszego klubu. 

Wyniki: 
Kategoria Młodziczek: 
3. miejsce – Weronika Zygan, 
5. miejsce – Agatka Konicka, 
10. miejsce – Joanna Wilczek. 
Kategoria Młodzików: 
13. miejsce – Mateusz Wolny. 
Kategoria Skrzatek: 
2. miejsce – Aurelia Burza. 
Kategoria Skrzatów: 
4. miejsce -  Michał Wandachowicz, 
10. miejsce – Piotrek Sołtysiak.

24 marca br. w Tczewie odbył się Turniej o 
Puchar PZTS i Przeglądu Sportowego, w którym 
rywalizowali pingpongiści urodzeni w 2002 
roku i młodsi. Nasz klub reprezentowała Agatka 
Konicka, która zapewniła sobie awans do tego 
turnieju poprzez wywalczenie pierwszej pozycji 
w kategorii żaczek w woj. zachodniopomorskim. 
Ostatecznie Agatka zajęła 27. miejsce na 48 
startujących zawodniczek. Gdyby nie choroba, 
która zaatakowała naszą zawodniczkę tuż przed 
zawodami  to pewnie znalazłaby się w pierwszej 
dwudziestce turnieju.

W połowie marca swoje rozgrywki ligowe 
zakończyli zawodnicy grający na co dzień w dru-
giej, trzeciej i czwartej lidze. Zespół drugoligowy 
w składzie: Robert Błażeniuk, Ireneusz Miklis, 
Michał Kluczyński oraz Zdzisław Wandachowicz, 
nie zdołał awansować do wyższej ligi. W barażu 
o wejście do pierwszej ligi nasz zespół uległ 
dwukrotnie zespołowi KS Krotosz Krotoszyn i tym 
samym pozostał w drugiej lidze. Zawodnicy grają-
cy w trzeciej lidze w składzie: Piotr Kornel, Dariusz 
Wiśniewski, Paweł Mazuryk oraz Adam Woźniak, 
zakończyli zmagania ligowe na czwartym miejscu. 
Zespół trzecioligowy w składzie: Paulina Komisar-
ska, Rafał Banach, Łukasz Borkowicz, Aleksander 
Banachowicz oraz Grzesiek Muth, otarł się o awans 
do trzeciej ligi zajmując w końcowej klasyfikacji 
wysokie trzecie miejsce w tabeli.

Rafał Błocian
UKS Chrobry Międzyzdroje

UKS CHROBRY MIĘDZYZDROJE - GKTS 
GDAŃSK  7:3

W sobotę 16 marca br. zawodniczki Chro-
brego pewnie wygrały (7:3) spotkanie 15. 
kolejki I Ligi kobiet tenisa stołowego. Mecz, 
rozegrany w Międzyzdrojach, trwał prawie trzy 
godziny i nie należał do najłatwiejszych. W dru-
żynie z Gdańska wystąpiły znakomicie dyspono-
wane juniorki, które w rankingach 
ogólnopolskich są bardzo wysoko 
notowane. Nasz zespół wystąpił w 
składzie: Sylwia Wandachowicz, Ad-
riana Kołaszewska, Sylwia Składanek, 
Marta Smętek oraz Anna Zielińska.

MRKS GDAŃSK – UKS CHRO-
BRY MIĘDZYZDROJE  7:3

Spotkanie 16. kolejki odbyło się 
13 kwietnia br. w Gdańsku z tamtej-
szym MRKS-em. Nasze zawodniczki 
nie poradziły sobie w tym dniu z 
lepiej dysponowanymi tenisistkami z 
Gdańska i w końcowym rezultacie uległy (7:3). Wy-
jazdowe spotkanie nie należało do najłatwiejszych 
ze względu na wyrównany poziom obu zespołów. 
Po tym spotkaniu MRKS zajmował trzecią lokatę ze 
stratą pięciu punktów do „Chrobrego”. 

UKS CHROBRY MIĘDZYZDROJE – GLKS 
NADARZYN  9:1

W niedzielę, 14 kwietnia br. „Chrobry” podej-
mował we własnej hali drużynę GLKS Nadarzyn. 
Spotkanie 10. kolejki (zaległe) przebiegało bardzo 
szybko i pod dyktando zawodniczek z Międzyz-
drojów, które zwyciężyły wysoko wynikiem (9:1). 
Pewne zwycięstwo ligowe umocniło nasz zespół 

na drugim miej-
scu w tabeli z 
dorobkiem 29 
punktów. Do li-
dera rozgrywek 
IKTS Noteć Ino-
wrocław nasz 
z e s p ó ł  t r a c i 
zaledwie dwa 
punkty. Po tym 
z w y c i ę s t w i e 
z a w o d n i c z k i 
z Międzyzdro-

jów zapewniły sobie awans do baraży o wejście do 
Ekstraklasy Kobiet. Spotkania barażowe zostaną 
rozegrane z połowie maja tego roku.

Rafał Błocian
UKS Chrobry Międzyzdroje

Wystartowali w Biegu 
Gryfitów 
W dniu 13 kwietnia br. podczas 42. Biegu Gryfitów w Pyrzycach 
wystartowała grupa młodych biegaczy sekcji lekkoatletycznej UKS 
„Chrobry” Międzyzdroje. Dzieci rywalizowały w następujących 
kategoriach wiekowych: klasy I-II na dystansie 400m, klasy III-IV 
dystans 600m, klasy IV-VI dystans 800m. Trasy przygotowane przez 
organizatorów były bardzo trudne ze względu na błotnisty teren.

Najlepiej wystartował Marcel Paluch (klasa II), który zajął piąte 
miejsce w swojej kategorii wiekowej. Pozostałe dzieci również wy-
padły bardzo dobrze kończąc bieg na czołowych lokatach. Wśród 
młodych biegaczy, którzy wystartowały w Pyrzycach byli: Miłosz 
Kuryłowicz, Julian Ganschow, Krystian Łata, Milena Jabłońska, Julia 
Karpeta, Konrad Dubako, Kamil Dwornik, Dawid Stasiak oraz Kamil 
Karmowski. 

Rafał Błocian
Sekcja LA UKS „Chrobry” 

W sobotę 23 marca br. w miejscowości Kalisz 
Pomorski odbyły się „Mistrzostwa Polski Północnej 
Polskiej Federacji Kyokushin Karate”.  W mistrzo-
stwach udział wzięło 150 
zawodników z 18 ośrod-
ków. Organizatorem tur-
nieju był Klub Karate w 
Kaliszu Pomorskim.       

Uczestniczyła w nich 
również grupa zawodni-
ków naszego Międzyz-
drojskiego Klubu Sporto-
wego Bushido – Dominik 
SAWICKI, zajmując IV 
miejsce w kumite junio-
rów 15-16 lat w kategorii 
powyżej 75 kg i V miejsce 
w kata do 16 lat, Dariusz 
GWÓŹDŹ  -zajmując VIII 
miejsce w kata juniorów 
do 16 lat oraz Dariusz 
MIODOŃSKI  -  w kategorii senior do 80 kg bez 
miejsca medalowego.

Jedną z najbardziej widowiskowych walk 
turnieju stoczył Dominik SAWICKI, który pierwszą 
walkę wygrał przez ipon w 15. sekundzie. Ostatnią 

walkę przegrał, ale dopiero w trzeciej dogrywce.  
Andrzej Sawicki

Rozgrywki I Ligi Kobiet Tenisa Stołowego

Mistrzostwa Polski Karate
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INFORMACJE, OGŁOSZENIA

Nieruchomości gminne przeznaczone do sprzedaży
Zapraszamy wszystkich zainteresowanych 

do nabywania nieruchomości położonych na terenie gminy Międzyzdroje.

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, stanowiąca działkę  

nr 8/1 o powierzchni 4.759 m²,  
7. Nieruchomość niezabudowaną położoną 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.miedzyz-
droje.pl lub w dziale Referatu Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa  Urzędu Miejskiego 
w Międzyzdrojach pok. nr 18, numer telefonu  91 32 756 66                                  Edyta Konarzewska

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 metra-
żach - 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 warun-
ków 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

Rozlicz podatek!
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 dniu 
29 kwietnia 2013 r. w godzinach od 9:00 do 14:30  
po raz ostatni pełnić będą dyżur w dodatkowych 
punktach przyjmowania zeznań w siedzibach 
Urzędów  Miast: Golczewo, Międzyzdroje, i Wolin.

Naczelnik Urzędu Skarbowego 
w Kamieniu Pomorskim 

Opłata targowa
W związku ze zbliżającym się okresem se-
zonu letniego, pragniemy zwrócić uwagę 
przedsiębiorców dokonujących lub zamierza-
jących 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.mie-
dzyzdroje.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 stawek 
kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2013r.  

Andżelika Przygodzka
Działalność Gospodarcza

Podatki i op³aty lokalne

Wznowienie działalności 
gospodarczej
Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom przedsię-
biorców, ustawodawca przewidział wznowienie 
działalności gospodarczej z dużym wyprzedze-
niem. W celu usprawnienia  wznawiania Państwa 
działalności, zachęcamy do skorzystania z takiej 
możliwości. Rozkładając w czasie, przygotowania 
do zbliżającego się sezonu, unikniemy spiętrzenia 
prac, co spowoduje, że sprawy będą załatwiane 
na bieżąco.                                        Marzena Paluch 

Inspektor ds. Działalności Gospodarczej

Usługi  turystyczne
Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o usłu-
gach turystycznych (Dz.U. z 2004r.  nr 223 poz. 2268 
ze zm.) przedsiębiorcy zamierzający świadczyć 
usługi hotelarskie  (tj. wynajem pokoi gościnnych, 
apartamentów) obowiązani są do zgłoszenia dane-
go 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


