
EGZEMPLARZ BEZPŁATNYNR   1  -   LUTY 2009 R.NR 5 (51) maj 2013 r.

Ukwiecone 
Międzyzdroje
Wiosna przyśpieszyła odrabiając zale-
głości. Jednak przedłużająca się zima 
przesunęła prace przygotowawcze 
„Zielonej Brygady” o około 6 tygodni. 
Odczuli ją również ogrodnicy, odczuły 
rośliny.

Obecnie największym zmartwieniem 
Anidy Kostrzewy i jej zespołu, jest jak 
najszybsze wysadzenie 46.446 sztuk 
roślin, aby zdążyć z przygotowaniem 
rabat kwiatowych na 18. Festiwal 
Gwiazd, który tradycyjnie odbędzie się 
na początu lipca. 

Trzymajmy kciuki za „Zieloną Bryga-
dę”, która dwoi się, aby Międzyzdroje  
w sezonie były w pełnej (kwietnej) 
krasie. 

Redakcja
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aktualności

Nowe centrum stomatologii
Już w sobotę 29 czerwca br. będzie miało miejsce uro-
czyste otwarcie nowego centrum stomatologicznego 
DEntaRaMa  w Międzyzdrojach. Przychodnia znajdo-
wać się będzie na parterze w Pasażu pod Gryfem. 

Zaczynamy od „białego weekendu ortodontycznego”. 
Serdecznie zapraszamy 29 - 30 czerwca w godzinach 
13-18 wszystkich rodziców z dziećmi ze szkół pod-
stawowych na bezpłatne konsultacje ortodontyczne. 
Będzie można dowiedzieć się czy nasza pociecha ma 
wadę zgryzu i co można z tym zrobić. Miła atmosfera  
i małe podarunki z pewnością przekonają dzieci do leka-

rza ortodonty  
i  stomatolo-
g a .  J u ż  w e 
wrześniu, po 
p o w r o c i e  
z wakacji, pla-
nujemy kolej-
ny weekend 
dla młodzieży 
szkół gimna-
zjalnych.

O d  p o -
czątku istnienia  naszym głównym celem jest kom-
pleksowe leczenie ortodontyczne, stomatologiczne, 
protetyczne, chirurgiczno-stomatologiczne i periodon-
tologiczne. Stale inwestujemy w najnowsze technologie  
i dostosowujemy gabinety do aktualnie panujących stan-
dardów by móc zaoferować pacjentom metody leczenia 
stosowane w wiodących ośrodkach na całym świecie. Wyko-
rzystujemy materiały gwarantujące najwyższą jakość usług 
i trwałe efekty leczenia. Poprzez indywidualne podejście do 
każdego pacjenta i dzięki wieloletniemu doświadczeniu, 
potrafimy sprostać nawet najtrudniejszym przypadkom  
i ugryziemy każdy problem. 

DEntaRaMa  Pasaż pod Gryfem tel.669 006 666

W piątkowy wieczór 17 maja Wyrób Kabare-
topodobny (sekcja MDK Międzyzdroje) zagrał 
dla swojej publiczności przedstawienie oparte 
na własnych tekstach 
pt. „Matriarchat”. Była 
to opowieść o tym, 
co by było, gdyby 
w Międzyzdrojach 
otwarto taki sklep na 
jaki odważyli się Fran-
cuzi - twórcy portalu 
randkowego Adop-
teUnMec. Stworzyli 
oni sklep objazdowy, 
w którym… kobiety 
mogą „kupić” mężczy-
znę na rendez-vous.

Mężczyźni stoją w witrynach sklepowych, 
mają swoje opisy na wieszakach, można z nimi 
porozmawiać, zrobić sobie zdjęcie, a jak się 
któryś spodoba - wrzucić do koszyka i uiścić 
opłatę w kasie. Międzyzdrojskiej wersji sklepu 
daliśmy nazwę „Matriarchat”, a w witrynach 
poustawialiśmy: Filozofa, Disco-polo idola, 
Romantyka i Polityka. 

Skład grupy to aż siedmioro pierwszo-
klasistów z międzyzdrojskiego gimnazjum: 
Olimpia Kastrau, Milena Kuryłowicz, Alicja 
Kraszczyńska, Julia Mularczuk, Robert Nawe, 
Jagoda Lewandowska, Kamila Piotrowska, 
jedna trzecioklasistka - Justyna Sidoruk oraz 
jedyna licealistka (oddana grupie nawet 
po ukończeniu gimnazjum) - Sandra Czyż. 
Publiczność była pod wrażeniem młodych 
aktorów, którzy podołali trudnym tekstom, 

zagrali przekonująco dorosłych ludzi, szcze-
gólnie, że cztery dziewczyny musiały odegrać 
męskie role. 

Zaznaczam, że to przedstawienie było 
satyrą i miało wyśmiać sprowadzanie wszyst-
kiego we współczesnym świecie do transakcji 
handlowej. Przy okazji dziękuję panu Zbysz-
kowi za wspaniałe odegranie roli oburzonego 
poruszaną tematyką widza. Świadoma, że 
takie osoby zawsze się znajdą, wolałam sama 
wywołać temat na początku, by mieć pretekst 
do wyjaśnienia „co autor miał na myśli”. Wielu 
obecnych na sali nabrało się na tę awanturę  
z trzaskaniem drzwiami. A my mieliśmy mnó-
stwo frajdy z tej prowokacji. 

Dziękuję MDK za pomoc przy scenografii. 
Bez niej występ nie miałby takiej oprawy. 
Zapraszamy Państwa na kolejne spotkania  
z naszym kabaretem!

Dorota Sielewicz
Opiekun grupy

Urząd Skarbowy w Kamieniu 
Pomorskim zaprasza na spotkanie

„karta podatkowa – zryczałtowana  
forma opodatkowania podatkiem  

dochodowym działalności gospodarczej”

Pracownicy Urzędu Skarbowego w Kamieniu 
Pomorskim zaprezentują i omówią: 
•  wybrane zagadnienia dotyczące 
 opodatkowania w formie karty podatkowej 
•  obowiązki dotyczące instalowania  kas 
 rejestrujących
Szkolenie odbędzie się w dniu 4 czerwca 2013 r.  
(wtorek) o godz. 1600 w sali konferencyjnej Urzędu 
Miejskiego w Międzyzdrojach.

Serdecznie zapraszamy!

Pierwszą  inwestycją jest budowa zejścia na 
plażę z pochylnią dla osób niepełnosprawnych 
przy Promenadzie Gwiazd, w pobliżu hotelu 
Amber Baltic. Dotychczas przy międzyzdrojskiej 
promenadzie znajdowało się jedno zejście na 
plażę dla osób niepełnosprawnych przy ul. Cichej. 
Realizowany projekt obejmuje: wykonanie platfor-
my dla niepełnosprawnych wraz z oświetleniem. 
Wykonawcą projektu jest Przedsiębiorstwo Robót 
Mostowych Mostar Sp. z o.o. ze Stargardu Szcze-
cińskiego. Wartość całego projektu to 1 019 539,13 
zł, z tego 593 516,12 zł pochodzi ze środków Unii 
Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu 
Rybackiego – Program Operacyjny ,,Ryby”. Gmina 
złożyła wniosek na dofinansowanie tego projektu 
dzięki przynależności do Lokalnej Grupy Rybackiej 
,,Zalew Szczeciński”. 

Drugą inwestycją jest urządzenie placu zabaw 
wraz z zagospodarowaniem terenów zielonych i 
montażem elementów małej architektury przy ul. 
Gryfa Pomorskiego i ul. Spokojnej. Wartość całego 
projektu wynosi 140 220,00 zł, z czego 100 000,00 
zł stanowi dofinansowanie ze środków Unii 
Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu 
Rybackiego – Program Operacyjny ,,Ryby”, Lokalnej 
Grupy Rybackiej ,,Zalew Szczeciński”. Przygoto-
wanie tego terenu pod inwestycję obejmowało 
prace rozbiórkowe, przygotowanie nawierzchni, 
usunięcie starych nasadzeń, min.: wycięcie topoli 
białej, która zagrażała bezpieczeństwu mienia 

i osób przebywających w pobliżu. Drzewo zo-
stało usunięte w oparciu o decyzję Starostwa 
Powiatowego w Kamieniu Pomorskim, zgodnie z 
obowiązującymi przepisami. W ramach projektu 
na tej działce wykonany zostanie  plac zabaw, 
remont i utwardzenie nawierzchni. Powstaną 
chodniki,  zainstalowane zostaną elementy małej 
architektury – ławki, stojaki dla rowerów, kosze na 

Świat według Wyrobu Kabaretopodobnego

Wszystko można kupić?

WIOSENNE INWESTYCJE 
tegoroczna wiosna zaowocowała trzema inwestycjami, które realizuje  Referat  
infrastruktury technicznej i inwestycji uM w Międzyzdrojach. 

śmieci, ogrodzenie, wykonane zostaną trawniki i 
nasadzenia zieleni. 

Termin zakończenia  tych dwóch inwestycji jest 
planowany w czerwcu 2013 roku. 

Na terenie miasta rozpoczęto II etap przebu-
dowy i remontu drogi gminnej - ulicy Polnej wraz 
z remontem i przebudową sieci wodociągowej, 
kanalizacji deszczowej i sanitarnej, kanalizacji 
teletechnicznej i linii kablowej oraz wymianą 
lamp oświetleniowych. Projekt realizuje, po 

rozstrzygniętym przetargu, Konsorcjum firm: 
ELBUD ze Szczecina oraz Przedsiębiorstwo Usług 
Inżynieryjno – Budowlanych ELJOT także ze Szcze-
cina. Wartość inwestycji wynosi 3 860 625,00 zł, 
z czego 1 441 040,00 zł pochodzi z Narodowego 
Programu Przebudowy Dróg Lokalnych, ,,Etap 
II Bezpieczeństwo, dostępność, rozwój”.  Prace 
zostaną zakończone w październiku 2013 roku. 

Ponadto od wiosny do jesieni wykonywane 
są remonty cząstkowe nawierzchni dróg i ulic  na 
terenie całej gminy. Roboty te, o wartości 54 612,00 
zł, wykonuje Z.U.H. Roboty Ziemne, Drogowe, 
Ogólnobudowlane Zdzisław Książek z Kamienia 
Pomorskiego.  

Powyższe inwestycje przyczynią się do zwięk-
szenia bezpieczeństwa, komfortu mieszkańców  
i turystów oraz do poprawy estetyki naszego miasta.

Referat Promocji i Współpracy z Zagranicą 
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wyDaRzEnia

Wirtualny 
Kącik Twórców
Są wśród mieszkańców Gminy Międzyzdroje 
twórcy – poeci, pisarze, malarze, rzeźbiarze, foto-
graficy,  którzy tworzą  dzieła nie mając możliwości 
udostępniania  i ich  prezentacji  szerszemu gronu 
publiczności. Chcielibyśmy stworzyć taką możliwo-
ści i na stałe udostępnić Państwu platformę inter-
netową na stronie miejskiej www.miedzyzdroje.
pl pod nazwą  „Kącik Międzyzdrojskich Twórców”. 

Każdy zainteresowany prezentowaniem  
i udostępnianiem owoców swojej twórczości na 
stronie miejskiej proszony jest o przesyłanie tekstu 
wierszy, zdjęć swoich prac np. rzeźby czy obrazu 
drogą e-mailową na adres: um@miedzyzdroje.pl.

Zachęcamy do skorzystania z nowej możliwości 
prezentacji swoich dzieł!

Uprzejmie prosimy o zapoznanie się z regu-
laminem udostępniania platformy internetowej 
www.miedzyzdroje.pl/kacikmiedzyzdrojskich-
tworcow.

Anetta Czyżak
Kierownik Referatu Promocji 

i Współpracy z Zagranicą

cześć Jej Pamięci !

Krystyna Dębiec urodziła się w Warszawie w dniu 
25 sierpnia 1928 r., w rodzinie nauczycielskiej. Jej 
dziadek Karol Ludwik Lorentz był właścicielem 
Gimnazjum Męskiego, a ciotki prowadziły pry-
watną szkołę, do której uczęszczała. Maturę zdała 
na tajnych kompletach w czasie okupacji. Podczas 
wojny wstąpiła do Armii Krajowej. Była w samo-
dzielnym oddziale „Bełta” w rejonie  Śródmieścia, 
w stopniu szeregowca w poczcie polowej.

Po kapitulacji Warszawy była wywieziona przez 
Niemców  do obozów jenieckich: ŁAMBINOWICE 
(Śląsk), Muhlerberg (Saksonia), HARTMANS-
DORF (Altenberg), BAB SUZA  (Turyngia). Oswo-
bodzona  przez  Armię  Amerykańską  w dniu 12 
kwietnia 1945 r. 

Jako żołnierz została wcielona do Brygady 
Spadochronowej na terenie Niemiec. Po wojnie 
wyjechała do Anglii.

Zdemobilizowana  z wojska, z tęsknoty za 
rodziną i krajem, wróciła do Polski w  październiku  
1948 r. - do mamy  Zofii Lisowskiej do Międzyz-
drojów.

Podjęła pracę jako sekretarz w Stronnictwie 
Demokratycznym w 1951 r. w Gliwicach, została 
przeniesiona  do Koszalina, gdzie również praco-
wała w Stronnictwie Demokratycznym do 1954 
roku.  W  Koszalinie przebywała do 1968 roku, 
pracując między innymi w Wojewódzkiej Radzie 
Narodowej.

Po tym okresie przeprowadziła się do Międzyz-
drojów. Podjęła pracę w Przedsiębiorstwie Poło-
wów Dalekomorskich i Usług Rybackich  „Odra”  
w Świnoujściu, gdzie przepracowała 17 lat, do 
chwili przejścia na emeryturę. 

Była żołnierzem AK
w dniu 10 maja 2013 roku odeszła od nas śp. krystyna Dębiec, osoba wyjątkowa, która całe 
swoje życie poświeciła ojczyźnie i dużą jego cześć Międzyzdrojom. Prezydent RP lech kaczyński, 
będąc z wizytą w Międzyzdrojach 14 października 2008 roku, odznaczył krystynę Dębiec złotym 
krzyżem zasługi.

Będąc w dalszym ciągu aktywna zawodowo 
podjęła pracę na pół etatu w Urzędzie Miasta  
i Gminy w Międzyzdrojach.

Przez wiele lat po powrocie z Anglii, w okresie 
Polski Ludowej  i stanu wojennego była obser-
wowana, śledzona, przesłuchiwania, zastraszana 
internowaniem lub aresztowaniem przez Urząd 
Bezpieczeństwa. 

Działała również w strukturach „Solidarności”. 
Po 1989 roku działała w komisjach Urzędu Miasta 
w Międzyzdrojach, biurze poselskim Unii Wolności.

Była cały czas aktywna i energiczna, kochała 
Międzyzdroje, pracowała społecznie do chwili 
swojej choroby.

Odznaczona Krzyżem Powstańczym  za obronę 
Warszawy, Złotym Krzyżem Zasługi awansowana 
do stopnia porucznika w stanie spoczynku.

Zostanie zawsze w pamięci córek, wnuków, 
prawnuków, rodziny i przyjaciół.

tekst: Iwona Małolepszy - córka
                    fot.: Magdalena Young - wnuczka

3 maja br. odbyła się uroczysta XXXIX Sesja 
Rady Miejskiej, podczas której upamiętniono 
222. rocznicę Konstytucji 3 Maja, odczytaniem 
fragmentu Koncertu Jankiela opisanego w XII 
księdze „Pana Tadeusza” pt. „Kochajmy się!”  
w wykonaniu Andrzeja Mleczki. W dalszej części 
obchodów rocznicy prof. dr hab. Kazimierz Ko-
złowski z Uniwersytetu Szczecińskiego wygłosił 
wykład „Konstytucja 3 Maja w perspektywie 
XXI wieku.

W drugiej części uroczystej Sesji nadano tytuł 
„Honorowy Obywatel Międzyzdroje” prof. Adamo-
wi Myjakowi Rektorowi Akademii Sztuk Pięknych 
w Warszawie, rzeźbiarzowi autorowi odcisków 
dłoni 137 osób i kilku oryginalnych pomników,  
w Alei Gwiazd przy międzyzdrojskiej promenadzie,  
upamiętniających wielkie osobowości polskiej 
sztuki i ich dokonania. 

Adam Myjak od 18 lat jest współtwórcą klimatu 
artystycznego Wakacyjnego Festiwalu Gwiazd, 
Jego dziełem jest promenada Gwiazd, nietypo-
wa nawet w skali światowej aleja, która utrwala  
w brązie nie tylko odciski dłoni i linii papilarnych 
artysty, ale również jego autograf. 

Adam Myjak przyszedł na świat 3 stycznia  
1947 r. w Starym Sączu, dzieciństwo spędził po-
czątkowo w Częstochowie później w Sandomie-
rzu. W 1971 r. otrzymał dyplom z wyróżnieniem 

na Wydziale Rzeźby Akademii Sztuk Pięknych  
w Warszawie.

Pierwsze sukcesy artystyczne zaczął odnosić już 
w czasach studenckich. Otrzymał wówczas m.in. 
pierwszą nagrodę za najlepszą pracę studentów 
Warszawy 1967 r. w kategorii rzeźba i trzecią 
nagrodę w ogólnopolskim konkursie na dzieło 
plastyczne o tematyce kopernikowskiej.

Po studiach związał się z ruchem Nowej 
Figuracji, charakteryzującej się antyestetyzmem 
oraz nawiązaniami do realizmu. W latach 70. był 
redaktorem graficznym miesięcznika literackiego 
młodych „Nowy Wyraz”, powołanego do życia  
w celu promowania pokolenia młodych artystów 
i literatów.

Charakterystyczny dla twórczości Adama My-
jaka motyw głowy pojawił się już w początkowym 
okresie jego twórczości. Ten przedmiot twórczych 
zainteresowań rzeźbiarz przekształcał przez lata  
i poddawał różnym stylistycznym zabiegom. 

Tytuł profesora zwyczajnego otrzymał  
w 1990 r. Czterokrotnie wybierany na stanowisko 
rektora warszawskiej ASP (w latach: 1990,1996, 
1999, 2012).

Powstanie Alei Gwiazd związane jest z rokiem, 
1996 kiedy to podczas Wakacyjnego Festiwalu 
Gwiazd pierwsi polscy aktorzy odcisnęli swoje 
dłonie w pamiątkowych płytach autorstwa  

prof. Adama Myjaka i odtąd pierwsze lipcowe dni  
w Międzyzdrojach wszystkim nam kojarzą się nie 
tylko ze słońcem i wypoczynkiem.

„Odciski dłoni, które pozostawili znani aktorzy  
i twórcy kultury, nawiązują kontakt z dłońmi tysię-
cy innych ludzi. Tworzy się pewien rytuał. Każdy 
pragnie dotknąć śladu utrwalonego w brązie. Na 
sekundę spotykają się dwie dłonie. Myślę, że jest to 
ważne dla obu stron”- powiedział autor odcisków 
w brązie prof. Adam Myjak.

Adam Myjak jest też autorem i kuratorem wy-
staw organizowanych w Muzeum Przyrodniczym 
w Międzyzdrojach podczas Wakacyjnego Festi-
walu Gwiazd. Są to prezentacje najwybitniejszych 
polskich artystów: malarzy, grafików i rzeźbiarzy.  
W 1998 roku podczas festiwalu prezentowane były 
jego własne prace.

Prof. Adam Myjak, wywarł niepodważalny 
wpływ na życie lokalnej społeczności, a w szcze-
gólności przyczynił się do wzrostu promocji Mię-
dzyzdrojów i rozwoju kulturalnego naszej Gminy.

Jan Magda
Przewodniczący Rady Miejskiej

Adam Myjak Honorowym Obywatelem Miasta
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hiStoRia, wiEści zE świata

Obowiązkiem każdego turysty – wczasowicza 
było posiadanie zezwolenia ze stałego miejsca 
zamieszkania na tymczasowe przebywanie w 
pasie przygranicznym. Zarządzenia te spowodo-
wały niepowetowaną stratę w zagospodarowaniu 
tych ziem. Sporo obywateli było zmuszonych do 
opuszczenia w ciągu trzech dni już zamieszkałych 
terenów. Zwłaszcza w Świnoujściu uwidoczniły 
się odpływy osadników, którzy nie otrzymali ze-
zwolenia na dalsze zamieszkanie na tym terenie. 

Wójt Jan Wolak w roku 1946 przestał pracować 
w Urzędzie Gminnym, zajął się prowadzeniem 
restauracji ,,Oaza” (obecnie ,,Bursztynowa”) i po 
jakimś roku opuścił Międzyzdroje. 

Następnym wójtem został Józef Mathauser. 
Włodarzył krótko, zaledwie parę miesięcy. Wyje-
chał nagle (uciekł) do Berlina z rodziną niemiecką, 
u której mieszkał przy ul. Myśliwskiej 8.  Kolejnym 
wójtem został niejaki Napoleon Graczyk - bliżej 
nieznany, i on ,,panował” zaledwie klika mie-
sięcy. Aresztowany za jakieś przestępstwa z 
poprzedniego miejsca pracy. Spodziewał się tego 
aresztowania. 

Kolejnym wójtem, a następnie burmistrzem 
został ob. Kazimierz Rogowski. Zdecydowanie 
było to gospodarz miasta z awansu. I on po paru 
miesiącach przestał pracować – został zdjęty ze 
stanowiska. Później pracował w lesie jako drwal, 
następnie na cmentarzu jako grabarz. 

Lata 1948-1949 to okres rządów burmistrza 
Banaszkowskiego Franciszka. Były to lata pewnej 

Historia naszego miasta

wspomnienia spisane przez Jana wiśniewskiego  (część iV)

już stabilizacji administracji terenowej. Działało 
już szereg zakładów uspołecznionych, spółdzielni, 
indywidualnych zakładów i warsztatów usługo-
wych, gastronomicznych, sklepów spożywczych, 
piekarniczych i mięsnych. 

Rok 1948 to szczyt inwazji turystycznej. Pierw-
szego stycznia 1948 r. został utworzony Zarząd 
Nieruchomości Miejskich, właściwie zalążek 
tworzenia M.P.G.K. Tak się złożyło, że zostałem 
mianowany p.o. kierownika tegoż Zarządu. Do 
dyspozycji miałem sześciu pracowników  uzbrojo-
nych tylko w miotły brzozowe i łopaty. Z Urzędem 
Miejskim i Zarządem Nieruchomości Miejskich na 
własne żądanie rozstałem się 1 kwietnia 1948 r. 

osoby zatrudnione w urzędzie Gminnym 
i Miejskim od roku 1945, lista niepełna:
Irena Sosna (Schreder)- zmarła w 1985 r.
Maciej Bilewicz – wyjechał do Nowogardu
Kawałkiewicz – wyjechał
Partcka (Skiepko) – mieszka w Międzyzdrojach
Bąkowska (Hoffa)- mieszka w Międzyzdrojach
Rogowska Irena – mieszka w Międzyzdrojach
Bondzior Stanisława – mieszka w Międzyzdro-

jach (zmarła – przyp. Red.)
Gawlikowski – wyjechał
Od 1.VI. 1948 do 15.VI.1949 pracowałem w 

Państwowym Zarządzie Uzdrowisk w Międzyzdro-
jach na stanowiskach: kierownika biura meldun-
kowego i recepcji, następnie referenta planowania 
i statystyki oraz kasjera. Z dniem 15.VI.1949 r. 
odszedłem na własne żądanie. Od 15.VI.1949 r. 

pracowałem w nowo  powstałej Spółdzielni Bu-
dowlanej ,,Odbudowa” w Międzyzdrojach, której 
prace budowlane obejmowały powiaty: Woliń-
ski, Goleniowski i Kamieński. W tej spółdzielni 
zatrudnionych było około 300 pracowników. W 
pierwszych dniach 1951 r. w ramach ówczesnej 
reformy gospodarczej spółdzielnię wchłonęło 
Zjednoczenie Budownictwa Miejskiego Zespół 
Nr 5 w Szczecinie. Zwolniony zostałem na własną 
prośbę 31.V.1951r. 

Od 1.08.1051 r. zatrudniony zostałem w 
Powiatowej Stacji Pogotowia Ratunkowego na 
stanowisku Kierownika Administracyjnego. Z 
dniem 30.XI.1978 r. przeszedłem na emeryturę. 

Powyższe notatki zostały odczytane na ze-
braniu pionierów w dniu 12.II.1986 r. w PTTK  w 
Międzyzdrojach. 

Zebrani nie wnieśli uwag i zastrzeżeń.
Jan Wiśniewski

Prawosławna Wielkanoc w Mołdawii w tym roku 
przypadła na 4-5 maja. Tak jak u nas poprzedzone 
są one wielkim postem. Ostatni tydzień przed po-
stem nazywa się tu maselnica – są to tzw. ostatki. 
Gospodynie przygotowują w tym tygodniu duże 
ilości tłustych potraw, wśród których królują bliny 
z tłustym twarogiem, śmietaną, masłem, placinty. 
Swoistym zwyczajem jest też robienie słomianej 
kukły, którą pali się na ulicy. Kukła jest symbolem 
zimy i w ten sposób Mołdawianie ją żegnają. 

Wielki post rozpoczyna się zawsze w niedzielę 
i jest bardzo rygorystyczny. Nie można jeść wtedy 
ryb, mięsa i produktów pochodzenia zwierzęcego: 
jaj, mleka, serów itp. oraz słodyczy. Ludzie jedzą 
więc wtedy głownie makarony i kasze z warzy-
wami, owoce. Tylko raz w tygodniu wolno im jeść 
mięso ryby. Post nie obowiązuje tylko w dwa dni: 
bogoobwieszczenie- czyli zwiastowanie Maryi 

oraz wierzbnoje waskriesienie - czyli w niedzielę 
palmową. Ważnym elementem świąt jest święcenie 
pokarmów. Odbywa się to zawsze w nocy z soboty 
na niedzielę (zwykle około północy). Tradycyjny 
mołdawski koszyk zawiera: malowane jajka, paschę 
(drożdżowe ciasto z rodzynkami - odpowiednik na-
szej baby wielkanocnej), cukierki, pieczone mięso, 
kiełbasę, sól, mak, wino i wodę. Tradycją jest to, że 
do cerkwi na poświęcenie przynosi się to wszystko, 
co się będzie jadło w niedzielę. Często więc rodziny 
przynoszą do cerkwi bardzo duże kosze, które sta-
wiają na znajdującym się tam stole. Po poświęceniu 
przez batiuszkę ludzie dzielą się częścią pokarmów 
z biednymi i przyjaciółmi. Po święceniu pokarmów 
batiuszka odprawia liturgię paschalną, która koń-
czy się trzykrotnym obejściem cerkwi i rozdaniem 
wiernym światła z grobu Jezusa. Te uroczystości 
kończą się ok. 3-4 godziny nad ranem. 

Niedzielne świętowanie w domach rozpoczy-
na się od uroczystego śniadania. Na początku 
Mołdawianie składają sobie życzenia i stukają się 
jajkami. Legenda głosi, że  ten, którego jajko się 
nie stłucze będzie miał dużo szczęścia. Na obiad 
gospodynie przygotowują tradycyjne potrawy: 
chłodnik z koguta, baraninę i rożnego rodzaju 
mięsa. 

Tydzień po prawosławnej Wielkanocy (zawsze 
w poniedziałek) w Mołdawii jest tzw. mała pas-
cha. To odpowiednik naszego dnia wszystkich 
świętych. W domach gospodynie przygotowują 
potrawy: kołacz, cukierki, mięsa, wodę i całymi 
rodzinami idą z tym na cmentarz, by powspo-
minać swoich zmarłych. Tu batiuszka odprawia 
nabożeństwo i święci pokarmy, które potem 
ludzie jedzą lub rozdają przyjaciołom. Przyjęcie 
pokarmu oznacza, że życzymy duszy zmarłego 
dostania się do nieba.

Anna Matysiak
Komrat

Wielkanoc w Mołdawii

lista obecności pionierów miasta Międzyzdro-
jów na zebraniu w dn. 12.ii.1986 roku:
Kokot Jan, Wiśniewski Jan, Rodzewicz Stan, Chudy 
Zygmunt, Klejbach Józef, Szach Ryszard, Skiepko 
Anna, Ejma Taduesz, Krystyna Oleska, Mirski Miko-
łaj, Kędzierski Eugeniusz, Chmielowski Bronisław

***
W kolejnej (ostatniej) części wspomnień mię-

dzyzdrojskiego pioniera Jana Wiśniewskiego 
przedstawimy Państwu listę zakładów i instytucji, 
które powstały po II wojnie światowej na terenie 
Międzyzdrojów. 

Joanna Ścigała
Referat Promocji i Współpracy z Zagranicą 
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kultuRa

Andżelika ukończyła Filologię 
Polską na Uniwersytecie Szcze-
cińskim ze specjalizacjami: na-
uczycielstwo, bibliotekoznawstwo  
i informacja naukowa. Od ukoń-
czenia studiów w 2003r.  do chwili 
obecnej nieprzerwanie już 10 lat 
pełni funkcję Dyrektora Miejskiej 
Biblioteki Publicznej w Międzyz-
drojach. 

Na początku nie bardzo wie-
rzono, że sprawdzi się na tym sta-
nowisku. Szybko okazało się, że to 
nie tylko dyrektor, ale bibliotekarka  
„z krwi i kości”. Jako „świeżo upieczo-
na” studentka swoimi „szalonymi” 
pomysłami zaczęła zarażać innych 
pracowników. To zapoczątkowało 
proces przeobrażania się międzyz-
drojskiej biblioteki z typowego 
miejsca udostępniania książek  
w miejsce spotkań z kulturą wszel-
kiego rodzaju.  

W Bibliotece rozpoczęły się 
„spotkania z l iteraturą”.  Tylko  
w 2012 roku Andżelika zorganizowa-
ła  24 spotkania  autorskie dla dzieci, 
młodzieży oraz dorosłych. Zaprosiła 
do Międzyzdrojów na spotkanie  
z czytelnikami m.in. Tomasza Raczka, 
Małgorzatę Braunek, Michała Wit-
kowskiego, Martę Fox, Małgorzatę 
Gutowską-Adamczyk, Joannę Olech, 
Jarosława Kreta… 

Pani Dyrektor posiada zdolności 

menedżerskie oraz logistyczne, 
które pomagają przy organizowa-
niu wernisaży, koncertów, przed-
stawień teatralnych, warsztatów, 
kiermaszów książek. Umiejętności 

interpersonalne oraz uśmiech gosz-
czący na jej twarzy sprawiają, że 
łatwo nawiązuje kontakty, zjednuje 
sobie przychylność ludzi. Pomaga to  
w pozyskiwaniu sponsorów oraz we 
współpracy ze szkołami, przedszko-
lem, Międzynarodowym Domem 
Kultury, Domem Dziecka w Lubinie, 

niedziela 23.06.13
Koncert Inauguracyjny
Chór ZUT im. prof. J. Szyrockiego

Poniedziałek 24.06.13
Koncert Festiwalowy
Chór  DNIPRO z Kijowa - Ukraina
Chór Komendy Policji z Białegostoku
Chór LETI Uniwersytetu w Peters-
burgu - Rosja

wtorek 25.06.13
Koncert Festiwalowy
Staccato University Students Choir 
- Meksyk
Kameralny Chór Społecznej Akade-
mii Nauk z Łodzi
Żeński  Chór Kameralny Irida z Mo-
skwy - Rosja

środa 26.06.13
Musica Sacra 11.00 − 13.00
Chór z Ukrainy DNIPRO
Chór Komendy Policji z Białegostoku
Chór Petersburg State University 
Elektrotechniki LETI
Chór Madrygał Legnickiego Cen-
trum Kultury

Staccato University Students Choir 
- Meksyk
Kameralny Chór Społecznej Akade-
mii Nauk z Łodzi

16.00 − 18.00
Szczeciński Chór Chłopięcy Słowiki
Logos Koda
Zespół Wokalny Sine Nomine Mło-
dzieżowego Domu Kultury z Lublina
Chór Mieszany Canticum Novum 
Czeski Cieszyn
Kłodzki Chór Conceto Glacensis 
Festiwalowy
Chór Logos ze Świnoujścia
Międzynarodowa Akademia Chóral-
na in terra pax

czwartek 27.06.13
Zespół Wokalny Sine Nomine Mło-
dzieżowego Domu Kultury z Lublina
Chór Mieszany Canticum Novum 
Czeski Cieszyn
Kłodzki Chór Conceto Glacensis 

Piątek 28.06.13
Koncert Finałowy

48. Międzynarodowy Festiwal Pieśni Chóralnej
Po raz  48. mamy przyjemność zaprosić Państwa na wyjątkowe wydarze-
nie kulturalne - Międzynarodowy Festiwal Pieśni chóralnej w Międzyz-
drojach. w tegorocznej edycji udział wezmą zespoły z czech, Rosji, ukra-
iny, Polski oraz chór narodowego uniwersytetu w Mexici city z Meksyku.  
Życząc wielu emocji i doznań artystycznych zapraszamy w dniach 23-
28 czerwca do Międzynarodowego Domu kultury w Międzyzdrojach.

Przetarg na to zadanie wygrała 
firma R.W.G. sp. z o.o.  ze Szczecina. 
Termin zakończenia robót budow-
lanych przewidziany jest na maj 
2014 r. 

Inwestycja w 85 procentach 
sfinansowana zostanie z projektu 
MDK, ze środków Urzędu Marszał-
kowskiego w Szczecinie, przy wspar-
ciu Unii Europejskiej, pozostałe 15 
proc. kosztów inwestycji ponosi 
Gmina Międzyzdroje. Dzięki  wspar-

MDK w remoncie
w kwietniu, po uzyskaniu środków  z Programu operacyjnego „zrówno-
ważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 
2007-2013”, z lGR zalew Szczeciński,  Międzynarodowy Dom kultury 
rozpoczął inwestycję pn. „Remont elewacji zabytkowego budynku 
Międzynarodowego Domu kultury wraz z pracami uzupełniającymi”. 

ciu z LGR Zalew Szczeciński i Urzędu 
Marszałkowskiego w centrum  pro-
menady będziemy mieć pięknie 
odrestaurowany obiekt zabytkowy  
z końca XIX w, który zdobią wspania-
łe elewacje z wystrojem sztukator-
skim i reprezentacyjnym wejściem.  

Za wszelkie utrudnienia zwią-
zane z wykonywanymi pracami 
przepraszamy.

Jadwiga Bober
Dyrektor MDK

Andżelika Gałecka Bibliotekarzem Roku
andżelika Gałecka – Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Międzyzdrojach została Bibliotekarzem Roku 2012 w konkursie ogłoszonym przez 
Marszałka województwa zachodniopomorskiego.   

Wolińskim Parkiem Narodowym, 
Ośrodkiem Pomocy Społecznej, 
stowarzyszeniami, Uniwersytetem 
Trzeciego Wieku, bankami, bibliote-
kami i wieloma innymi instytucjami. 

Potrafi zrealizować wszystkie pla-
nowane na początku roku imprezy.  
W przypadku Andżeliki Gałeckiej 
proces planowania zawsze kończy 
się efektywnym działaniem.  

Jest członkiem zarządu Mię-
dzyzdrojskiego Stowarzyszenia 
„Rodzina”. Pełni w nim funkcję 

skarbnika. Jest członkiem Klubu 
Przewodników PTTK  „Na wyspach”. 
Posiada uprawnienia przewodnika 
terenowego po woj. zachodniopo-
morskim.  W 2007 reprezentowała 
woj. zachodniopomorskie biorąc 
udział w XXXVI Międzynarodowym 
Konkursie Krasomówczym w Go-
lubiu-Dobrzyniu, gdzie otrzymała 
nagrodę publiczności. W 2011 roku 
z jej inicjatywy powstało Koło Nr 
19 Stowarzyszenia  Bibliotekarzy 
Polskich.                

W chwilach słabości Andżelika 
często mówi: „chyba muszę się 
sklonować”, jednak ma świadomość, 
że dzięki swoim kreatywnym pomy-
słom i nieskończonej energii, w Mię-
dzyzdrojach, okolicznych miastach, 
powiecie kamieńskim zaczęło się 
dużo dobrego mówić o Bibliotece 
w Międzyzdrojach.    

Dzięki swoim pomysłom i upo-
rowi w ich realizacji, Andżelika 
Gałecka była w stanie zmienić wize-
runek Biblioteki w Międzyzdrojach 
na pozytywny, co nie było rzeczą 
łatwą, gdy instytucja pozostawała  
„w cieniu” przez 50 lat. Otworzyła jej 
nową kartę. 

Serdecznie gratulujemy Pani 
Dyrektor, jesteśmy dumni i życzymy 
powodzenia!

Referat Promocji i Współpracy 
z Zagranicą
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z PRac RaDy MiEJSkiEJ

uchwała nr  XXXViii / 360 / 2013
w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku 
przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy

W związku z oddaniem do użytkowania nowo 
wybudowanego obiektu portu jachtowego  
w Wapnicy proponuje się przeznaczenie do 
wydzierżawienia w trybie bezprzeatrgowym nie-
ruchomość gminną, stanowiącą działkę nr 192/6 
o powierzchni 7 789 m2, położoną w Wapnicy, 
zabudowaną obiektami przystani. Przewiduje się 
wydzierżawienie przedmiotowej nieruchomości 
na rzecz gminnej spółki „Międzyzdrojskie Towa-
rzystwo Budownictwa Społecznego” Spółka z o.o.

uchwała nr  XXXViii / 361 / 2013
w sprawie  wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku 
przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy

Proponuje się przeznaczyć do wydzierżawienia 
w trybie bezprzetargowym na okres 60 lat część 
nieruchomości gminnej o powierzchni 22 596 m², 
stanowiącej działkę nr 439, położoną w obrębie 
20 miasta Międzyzdroje. Teren ten zostanie prze-
znaczony na wybudowanie na nim kompleksu 
hotelowo-rekreacyjnego o powierzchni użytkowej 
ok. 23 000 m² wraz z salami konferencyjnymi, 
salę widowiskową, ogólnodostępną restauracją, 
pubem i kręgielnią, centrum medycznym z zabie-
gami rehabilitacyjnymi, zapleczem SPA i welness 
oraz ogólnodostępnym zespołem basenów, które 
obejmowałyby:  basen pełnowymiarowy sporto-
wy o rozmiarach 25x12m wraz z trybunami dla 
publiczności na około 100 do 150 miejsc,  basen 
rekreacyjny o wymiarach 18x10m z atrakcjami 
takimi jak wylewnice i masaże  podwodne, basen 
„dzika rzeka” wypływająca na zewnątrz czynny 
latem i zimą,  basen z zimną wodą i wodospa-
dem,  największa dżungla dla dzieci na polskim 
wybrzeżu z atrakcjami rozmieszczonymi na 
różnych   głębokościach basenu,  4 zjeżdżalnie 
takie jak np. multimedialna tsunami, pontonowa, 
cebula, jacuzzi mieszczące co najmniej 20 osób, 
7 wanien tematycznych z kąpielami ziołowymi, 
borowinowymi, solnymi,  basen zewnętrzny.

uchwała nr XXXViii / 362 / 2013
w sprawie zmiany uchwały Nr  XXX / 286 / 08  Rady  Miejskiej  
w Międzyzdrojach z dnia nia 9 października 2008 r. w sprawie 
ustalenia minimalnych stawek czynszu za dzierżawę nierucho-
mości położonych na terenie Gminy Międzyzdroje

W związku z zamiarem wydzierżawienia 
nieruchomości gminnych z przeznaczeniem na 
działalności nie ujęte w obowiązującej uchwale w 
sprawie ustalenia minimalnych stawek czynszu za 
dzierżawę nieruchomości położonych na terenie 
Gminy Międzyzdroje, proponuje się następujące 
zmiany zapisów: rozszerzenie zapisów § 4 ust. 
1 pkt 4 tabeli o przeznaczenia dzierżawionego 
gruntu pod działalność hotelowo-rekreacyjną 
(bez zmiany dotychczas obowiązujących stawek), 
dopisanie ustępu 4 w § 4 uchwały, wskazującego 
stawkę wynoszącą 0,50 zł/m² powierzchni gruntu, 
za dzierżawę nieruchomości zabudowanych, prze-
znaczonych na przystanie jachtowe.

uchwała nr  XXXViii / 363 / 2013
w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości

W związku z wnioskiem dotychczasowego 
dzierżawcy terenu, stanowiącego część działki 
komunalnej nr 591/4, położonej przy ulicy Kole-

jowej w Międzyzdrojach, dotyczącego wydzier-
żawienia na okres sezonu letniego 2012 r. terenu 
o powierzchni 10 m², proponuje się przeznaczyć 
do wydzierżawienia w/w teren na okres do 31 
sierpnia 2012 r. z przeznaczeniem na ogródek 
konsumpcyjny.  

uchwała nr  XXXViii / 364 / 2013
w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności 
przesyłu

W związku z wnioskiem Spółki „Cefarm Szczecin” 
S.A. o ustanowienie służebności na części działki 
gminnej nr 251, usytuowanej przy ul. I. Krasickiego 
w Międzyzdrojach, proponuje się podjęcie uchwa-
ły w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie słu-
żebności przesyłu na w/w działce w celu ułożenia i 
korzystania z sieci kanalizacji deszczowej (Ø 200), 
niezbędnej do odprowadzenia wód opadowych z 
nowo budowanego budynku przy ul. Zwycięstwa 
9 do miejskiej sieci kanalizacji deszczowej w ulicy 
I. Krasickiego.

uchwała nr  XXXViii / 365 / 2013
w  sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości

W związku z wnioskiem dotyczącym wydzier-
żawienia na okres od 01.07.2013 r. do 31.08.2013 r. 
budynku przy ulicy Ludowej 10 w Międzyzdro-
jach, złożonym przez podmiot, który dzierżawił 
przedmiotowy budynek w sezonie letnim 2012 r., 
proponuje się przeznaczyć do wydzierżawienia 
część nieruchomości przy ulicy Ludowej 10 
zabudowanej budynkiem pensjonatowym, na 
okres do 31 sierpnia 2013 r., z przeznaczeniem na 
wynajem kwater.

uchwała nr  XXXViii / 366 / 2013
w sprawie wyrażenia zgody na darowiznę nieruchomości

Zgodnie z wnioskiem Starosty Kamieńskie-
go proponuje się podjęcie uchwały w sprawie 
wyrażenia zgody na darowiznę nieruchomości 
gminnych stanowiących działki: nr 24/5, o pow. 26 
m2 i  nr 84/5 o pow. 24 m2 położone w Lubinie w 
celu uregulowania przebiegu drogi powiatowej nr 
1001 Wicko-Wapnica-Lubin i poprawienia bezpie-
czeństwa ruchu drogowego poprzez złagodzenie 
zjazdów z drogi powiatowej na drogi gminne.

uchwała nr  XXXViii/367/13
w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie na 2013 rok

W niniejszej uchwale proponuje się zmniejsze-
nie dochodów i wydatków na kwotę 3 201 860,00zł. 
Dochody zwiększa się o kwotę 6 140,00zł (dochody 
bieżące) i zmniejsza się o kwotę 3 208 000,00zł 
(dochody majątkowe). Wydatki zwiększa się  
o kwotę  748 140,00zł (wydatki bieżące na kwotę  
480 140,00zł; wydatki majątkowe 268 000,00zł) 
i zmniejsza się o kwotę  3 950 000,00zł (wydatki  
majątkowe). 

uchwała nr XXXViii/368/13
w sprawie zmiany uchwały Nr IV/23/11 Rady Miejskiej w Mię-
dzyzdrojach z dnia 4 stycznia 2011 roku w sprawie uchwalenia 
wieloletniej prognozy finansowej Gminy Międzyzdroje na lata 
2013-2024

W niniejszej uchwale zmieniono trzy załączniki 
tj. wieloletnią prognozę finansową jednostki 
samorządu terytorialnego, objaśnienia wartości 
przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej 

Gminy Międzyzdroje na lata 2013-2024 oraz wykaz 
przedsięwzięć wieloletnich.

Ponadto wprowadzono następujące zadania:
„Budowa drogi ulicy Komunalnej wraz z budową 

kanalizacji deszczowej i sanitarnej w Międzyzdro-
jach” – okres realizacji zadania określono na lata 
2007-2014, łączne nakłady finansowe ustalono 
na kwotę 2 552 520zł, limit zobowiązań na kwotę 
2 505 000zł, limit wydatków w roku 2013 wynosi 
15 000zł, a w roku 2014 wynosi 2 490 000zł,

„Wykonanie planów zagospodarowania prze-
strzennego” - okres realizacji zadania określono 
na lata 2011-2013, łączne nakłady finansowe 
ustalono na kwotę 305 448,53zł, limit zobowiązań 
na kwotę 103 250zł, limit wydatków w roku 2013 
wynosi 134 000zł, 

„Dowożenie uczniów do szkół” - okres realizacji 
zadania określono na lata 2011-2014, łączne nakła-
dy finansowe ustalono na kwotę 245 080zł, limit 
zobowiązań na kwotę 70 000zł, limit wydatków  
w roku 2013 wynosi 60 200zł, a w roku 2014 wynosi 
50 000zł,

„Geotermia Międzyzdroje: studium stanu 
rozpoznania i możliwości ujęcia wód termalnych, 
projekt robót geologicznych, wiercenie otworów 
eksploatacyjnego i chłonnego” - okres realizacji 
zadania określono na lata 2013 - 2014, łączne 
nakłady finansowe ustalono na kwotę 5 624 600zł, 
limit zobowiązań na kwotę 5 624 600zł, limit 
wydatków w roku 2013 wynosi 24 600zł, a w roku 
2014 wynosi 5 600 000zł.

uchwała nr XXXViii/369/2013
w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na 
terenie Gminy Międzyzdroje

Proponuje się podjęcie nowej treści regulaminu 
utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy 
Międzyzdroje  i uchylenie dotychczas obowiązu-
jącego regulaminu podjętego w dniu 20 grudnia 
2012 r. uchwałą Rady Miejskiej w Międzyzdrojach  
Nr XXXIV/302/2012. 

Proponowana treść uchwały w sprawie regula-
minu utrzymania czystości i porządku na terenie 
Gminy Międzyzdroje uwzględnia rozstrzygnięcia 
nadzorcze Wojewody Zachodniopomorskiego, 
spostrzeżenia pojawiające się w trakcie przygoto-
wania założeń do ogłoszenia o przetargu na wybór 
podmiotu odbierającego odpady oraz uwagi 
wnoszone podczas składania przez właścicieli 
nieruchomości deklaracji dotyczących opłat za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Nowa treść regulaminu uwzględnia w szcze-
gólności:

- zmianę terminu sezonu wakacyjnego z 15.05. 
- 15.09 na 01.06 - 30.09., dla potrzeb naliczania 
opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi 
i zdefiniowanego w regulaminie, 

- ustalenie rodzaju i koloru pojemników do 
selektywnego zbierania 3 podstawowych frakcji 
odpadów, w które winny być wyposażone nie-
ruchomości,

- skorygowane minimalne pojemności po-
jemników dla nieruchomości niezamieszkałych i 
wskazanie minimalnej pojemności pojemników 
na odpady ulegające biodegradacji,

- ujednoliconą dla nieruchomości zamieszka-
łych i niezamieszkałych częstotliwość odbioru 
odpadów komunalnych od właścicieli nierucho-
mości z podziałem na sezon wakacyjny i okres 
posezonowy,

na XXXViii Sesji Rady Miejskiej w Międzyzdrojach w dniu 25.04.2013 r. Rada Miejska  podjęła 18 uchwał, które  tematycz-
nie streszczam Państwu poniżej, natomiast w całości do wglądu znajdują się one na stronie www.bip.międzyzydroje.pl 

Uchwały Rady Miejskiej
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z PRac RaDy MiEJSkiEJ

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. 

Na swoje dyżury zapraszają również:

PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ 
– Jan MaGDa 
w czwartki od godz. 14.00 - 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 
stały  kontakt: 
e-mail: dorota_klucha@miedzyzdroje.pl
WICEPRZEWODNICZĄCY RM 
– Mateusz BoBEk  
w poniedziałki od 12.00–13.00 
stały kontakt: 
e-mail: mateusz_bobek@miedzyzdroje.pl

Plan DyŻuRÓw 
RaDnych RaDy MiEJSkiEJ 

w MiĘDzyzDRoJach

odbywających się w środy od godz. 15.30 do 16.30 
w Urzędzie Miejskim, 

ul. Książąt Pomorskich 5 – pokój nr 14
/ kontakt - tel. 91 3275647 /

-  skorygowany sposób pozbywania się  
i przekazywania odpadów komunalnych, w tym 
ograniczenie zakresu objazdowej zbiórki odpa-
dów do odpadów wielkogabarytowych i sprzętu 
elektrycznego i elektronicznego, 

- rezygnację z limitowania odbioru odpadów 
komunalnych, z wyłączeniem pozostawionego 
limitu na odpady budowlane i rozbiórkowe.   
   

uchwała nr XXXViii/370/2013
w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług 
w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli 
nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian 
za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospo-
darowanie odpadami komunalnymi

Proponuje się podjęcie nowej treści uchwały 
w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu 
świadczenia usług w zakresie odbierania odpa-
dów komunalnych od właścicieli nieruchomości 
i zagospodarowania tych odpadów, w zamian 
za uiszczoną przez właściciela nieruchomości 
opłatę za gospodarowanie odpadami komu-
nalnymi i uchylenie podjętej w dniu 20 grudnia  
2012 r.  uchwały Nr XXXIV/310/2012 Rady  
Miejskiej w Międzyzdrojach o tym samym tytule. 

Proponowana nowa treść przedmiotowej 
uchwały stanowi konsekwencję podjęcia nowej 
treści regulaminu w sprawie utrzymania czysto-
ści i porządku na terenie Gminy Międzyzdroje  
i uwzględnia zmiany ujęte w nowym regulaminie.

uchwała nr  XXXViii/371/2013
w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi

Proponuje się podjęcie nowej treści uchwały w 
sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za go-
spodarowanie odpadami komunalnymi i uchylenie 
podjętej w dniu 20 grudnia 2012 r. uchwały Nr 
XXXIV/306/2012 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach 
o tym samym tytule.

Nowa treść przedmiotowej uchwały niezmien-
nie wskazuje, iż opłatę za gospodarowanie odpa-
dami komunalnymi dla nieruchomości zamieszka-
łych i mieszanych stanowi iloczyn zużytej wody z 
danej nieruchomości oraz ustalonej stawki opłaty. 

Zapisy w/w uchwały proponuje się rozszerzyć 
o definicje zużycia wody, będącego podstawą 
wymiaru opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi, w sytuacji braku jakiegokolwiek 
opomiarowania zużytej wody na nieruchomości, 
nieopomiarowania części nieruchomości lub 
posiadania własnego ujęcia wody oraz w razie 
różnic pomiędzy stanem wodomierza głównego      
i podliczników. Ponadto wskazuje się sposób usta-
lenia zużycia wody dla potrzeb naliczenia opłaty 
za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla 
właścicieli nieruchomości, którzy nabędą nieru-
chomość w trakcie roku.

uchwała nr  XXXViii/372/ 2013
w sprawie wzorów deklaracji o wysokości opłaty za gospoda-
rowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela 
nieruchomości, obowiązujących na terenie Gminy Międzyzdroje

Proponuje się podjęcie nowej treści uchwały w 
sprawie wzorów deklaracji o wysokości opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi składa-
nej przez właściciela nieruchomości, obowiązują-
cych na terenie Gminy Międzyzdroje i uchylenie 
podjętej w dniu 20 grudnia 2012 r. uchwały Nr  
XXXIV/309/2012 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach 
o tym samym tytule.

Nowa treść uchwały przewiduje wydłużenie 
terminu składania pierwszej deklaracji o wysokości 
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalny-
mi do dnia 15 czerwca 2013 r.

Ponadto koryguje się treści deklaracji stanowią-

cych załączniki nr 1 i nr 2 do niniejszej uchwały o 
zmienione zapisy regulaminu utrzymania czystości 
i porządku na terenie gminy Międzyzdroje oraz 
uchwały w sprawie metody ustalenia opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi. Do-
datkowo w deklaracji dotyczącej nieruchomości 
niezamieszkałych wprowadza się możliwość 
deklarowania różnych wielkości pojemników 
lub częstotliwości ich odbioru w okresie sezonu 
wakacyjnego i okresu posezonowego.

uchwała nr XXXViii/373/13
w sprawie nadania tytułu „Honorowy Obywatel Międzyz-
drojów”

Nadaje się  tytuł „Honorowy Obywatel Międzyz-
drojów” Panu prof. Adamowi Myjakowi. 

(Więcej na str. 3 Informatora) 

uchwała nr XXXViii/374/13
w sprawie apelu do Prezesa Rady Ministrów

 Rada Miejska zwraca się z apelem o podjęcie i 
wsparcie działań mających na celu modernizację 
drogi kolejowej S-3 (E-65) w celu dostosowania jej 
do parametrów drogi ekspresowej dwujezdniowej 
na odcinku od Świnoujścia do miejscowości Mię-
kowo (Rejon Goleniów) 

uchwała nr XXXViii/375/13
w sprawie skargi  na działalność  Kierownika Ośrodka Pomocy 
Społecznej w Międzyzdrojach

Skarga na nieprawidłowości w Ośrodka Pomocy 
Społecznej w Międzyzdrojach została przekazana 
Komisji Rewizyjnej do zbadania na XXXVII sesji 
Rady Miejskiej w dniu 26.03.2013r.

Wyżej wymieniona skarga była rozpatrywana 
na posiedzeniu Komisji Rewizyjnej z dniu 08.04. 
2013 r. przy udziale osoby skarżącej z małżonką, 
pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej: Joan-
ny Bołby i Jacka Kołaczyńskiego. Na posiedzeniu 
Komisji Rewizyjnej w dniu 18.04.2013 r. została 
opracowana opinia Komisji w tej sprawie.

W trakcie rozpatrywania spraw poruszanych 
w skardze, Komisja Rewizyjna stwierdziła, iż za-
rzuty niewłaściwego naliczania opłat za opiekę 
nad wskazaną w skardze podopieczną (skarżący 
sugerował, iż nienależne były „zniżki i bonifikaty”) 
jest bezpodstawny, gdyż usługi opiekuńcze w tym 
konkretnym przypadku były świadczone na pod-
stawie obowiązującej w naszej Gminie Uchwały 
nr XX/180/12 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach  
z dnia 26 stycznia 2012 r. w sprawie szczegółowych 
warunków przyznawania i odpłatności za usługi 
opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz 
szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego 
zwolnienia od opłat, jak również tryb ich pobierania.

Wątek drugi poruszany w skardze dotyczący 
dzieci został zbadany przez pracowników Ośrodka 
Pomocy Społecznej, którzy stwierdzili, iż nie było 
potrzeby uruchomienia innych czynności praw-
nych. Nadmienić należy, że dwoje dzieci realizuje 
obowiązek szkolny, pedagodzy zatrudnieni w tych 
szkołach znają warunki rodzinne i bytowe dzieci.

Komisja Rewizyjna zwróciła uwagę pracow-
nikom Ośrodka Pomocy Społecznej, iż osobie, 
która pisała skargę należy odpowiedzieć na pi-
smo z dnia 07.03.2013 r. skierowane przez nią do 
Ośrodka Pomocy Społecznej w trosce o los dzieci 
i interwencję, bo przecież pracownicy socjalni 
zareagowali na treści tam zawarte, rozpoznawali 
sytuację w środowisku rodzinnym i posiadają na 
ten temat wiedzę.

Po rozpatrzeniu skargi Pana Z. S. z dnia 
05.03.2013 r. na działalność Kierownika Ośrodka 
Pomocy Społecznej w Międzyzdrojach Komisja 
Rewizyjna rekomenduje Radzie Miejskiej uznać 
skargę za bezzasadną. 

uchwała nr XXXViii/376/13
w sprawie uznania właściwości Rady Miejskiej do rozpoznania  
skargi  na działalność  Burmistrza Międzyzdrojów

Rada Miejska uznała swoją właściwość do 
rozpoznania skargi Pana [wykluczenie zapisu dot. 
Danych osobowych na podst. Ustawy o danych 
osobowych z dnia 29 sierpnia 1997, dokonała  
M. Nurkowska] z dnia 15 kwietnia 2013 w związku 
z przekroczeniem uprawnień wynikających z § 2 
ust. 17 Uchwały nr XXXIV/302/12 w sprawie regu-
laminu utrzymania czystości i porządku na terenie 
Gminy Międzyzdroje i przekazania do rozpatrzenia 
Komisji Rewizyjnej.

uchwała nr XXXViii/377/13
w sprawie zawiadomienia [wykluczenie zapisu dot. Danych 
osobowych na podst. Ustawy o danych osobowych z dnia 29 
sierpnia 1997, dokonała M. Nurkowska]  o  niezałatwieniu 
skargi w terminie

Zawiadamia się skarżącego, [wykluczenie zapisu 
dot. Danych osobowych na podst. Ustawy o da-
nych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997, dokonała 
M. Nurkowska], że skarga z dnia 15.04.2013 r. na 
Burmistrza Międzyzdrojów, w związku z przekro-
czeniem uprawnień wynikających z § 2 ust. 17 
Uchwały nr XXXIV/302/12 w sprawie regulaminu 
utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy 
Międzyzdroje, nie może być załatwiona  w terminie 
wynikającym z Kpa, z uwagi na przyjęty harmono-
gram sesji Rady Miejskiej.   

Jan Magda 
Przewodniczący Rady Miejskiej

29.05.2013 r.  – Janusz PiŁat
05.06.2013 r.  – teresa PuRGal
12.06.2013 r.  – Dorota SiElEwicz
16.06.2013 r.  – Michał SutyŁa
26.06.2013 r.  – Jan wĘGloRz
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GoSPoDaRka koMunalna

Nowo uchwalone przepisy obo-
wiązujące w Gminie muszą zostać 
ogłoszone w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Zachodniopomorskie-
go i wejdą w życie po upływie 14 dni 
od daty ich ogłoszenia. Nowe wzory 
uchwał dostępne będą na stronach 
internetowych Urzędu Miejskiego 
(www.bip.miedzyzdroje.pl) oraz Za-
kładu Ochrony Środowiska (www.
bip.zos.miedzyzdroje.pl), a także  
w wersji papierowej  - wzory deklara-
cji i regulamin w Urzędzie Miejskim  
w Międzyzdrojach, Zakładzie Ochrony 
Środowiska oraz Zakładzie Wodocią-
gów i Kanalizacji Sp. z o.o. 

Uchwalono nowy termin na złoże-
nie pierwszej deklaracji o wysokości 
opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi tj.  do 15 czerwca 2013r. 

ważne:
1)  W przypadku, gdy zmiany  

w nowo podjętych uchwałach po-
wodowałyby konieczność zmiany 
deklaracji, należy ją złożyć według 
nowego wzoru. 

2) Deklaracje według nowych wzo-
rów będą przyjmowane w Zakładzie 
Ochrony Środowiska od dnia 4 czerw-
ca 2013 r. (od tego dnia nowe wzory 
deklaracji staną się prawomocne).

3) Pamiętajmy również, że zarów-
no ustawa, jak i regulamin utrzyma-
nia czystości  i porządku w gminie 
Międzyzdroje nakłada obowiązek 
segregacji odpadów.  

Wprowadzono także szereg zmian 
w Regulaminie utrzymania czystości 
i porządku na terenie Gminy Mię-
dzyzdroje.

Najważniejsze zmiany w Regulami-
nie utrzymania czystości i porządku na 
terenie Gminy Międzyzdroje:

1) Sezon wakacyjny został ustalony 
na okres od 1 czerwca do 30 września.

2) Ustalenie pojemników/worków 
do zbierania odpadów komunalnych o 
odpowiednim oznaczeniu opisowym:

a) pojemnik na zmieszane odpady 
komunalne w dowolnym kolorze (z 
wyłączeniem kolorów pojemników 
stosowanych do selektywnej zbiórki),

b) pojemnik/worek w kolorze 
niebieskim na tzw. ”frakcję suchą” 
(papier i tektura, tworzywa sztuczne, 
drobny metal, opakowania wieloma-
teriałowe),

c) pojemnik/worek w kolorze zie-
lonym na odpady ze szkła,

d) pojemnik/worek w kolorze 
brązowym na odpady ulegające bio-
degradacji, w tym odpady kuchenne 
ulegające biodegradacji oraz odpady 
zielone – odpady pochodzenia ro-
ślinnego. W przypadku posiadania 
kompostownika nie ma potrzeby 
stosowania pojemników/worków na 
odpady biodegradowalne. 

3) Zniesione zostały limity na ilość 
przyjmowanych odpadów różnego ro-
dzaju,  utrzymany został jedynie  limit 
500 kg rocznie na 1 nieruchomość od-

padów budowlanych i rozbiórkowych. 
Wielkości ponad ustalony limit należy 
przekazywać na zlecenie i koszt wła-
ściciela nieruchomości przedsiębiorcy 
odbierającemu tego typu odpady. 

4) Dodano 2 typy (charaktery) nie-
ruchomości niezamieszkałych tj. nie-
ruchomości inne (należy tu rozumieć 
nieruchomości nie sklasyfikowane  
w pozostałych pozycjach deklaracji) 
oraz tereny zamknięte. 

5) Zmieniono założenia służące 
ustaleniu minimalnej ilości pojemno-
ści pojemników, co znalazło odzwier-
ciedlenie w nowym wzorze deklaracji 
o wysokości opłaty za gospodaro-
wanie odpadami komunalnymi dla 
nieruchomości niezamieszkałej.

6) Ujednolicona została często-
tliwość wywozu odpadów komu-
nalnych:

6.1. zmieszane odpady komu-
nalne:

a )  w  s e z o n i e  w a k a c y j n y m  
– co najmniej 2 razy na tydzień,

b) poza sezonem wakacyjnym  
– co najmniej 1 raz na tydzień

6.2. „frakcja sucha”:
a )  w  s e z o n i e  w a k a c y j n y m  

– co najmniej 2 razy na tydzień,
b) poza sezonem wakacyjnym  

– co najmniej 1 raz na tydzień,
6.3. odpady ze szkła:
a) w sezonie wakacyjnym – co 

najmniej 1 raz na 2 tygodnie,
b) poza sezonem wakacyjnym – co 

najmniej 1 raz na miesiąc,
6.4. odpady ulegające biode-

gradacji:
a )  w  s e z o n i e  w a k a c y j n y m  

– co najmniej 2 razy na tydzień,
b) poza sezonem wakacyjnym  

– co najmniej 1 raz na tydzień.
7)  Wprowadzono także poprawki 

w załącznikach do regulaminu. 
Pojemniki stosowane na nierucho-

mości powinny być oznaczone:
a) rodzaj odpadów zbieranych  

w danym pojemniku,

b) adres nieruchomości / lokalu 
(ulica, nr domu, nr lokalu - jeśli wy-
stępuje)

Przykładowy opis pojemnika:
FRakcJa Sucha
ul. Miodowa 12 / 1
Rada Miejska podjęła również 

uchwałę w sprawie wyboru metody 
ustalenia opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi, uchylając 
tym samym uchwałę z 20 grudnia 
2012 r. Zmiany w uchwale dotyczą 
wskazania definicji zużycia wody, bę-
dącej podstawą wymiaru opłaty w wy-
padku nieruchomości zamieszkałych  
i „mieszanych”.  Zużycie wody będące 
podstawą ustalenia opłaty stanowi 
opomiarowane zużycie wody z nie-
ruchomości za rok poprzedni, usta-
lone w oparciu o wodomierz główny,  
z wyłączeniem wody zużytej na cele 
ogrodnicze, odrębnie opomiarowanej. 

W sytuacji braku jakiegokolwiek 
opomiarowania zużytej wody na 
nieruchomości lub gdy na nierucho-
mości używana jest woda z własnego 
ujęcia - podstawą ustalenia opłaty za 
gospodarowanie odpadami komu-
nalnymi jest przyjmowana przeciętna 
norma zużycia wody wynosząca 3 m3 
miesięcznie na osobę przebywającą 
na nieruchomości.

W przypadku różnicy pomię-
dzy stanem wodomierza głównego,  
a sumą odczytów z podliczników 
na nieruchomości, różnicę należy 
rozliczyć odpowiednio (udziałami  
w nieruchomości/liczbą osób zamiesz-
kującą nieruchomość/liczbą lokali 
na nieruchomości/w inny przyjęty 
sposób). 

W przypadku, gdy na nierucho-
mości wielolokalowej, część lokali 
jest nieopomiarowana, podstawą 
ustalenia opłaty dla właścicieli nie-
opomiarowanych lokali przyjmowana 
jest przeciętna norma zużycia wody, 
wynosząca 3 m3 miesięcznie na osobę 
w lokalu, powiększona o odpowiednią 

różnicę pomiędzy odczytem wodo-
mierza głównego, a zużyciem wody 
w poszczególnych lokalach w odnie-
sieniu do całej nieruchomości. 

W przypadku nabycia nierucho-
mości podstawa ustalenia opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunal-
nymi, do końca roku kalendarzowego, 
w którym nastąpiło nabycie nierucho-
mości jest przyjmowana przeciętna 
norma zużycia wody wynosząca 3 m3 
miesięcznie na osobę przebywającą 
na nieruchomości. 

Konsekwencją wprowadzenia 
zmian w Regulaminie utrzymania 
czystości i porządku w Gminie Mię-
dzyzdroje było podjęcie uchwały  
w sprawie szczegółowego sposobu  
i zakresu świadczenia usług w zakresie 
odbierania odpadów komunalnych od 
właścicieli nieruchomości i zagospo-
darowania tych odpadów, w zamian 
za uiszczoną przez właściciela nieru-
chomości opłatę za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi. 

W uchwale tej wskazane jest jakie 
frakcje odpadów będą odbierane 
bezpośrednio z terenu nieruchomości, 
a jakie przyjmowane będą w Punkcie 
Selektywnej Zbiórki Odpadów Ko-
munalnych. 

Z nieruchomości odbierane będą:
1) w systemie „u źródła” (bezpo-

średnio z posesji):
a) Nie segregowane (zmieszane) 

odpady komunalne,
b) szkło,
c) „frakcja sucha”,
d) odpady kuchenne ulegające 

biodegradacji, odpady zielone;
2) w systemie objazdowej zbiór-

ki, z częstotliwością 2 razy w roku:
a)  zużyty sprzęt elektryczny  

i elektroniczny,
b) meble i inne odpady wielkoga-

barytowe.
w systemie PSzok, który czynny 

będzie od poniedziałku do piątku 
w godzinach 10-18 przyjmowane 
będą następujące frakcje odpadów:

a) szkło,
b) „frakcja sucha”,
c) odpady kuchenne ulegające 

biodegradacji, odpady zielone,
d) przeterminowane leki i che-

mikalia,
e) zużyte baterie i akumulatory,
f) zużyty sprzęt elektryczny i elek-

troniczny,
g) meble i odpady wielkogaba-

rytowe,
h) odpady budowlane i rozbiór-

kowe – w limitowanej ilości 500 kg 
rocznie na 1 nieruchomość,

i) zużyte opony.
W trosce o otaczające nas środowi-

sko, opracowano ulotkę informacyjną, 
której celem jest edukacja mieszkań-
ców i innych osób przebywających 
na terenie naszej gminy w zakresie 
poprawnej segregacji odpadów. 

Adam Celiński
Kierownik Zakładu Ochrony Środowiska

Nowy regulamin i nowe deklaracje „śmieciowe” w Gminie Międzyzdroje
25 kwietnia 2013 r. Rada Miejska w Międzyzdrojach podjęła 4 uchwały, zmieniające uchwały z 20 grudnia 2012 r. 
dotyczące gospodarki odpadami na terenie Gminy Międzyzdroje. Decyzja o wprowadzeniu zmian podykto-
wana była uwagami i sugestiami mieszkańców gminy wniesionymi do Burmistrza, Radnych oraz pracowników 
zajmujących się wdrożeniem nowego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie gminy.

zaPRoSzEniE
zakład ochrony środowiska serdecznie zaprasza 
na akcję informacyjno-edukacyjną pod hasłem 

„SEGREGuJESz-zySkuJESz” 
która odbędzie się 15 czerwca 2013 roku  w godz. 12 - 15 

na trawniku przy hotelu amber Baltic.

W czasie spotkania spróbujemy odpowiedzieć na wszystkie  
pytania związane z nowym systemem gospodarowania  
odpadami w gminie Międzyzdroje. To ostatni dzwonek na  
złożenie deklaracji śmieciowej!
Pracownicy Zakładu Ochrony Środowiska będą służyli pomocą 
przy wypełnianiu deklaracji na specjalnie przygotowanym stoisku.
W programie również wiele innych atrakcji: konkursy, quizy  
i zabawy ekologiczne.

   zakład ochrony środowiska 
  w Międzyzdrojach 
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W kwietniu do przedszkola przyszli 
mieszkańcy ulicy sezamkowej. Zapy-
tali czy mogliby urządzić urodziny ich 
przyjaciela Oskara w Przedszkolu, po-
nieważ na Ulicy sezamkowej remont 
i oni teraz mieszkają w Bibliotece 
Miejskiej w Międzyzdrojach, ale tam 
jest za mało miejsca, aby urządzić 
duże urodziny. Przedszkolaki się zgo-
dziły. Oskar, śmietnikowy potworek 
zrzęda, bardzo lubi śmieci i takich 
śmieciowych prezentów oczekuje. 
Przy okazji przygotowywania pre-
zentów dzieci dowiadywały się, że 
śmieci trzeba segregować oraz że  
z niektórych śmieci może powstać coś 
nowego, co nadal będzie potrzebne.

10 maja w przedszkolu odbyły się 
urodziny Oskara. Były tańce, gromkie 

sto lat oraz tort, który wszyscy 
zjedli ze smakiem. Sezamki,  
w role których wcielili się dy-
rektor i pracownicy Biblioteki 
Miejskiej w Międzyzdrojach, 
poprosili aby dzieci narysowały 
obrazek z tych urodzin i wraz 
z rodzicami przynieśli go do 
biblioteki. Przy okazji można 
wypożyczyć książkę i wspólnie 
wieczorem poczytać. 

Dzieci, które nie przyniosły 
obrazków do biblioteki, mają 
jeszcze szansę na dostarczenie 
dzieła, które uświetni wystawę 
po urodzinową. Pracownicy 
biblioteki czekają na dzieci  
i rodziców do 14 czerwca 2013 r.

Elwira Korcz

Sukces 
Przedszkolaków
W ósmym już turnieju sportowym 
sześciolatków organizowanym przez 
przedszkole „Promyk Słońca” w Dziw-
nowie, przedszkolaki z Przedszkola 
Miejskiego Nr.1 „Morskie Skarby”  
w Międzyzdrojach, zdobyły II Miejsce. 
To codzienne ćwiczenia i zabawy  
w przedszkolnej sali i w ogrodzie, po-
zwoliły na osiągnięcie tego sukcesu. 
Gratulujemy.

Elwira Korcz

Podczas Wiosennych Biegów 
Przełajowych poza tradycyjnymi 
kategoriami biegowymi można było 
sprawdzić swoją kondycję startując w 
BIEGU DLA ZIEMI. Pierwsze 30 osób, 
które sprzątając trasę biegu znalazło 

plastikową butelkę otrzymało wio-
senne kwiaty. Trójka najszybszych 
uczestników została nagrodzona 
sadzonkami drzew ufundowanych 
przez Nadleśnictwo Międzyzdroje. 

Atrakcją okazał się również EKO-
bufet przygotowany przez Radę 
Rodziców, w którym można było 

skosztować pysznych ciast, chleba na 
zakwasie posmarowanego smalcem 
własnej produkcji wraz z dołączonym 
ogórkiem kiszonym czy świeżo 
wyciskanych soków owocowych i 
mlecznych koktajli.

I m p r e z a 
doczekała się 
dużej frekwen-
cji i prawdziwie 
wiosennej po-
gody. Kontener 
został całkowi-
cie wypełniony 
– uzbieraliśmy 
1120 kg elek-
troodpadów. 
W zebranym 
sprzęcie prze-
wa ż a ł y  te l e -
wizory i kom-

putery. Każdy uczestnik oddający 
elektrosprzęt został uhonorowany 
wiosennym kwiatkiem doniczkowym 
(bratkiem lub pelargonią) albo nasio-
nami kwiatów. Kwiaty ufundowała 
Gmina Międzyzdroje oraz Kwiaciar-
nia TULIPAN. 

Iwona Samołyk

VII DZIEŃ RECYKLINGU
Już po raz siódmy zbieraliśmy w wapnicy elektroodpady. organizując 
zbiórkę postanowiliśmy uczcić również Dzień ziemi, który jest obchodzo-
ny co roku 22. kwietnia. z tej okazji na wszystkich uczestników czekało 
w szkole w wapnicy wiele atrakcji. zbiórka połączona była z corocznymi 
wiosennymi Biegami Przełajowymi. 

Uwaga Piknik
Jak co roku w czerwcu w przed-
szkolu w Międzyzdrojach od-
będzie się PIKNIK RODZINNY.   
W piątkowe popołudnie, 14 
czerwca przedszkolny ogród 
zmieni się w wielką kolorową 
krainę. Będzie wiele atrakcji oraz 
oczywiście wręczenie statuetki 
„Przyjaciel Przedszkola”. Zapra-
szamy.

Elwira Korcz - Dyrektor 
Rada Rodziców Przedszkola

WOKÓŁ URODZIN OSKARA
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Mistrzostwa 
Szkoły 
w skoku wzwyż
W dniu 29 kwietnia br. w Szkole Podstawowej 
nr 1 w Międzyzdrojach odbyły się II Mistrzostwa 
Szkoły w Skoku Wzwyż. Głównymi koordynatorami 
konkursu byli nauczyciele wychowania fizycznego 
Leszek Nyrkowski, Zdzisław Piątkowski oraz Rafał 
Błocian instruktor UKS Chrobry Międzyzdroje. W 
zawodach łącznie udział wzięło 22 uczniów z klas 
IV-VI. Uczestnicy konkursu rywalizowali w dwóch 
kategoriach: klas IV i klas V-VI z podziałem na 
chłopców i dziewczynki.

Wśród wszystkich dziewcząt najwyżej sko-
czyła Weronika Ruśkiewicz z klasy Vb zaliczając 
wysokość 125 cm. Natomiast najwyżej skaczącym 
chłopcem okazał się Adrian Jaworski z klasy Va, 
który przeskoczył poprzeczkę zawieszoną na 
wysokości 135 cm. Zarówno Weronika jak i Adrian 
otrzymali złote medale oraz dyplomy. Kolejne 
miejsca, aż do trzeciej lokaty, były nagradzane 
dyplomami oraz pamiątkowymi medalami.

KlasyfiKacja Końcowa:

kategoria dziewcząt klas iV:
1. Wiktoria Małkińska (IVb) – 115 cm
2. Aleksandra Aulich (IVa) – 105 cm
3. Emilka Sokołowska (IVa) – 105 cm

kategoria chłopców klas iV:
1. Szymon Wydrzyński (IVa) – 110 cm
2. Hubert Leśniewski (IVa) – 95 cm
3. Grześ Rówczyński (IVa) – 90 cm

kategoria dziewcząt klas V-Vi:
1. Weronika Ruśkiewicz (Vb) – 125 cm
2. Ola Niedzielska (Va) – 105 cm

kategoria chłopców klas V-Vi:
1. Adrian Jaworski (Va) – 135 cm
2. Rafał Piątkowski (VIb) – 130 cm
3. Piotr Kameduła (VIa) – 130 cm

Rafał Błocian
UKS Chrobry Międzyzdroje

Międzyzdrojscy 
siatkarze na „PUDLE”
Po blisko pięciu miesiącach rywalizacji świno-
ujskiej ligii amatorskiej Piłki Siatkowej, zawod-
nicy klubu Sportowego „Fala” Międzyzdroje 
– jako beniaminek  tego turnieju - zakończyli 
rywalizację na trzecim miejscu.

Statuetkę „Najlepszy Zawodnik Zespołu” 
otrzymał - wyróżniający się wszechstronnością,  
a szczególnie bardzo skutecznym atakiem - Tomasz 
Bołba.  Natomiast w kategorii „Odkrycie Roku”, 
bezapelacyjnie zwyciężył Jan Rączewski, którego 
niekonwencjonalne zagrania oraz bardzo wyszu-
kany komentarz podczas meczów, z pewnością 
przejdą do historii tych rozgrywek.

Międzyzdroje podczas rozgrywek ligowych re-
prezentowali: Edyta Nowakowska, Natalia Gawina, 
Jerzy Wojtyś, Krzysztof Mickiewicz, Krzysztof Ga-
wina, Marian Kowalewski, Jacek Olszewski, Jakub 
Jaszczur, Tomasz Bołba, Bartłomiej Kowalewski, 
Michał Laskowski, Michał Szeremeta.

Gratulujemy osiągniętego wyniku i życzymy 
powodzenia w następnej edycji rozgrywek ligo-
wych.

Marian Kowalewski

W ostatnim spotkaniu rundy zasadniczej I Ligi 
kobiet UKS CHROBRY Międzyzdroje podejmował 
drużynę LUKS Polmlek Lidzbark Warmiński. Mecz 
18. kolejki odbył się w sobotę 4 maja br. w hali 
sportowej im. Andrzeja Grubby przy ul. Leśnej 17. 
Zawodniczki „Chrobrego” bez problemu poradziły 
sobie z przeciwniczkami z Lidzbarka wygrywając 
spotkanie 9:1.

Nasz zespół ostatecznie zajął drugie miejsce 
w tabeli I Ligi kobiet gr. północ. Tym samym za-
wodniczki zapewniły sobie prawo gry w barażach 
decydujących o wejściu do Ekstraklasy kobiet. 
Przeciwniczkami naszej drużyny w barażach bę-

dzie KS Bronowianka Kraków, która zajęła pierwsze 
miejsce w I Lidze kobiet gr. południowa. Pierwsze 
spotkanie obu drużyn odbędzie się w Międzyzdro-
jach, 26 maja br. o godz. 16:00. Rewanż zostanie 
rozegrany w Krakowie, 1 czerwca br. o godz. 16:00. 
Już teraz zapraszamy wszystkich sympatyków  
i kibiców tenisa stołowego do hali sportowej im. 
Andrzeja Grubby, ul. Leśna 17 na wspaniałe emocje 
związane z I Ligą Kobiet. Zapraszamy również do 
śledzenia aktualnych wyników i relacji na naszej 
stronie internetowej: www.chrobrymiedzyzdroje.
ubf.pl.

Rafał Błocian
UKS Chrobry

Dużym sukcesem zakończyły się dla „Chrobrego” 
Indywidualne Mistrzostwa Województwa roze-
grane 20 kwietnia br. w Sianowie. Mistrzostwa 
rozegrano w kategoriach juniorów, kadetów, 
młodzików, żaków oraz skrzatów. Zawodnicy 
naszego klubu wywalczyli pozycje medalowe w 
prawie każdej kategorii wiekowej. 

W grze pojedynczej tytuły mistrzyń wojewódz-
twa wywalczyły:

- Adriana Kołaszewska (kat. juniorek) 
- Agata Konicka (kat. żaczek)
Wicemistrzostwo województwa w grze poje-

dynczej wywalczyły: 
- Paulina Komisarska (kat. kadetek) 
- Weronika Zygan (kat. młodziczek)
Oprócz gry pojedynczej „Chrobry” zdobywał 

czołowe lokaty w grze podwójnej. Tytuł mistrzyni 
województwa w deblu wywalczyła:

- Agata Konicka (kat. żaczek)

Wicemistrzostwo województwa w deblu 
zdobyły: 

- Weronika Zygan (kat. młodziczek) grając w pa-
rze z młodszą koleżanką z drużyny Agatą Konicką, 

- Adriana Kołaszewska (kat. juniorek)
- Paulina Komisarska (kat. kadetek)

Rafał Błocian
UKS Chrobry Międzyzdroje

Już po raz siedemnasty (sobota, 20.04.2013) 
odbyły się Wiosenne Biegi Przełajowe. Szkoła 
Podstawowa nr 2 w Wapnicy im. prof. dra Wł. Sza-
fera miała zaszczyt gościć biegaczy, m.in. z Polic, 
Świnoujścia, Wolina, Przytoru, Wysokiej Kamień-
skiej, Goleniowa, Dziwnowa oraz Czarnogłowów 
i Międzyzdrojów.

Charakter i organizacja imprezy umożliwiły 
start przedszkolakom, dzieciom i młodzieży 
szkół podstawowych, 
gimnazjalnych oraz 
ponadgimnazjalnych, 
a także osobom nie-
pełnosprawnym oraz 
całym rodzinom. W 
tym ostatnim oprócz 
pucharów była loso-
wana nagroda specjal-
na – rower, dla rodziny 
startującej z gminy 
Międzyzdroje. Najwię-
cej osób wystartowało w „biegu dla Ziemi”. Trasa 
wynosiła 300m , a uczestnicy mieli wykonać zada-
nie specjalne – zebrać z trasy butelki plastikowe 
i wrzucić je do śmietnika. Dla pierwszych trzech 
osób ufundowane były puchary, a dla pierwszej 
trzydziestki –kwiatki. 

Najlepszym sportowcom zostały wręczone 
atrakcyjne nagrody rzeczowe oraz puchary.  Go-
ście, zawodnicy i kibice  mogli skosztować 
pysznej grochówki w uroczym plenerze Jeziora 

Turkusowego oraz sąsiedztwie Wolińskiego Parku 
Narodowego.

Dziękujemy sędziom, Ochotniczej Straży 
Pożarnej w Lubinie, Straży Miejskiej, ratownikom 
medycznym. Dziękujemy  Starostwu Powiatowe-
mu w Kamieniu Pomorskim  Ośrodkowi Pomocy 
Społecznej w Międzyzdrojach, firmie „Navikon”, 
Bankowi Spółdzielczemu w Międzyzdrojach, Spa 
Bagiński-Chabinka, firmie „Sun Malino”, firmie „Prin-

tis” z Międzyzdrojów, firmie  „Graffiti” z Międzyzdro-
jów, dyskotece „Paradise” pod molem p. Tomaszowi 
Sielickiemu, kwiaciarni „Tulipan”, Nadleśnictwu 
Międzyzdroje, KB „Sporting” w Międzyzdrojach, 
za pomoc w organizacji zawodów i ufundowanie 
nagród dla uczestników biegów.

Gratulujemy wszystkim zawodnikom i zachę-
camy do dalszego trenowania.

Ze sportowym pozdrowieniem 
Paweł Nogala

Rozgrywki I Ligi Kobiet Tenisa Stołowego
ukS chrobry Międzyzdroje - lukS Polmlek lidzbark warmiński 9 : 1 

Grad medali na Mistrzostwach Województwa

XVII WIOSENNE BIEGI PRZEŁAJOWE WAPNICA 2013 POD HASŁEM 
„Kto zdrowie i przyrodę szanuje ten w biegach wapnickich startuje”
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W sobotę 20 kwietnia 2013 r. w hali sportowej im. 
Andrzeja GRUBBY przy ul. Leśnej 17 w Międzyz-
drojach odbyły się „Mistrzostwa Polski Seniorów 
i Juniorów 17-18 lat Polskiej Federacji Kyokushin 
Karate”. W mistrzostwach udział wzięli zawodnicy 
21 ośrodków z całej Polski. Organizatorem tur-
nieju był Międzyzdrojski Klub Sportowy Bushido, 
który tak prestiżową imprezę organizował po raz 
pierwszy przy współpracy i wsparciu finansowym 
Urzędu Miasta Międzyzdroje. 

Oficjalnego otwarcia Mistrzostw dokonała 
posłanka na Sejm Województwa Zachodniopo-
morskiego Ewa Żmuda – Trzebiatowska oraz Wi-
ceprzewodniczący Rady Miejskiej Mateusz Bobek.

 Podczas ceremonii otwarcia swoje umiejęt-
ności zaprezentowali zapaśnicy Wiking z Wolina, 
para taneczna Wiktoria Kaszubowska i Filip Mar-

MISTRZOSTWA POLSKI SENIORÓW I JUNIORÓW 17 - 18 LAT
POLSKIEJ FEDERACJI KYOKUSHIN KARATE

chalewski ze Szkoły Tańca Jantar oraz Hania Kot 
w repertuarze „karateczka”. 

Zmagania zawodników w konkurencji kata i 
kumite prowadzono na dwóch matach. Poziom 
walk finałowych był bardzo wyrównany i zacięty, 
większość z nich kończyła się dopiero po drugiej 
dogrywce. 

Dekoracji zwycięzców Mistrzostw dokonał 
Sekretarz Urzędu Miasta Henryk Nogala, Wiceprze-
wodniczący Rady Miejskiej  Mateusz Bobek oraz 
Prezes Polskiej Federacji Kyokushin Karate shihan 
Bogusław Jeremicz. Wybrano również najlepszego 
technika, którym został Hubert Maciejewicz z 
Gdańskiego Klubu Kyokushin Karate.

Patronat honorowy nad mistrzostwami objął 
Urząd Marszałkowski Województwa Zachodnio-
pomorskiego, a patronat medialny TV Kabel SAT 

Międzyzdroje, portal internetowy ikamien.pl, 
kamieńskie info oraz zka.pl  

Zarząd Międzyzdrojskiego Klubu Sportowego 
Bushido dziękuje sekcji zapaśniczej Wiking Wolin, 
Szkole Tańca Jantar Anny Zjawińskiej, najmłodszej 
artystce Hani Kot, członkom klubu i wolontariu-
szom za pomoc w przygotowaniu Mistrzostw 
oraz sponsorom Zdrowa Woda Vital i Uzdrowisku 
Świnoujście S.A.

Andrzej SAWICKI

Srebrni zapaśnicy
W dniach 26-27.04.2013r. w Stargardzie Szczeciń-
skim odbył się Ogólnopolski Turniej Młodzików w 
zapasach w stylu wolnym. W turnieju tym udział 
wzięli również zawodnicy międzyzdrojskiego klu-
bu UKS GIMSPORT. Bardzo dobrą formą wykazali 

się dwaj bracia: Aleksander Kopaczka i Paweł Ko-
paczka zdobywając w swoich kategoriach wago-
wych srebrne medale. Dwaj pozostali zawodnicy: 
Adrian Jaworski zajął 7. miejsce, Natan Ścibor 11. 
miejsce w swoich kategoriach.

UKS GIMSPORT

W  długi weekend majowy 01-05.2013 roku Zarząd 
Klubu Sportowego „FALA”  zorganizował moc 
atrakcji dla dzieci, młodzieży oraz dorosłych m.in.  
festyn sportowo - rekreacyjny  (piknik rodzinny), 
otwarty turniej piłki nożnej dla młodzieży i doro-
słych oraz mini turniej piłki nożnej. Całość odbyła 
się  na Stadionie Miejskim w Międzyzdrojach przy 
ulicy Gryfa Pomorskiego.

* 01 maja br. na Stadionie Miejskim w Mię-
dzyzdrojach odbyło się spotkanie o ligowe punkty 
drużyny juniorskiej grającej w I-Klasie na szczeblu 
ZZPN. Zespół „Fali” Międzyzdroje podejmował 
wicelidera grupy „Światowid” Łobez pewnie po-
konując rówieśników z Łobza 3-0, bramki zdoby-
wali: Michał Waszczyk, Michał Sielicki oraz Dawid 
Czajkowski. Natomiast po południu odbył się 
Otwarty Turniej Piłki Nożnej o Puchar Przechodni 
Prezesa  Klubu Sportowego „FALA” Międzyzdroje. 
W Turnieju wzięło udział pięć zespołów, łączny 
czynny udział 60 zawodników. Puchar pozostał 
w rękach Wyspiarzy  gdyż zwyciężyła  drużyna 
„SAN MARINO” reprezentująca  nasz KS „FALA” . 
Ponadto udział brały drużyny: Malujdy Tem, Klif 
Międzyzdroje, Przytór Team, Markel Team.

* 02 maja br. nasz zespół z grupy „Orlik” roz-
grywał Turniej Przyjaźni w Kamieniu Pomorski. 29 
zawodników z rocznika 2002-2003 naszego klubu 
wspaniale się bawili w turnieju integrując się z 
zawodnikami z Kamienia. 

* 03 maja br. na Stadionie Miejskim w Mię-
dzyzdrojach odbył się Mini Turniej Piłki Nożnej 
4x4 upamiętniający Jan Pawła II, w którym udział 
wzięły dzieci w wieku od 7 do 11 lat. Każda zawod-
nik  biorący udział w turnieju był zwycięzcą czego 
wszystkim gratulujemy. Po rywalizacji sportowej 
wszyscy uczestnicy zostali poczęstowani zupką 
oraz paczką smakołyków.

  * 04 maja br. na Stadionie Miejskim w Mię-
dzyzdrojach odbyło się spotkanie o ligowe punkty 

naszej pierwszej drużyny grającej w A-Klasie na 
szczeblu ZZPN. Zespół „Fali” Międzyzdroje (wice-
lider) podejmował zespół z Dziwnowa „Jantar” 
wygrywając 2-1, bramki zdobyli: Jan Rączewski 
oraz  Piotr Bursa (z rzutu wolnego).

* 05 maja br. na Stadionie Miejskim w Międzyz-
drojach odbył się Sportowy Festyn Rodzinny. Orga-
nizatorem był Klub Sportowy „FALA” Międzyzdroje. 

Przygotowano 12 konkurencji sportowych 
(m.in. Rzut Kaloszem, Spacer Farmera, Toczenie 
Beczki, Mistrz jedenastek, picie wody na czas), 
które wzbudziły wiele emocji i śmiechu dla 
wszystkich uczestników festynu, będących w 
różnym wieku - od najmłodszego aż po dziadka. 
W festynie uczestniczyło ok. 200 osób. Byli to 
mieszkańcy Gminy Międzyzdroje, ale także udział 
brali mieszkańcy innych miast. Każdy uczestnik 
otrzymał kartę, która upoważniała do udziału 
w festynie oraz zabawy w Dmuchanym Zamku. 
Emocje po konkurencjach  ostudzili wszystkim 
strażacy z Międzyzdrojów prysznicem z działka. 
Była to atrakcja dla najmłodszych.

Wszyscy uczestnicy otrzymali pamiątkowy 
Dyplom oraz słodki poczęstunek i napoje. Obec-
nych ugoszczono kiełbaskami z rożna, ciepłą 
zupką, kawą, ciastem i napojami. Grilował Emilian 
Popławski, ciasta upiekły mamy naszych zawodni-
ków. Konkurencje sportowe przygotowali trenerzy 
klubu Fala.

Organizatorzy serdecznie dziękują wszystkim 
uczestnikom Festynu za wspólną zabawę, wielkie 
podziękowania dla Mam naszych zawodników 
które się super zorganizowały i upiekły smaczne 
ciasta oraz podziękowania dla p. Karola Tomczaka 
za wypożyczenie na czas festynu dmuchanego 
zamku.

Celem „Majówki 2013 z K.S. Falą Międzyzdroje 
było:

•    integracja dzieci, młodzieży, rodziców 

i dziadków poprzez sport (piłka nożna), zabawę 
i konkursy,

•    propagowanie czynnego wypoczynku,
•    pielęgnowanie tradycji turniejów sporto-

wych,
•    aktywizacja społeczności lokalnej,
•    promowanie miejscowości, gminy.
Przeprowadzone turnieje piłki nożnej, a także 

festyn - piknik rodzinny okazały się dużym suk-
cesem organizacyjnym i reklamowym, populary-
zującym piłkę nożną oraz Gminę  Międzyzdroje. 

Jan Rączewski

Majówka z „Falą” 
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Nieruchomości gminne przeznaczone do sprzedaży
   

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do nabywania nieruchomości położonych na terenie gminy Międzyzdroje.

Proponujemy do sprzedaży:

USŁUGI TURYSTYCZNE
Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. 
o usługach turystycznych (Dz.U. z 2004r.  
nr 223 poz. 2268 ze zm.), przedsiębiorcy 
zamierzający świadczyć usługi hote-
larskie (tj.  wynajem pokoi gościnnych, 
apartamentów) obowiązani są do 
zgłoszenia danego miejsca (obiektu) do 
ewidencji innych obiektów, w których 
są świadczone usługi hotelarskie.

Ewidencje obiektów hotelarskich  
prowadzi Burmistrz Międzyzdrojów. 

Przedsiębiorcy świadczący usługi 
hotelarskie w innych obiektach, mają 
obowiązek informowania o okoliczno-
ściach powodujących zmianę rodzaju 
obiektu oraz o zakończeniu świadcze-
nia usług hotelarskich. 

Andżelika Przygodzka
Działalność Gospodarcza

OPŁATA TARGOWA
W związku ze zbliżającym się okresem 
sezonu letniego, pragniemy zwrócić 
uwagę przedsiębiorców dokonujących 
lub zamierzających dokonywać sprze-
daży 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.miedzyz-
droje.pl 

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

 Andżelika Przygodzka
Działalność Gospodarcza

Obowiązku meldunkowego mo-
żemy dopełnić podczas jednej wizyty  
w urzędzie. Od nowego roku nie 
musimy najpierw dokonywać wy-
meldowania w jednym urzędzie, aby  
w drugim móc się zameldować. Wszyst-
kie te czynności wykonamy w tym 
samym urzędzie, w którym będziemy 
dokonywać meldunku. Przy zamel-
dowaniu nie podajemy informacji o 
wykształceniu, czy obowiązku woj-
skowym. Nie przedkładamy również 
książeczki wojskowej.

Formalności meldunkowych do-
konujemy osobiście lub przez ustano-
wionego pełnomocnika. Oznacza to, że 
ustanowiony przez nas pełnomocnik 
będzie mógł nas m.in. zarówno zamel-
dować, jak i wymeldować  z miejsca 

Opłata za korzystanie 
z zezwolenia 
na alkohol - II rata 

 

Zgodnie z art. 11¹ ust. 7 ustawy z dnia 
26 października 1982r. o wychowaniu w 
trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholi-
zmowi, przypominamy przedsiębior-
com prowadzącym sprzedaż napojów 
alkoholowych, iż z dniem 31 maja 
2013 r. upływa termin wniesienia ii 
raty opłaty za korzystanie z zezwolenia 
w roku 2013.

Opłatę w należnej wysokości wnosi 
się:

• gotówką w kasie Urzędu Miejskie-
go w Międzyzdrojach 

• bezgotówkowo na rachunek 
bankowy Urzędu: BGŻ  S. a. o. Mię-
dzyzdroje nr 38 2030 0045 1110 0000 
0054 7180

Na przelewie należy dokładnie wpi-
sać numer zezwolenia oraz oznaczyć 
wpłatę jako ii rata.

Andżelika Przygodzka
Działalność Gospodarcza

1. Budowie stacji elektroenerge-
tycznej 15/0,4kV wraz z przebudową 
sieci elektroenergetycznej 15 kV i 0,4 
kV,  położonej przy ul. Krótkiej w Mię-
dzyzdrojach, na działkach o numerach 
geodezyjnych: 210, 230/16, 230/17, 
443, zlokalizowanych w obrębie geo-
dezyjnym nr 20 jednostki  ewidencyjnej 
m. Międzyzdroje;
2.  Budowie hali warsztatowo - gara-
żowej, położonej przy ul. Nowomyśliw-
skiej 86 w Międzyzdrojach, na działce 
o numerze geodezyjnym: 487/50, zlo-
kalizowanej w obrębie nr 19 jednostki 
ewidencyjnej m. Międzyzdroje;
3. Budowie zadaszonych boksów 
magazynowych, położonych przy ul. 

1.  Nieruchomość zabudowaną  położoną w Wapnicy  
 przy ul. Turkusowej, stanowiącą działkę  nr 139/2  o 
 powierzchni 356m², 
2.  Nieruchomość niezabudowaną położoną 
 w Międzyzdrojach  przy ul. Gryfa Pomorskiego, 
 stanowiącą  działkę nr 106 o powierzchni  16 m², 
3.  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,  
4.  Nieruchomość  niezabudowaną  położoną  w Lubinie 
 przy ul. Głównej, stanowiącą  działkę nr 8/6 
 o powierzchni 1.452 m²,  
5.  Nieruchomość niezabudowaną położoną w Lubinie 
 przy ul. Głównej, stanowiąca działkę  nr 8/1 
 o powierzchni 4.759 m²,  
6.  Nieruchomość niezabudowaną położoną 
 w Międzyzdrojach przy ul. Kolejowej, stanowiącą
  działkę nr 460/1 o powierzchni 369 m², 
7.  Nieruchomość niezabudowaną położoną w Wicku, 
 stanowiącą działkę nr 93/2 o powierzchni 1.653m2, 

8.  Nieruchomość zabudowaną położoną 
 w Międzyzdrojach przy ul. Polnej 36, stanowiącą  
 działkę nr 83/7 o powierzchni 1.024m2,
9.  Nieruchomość  niezabudowaną położoną w Wicku 
 przy ul. Żwirowej stanowiącą działkę nr  120/44 
 o powierzchni 37.738m2,
10.  Nieruchomość  niezabudowaną położoną w Wicku 
 przy ul. Żwirowej stanowiącą działkę  nr 120/37  
 o powierzchni 25.961m2,
11.  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 ,
12.  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

MELDUNEK – JEDNA WIZYTA W URZĘDZIE
w dniu 31 grudnia 2012 r. weszły nowe przepisy dotyczące procedury meldunkowej. nowelizacja ustawy  
o ewidencji ludności i dowodach osobistych wprowadza z dniem 31 grudnia 2012 r. m. in. następujące zmiany:

pobytu stałego oraz z miejsca pobytu 
czasowego, trwającego ponad 3 mie-
siące. Pełnomocnikiem może być osoba 
fizyczna posiadająca zdolność do czyn-
ności prawnych. Pełnomocnik dołącza 
oryginał lub urzędowo poświadczony 
odpis pełnomocnictwa. Udzielenie 
pełnomocnictwa podlega opłacie 
skarbowej w kwocie 17,00 zł. Zwolnione  
z opłaty skarbowej są m.in. pełno-
mocnictwa udzielone: małżonkowi, 
wstępnym (rodzice, babcia, dziadek, 
prababcia, pradziadek), zstępnym (dzie-
ci, wnuki, prawnuki) lub rodzeństwu.

Wydłużony został także termin na 
zgłoszenie meldunku z aktualnych 4, na 
30 dni oraz termin zgłoszenia wyjazdu 
poza granicę RP na pobyt czasowy z 3 
do 6 miesięcy.

Zniesione zostało zameldowanie na 
pobyt czasowy krótszy niż 3 miesiące 
(pozostawiono je jedynie dla cudzo-
ziemców nie będących obywatelami 
państw członkowskich Unii Europej-
skiej, państw EFTA oraz Szwajcarii).

Nie ma również obowiązku meldun-
kowego dla wczasowiczów i turystów. 

Właściciele, dozorcy i administrato-
rzy nieruchomości oraz zakłady pracy 
nie mają obowiązku powiadamiania 
urzędu o niedopełnieniu obowiązku 
zameldowania lub wymeldowania się 
przez osobę przebywającą w nieru-
chomości.

Zgodnie z ustawą obowiązek mel-
dunkowy zostanie zniesiony z począt-
kiem stycznia 2016 roku.

więcej informacji: http://msw.gov.pl/portal/pl/362/obowiazek_meldunkowy.html

LOKALIZACJA INWESTYCJI
uprzejmie informuję, iż trwają postępowania administracyjne  dotyczące ustalenia lokalizacji inwestycji celu  
publicznego dla zamierzeń inwestycyjnych polegających na:

Nowomyśliwskiej 90 w Międzyzdrojach, 
na działce o numerze geodezyjnym: 
487/51, zlokalizowanej w obrębie nr 19 
jednostki ewidencyjnej m. Międzyzdroje;
4. Budowie wiaty służącej selektywnej 
zbiórce odpadów wraz z ogrodzeniem 
terenu,  położonej przy ul. Nowomy-
śliwskiej 86 w Międzyzdrojach,  na dział-
ce o  numerze geodezyjnym: 487/20, 
zlokalizowanej w obrębie nr 19 jed-
nostki  ewidencyjnej m. Międzyzdroje;
W celu uzyskania szczegółowych infor-
macji dotyczących w/w postępowań 
administracyjnych uprasza się Strony 
o przybycie do Urzędu Miejskiego  
w Międzyzdrojach, ul. Książąt Pomor-
skich 5, pok. nr 8, w godzinach pracy 

Urzędu  (w poniedziałki, wtorki i czwartki  
w godzinach od 8.00 do 15.30, w środy 
w godzinach od 8.00 do 17.00, w piątki 
w godzinach od 8.00 do 14.00). Ponad-
to, informacje dotyczące przedmioto-
wych postępowań administracyjnych 
zostały zamieszczone na stronie Biule-
tynu Informacji Publicznej Urzędu Miej-
skiego w Międzyzdrojach: www.bip.
miedzyzdroje.pl (Ogłoszenia, obwiesz-
czenia) oraz wywieszone na tablicach 
informacyjnych Urzędu Miejskiego  
w Międzyzdrojach. 
W przypadku wątpliwości i zapytań 
proszę o kontakt: tel. 91 32 75 651.

Sylwia Jagielska 
Planowanie Przestrzenne


