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Rozpoczęcie sezonu
letniego na kąpielisku
Kolejny sezon ratowniczy rozpoczął się 20
czerwca br. i potrwa do 15 września br. Nad zabezpieczeniem międzyzdrojskiego kąpieliska
będzie czuwało 34 ratowników i 2 ratowników
medycznych. Będą pełnili służbę na 10 wieżach
umieszczonych po obu stronach kąpieliska.

W tym roku do dyspozycji ratowników będzie
łódź typu RIB, quad oraz skuter wodny z platformą
specjalnie przeznaczoną do ratownictwa wodnego. W celu skuteczniejszego przepływu informacji
zostanie uruchomiony radiowęzeł, który doskonale spisuje się w czasie poszukiwań zaginionych
dzieci. Punkt medyczny będzie znajdował się po
zachodniej stronie kąpieliska, tuż przy zejściu z
mola - zejście „E”.
Przy każdym zejściu na plażę znajdują się tablice informacyjne z podstawowymi wskazówkami
bezpiecznego wypoczynku oraz regulaminem
kąpieliska. Czystość i jakość wody, a także czystość
plaży sprawdzana będzie co 2 tygodnie w okresie
wzmożonej aktywności turystów.
Na terenie plaży od Warszowa do Wisełki co
100 m zamontowane zostały słupki (na zdjęciu).
Na każdym z nich podana jest lokalizacja w km
wraz z numerem ratunkowym. System, zbliżony
do rozwiązań drogowych, dokładnie wyznacza
miejsca zdarzeń i znacznie skraca czas dotarcia
ratowników.
Zapraszamy na oficjalne otwarcie sezonu kąpieliskowego, które odbędzie się
28.06.2014 r. o godz. 12.00 - przewidziano
wiele atrakcje.
Życzymy spokojnego i przyjemnego wypoczynku.
Mateusz Bobek
Andżelika Przygodzka

Wjazd oświetlony

Gmina Międzyzdroje jest w trakcie realizacji inwestycji pn.: „Budowa elektroenergetycznej sieci
oświetlenia ulicznego przy ulicy Nowomyśliwskiej
i Wodziczki w Międzyzdrojach” zlokalizowanej w
pasie drogowym ul.Nowomyśliwskiej w obrębie
węzła „Międzyzdroje”, ciągu drogi krajowej nr 3.
Zakres robót obejmuje montaż 61 słupów
oświetleniowych z oprawami oświetleniowymi
LED typu ulicznego. Wykonawca robót - ZESTI FOS
sp. z o.o. z Serocka - wyłoniony został w drodze
przetargu nieograniczonego.
Wartość prac – 447.289,61 zł.
Termin zakończenia ww. inwestycji, zgodnie
z zawarta umową z Wykonawcą - 30.06.2014r.
Tadeusz Konopacki
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PROMOCJA MIĘDZYZDROJÓW W BERLINIE
W ostatni weekend, w dniach 31.05. – 01.06. w centrum Berlina na Aleksanderplatz odbyła się
prezentacja regionu zachodniopomorskiego, przygotowana przez Polski Ośrodek Informacji
Turystycznej w Berlinie przy współpracy z Zachodniopomorską Regionalną Organizacją Turystyczną. Podczas tej akcji promocyjnej nie mogło zabraknąć Międzyzdrojów!
Prezentacja regionu zachodniopomorskiego
była jednym z elementów miejskich obchodów
Dnia Dziecka, których adresatem byli Berlińczycy
i turyści licznie odwiedzający stolicę Niemiec. Przy
pięknej, słonecznej pogodzie w plenerze, obok
wielu specjalnie na tę okazję przygotowanych
atrakcji dla dzieci, Międzyzdroje prezentowały
swoje walory turystyczne. Podobnie jak w ubiegłym roku prezentowaliśmy mobilną wystawę

cieszyły się plany miasta oraz informator miejski.
Odwiedzający nas Berlińczycy planują urlopy
rodzinne, stąd zainteresowani głównie byli ofertą
rodzinną i atrakcjami dla dzieci. Oprócz zachodniopomorskiego dużą prezentację przygotował
region Pomorze Przednie (Meclkenburg Vorpommern) obejmujący teren wybrzeża Niemiec.
Akcję promocyjną Międzyzdrojów wspierała firma
marketingowa Green House Paweł Kranc.

zdjęć ukazujących walory przyrodnicze oraz
atrakcje turystyczne naszej gminy, opisanych
w dwóch językach: niemieckim i angielskim.
Uzupełnieniem prezentacji były prospekty i ulotki
bazy noclegowej oraz Zachodniopomorskiego
Szlaku Żeglarskiego. Dużym zainteresowaniem

Piękno przyrody Wolińskiego Parku Narodowego i atrakcyjność miasta wzbudzała ogromne zainteresowanie Berlińczyków. Czekamy
w Międzyzdrojach, nie tylko w sezonie letnim,
na turystów z Niemiec!
Anetta Czyżak
Referat Promocji i Współpracy z Zagranicą

Na targach w Chorzowie
W dniach 6 - 8 czerwca 2014 roku w Chorzowie
na terenie Parku Śląskiego odbyły się targi turystyczne „Atrakcje Regionów”. Gmina Międzyzdroje
w tych targach wzięła udział po raz pierwszy,
wystawiając się na stoisku Zachodniopomorskiej
Regionalnej Organizacji Turystycznej razem
z miastem Koszalin. Wśród wystawców pojawili się
przedstawiciele regionów z całej Polski, Lokalnych
Grup Działania, branży hotelowej, SPA, uzdrowisk,
wydawnictw podróżniczych oraz zza granicy,
m.in.: z Węgier.
Odwiedzający targi mogli zobaczyć pokazy
walk rycerskich, spróbować swych sił w tańcach
dworskich, przymierzyć stroje balowe z XIX w.,
podziwiać prace twórców ludowych m.in. malowane anioły, kompozycje kwiatowe oraz ceramikę
artystyczną, rzeźby i obrazy. Nie zabrakło także
spotkań autorskich - chorzowskie targi odwiedziła
podróżniczka i pisarka Beata Pawlikowska, po
spotkaniu była okazja do zdobycia jej autografu.
Organizacja targów w tak wyjątkowym
miejscu, jakim jest Park Śląski – największy park
miejski w Polsce, kompleksie liczącym 640 ha
powierzchni, na którym znajduje się wiele atrakcji,
oraz odbywające się w tym samym czasie Wystawa

Kwiatów oraz Dni Chorzowa, zapewniła rzesze
zwiedzających i odwiedzających Targi Regionów.
Stoisko Pomorza Zachodniego cieszyło się
bardzo dużym powodzeniem. Pomimo sporej
odległości przyjeżdża do nas mnóstwo turystów
ze Śląska. Odwiedzający nasze stoisko byli zainteresowani materiałami informacyjnymi o bazie hotelowej, atrakcjach miasta, miejscami wypoczynku
dla dzieci oraz odbywającymi się imprezami
kulturalnymi w okresie letnim w naszej gminie.
Na scenie targów zorganizowaliśmy konkurs
wiedzy o Międzyzdrojach. Dla wszystkich, którzy
wzięli w nim udział były nagrody – gadżety dla
najmłodszych oraz wejściówki do Parku Linowego.
Udział w targach był okazją do zaprezentowania walorów i atrakcji gminy Międzyzdroje szerokiemu gronu odbiorców, a także zorientowania
się jakich ofert poszukują turyści odwiedzający
polskie Wybrzeże. Targi Regionów były relacjonowane w TVP Katowice oraz innych mediach
regionalnych, stały się więc doskonałą okazją do
promocji Międzyzdrojów.
Joanna Ścigała
Referat Promocji i Współpracy
z Zagranicą
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Obchody 890. Rocznicy I Misji św. Ottona z Bambergu na Pomorzu Zachodnim

W połowie czerwca br. w Lubinie odbyły się uroczystości stanowiące pośrednio obchody 890 rocznicy I misji chrystianizacyjnej św. Ottona.

W 1124 r. na terenach Pomorza
Zachodniego miała miejsce I misja
chrystianizacyjna biskupa Ottona z
Bambergu. Na trasie misji znalazły się
wszystkie większe ośrodki miejskie
ówczesnego Pomorza, w tym: Pyrzyce, Kamień Pomorski, Kołobrzeg,
Białogard. Jednak o powodzeniu
misji Ottona zdecydowała reakcja
mieszkańców dwóch największych
miast: Szczecina i Wolina. Efektem
misji było ochrzczenie kilkunastu
tysięcy ludzi oraz założenie chrześcijańskich kościołów. Żywot św. Ottona z Bambergu autorstwa Herborda
informuje o wzniesieniu w roku 1124
jednego z najstarszych kościołów na
Pomorzu Zachodnim. Dzięki późniejszym źródłom wiemy, że otrzymał
on wezwanie św. Mikołaja, patrona
żeglarzy i rybaków.

Prace archeologiczne w Lubinie, pod kierunkiem prof. Mariana
Rębkowskiego, przy wsparciu finansowym Gminy Międzyzdroje,
doprowadziły do odkrycia pozo-

Społeczna Rada Konsultacyjna
na spotkaniu z Burmistrzem
11 czerwca br. w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego odbyło się kolejne spotkanie Członków Społecznej Rady Konsultacyjnej z Burmistrzem
Międzyzdrojów Leszkiem Doroszem. Na spotkanie przybyło 10 Członków.
Obecni byli również: Komendant Straży Miejskiej Adam Bączek i Kierownik Zakładu Ochrony Środowiska Adam Celiński, którzy odpowiadali na
pytania lub uzupełniali wypowiedzi Burmistrza.
Poruszano m.in. problemy związane z parkowaniem w mieście,
wskazano potrzebę budowy garażowca, jak też uruchomienia myjni
bezdotykowej. Burmistrz omówił
sprawy związane z projektem źródeł
geotermalnych i wynik rozmów z
Ministrem Stanisławem Gawłowskim,
podczas 10. Forum Samorządowego w Kołobrzegu oraz przedstawił
harmonogram budowy przychodni
zdrowia z gabinetami specjalistycznymi, zabiegowymi i apteką. Obiekt
zostanie oddany do użytkowania
w czerwcu 2015 roku. Przychodnię
budujemy dla mieszkańców i lekarzy.
Dotychczasowe budynki przychodni
również mogą być przeznaczone na
cel publiczny, ale po niezbędnym
remoncie.
Obszernie został omówiony
problem ogrodów działkowych.
Omówiono postawę Zarządu PZD,
Krajowej Rady i wskazano kto „psuje
klimat” na Ogrodzie.
Kolejnym dużym tematem były
„sprawy śmieciowe”. Wadliwa ustawa, nieszczelny system w Gminie
Międzyzdroje, brak dyscypliny przy
selekcji odpadów.
Poruszono temat relacji sąsiedzkich. Przykre, że trzeba powiedzieć
„ta iskierka nadziei, że będzie lepiej
już dawno zgasła”.
Sygnalizowano, aby Straż Miejska
podczas zbierania opłaty targowej,
reagowała na wykroczenia, czyli załatwiała dwie sprawy na raz. Sugerowano powiększenie składu osobowego
Straży Miejskiej na sezon poprzez
zatrudnienie asystentów.
Był głos o nieprzemyślanych

wycinkach drzew, ich kondycji i o
nasadzeniach.
„Zakład Ochrony Środowiska jest
po to, aby robić dla miasta i sołectw
coraz więcej i od ręki”. Remonty ulic,
przejść, remonty cząstkowe chodników, montaż tablic, nasadzenia, poprawiania czystości i estetyki. Zadań
wiele, a ludzie mają pracę. Był sygnał,
aby przy malowaniu przejść dla pieszych stosować malowanie intuicyjne
(by przez system oznakowania nie
łamać przepisów ruchu drogowego).
Dotknięto wielu spraw, poruszono wiele problemów. Zawsze
przewijała się troska o rozwój Gminy,
poprawę standardów życia mieszkańców, estetykę i bezpieczeństwo. Każdy głos został zauważony, przyjęty do
wiadomości i realizacji.
Na podstawie sprawozdania
Henryk Nogala

stałości kościoła i fundamentów
późnośredniowiecznego obiektu
kamienno-ceglanego pełniącego
zapewne funkcje baszty o charakterze mieszkalnym. Natrafiono również
na najstarszy w tym rejonie cmentarz
chrześcijański z XII-XIII wieku. Instytut
Archeologii i Etnologii PAN zalicza te
odkrycia do jednych z najważniejszych w ostatnich latach.
Uwieńczeniem prowadzonych
prac na grodzisku w Lubinie były
uroczystości zorganizowane w Gminie Międzyzdroje w dniu 13 czerwca
2014r., stanowiące pośrednio obchody 890. rocznicy I misji chrystianizacyjnej św. Ottona zwanego również
Apostołem Pomorza. Uroczystości
zostały podzielone na dwie części.
W pierwszej części obchodów w sali
teatralnej Międzynarodowego Domu

Kultury w Międzyzdrojach odbyła się
konferencja. Wysłuchaliśmy wykładu
prof. Mariana Rębkowskiego, który
podsumował wykonane prace archeologiczne w kontekście I misji
biskupa Ottona z Bambergu. Dr
Iwona Teul z Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego przedstawiła
wyniki antropologiczne i genetyczne
68 szczątków Słowian żyjących na
grodzisku w Lubinie w XII – XIII wieku.
W drugiej części na terenie sołectwa Lubin, w kościele p.w. MB
Jasnogórskiej pod przewodnictwem
arcybiskupa metropolity szczecińsko-kamieńskiego Andrzeja Dzięgi, odprawiona została msza pogrzebowa,
w której uczestniczyli mieszkańcy
gminy Międzyzdroje oraz przybyli
na uroczystość zaproszeni goście i
księża z okolicznych parafii. Po mszy
wszyscy udali się na grodzisko, gdzie
nastąpiła ceremonia pochówku
szczątków oraz odsłonięcie pamiątkowej okolicznościowej tablicy, upamiętniającej miejsce związane z I misją chrystianizacyjną biskupa Ottona
z Bambergu oraz prace wykonane na
grodzisku. Oprócz pamiątkowej tablicy przygotowano również specjalną
tuleję, którą umieszczono wraz ze
szczątkami w grobie. W tulei znajduje
się podpisany dokument w języku
polskim i łacińskim upamiętniający
wydarzenie, bo kto wie co wydarzy
się za kolejnych 800 lat?...
Anetta Czyżak
Referat Promocji i Współpracy
z Zagranicą             

Burmistrz dziękuje
Wszystkim Członkom Społecznej
Rady Konsultacyjnej, którzy zechcieli poświęcić swój czas na nasze
spotkania bardzo dziękuję. Dziękuję
za przemyślane cenne uwagi i wnioski. Część z nich udało się zrealizować. Pozostałe, wymagające długofalowych działań, zostały ujęte
w przyjętej Strategii Rozwoju Gminy Międzyzdroje na lata 2014-2025.
Mam nadzieję, że w przyszłości
będziemy mogli kontynuować
nasze owocne spotkania.
Z poważaniem
Leszek Dorosz
Burmistrz Międzyzdrojów
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Dzień Dziecka na Wyspach
„Najlepszy Dzień Dziecka na Wyspach z LGR Zalew Szczeciński” to impreza plenerowa, zorganizowana przez grupę lokalnych przedsiębiorców z gminy Międzyzdroje na międzyzdrojskiej
promenadzie, która 1 czerwca br. zgromadziła tłumy rodzin z dziećmi.
Dzień Dziecka odbywał się przy wsparciu
Lokalnej Grupy Rybackiej„Zalew Szczeciński”,
która ma na celu opracowanie i wdrożenie wizji
zrównoważonego rozwoju obszarów zależnych
od rybactwa gmin: Świnoujście, Międzyzdroje,
Wolin, Stepnica prowadzącej do poprawy jakości
życia społeczności zamieszkałych te obszary. Stowarzyszenie to wspiera i stymuluje przedsięwzięcia
inwestycyjne mające na celu dążenie do: wzmocnienia konkurencyjności obszaru, zróżnicowania
zatrudnienia, podniesienia wartości produktów
rybactwa, ochrony środowiska, rozwoju usług.
Poprawa jakości życia społeczności lokalnych zależnych od rybactwa to również włączenie partnerów społecznych i gospodarczych do planowania
i wdrażania lokalnych inicjatyw.
Dzień Dziecka był pełen różnych atrakcji. Można było pobawić się klockami lego, brać udział
w konkursach z nagrodami i zabawach z klaunami, jak również obejrzeć wóz Ochotniczej Straży

Pożarnej i Straży Granicznej. Można było wsiąść
na motocykle policyjne, czy zatrąbić w wielkiej
ciężarówce. Podziękowania należą się żołnierzom
z Jednostki Wojskowej nr 1905 z Dziwnowa, którzy
przygotowali i pokazali dzieciom wojskowe uzbrojenie oraz zapewnili im wiele militarnych atrakcji.
W kąciku malucha dzieci jeździły na kucykach,
skakały na trampolinie i po zamku dmuchanym,
jeździły mini-kolejką i na bujakach, uczestniczyły
w konkurencjach przygotowanych przez Klub
Sportowy „Fala”.
Na dzieci przez cały czas trwania imprezy czekały smakołyki: wata cukrowa, gotowana kukurydza,
grochówka oraz pączuszki, które rozdawali pracownicy Miejskiej Biblioteki Publicznej przebrani
za Smerfy i Gargamela.
Imprezę wspierali uczestniczący wolontariusze.
Nad całością czuwał zespół pracowników MDK.
Wsparcia finansowego udzieliła Lokalna Grupa
Rybacka „Zalew Szczeciński”, dzięki której możliwe

Seniorzy w plenerze
W majowe sobotnie przedpołudnie emeryci i renciści z Klubu Seniora ,,Słowianin” w Międzyzdrojach
i Wolina wybrali się wspólnie na wycieczkę po
wyspie Wolin i okolicach. Organizatorem wycieczki
był Zarząd Klubu Seniora z Międzyzdrojów, który w
ten sposób postanowił uczcić Dzień Matki i Dzień
Ojca. Pierwszym punktem, o którym opowiedział
grupie przewodnik turystyczny biorący udział w

Nawet pochmurna pogoda nie popsuła humorów uczestnikom wycieczki, którzy umilali sobie
podróż wesołym śpiewem. Wycieczka zakończyła
się smacznym obiadem nad Zalewem Szczecińskim przy marinie w Kamieniu Pomorskim.
Wyjazd odbył się dzięki wsparciu Spółdzielni
Mieszkaniowej ,,Słowianin” w Świnoujściu, która
finansuje działalność klubów dla seniorów zrze-

wycieczce, były Drożkowe Łąki w Międzyzdrojach
- wyjątkowy rezerwat znany z występowania w nim
długosza królewskiego i trawy turówki powszechnie zwaną żubrówką. Następnym punktem było
zwiedzenie 2 kościołów: w Koniewie i Jarszewie.
Kolejna atrakcją był Królewski Głaz położony w
wodach Zalewu Szczecińskiego. Ostatnim bardzo
ważnym miejscem w planie zwiedzania w tym
dniu była katedra p.w. Jana Chrzciciela w Kamieniu
Pomorskim.

szonych przy spółdzielni oraz dofinansowaniu
przez Burmistrza Międzyzdrojów Leszka Dorosza
i Burmistrza Wolina Eugeniusza Jasiewicza. W
wycieczce wzięło udział 47 osób.
Składamy serdeczne podziękowania wszystkim
osobom, które przyczyniły się do organizacji naszej
sobotniej wyprawy. Była ona dla członków obu
klubów doskonałą okazją do bliższego poznania
się i wspólnego spędzenia czasu.
Klub Seniora ,,Słowianin” w Międzyzdrojach

było między innymi zamontowanie drugiej sceny
przy Alei Gwiazd i przeprowadzenie licznych konkursów edukacyjnych z nagrodami.
W organizowanym konkursie plastycznym pt.
„Mój wymarzony prezent” udział wzięło około 300
uczestników. Wykazując się ogromną wyobraźnią
i pomysłowością. Wśród nagrodzonych prac w
kategorii wiekowej do lat 7 pierwsze miejsce zdobyła Hania Wołkow, a w kategorii wiekowej do lat
15 - Andżelika Piorun.
Punktualnie o 18.00 w niebo wypuszczono
mnóstwo baloników marzeń. Swoje marzenia
dzieci wypisywały na karteczkach przez cały czas
trwania imprezy. Mamy nadzieję, że nasza impreza
przyczyni się do spełnienia choćby cząstki dziecięcych pragnień.
Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy
czynnie przyczynili się do organizacji imprezy.
Sponsorom, bez których nie byłoby nagród i
wszelkich atrakcji, wolontariuszom, którzy poświęcili swój prywatny czas i energię, jednostkom
organizacyjnym gminy, w tym pracownikom
Międzynarodowego Domu Kultury oraz Zakładu
Ochrony Środowiska oraz lokalnym przedsiębiorcom, którzy swoją inicjatywą zarazili wszystkich
dookoła i spowodowali, iż Dzień Dziecka organizowany w Międzyzdrojach stał się „najlepszą imprezą
na Wyspach”!
Tomasz Rychłowski
Referat Promocji i Współpracy z Zagranicą

Kluby Twórców Amatorów
Uzupełnienie do artykułu „Międzyzdrojscy artyści”, który ukazał się z majowym wydaniu
Informatora Samorządowego Gminy Międzyzdroje.
W 1975 roku Jan Iwaszczyszyn zwrócił się Oliwa. Klub zrzeszał ponad 30 osób w różnym
z apelem w gazecie o zgłaszanie się do Domu wieku i różnej profesji.
Twórcy amatorzy wystawiali swoje prace na
Kultury w Wolinie artystów nieprofesjonalnych:
malarzy, rzeźbiarzy, hafciarzy, osób wyrabiających licznych wystawach na terenie kraju i za granicą.
ceramikę, zajmujących się wyrobem gobelinów i
Klub Twórców Amatorów „Pasja” współpramakram oraz obróbką bursztynu. Po zgłoszeniu cował od samego początku z Zamkiem Książąt
się 32 osób, utworzono Klub Twórców Amatorów Pomorskich w Szczecinie, jak również z Forum
Ziemi Wolińskiej, którego prezesem była Lucyna Kobiet Polsko-Niemieckich w Świnoujściu i Forum
Lewandowska.
Kobiet Niemiecko-Polskich w Wolgaście.
W roku 1980 z inicjatywy Janiny Bagrowskiej,
Członkowie klubu byli wielokrotnie nagradzani,
Haliny Oliwy-Kowalskiej i Stanisława Chomonia, a trzech członków otrzymało odznaki Szczecińpowstał Klub Twórców Amatorów przy Domu skiego Towarzystwa Kultury „Za zasługi w rozwoju
Kultury w Międzyzdrojach, który przyjął nazwę kultury Ziemi Szczecińskiej”.
„Pasja”. Pierwszym prezesem klubu została Halina
Halina Oliwa-Kowalska
4

letni kiermasz książek

letni kiermasz książek

iej Bibliotece Publicznej
wwMM
ieie
jsjs
kkie
j Bibliotece Publicznej
w Międzyzdrojach
w Międzyzdrojach
przy ul. Norwida 15

przy ul. Norwida 15
od

od

16.06.2014 r. do 22.08.2014 r.

16w.0
6.2014 r. do 22.08.2014 r.
godzinach otwarcia biblioteki
w godzinach otwarcia biblioteki

Możliwość nabycia książek już od 1 zł, m.in.:
- literatury pięknej
Możliwość
- bajek nabycia książek już od 1 zł, m.in.:
- literatury
pięknejszkolnych
- podręczników
- bajek
- słowników i encyklopedii
- książek specjalistycznych
- podręczników
szkolnych
- książek w
różnych językach (niemieckim, angielskim, itp.)
- słowników
i encyklopedii

- książek specjalistycznych
- książek w różnych językach (niemieckim, angielskim, itp.)
Od 01.07 do 31.08.2014 r. biblioteka czynna od pon. do pt. w godz. 9.00 – 17.00

Od 01.07 do 31.08.2014 r. biblioteka czynna od pon. do pt. w godz. 9.00 – 17.00
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KULTURA

FESTIWAL GWIAZD 3 - 6 lipca 2014
SPEKTAKLE TEATRALNE
- SALA TEATRALNA MDK
03.07.2014, godz. 16.00 i 19.00
„To tylko sztuka” [Teatr Kwadrat z Warszawy]
Autor: Terrence McNally,
Reżyseria: Bartłomiej Wyszomirski,
Asystent Reżysera: Teresa Iwko,
Scenografia: Wojciech Stefaniak,
Kostiumy: Iza Toroniewicz,
Producent: Małgorzata Nejman (wolontariat),
Obsada: Paweł Wawrzecki, Ewa Kasprzyk, Ewa
Wencel, Grzegorz Wons, Andrzej Andrzejewski,
Marcin Kwaśny, Andrzej Szopa, Lucyna Malec.
04.07.2014, godz. 16.00 i 19.00
„Kochanie na kredyt“[Teatr MY]
Autor: Marcin Szczygielski,
Reżyseria: Olaf Lubaszenko,
Kostiumy: Tomasz Jacyków,
Muzyka: Zdzisław Kalinowski,
Producenci: Zdzisław Marcinkowski, Mariola Berg,
Obsada: Agnieszka Sienkiewicz, Bartek Kasprzykowski, Tamara Arciuch, Filip Bobek, Piotr Zelt.
05.07.2014, godz. 16.00 i 19.00
„Porwanie Sabinek”[Teatr Kamienica z Warszawy]
Autor: Franz i Paul Schonthan,
Reżyseria i scenografia: Emilian Kamiński,
Muzyka: Paweł Gawlik,
Aranżacja: Marta Grzywacz,
Kostiumy: Anna Waś,
Makijaż i charakteryzacja: EuroLook Europejska
Akademia Wizerunku,
Obsada: Dorota Kamińska, Ewa Lorska, Michalina
Sosna, Olga Sarzyńska, Wojciech Duryasz, Piotr
Skarga, Emilian Kamiński, Mikołaj Krawczyk,
Michał Rolnicki.
06.07.2014, godz. 16.00 i 19.00
„Roma i Julian”
Autor, reżyser: Krzysztof Jaroszyński,
Producent: Gabi sp. z o.o. Krzysztof Jaroszyński i
Elżbieta Zającówna,
Obsada: Hanna Śleszyńska, Paweł Wawrzecki,
Agata Wątróbska, Bartłomiej Firlet.
SPEKTAKLE TEATRALNE
- HOTEL AMBER BALTIC
02.07.2014 i 03.07.2014, godz. 19.00
(dyskoteka Night Club Plaża)
„Szczęśliwe dni”[Teatr STU z Krakowa]
Przekład: Antoni Libera,
Inscenizacja i reżyseria: Krzysztof Jasiński,
Dekoracja: Maciej Rybicki,
Kostiumy: Dorota Ogonowska
Obsada: Beata Rybotycka, Konrad Mastyło.
04.07.2014, godz. 16.00 i 19.00
„Sceny z życia małżeńskiego”[Teatr Kamienica
z Warszawy]
Reżyser: Barbara Sass i Justyna Sieńczyłło,
Obsada: Justyna Sieńczyłło, Piotr Grabowski.
05.07.2014, godz. 16.00 i 19.00
ANDRZEJ PONIEDZIELSKI – „SzlafRock(&roll)”
Recital promujący najnowszą płytę Andrzeja
Poniedzielskiego, znakomitego satyryka i poety,
wybitnego twórcy kabaretowego. W programie
autorskie wykonania piosenek pisanych dla wielu
cenionych artystów: m.in. Maryli Rodowicz, Edyty
Geppert, Seweryna Krajewskiego. Obok Andrzeja
Poniedzielskiego wystąpią: Sylwia Różycka
(śpiew) i Andrzej Pawlukiewicz (akompaniament).

06.07.2014, godz. 16.00 i 19.00
„Więzi rodzinne”
Reżyseria: Jakub Kamieński,
Scenografia: Marcin Stajewski,
Obsada: Małgorzata Pieńkowska, Małgorzata
Niemirska, Joanna Jeżewska/Kinga Tabor, Marta
Wardyńska.
WYDARZENIA SPECJALNE
04.07.2014, godz.11.00
Hotel Amber Baltic - Sala Chopin
„MONDAY-DAY”. Spotkanie urodzinowe Andrzeja
Poniedzielskiego. Promocja książki „Szumi czas”.
04.07.2014, godz. 22.00
GALA ODSŁONIĘCIA ODCISKÓW DŁONI
[Scena przed Hotelem Amber Baltic przy Alei
Gwiazd]
Widowisko w reżyserii Krzysztofa Jasińskiego.
W tym roku trwały ślad w Alei Gwiazd pozostawią
artyści:
* muzyka: Maryla Rodowicz;
* teatr i film: Paweł Wawrzecki, Andrzej Nejman,
Ewa Wencel, Teresa Lipowska, Witold Pyrkosz,
Andrzej Kopiczyński, Agnieszka Włodarczyk;
* sztuki piękne i grafika: Andrzej Poniedzielski,
Andrzej Pągowski.
* tablica pamiątkowa: Wojciech Kilar.
KONCERTY - Amfiteatr
03.07.2014, godz. 22.00
Koncert inauguracyjny poświęcony twórczości
Wojciecha Kilara „Kilar i Film”
Opracowanie muzyczne: Krzesimir Dębski,
Reżyseria: Olaf Lubaszenko,
Producent: Piotr Szulc Agencja Koncertowa, przy
udziale Międzynarodowego Domu Kultury w
Międzyzdrojach,
Występują: Orkiestra Symfoniczna Filharmonii
Szczecińskiej, Chór Akademii Morskiej ze Szczecina,
Artyści: Anna Dereszowska, Anna Jurksztowicz,
Joanna Tylkowska Drożdż, Beata Rybotycka, Hanna
Śleszyńska, Justyna Sieńczyłło, Emilian Kamiński,
Andrzej Poniedzielski, Piotr Machalica, Jacek
Wójcicki, Wiktor Zborowski, Krzesimir Dębski.

rekreacyjny przy Alei Gwiazd
Filmy:
„Imagine” Andrzeja Jakimowskiego,
„By miłość nie przeszła obok” Marka Rębacza,
„Facet nie potrzebny od zaraz” Weroniki Migoń.
PROGRAM DLA DZIECI
ARTYŚCI DZIECIOM z RPO na Promenadzie
WARSZTATY, SPEKTAKLE, KONCERTY MUZYCZNE
03-05.07.2014, godz. 9.00-10.30, 14.00-15.30
Warsztaty Teatralne, grupa: max 10 osób.
Przedział wiekowy 12-16 lat.
Prowadzenie: „Mała Kamienica”, Magdalena
Kochańska i Jacek Zawada.
Międzynarodowy Dom Kultury, sala pomarańczowa
03-06.07.2014, godz. 11.00
Czytanie bajek
Scena Plenerowa, skwer rekreacyjny przy Alei
Gwiazd
03.07.2014, godz. 12.00
Spektakl dla dzieci„Calineczka” – Teatr Kamienica
Scena Plenerowa, skwer rekreacyjny przy Alei
Gwiazd
04.07.2014, godz. 12.00
Spektakl dla dzieci „Jaś i Małgosia” - Przemyskie
Centrum Kultury i Nauki ZAMEK
Scenariusz, reżyseria: Marek Rębacz
Scena Plenerowa, skwer rekreacyjny przy Alei
Gwiazd
05.07.2014, godz. 12.00
Spektakl dla dzieci „Kot w butach” - Przemyskie
Centrum Kultury i Nauki ZAMEK

Scenariusz, reżyseria: Marek Rębacz
Scena Plenerowa ,skwer rekreacyjny przy Alei
Gwiazd
03-05.07.2014, godz. 12.00
Gra miejska „Z RPO NA PROMENADZIE”
Losowanie nagród głównych codziennie o godz.
15.30. Nagrody dla każdego uczestnika. Centrum
Informacji Turystycznej.
WYSTAWY – SZTUKI PIĘKNE
03.07.2014 r. godz.12.00
Wernisaż wystawy:
Plakat p. Andrzeja Pągowskiego
Hotel Amber Baltic
04.07.2014 r. godz.14.00
Wernisaż wystawy Akademii Sztuk Pięknych
z Warszawy
Muzeum Wolińskiego Parku Narodowego
05.07.2014 r. godz.12.00
Wernisaż wystawy p. Maliny Wieczorek przy
udziale Fundacji Urszuli Jaworskiej
Charytatywno-edukacyjne spotkanie z Prozą i
Poezją SM – Walcz o siebie
Międzynarodowy Dom Kultury, Foyer i I piętro
DODATKOWE ATRAKCJE
Strefa Bezpieczeństwa z Robertem Moskwą
Strefa bezpieczeństwa jest to event miejski,
który cieszy się wielką popularnością i zainteresowaniem w miastach na terenie całej Polski.
Wydarzenie jest atrakcyjne nie tylko ze względu
na obecność w projekcie aktora Roberta Moskwy,
który przyciąga wielu widzów ale również zwraca
uwagę ze względu na swoją różnorodność oraz
wymiar edukacyjny.
Jadwiga Bober
Dryrektor MDK

49. Międzynarodowy
Festiwal Pieśni Chóralnej
im.
Jana Szyrockiego
49.prof.
Międzynarodowy
wFestiwal
Międzyzdrojach
Pieśni Chóralnej
im. prof. Jana Szyrockiego

22–27 czerwca 2014
w Międzyzdrojach
22–27 czerwca 2014

04.07.2014, godz. 22.30
Koncert zespołu: NAMY ze Szczecina
Koncert Alicji Janosz z zespołem Hoo Doo Band
Koncert Zespołu Szafa gra

Niedziela • 22.06.14
Koncert Inauguracyjny • godz. 19.00
 Chór

Akademii Morskiej ze Szczecina
– dyrygent Sylwia Fabiańczyk-Makuch

Niedziela • 22.06.14

Poniedziałek
• 23.06.14
Koncert Inauguracyjny • godz. 19.00

Koncert
Festiwalowy
godz. 19.30
 Chór Akademii
Morskiej ze•Szczecina
– dyrygent Sylwia
 Studencki
ChórFabiańczyk-Makuch
Luscinia z Opavy

– dyrygent Jiři Slovik

w Czechach

• 23.06.14
Poniedziałek
Chór Kameralny
Akademii Muzycznej
Marek Gandecki
– dyrygent
Koncert
Festiwalowy
• godz. 19.30

w Poznaniu

Studencki Chór Luscinia z Opavy w Czechach
– dyrygent Jiři Slovik
 Chór Kameralny Akademii Muzycznej w Poznaniu
Marek Gandecki • godz. 19.30
– dyrygentFestiwalowy
Koncert


Wtorek • 24.06.14

05.07.2014, godz. 22.00
Koncert Maryli Rodowicz z zespołem

 Chór

Żeński Cantilena Zespołu Szkół nr 2 w Suwałkach

– dyrygent
Ignacy Ołów
Wtorek
• 24.06.14

Koncert
Chłopięcy
Chór Narodowej
Festiwalowy
• godz.Akademii
19.30
 Chór
Cantilena Zespołu
Szkółna
nr
im. P.Żeński
Czajkowskiego
w Kijowie

– dyrygent Ignacy Ołów



Muzycznej
2 w Suwałkach
Ukrainie
– dyrygent Alla Sheiko

Chłopięcy Chór Narodowej Akademii Muzycznej
im. P. Czajkowskiego w Kijowie na Ukrainie – dyrygent Alla Sheiko

Środa • 25.06.14

SPOTKANIA Z GWIAZDAMI
03-06.07.2014, godz. 13.00
Hotel Amber Baltic – Sala Chopin

godz. 11.00−16.00

Środa Sacra
• 25.06.14
Musica
– Kościół św. Piotra Apostoła
godz. 11.00−16.00
Koncert
Festiwalowy • godz. 19.30

Musica Sacra – Kościół św. Piotra Apostoła
Ars Vocale z Olsztyna – dyrygent Katarzyna Bojaruniec
Koncert Festiwalowy • godz. 19.30
Musica In Via z Olsztyna – dyrygent Katarzyna Bojaruniec

 Chór
 Chór

 Chór Ars Vocale z Olsztyna – dyrygent Katarzyna Bojaruniec
 Chór
NovoMusica
Concertante
Manila z– Filipin
dyrygentBojaruniec
Arvin Tan
In Via z Olsztyna
dyrygent–Katarzyna
 Novo

SPORT
05.07.2014, godz. 18.00
Stadion miejski w Międzyzdrojach
Mecz w piłkę nożną
Reprezentacja Artystów Polskich (kapitan drużyny
Olaf Lubaszenko) kontra Samorządowcy Pomorza
Zachodniego (kapitan drużyny Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego Olgierd Geblewicz). Komentator sportowy: Andrzej Zydorowicz.
FILM
03-05.07.2014, ok. godz. 24.00
Plenerowe nocne projekcje filmowe – skwer
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Concertante Manila z Filipin – dyrygent Arvin Tan

Czwartek • 26.06.14
Czwartek • 26.06.14

Koncert Festiwalowy • godz. 19.30
Koncert Festiwalowy • godz. 19.30

 Chór
 Chór

in terra pax Międzynarodowej Akademii Chóralnej

in terra pax Międzynarodowej Akademii Chóralnej
– dyrygenci: Pau de Luis Alba, Felipe Salazar, Szymon Wyrzykowski

– dyrygenci: Pau de Luis Alba, Felipe Salazar, Szymon Wyrzykowski
 Kameralny
KameralnyChór
Chór
Cantores
Cathedrales
zw
Lund
w Szwecji
Cantores
Cathedrales
z Lund
Szwecji
dyrygentOlof
Olof
Elvstam
–– dyrygent
Elvstam

Uniwersytetu
Śląskiego
z Cieszyna
 Chór
ChórHarmonia
Harmonia
Uniwersytetu
Śląskiego
z Cieszyna
Zielecka-Panek
–– dyrygent
dyrygentIzabella
Izabella
Zielecka-Panek

Piątek • 27.06.14
Piątek
• 27.06.14
Koncert Finałowy • godz. 19.00

Koncert Finałowy • godz. 19.00
Prowadzenie koncertów Piotr Szulc

Prowadzenie koncertów Piotr Szulc

miejsce:

miejsce:
PATRONAT

PATRONAT
Urząd Marszałkowski
Województwa
Zachodniopomorskiego

Urząd Marszałkowski
Województwa
Zachodniopomorskiego

Międzynarodowy Dom Kultury w Międzyzdrojach
ul. Boh. Warszawy 20

Międzynarodowy Dom Kultury w Międzyzdrojach
ul. Boh. Warszawy 20

ORGANIZATORZY

ORGANIZATORZY
Polski Związek Chórów i Orkiestr
Oddział w Szczecinie

Polski Związek Chórów i Orkiestr
Oddział w Szczecinie

Gmina
Międzyzdroje

Gmina
Międzyzdroje

Stowarzyszenie Przyjaciół
Międzynarodowego
Festiwalu Pieśni Chóralnej
w Międzyzdrojach

Stowarzyszenie Przyjaciół
Międzynarodowego
Festiwalu Pieśni Chóralnej
w Międzyzdrojach

Parafia
św. Piotra Apostoła
w Międzyzdrojach

Parafia
św. Piotra Apostoła
w Międzyzdrojach
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Z PRAC RADY MIEJSKIEJ

Uchwały Rady Miejskiej
Rada Miejska w Międzyzdrojach na LIII Sesji w dniu 14.05.2014 r. oraz na LIV w dniu 27.05.2014 podjęła następujące uchwały:

Uchwała Nr LIII/518/14
z dnia 14 maja 2014r.
w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Międzyzdroje
na terenie ograniczonym ulicami: Niepodległości, Gryfa Pomorskiego, Nowomyśliwską,
Komunalną
Granice planu obejmują część terenu położonego
w obrębie geodezyjnym 19 jednostki ewidencyjnej Międzyzdroje o łącznej powierzchni 14,6 ha.

Uchwała Nr LIII/519/14
z dnia 14 maja 2014r.
w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie
na rok 2014
W niniejszej uchwale proponuje się zmniejszenie
dochodów na kwotę 4 609 106,01 zł i zwiększenie
wydatków na kwotę 159 534,15 zł.
Dochody zwiększa się o kwotę 15 634,15 zł
(dochody bieżące) i zmniejsza się dochody
o kwotę 4 624 740,16 zł (dochody bieżące o
kwotę 100,00zł, dochody majątkowe o kwotę
4 624 640,16zł).
Wydatki zwiększa się o kwotę 1 452 624,15 zł
(wydatki bieżące – 166 634,15 zł; wydatki majątkowe – 1 285 990,00 zł) i zmniejsza się o kwotę
1 293 090,00 zł (wydatki bieżące – 7 100,00zł;
wydatki majątkowe – 1 285 990,00 zł).
Zmiany polegają między innymi na:
1/ zwiększeniu dochodu w szkole nr 2 w kwocie
1 000,00 zł z tytułu wpływu środków za realizację projektu „Bawmy się w ekologię”. Z dochodu
sfinansowany będzie wydatek zakup usług pozostałych – 1 000,00 zł,
2/ zwiększeniu dochodu uzyskanego z Lokalnej
Grupy Rybackiej na organizację imprezy okolicznościowej pn. „Najlepszy Dzień Dziecka na
Wyspach” w kwocie netto 14 634,15 zł, jak również
zwiększenia wydatku na ww. cel,
3/ zmniejszeniu dochodów z tytułu sprzedaży
nieruchomości w kwocie 4 624 640,16 zł,
4/zmniejszeniu dochodu związanego z realizacją
zadań z zakresu administracji rządowej oraz
innych zadań zleconych tj. z tytułu 5% wpływu
z opłat za udostępnienie danych osobowych
w kwocie 100,00 zł, a tym samym zmniejszeniu
wydatku w tej samej wysokości z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego,
5/ uzupełnieniu środków na:
a/ zakup usług remontowych w tym:
– (oznakowanie i urządzenia zabezpieczające) –
zakup znaków drogowych – 20 000,00 zł,
- remont placów zabaw nieobjętych gwarancją
– 10 000,00 zł,
- remont fontann i innych – 15 000,00 zł,
- konserwacja oświetlenia ulicznego – 10 000,00 zł,
- inne remonty – 20 000,00 zł,
b/ zakup usług pozostałych w tym:
- pielęgnacja zieleni w pasie drogowym – 5 000,00
zł,
- inne (aktualizacja ewidencji dróg gminnych) –
4 000,00 zł,
c) wydatek inwestycyjny pn. „Remont chodników”
– 5 000,00 zł,
6/ zwiększeniu wydatków inwestycyjnych na
łączną kwotę 1 280 990,00 zł w tym:
„Remont ulicy Skarpowej w m. Lubin” – 170 000,00
zł,
„Remont ulicy Wodnej w m. Lubin” – 95 000,00 zł,
6

„Uporządkowanie gospodarki ściekowej oraz
modernizacja oczyszczalni ścieków na terenie
aglomeracji Międzyzdroje” (opracowanie dokumentacji technicznej) – 158 610,00 zł,
„Remont poletek osadowych zlokalizowanych
na terenie oczyszczalni w Międzyzdrojach” –
857 380,00 zł,
7/ zmniejszeniu wydatków inwestycyjnych na
łączną kwotę 1 285 990,00 zł, w tym:
„Przebudowa drogi ulicy Myśliwskiej , Sportowej i
Mieszka I wraz z sieciami” – 800 000,00 zł,
„Remont drogi gminnej ul. Bocznej w Lubinie” –
485 990,00 zł,
7/ zwiększeniu wydatku na kwotę 60 000,00zł z
przeznaczeniem na rozbiórkę budynku mieszkalnego położonego w Międzyzdrojach przy ul.
Krasickiego 14.
W związku z powyższymi zmianami ustala się planowany deficyt budżetu w kwocie 5 195 105,08 zł,
który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków oraz pożyczki.

Uchwała Nr LIII/520/14
z dnia 14 maja 2014r.
w sprawie zmiany uchwały Nr XLVII/445/13 Rady
Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 19 grudnia
2013 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy
Międzyzdroje na 2014 rok
W niniejszej Uchwale dokonuje się zmiany:
- załącznika nr 3 „Przychody i rozchody budżetu
Gminy Międzyzdroje w 2014 r.” w związku z ustaleniem planowanego deficytu budżetu gminy na
kwotę 5 195 105,08 zł zwiększa się kwota wolnych
środków i wynosi 6 398 050,86 zł oraz dopisuje się
przychód z tytułu pożyczki w kwocie 621 951,22 zł,
- ponadto dopisuje się punkt w sprawie ustalenia
limitu zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów
i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych na finansowanie planowanego deficytu
budżetu jednostki samorządu terytorialnego do
kwoty 621 951,22 zł.

Uchwała Nr LIII/521/14
z dnia 14 maja 2014r.
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 2014-2024
W uchwale zmienia się treść załącznika nr 1, 2, 3.

Uchwała Nr LIII/523/14
z dnia 14.05.2014 r.
w sprawie skargi na bezczynność Burmistrza
Międzyzdrojów
Postanawia uznać swoją właściwość do rozpoznania skargi Tadeusza L. z dnia 10.05.2014 r.
dot. nieprawidłowości w dysponowaniu koncesją
na sprzedaż alkoholu. Przekazać skargę Komisji
Rewizyjnej w celu zbadania zasadności zarzutów
objętych skargą.

Uchwała Nr LIII/524/14
z dnia 14.05.2014 r.
w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu
Administracyjnego w Szczecinie skargi Marka L.
wraz z odpowiedzią na skargę

Postanawia się przekazać do Wojewódzkiego
Sądu Administracyjnego w Szczecinie skargę
Marka L. z dnia 8.04.2014 r. na uchwałę Nr
XLVIII/481/14 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach
z dnia 28.01.2014 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
miasta Międzyzdroje na terenie ograniczonym ul.
Komunalną, Nowomyśliwską, Wodziczki, ciekiem
wodnym ,,Stary Zdrój”, torami kolejowymi i ul.
Niepodległości wraz z odpowiedzią na skargę nie
uwzględniając jej zarzutów.

Uchwała Nr LIII/522/14
z dnia 14 maja 2014r.
w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej w Szczecinie
Zgodnie z art.18 ust.2 pkt 9 lit.c ustawy o samorządzie gminnym do wyłącznej właściwości rady
gminy należy m.in. zaciąganie długoterminowych
pożyczek i kredytów.
Proponuję się zaciągnięcie pożyczki długoterminowej w kwocie 621 951,22 zł z okresem spłaty
10 lat z przeznaczeniem na zadanie pn. „Remont
poletek osadowych zlokalizowanych na terenie
oczyszczalni w Międzyzdrojach”. Pożyczka stanowi
90 % kosztów całkowitych netto w/w zadania.

Uchwała Nr LIV/525/2014
z dnia 27 maja 2014 r.
w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania spłat lub rozkładania na
raty wierzytelności Gminy Międzyzdroje i jej
jednostek organizacyjnych z tytułu należności
pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, do których nie stosuje się przepisów ustawy
– Ordynacja podatkowa
W projekcie uchwały w prowadzono zmiany w
związku z wygaśnięciem dotychczas obowiązujących przepisów w zakresie pomocy de minimis
określonych w Rozporządzeniu Wspólnoty Europejskiej (WE) nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia
2006 r. W związku z powyższym dokonano zmiany
w tym zakresie w par. 8, który otrzymuje następujące brzmienie:
§ 8. 1. W stosunku do dłużników, będących przedsiębiorcami, ubiegających się o udzielenie ulg
w spłacie należności pieniężnych na podstawie
niniejszej uchwały, stosowanie umarzania, odraczania terminu spłaty lub rozkładania na raty
spłaty należności, o których mowa w § 2 ust. 1
pkt 4 i 7 oraz §4 ust. 1 niniejszej uchwały, stanowi
pomoc publiczną, a jej udzielenie następuje w
ramach pomocy de minimis, z uwzględnieniem
warunków określonych w Rozporządzeniu
Komisji (UE) Nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia
2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu
o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de
minimis (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013 r.).
Warunkiem skorzystania przez przedsiębiorcę
z ulg, o których mowa w ust. 1 jest przedłożenie
przez przedsiębiorcę, wraz z wnioskiem, następujących dokumentów:
wszystkich zaświadczeń o pomocy de minimis,
o których mowa w art. 37 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy
z dnia 30 kwietnia 2004r. o postępowaniu
w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz.
U. z 2007r., nr 59, poz. 404, z 2008r. nr 93, poz. 585,
z 2010r. nr 18, poz. 99, z 2011r. nr 233, poz. 1381);
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informacji niezbędnych do udzielenia pomocy
de minimis, o których mowa w Rozporządzeniu
Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010r. w sprawie
zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U.
nr 53, poz. 311).
Ulgi wskazane w niniejszej uchwale stanowiące
pomoc de minimis mogą być udzielane do 31
grudnia 2020r.

Uchwała Nr LIV/526/14
z dnia 27 maja 2014 r.
w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do
realizacji projektu pn. ”Uporządkowanie gospodarki ściekowej oraz modernizacja oczyszczalni
ścieków na terenie aglomeracji Międzyzdroje”
i złożenia wniosku o jego dofinansowanie
w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013, w ramach Priorytetu
I Gospodarka wodno-ściekowa
W związku z przystąpieniem, zgodnie z założeniami budżetu na 2014 r. Gminy Międzyzdroje,
do realizacji projektu pn ”Uporządkowanie gospodarki ściekowej oraz modernizacja oczyszczalni
ścieków na terenie aglomeracji Międzyzdroje ze
środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i
Środowisko 2007-2013”, w ramach Priorytetu I Gospodarka wodno-ściekowa, należy uzyskać zgodę
Rady Miejskiej na podjęcie powyższych działań.

Uchwała Nr LIV / 527 / 2014
z dnia 27 maja 2014 r.
w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie
od obowiązku przetargowego trybu zawarcia
umowy dzierżawy
Prima II Spółka z o.o. - właściciel działki położonej
przy ulicy Bohaterów Warszawy 16a wystąpiła do
Gminy z wnioskiem dotyczącym zmiany zawartej
we wrześniu 2011 r. umowy dzierżawy części
działki nr 74/2 o powierzchni 2.836 m², w zakresie
terminu i przedmiotu umowy.
Wnioskodawcy zainteresowani są wydzierżawieniem na okres 30 lat począwszy od 1 października
2015 r. części w/w działki nr 74/2 o powierzchni
3.909 m², obejmująca dodatkowo zachodnią cześć
tej działki. Wskazany do wydzierżawienia teren
umożliwi realizację pod jego powierzchnią miejsc
parkingowych w ilości pozwalającej zaspokoić
potrzeby projektowanego obiektu hotelowego
oraz umożliwi kompleksowe zagospodarowanie, uporządkowanie i podniesienie standardu
terenu przyległego do hotelu, który stanowić
będzie tereny zielone i rekreacyjne nad garażem
podziemnym.

Uchwała Nr LIV/528/14
z dnia 27 maja 2014r.
w sprawie zniesienia pomnika przyrody
Stosownie do art. 44 ust. 3 ustawy o ochronie
przyrody z dnia 16 kwietnia 2004r. zniesienia
formy ochrony przyrody dokonuje rada gminy
w drodze uchwały.
W myśl ust. 4 powyższego artykułu, zniesienie
formy ochrony przyrody następuje w razie utraty
wartości przyrodniczych, ze względu na które
ustanowiono formę ochrony przyrody, lub w razie
konieczności realizacji inwestycji celu publicznego
lub zapewnienia bezpieczeństwa powszechnego.

INFORMATOR MIĘDZYZDROJSKI NR 6/2014

Wnioskiem z dnia 9.10.13r., z uwagi na samoistny
rozpad drzewa, Nadleśnictwo Międzyzdroje
wystąpiło o zniesienie ustanowionej dla omawianego drzewa formy ochrony.
Zgodnie z art. 3a ww. artykułu projekt uchwały,
o którym mowa w ust. 3, wymaga uzgodnienia
z właściwym regionalnym dyrektorem ochrony
środowiska.
Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w
Szczecinie pismem z dnia 17 kwietnia 2014r.,
znak: WOPN-OG.623.7.2014.AW, uzgodnił projekt
uchwały z uwagami, które zostały uwzględnione
w niniejszym projekcie.

Uchwała Nr LIV/529/14
z dnia 27 maja 2014r.
w sprawie ustanowienia pomnika przyrody
Wnioskiem z dnia 9.10.13r., znak : ZG-7325-1/2013,
Nadleśnictwo Międzyzdroje wystąpiło o uznanie
pomnikiem przyrody dębu szypułkowego rosnącego na terenie Leśnictwa Lubiewo (oddz. 192b),
przesyłając jednocześnie kartę pomnika przyrody.
Zgodnie z art. 44 ustawy z dnia 16 kwietnia
2004r. o ochronie przyrody, ustanowienie pomnika przyrody następuje w drodze uchwały
rady gminy. Uchwała m.in. określa nazwę danego
obiektu, jego położenie, sprawującego nadzór,
szczególne cele ochrony, ustalenia dotyczące jego
czynnej ochrony i zakazy właściwe dla tego obiektu, wybrane spośród zakazów wymienionych w
art. 45 ust. 1 ustawy.
Projekt uchwały wymaga uzgodnienia z właściwym regionalnym dyrektorem ochrony środowiska.
Stosownie do art. 40 ust.1 ww. ustawy pomnikami
przyrody są pojedyncze twory przyrody żywej
i nieożywionej lub ich skupiska o szczególnej
wartości przyrodniczej, naukowej, kulturowej,
historycznej lub krajobrazowej oraz odznaczające
się indywidualnymi cechami, wyróżniającymi
je wśród innych tworów, okazałych rozmiarów
drzewa, krzewy gatunków rodzimych lub obcych.
Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w
Szczecinie pismem z dnia 17 kwietnia 2014r.,
znak: WOPN-OG.623.8.2014.AW, uzgodnił projekt
uchwały bez uwag.				
				

Uchwała Nr LIV / 530 / 2014
z dnia 27 maja 2014 r.
w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie
nieruchomości
W związku z wnioskami dotychczasowych
dzierżawców, dotyczącymi przedłużenia umów
dzierżawy części działki nr 255, obręb 20 miasta
Międzyzdroje, na który usytuowanych jest 70
punktów handlowych, proponuje się przeznaczyć
teren w/w 70 miejsc handlowych do wydzierżawienia na okres do 30 września 2016 r.

Uchwała Nr LIV / 531 / 2014
z dnia 27 maja 2014 r.
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż udziału
w nieruchomości i ustanowienie służebności
gruntowej
Ze względu na zainteresowanie współwłaściciela
nieruchomości położonej przy ulicy 1000-lecia
Państwa Polskiego 16a, nabyciem przysługującego gminie udziału w wydzielonej działce nr

332/2 o pow. 278 m², zabudowanej budynkiem
wybudowanym ze środków własnych wnioskodawcy, proponuje się przeznaczyć ww. udział
będący własnością gminy Międzyzdroje do zbycia
na rzecz współwłaściciela nieruchomości wraz z
jednoczesnym ustanowieniem na udziale gminy
w działce nr 332/1 służebności gruntowej w celu
zapewnienia dostępu do działki nr 332/2.

Uchwała Nr LIV / 532 / 2014
z dnia 27 maja 2014 r.
w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie
nieruchomości
W związku z wnioskiem dotychczasowego dzierżawcy terenu o powierzchni 3 m², stanowiącego
część działki nr 70/17, obręb 20 miasta Międzyzdroje, proponuje się przeznaczyć przedmiotowy
teren do wydzierżawienia na okres do 30 września
2014 r.
***
Informuję, że w miesiącu lipcu 2014 r. nie przewiduje
się Sesji Rady Miejskiej. Zainteresowanych zapraszamy na dyżury radnych wg poniższego grafiku.
Jan Magda
Przewodniczący
Rady Miejskiej

PLAN DYŻURÓW
RADNYCH RADY MIEJSKIEJ
W MIĘDZYZDROJACH
Dyżury odbywają się w środy
od godz. 15.30 do 16.30
w Urzędzie Miejskim,
ul. Książąt Pomorskich 5 – pokój nr 14
/ Zachęcamy Państwa do spotkań w ramach
dyżurów radnych. Szanując Państwa czas,
celem usprawnienia spotkań, prosimy
o wcześniejsze zgłaszanie chęci spotkania
z dyżurującym radnym - tel. 91 3275647
lub e-mail rada_miejska@miedzyzdroje.pl /

25.06.2014 r. - Waldemar Witkowski
02.07.2014 r. - Rafał Wolny
09.07.2014 r. - Jan Burzyński
16.07.2014 r. - Adam Jakubowski
23.07.2014 r. - Andrzej Kościukiewicz
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 sołectw, zapraszamy do kontaktowania się z sołtysami pod niżej podanymi
nr telefonów:
Krystyna Brzezińska, Sołtys Lubina – 603620073;
Bożena Magda, Sołtys Wapnicy – 603620078;
e-mail soltyswapnicy@miedzyzdroje.pl
Grzegorz Muklewicz, Sołtys Wicka – 606973138.
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„Biorę odpowiedzialność”
W dniach 03-04.06.2014 r. w Gimnazjum im. Jana Pawła II w Międzyzdrojach po raz czwarty
odbył się Festiwal Profilaktyczny pod hasłem „Biorę odpowiedzialność”. To przedsięwzięcie ma
na celu pokazanie młodzieży różnych ciekawych form organizowania czasu wolnego. Zamiast
tradycyjnych lekcji uczniowie uczestniczą w wybranych warsztatach, w trakcie których uczą się
nowych umiejętności, a także otrzymują dawkę profilaktyki.

W czasie festiwalu rozstrzygnięto konkurs na
logo „Trzeźwy kierowca” – zdobywcą I nagrody
(wycieczki do Szczecina) została klasa I a ( wychowawczyni Anna Podhorodecka-Nurkowska)
Festiwal zorganizowano dzięki zaangażowaniu: Ośrodka Pomocy Społecznej, Policji, Świetlicy
Iskierka, Pracowni Motywacja i Działanie, Rady
Rodziców Gimnazjum, kamieńskiego Sanepidu,
stowarzyszeniu Archeozdroje, Straży Pożarnej

W pierwszym dniu uczniowie pod kierunkiem
mistrzów – dwóch panów Tomków i pana Pawła
poznali sztukę wyrobu pralin, zawijania sushi,
zdobienia owoców - carvingu. Średniowiecznej
sztuki tkania na bardko uczyła pani Ola, tkania na
prawdziwych krosnach - pani Aneta. Uczniowie
mieli również okazję uczestniczyć w warsztatach
prowadzonych przez pracowników Pracowni
Motywacja i Działanie (Kino młodego widza,
Alkogogle), Sanepidu (poruszane zagadnienia:
Choroby wektorowe, Bierne palenie, Czy warto
rzucić palenie, FAS-Alkoholowy zespół płodowy
oraz Aktywność fizyczna w życiu człowieka),
funkcjonariuszy policji (Odpowiedzialność nieletnich). Nauczyciele Gimnazjum zaprosili również
uczniów na warsztaty: kulinarne, florystyczne,
lepienia z gliny i zachęcili do układania puzzli. Każdy uczeń mógł sprawdzić swoją wiedzę z zakresu
znajomości zasad bezpiecznego poruszania się na
drodze w teście wiedzy zaproponowanym przez
komendanta policji (I miejsce zajęła uczennica
klasy IIb Katarzyna Dylawerska).
Drugi dzień był dniem sportu zorganizowanym, w ramach projektu, przez uczniów pod
kierunkiem nauczycieli wychowania fizycznego.
Był to wspaniały dzień zabawy ze sportem:
gimnazjaliści nadmuchiwali balony, pili wodę
na czas, strzelali do bramki, wiosłowali, biegali w
workach, spętani w parach i z zasłoniętymi oczami, rzucali ringiem, a nawet przenosili ziarna kawy

oraz wszystkich pracowników i uczniów międzyzdrojskiego Gimnazjum.
Galeria zdjęć znajduje się na stronie gimnazjum www.gm1.pl
Elżbieta Rupniewska
Pedagog

MŁODZI MIĘDZYZDROJANIE
O SAMORZĄDZIE
W dniu 28 maja br. w Urzędzie Miejskim
w Międzyzdrojach odbył się konkurs wiedzy
o samorządzie terytorialnym pt. ,,Młodzi
samorządni’’. Pomysłodawcą konkursu była
radna Teresa Purga, a organizatorami samorządowych potyczek byli Rada Miejska w Międzyzdrojach i Gimnazjum nr1 im. Jana Pawła II
w Międzyzdrojach.
Celem samorządowych zmagań było propagowanie wiedzy o samorządzie terytorialnym wszystkich szczebli: gminy, powiatu, województwa,
zapoznanie uczniów z pracą radnych i burmistrza,
kształtowanie postaw aktywnych, charakterystycznych dla społeczeństwa obywatelskiego.
W etapie testowym brało udział 13 uczniów,
walka była tak wyrównana, że 4 uczniów dostało
się do etapu ustnego konkursu. Podczas finału
uczniowie odpowiadali na 3 wylosowane pytania
np.. Gdybyś był burmistrzem swojego miasta, jakie
byłyby Twoje pomysły na jego rozwój?
Uczniowie wykazali się dużą kreatywnością i
znajomością tematu. Najlepszy wynik- I miejsce
uzyskał Bartek Karwicki, w ramach nagrody będzie
zasiadał w fotelu burmistrza naszego miasta przez
jeden dzień. Laureatką II miejsca została Olimpia
Kastrau, zaś III miejsca zdobyli: Bartek Kruszona i
Marcin Czajkowski.
Gratuluję wszystkim uczniom i myślę, że w
przyszłości to oni przyczynią się do rozwoju
naszej gminy.
Alina Poskart
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słomką. Część uczniów mogła również skorzystać
z profesjonalnej nauki nurkowania na basenie.
W trakcie zawodów sportowych młodzież mogła
zapoznać się z wyposażeniem samochodów:
strażackiego i policyjnego pod czujnym okiem
funkcjonariuszy.

Wizyta w Brukseli
W dniach 15.05. - 18.05. 2014 roku w ramach
nagrody za zdobycie tytułu laureata w II edycji
Konkursu Wiedzy o Samorządzie Terytorialnym
i Regionie, Bartek Karwicki wraz z opiekunem
Aliną Poskart - nauczycielem wiedzy o społeczeństwie, pojechał na wycieczkę do Brukseli.
Bartek musiał doskonale napisać testy i przygotować prezentację multimedialną pt., „10 lat
Województwa Zachodniopomorskiego w UE”.
W konkursowych zmaganiach uczestniczyło
ponad 800 uczniów gimnazjów z naszego
województwa. Warto też dodać, że zaszczytne

miano laureata konkursu wywalczyliśmy po
raz drugi.
Wycieczka była bardzo atrakcyjna. Zwiedzaliśmy Brukselę, byliśmy pod Atomium, mogliśmy
wcielić się w rolę eurodeputowanych podczas
gry dydaktycznej w Parlamentarium. Aktywnie
uczestniczyliśmy w festynie europejskim, gdzie
promowano Polskę, prezentowano atrakcje turystyczne, innowacyjność, różnorodność naszych
regionów. Podczas naszej europejskiej wyprawy
zawiązaliśmy wiele nowych znajomości. To była
prawdziwie praktyczna lekcja wos-u.
Alina Poskart
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Dzień Patrona w „Jedynce”
2 czerwca w Szkole Podstawowej nr 1 im. Bolesława Chrobrego
w Międzyzdrojach obchodziliśmy Dzień Patrona.
Uroczystość rozpoczęła się prezentacją barwnych, średniowiecznych
strojów i niezliczonych wręcz elementów rycerskiego uzbrojenia. Był król,
królowa, damy dworu, nie zabrakło
nawet błazna i kata. Najliczniejszą
grupę stanowiła oczywiście drużyna
wojów Chrobrego.

Kolejną częścią obchodów była
prezentacja naszego pierwszego
króla i jego najważniejszych dokonań.
Uczniowie dowiedzieli się, że króla
Bolesława cechowała nie tylko odwaga.
Cenił sobie mądrość i wykształcenie,
był dobrym dyplomatą i władał kilkoma
językami. Jego roztropna polityka sprawiła, iż młode państwo Piastów stało
się potęgą na miarę ówczesnej Europy.
W programie obchodów nie zabrakło też konkursu wiedzy o naszym

Patronie. Ze wszystkimi pytaniami
uczniowie – nawet ci najmłodsi – poradzili sobie znakomicie.
Uroczystość zamknął przemarsz
pary królewskiej w długim i kolorowym
orszaku dworzan i zwartych rycerskich
drużyn, reprezentujących poszczególne klasy.

Liczymy, iż w trakcie następnych
obchodów Dnia Patrona równie barwny i
długi korowód wyjdzie poza mury naszej
Szkoły, aby zaprezentować się mieszkańcom naszego miasta.
Sukces przedsięwzięcia zawdzięczamy zaangażowaniu i pomysłowości uczniów, rodziców i nauczycieli,
szczególnie paniom: A. Andraszewicz-Lewandowskiej, I. Suchłabowicz, I. Banachowicz, E. Bombali i M. Karpowicz.
Mirosław Bursa

Najlepsi plastycy w województwie
zachodniopomorskim
24 maja na Zamku w Świdwinie odbył
się coroczny finał Wojewódzkiego
Przeglądu Twórczości Zespołów Plastycznych Dzieci i Młodzieży, organizowany przez Zamek Książąt Pomorskich
Szczecinie. W bieżącym roku tematem
prac była „Najpiękniejsza baśń mojego
dzieciństwa”.
Celem konkursu były:
- prezentacja dziecięcej i młodzieżowej twórczości plastycznej,
- rozwijanie wrażliwości estetycznej, inspirowanej własną fantazją
i wyobraźnią.
Tradycją przeglądu jest przyznawanie jednej nagrody głównej i kilku
wyróżnień.
Miło nam poinformować, że praca
Klaudii Ogrodowczyk - uczennicy klasy
Va, Szkoły Podstawowej nr 1 im Bolesława Chrobrego w Międzyzdrojach,
została oceniona najwyżej w województwie i zdobyła nagrodę główną
w kategorii 10 - 12 lat.
Laureatami zostali również:
- Dominik Sieczka – wyróżnienie
w kategorii 10 - 12 lat, Dominik jest
uczniem klasy IVa Szkoły Podstawowej
nr 1 w Międzyzdrojach.

„Czym skorupka za młodu…”
Wyniki badań dotyczących edukacji
(Maastricht 2004) w zakresie poziomu
wykształcenia i poziomu umiejętności
współczesnych Europejczyków przyczyniły się do opracowania przez Parlament Europejski katalogu kompetencji
kluczowych. Należą do nich: porozumiewanie się w języku ojczystym i w
językach obcych, kompetencje matematyczne i podstawowe kompetencje
naukowo – techniczne, kompetencje
informatyczne, umiejętność uczenia
się, kompetencje społeczne i obywatelskie, inicjatywa i przedsiębiorczość,
świadomość i ekspresja kulturalna.
Wszystkie kompetencje są jednakowo ważne, bo każda z nich może
przyczynić się do osiągnięcia społecznego sukcesu każdego człowieka.
Przyjęcie wspomnianego kierunku
rozwoju edukacji w krajach UE pozwala
na rozwijanie kompetencji kluczowych
wszystkich młodych ludzi w celu przygotowania ich do dorosłego życia, ale
też daje okazję osobom już dorosłym
do uaktualnienia tych umiejętności
w zgodzie z potrzebami rynku pracy.
Zatem nabywanie i rozwijanie wymie-

nionych wyżej kompetencji odbywa
się nie tylko w nauce szkolnej, ale też w
uczeniu się przez całe życie. Niezwykle
ważnym elementem tak pojmowanego kształcenia jest wzajemne uczenie
się wszystkich ludzi zaangażowanych
w ten proces.
Możliwości uczenia się od siebie i
uczenia innych doświadczyły dzieci ze
Szkoły Podstawowej nr 2 w Wapnicy

ZAGINIONA KSIĘGA PAPY SMERFA
27 maja br. bibliotekarze przebrani
za smerfy odwiedzili dzieci z Przedszkola Miejskiego „Morskie Skarby”
w Międzyzdrojach. Przygotowali dla
najmłodszych spektakl pt.: „Zaginiona
księga Papy Smerfa”. Poprzez zabawę,
taniec, śpiew zachęcali do rodzinnego
czytania. Po przedstawieniu smerfy
wręczyły przedstawicielom grup prezenty – puzzle i książeczki. Następnie
smerfna rodzina wraz z Gargamelem

odwiedziła każdą grupę, by
poprosić przedszkolaków
o wykonanie pięknych rysunków na temat spektaklu. Były
wspólne zdjęcia i częstowanie
„łasuchowymi” babeczkami.
Scenariusz przedstawienia
napisała Andżelika Gałecka,
a stroje wykonała Maria Kowalska. Na scenie wystąpili
wszyscy pracownicy biblio-
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podczas wojewódzkiej konferencji
dla nauczycieli pt.: „Mali odkrywcy
– przyrodnicze eksperymentowanie
dzieci w edukacji przedszkolnej i
wczesnoszkolnej”, która odbyła się 7
czerwca 2014 roku w ZCDN w Szczecinie. Grupa naszych uczniów w składzie:
Filip Batycki, Jan Grzywaczewski z klasy
IV, Jakub Aksman z klasy III oraz Barbara
Grzywaczewska, Anna Szafranowicz i

- Robert Nawe - wyróżnienie w kategorii wiekowej 13 - 15 lat, Robert jest
reprezentantem Międzynarodowego
Domu Kultury w Międzyzdrojach.
Do wystawy wojewódzkiej zakwalifikowali się również:
- Julia Mularczuk - Międzynarodowy Dom Kultury w Międzyzdrojach,
- Piotr Natkański - Międzynarodowy Dom Kultury w Międzyzdrojach,
- Weronika Ruśkiewicz- Szkoła
Podstawowa nr 1 w Międzyzdrojach.
Wszyscy laureaci i pozostali uczestnicy konkursu rozwijają się plastycznie
i tworzą pod kierunkiem nauczycielki
plastyki i instruktorki koła plastycznego w MDK - Anny Mackiewicz.
Anna Mackiewicz
Bartosz Trojan z klasy II, zaprezentowała dwa eksperymenty, „prąd z cytryny”
oraz „wystrzałowy długopis”, w ramach
części warsztatowej pod nazwą: Projekty badawcze małych dzieci. Integralną częścią tego wystąpienia była
prezentacja doświadczeń i efektów
wynikających z realizacji projektu „Z
małej szkoły w wielki świat”, w którym
uczestniczyliśmy w latach 2010 – 2013.
Dzieci były bardzo przejęte faktem,
że wystąpiły w roli nauczycieli. Nie
tylko przeprowadziły eksperymenty
z prądem i ciśnieniem, ale potrafiły
wyczerpująco wyjaśnić, na czym polega prezentowane zjawisko, a także
odpowiadać na pytania uczestników
warsztatów. Było to bardzo cenne
doświadczenie, które, mamy nadzieję, pozytywnie wpłynie na każdego
z tych uczniów.
W podziękowaniu za przyjazd
i aktywny udział w konferencji każde
dziecko otrzymało drobny upominek
od organizatora, wręczonej przez
Zdzisława Nowaka – koordynatora
konferencji.
Małgorzata Małolepsza
- nauczyciel
Bogumiła Popko
– dyrektor SP2 w Wapnicy
teki, w rolę Papy Smerfa wcielił się Szymon Głod, Smerfetką była Anna Piecyk,
Harmoniuszem - Monika Jakubowska,
Marudą - Anita Cieślak, Łasuchem Grażyna Bejster, a Osiłkiem - Dyrektor
Andżelika Gałecka. W przedstawieniu
nie mogło zabraknąć Gargamela, który
w naszym przedstawieniu był postacią
pozytywną. Rolę Gargamela brawurowo
zagrała Maria Kowalska. Po wakacjach
w bibliotece będzie można podziwiać
wszystkie rysunki dzieci oraz zdjęcia ze
spektaklu.
Bibliotekarze
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SPORT
W kąciku trenera będziemy prezentować sylwetki ludzi sportu z terenu Gminy Międzyzdroje, którzy opowiedzą o sobie i swojej
karierze sportowej. Mamy nadzieję, że nowa propozycja zyska Państwa zainteresowanie.

Kącik trenera:

Rafał Błocian

Rozpoczynamy od przedstawienia sylwetki
trenera sekcji lekkoatletycznej UKS Chrobry –
RAFAŁA BŁOCIANA
- Kiedy rozpoczął Pan swoją przygodę
z bieganiem?
- Swoją przygodę z lekkoatletyką rozpocząłem
w Szkole Podstawowej w Kaczkowie (woj. Wielkopolskie) uczęszczając na zajęcia pozalekcyjne
z biegania. W pierwszych zawodach szkolnych
uczestniczyłem w 1997 r. podczas Mistrzostw Gminy Rydzyna w biegach przełajowych na dystansie
1000 m. Już wtedy udało mi się zwyciężyć. Trzy lata
później, w momencie pójścia do pierwszej klasy
gimnazjum, rodzice zapisali mnie do klubu lekkoatletycznego LKLA Krokus Leszno, z którym byłem
związany do końca kariery zawodniczej. Moim
trenerem prowadzącym był Krzysztof Ptak, ówczesny Trener Kadry Narodowej skoku w dal oraz
trójskoku. Na pierwsze sukcesy nie trzeba było
długo czekać, ponieważ po roku systematycznych
treningów zakwalifikowałem się na Mistrzostwa
Polski Młodzików, które odbyły się w Poznaniu.
Były to moje pierwsze duże zawody, w których
rywalizowałem na dystansie 300m zajmując szóste miejsce z wynikiem 36,88s. Rok później będąc
nadal w wieku młodzika, na Mistrzostwach Polski
w Bielsku-Białej zająłem piąte miejsce w biegu na
300m z wynikiem 36,78. Właśnie wtedy mój talent
wypatrzyli trenerzy kadry narodowej w biegach
na 400m i powołali mnie do kadry narodowej
juniorów młodszych.
- Jakie sukcesy sportowe odniósł Pan jako
zawodnik kadry narodowej?
- Swój pierwszy medal na mistrzostwach
Polski zdobyłem podczas Halowych Mistrzostw
Polski Juniorów Młodszych w Warszawie w 2003 r.
Pobiegłem wtedy na dystansie 200 m zdobywając
brązowy medal. Rok 2003 był przełomowy i obfity
w znakomite rezultaty przede wszystkim na dystansach od 100 do 400 m. Byłem posiadaczem
najlepszych wyników w Polsce na dystansach 200
m - 21,49 s oraz 400 m - 47,86 s. W tym samym
roku uzyskałem minimum w biegu na 400 m
kwalifikujące mnie do Mistrzostw Świata Juniorów
Młodszych w Sherbrooke w Kanadzie. W biegu
indywidualnym na 400 m zakwalifikowałem się do
finału ostatecznie zajmując 7. miejsce na świecie.

W Mistrzostwach Świata, oprócz biegu indywidualnego, wystartowałem w sztafecie szwedzkiej
100+200+300+400m, w której razem z kolegami
wywalczyliśmy srebrny medal, przegrywając tylko
z reprezentacją Stanów Zjednoczonych. Na tych
samych Mistrzostwach swoje pierwsze kroki w karierze stawiał aktualny rekordzista świata w biegu
na 100 i 200m Usain Bolt. Pod koniec lipca 2003 r.
wystartowałem również w Mistrzostwach Europy
Juniorów w Tampere w Finlandii. Podczas tych
zawodów wystartowałem w sztafecie 4x400m, z
którą zdobyłem również srebrny medal ulegając
reprezentacji Niemiec.
- Lata 2004 - 2008 to nieustająca walka z kontuzją przeplatana startami w Polsce oraz w Czechach
w barwach Hvezdy Pardubice.
Od 2005 roku rozpocząłem studia na Wydziale
Nauk Geograficznych i Geologicznych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. W 2007 r.
pierwszy raz uzyskałem wynik klasy mistrzowskiej
w biegu na 100m – 10,64s podczas Młodzieżowych Mistrzostw Polski w Słupsku. Ostatnie
dwa lata treningów 2009-2010 startowałem już
w kategorii seniora koncentrując się na startach
na dystansie 200m rywalizując z najlepszymi
sprinterami w Polsce. Do największych osiągnięć
w kategorii seniora mogę zaliczyć piąte miejsce w
biegu na 200m na Mistrzostwach Polski Seniorów
w Bydgoszczy, ustanowienie rekordu życiowego
na 200m z czasem 21,19s podczas mitingu w
Krakowie. Podczas mojej ponad dziesięcioletniej
kariery zawodniczej zdobyłem kilkanaście medali
Mistrzostw Polski oraz Akademickich Mistrzostw
Polski. Miałem możliwość trenowania na obozach
kadrowych pod okiem najlepszych trenerów
między innymi Tadeusza Osika (trener kadry sprinterów) oraz Józefa Lisowskiego (twórca teamu
Polskich 400-metrowców). W 2010 zakończyłem
studia uzyskując tytuł magistra Gospodarki Przestrzennej. Rok 2010 był również ostatnim w moich
oficjalnych startach na bieżni.
- W roku 2010 zakończył Pan karierę jako
zawodnik i co dalej?
- W tym samym roku przeprowadziłem się
razem z żoną do Międzyzdrojów, gdzie zostałem zatrudniony w Szkole Podstawowej Nr 1
na stanowisku administratora hali sportowej.

W 2011 w Szczecinie ukończyłem kurs instruktora lekkoatletyki i tym samym uzyskałem
uprawnienia do trenowania dzieci i młodzieży w
zakresie lekkoatletyki. Od września 2011 r. swoją
działalność rozpoczęła sekcja lekkoatletyczna
przy Uczniowskim Klubie Sportowym „Chrobry”
Międzyzdroje, w której szkolę i trenuję przyszłych
mistrzów biegania. Początki naszej sekcji nie były
łatwe z uwagi na małe zainteresowanie bieganiem
wśród społeczności lokalnej. Aktualnie w naszej
sekcji trenuje 25 zawodników w wieku od 7 do
14 lat. Podczas treningów staram się przekazać
wszystkim uczestnikom wiedzę i doświadczenie
zdobyte podczas kilkunastu lat treningów. Z roku
na rok startujemy w coraz większej ilości zawodów
sportowych rywalizując z rówieśnikami z całego
województwa. Za rok część zawodników wejdzie
w wiek kategorii młodzika i będzie mogła rywalizować w Mistrzostwach Makroregionu lub nawet
w Mistrzostwach Polski. Jak na razie zdobywamy
doświadczenie biorąc udział miedzy innymi w
Polickich Czwartkach Lekkoatletycznych, różnego
rodzaju mitingach oraz biegach przełajowych.
Oprócz tego, że trenuję dzieci i młodzież sam
często biegam i przecieram międzyzdrojskie szlaki
biegowe przygotowując się do różnego rodzaju
amatorskich biegów ulicznych i przełajowych.
- Dziękuję za rozmowę.
Anetta Czyżak
Kierownik Referatu
Promocji
i Współpracy z Zagranicą.

Podsumowanie Czwartków LA w Policach
Zawodnicy UKS Chrobry Międzyzdroje
zakończyli udział w cyklu Czwartków Lekkoatletycznych rozgrywanych w Policach.
Organizatorem imprezy był UKL Ósemka
Police, a cały cykl składał się z dziesięciu
zawodów w okresie jesienno-wiosennym.
Nasza szesnastoosobowa kadra biegaczy
i skoczków wzięła udział w dwóch zawodach jesiennych oraz trzech zawodach
wiosennych. W pierwszym roku startów
w Czwartkach LA udało nam się zdobyć
pierwsze medale w klasyfikacji punktowej:
Rocznik 2001
I miejsce w skoku w dal - Dominik
Kujda (171 pkt.), III miejsce w biegu na
60m – Dominik Kujda (155 pkt.), I miejsce
w biegu na 300m – Dawid Stasiak (67
pkt.), II miejsce w biegu na 300m – Paweł
Małolepszy (46 pkt.)
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Rocznik 2003
II miejsce w biegu 60m – Wiktoria
Kalemba (230 pkt.), II miejsce w skoku w
dal – Wiktoria Kalemba (222 pkt.)
Podczas całego cyklu najbardziej
wartościowe wyniki uzyskali: Paweł
Małolepszy (300m-50,31s), Dawid Stasiak (skok w dal-4,45m), Dominik Kujda
(skok w dal-4,45m), Kamil Dwornik (skok
w dal-3,75m), Marcel Paluch (skok w
dal-3,55m). Wśród dziewcząt najlepsze
rezultaty osiągnęły: Wiktoria Kalemba
(skok w dal-3,64m oraz 60m-9,84) oraz
Weronika Ruśkiewicz (piłka palantowa36,50m). Już teraz myślimy o kolejnych
startach w jesiennych Czwartkach LA.
Część z naszych zawodników przejdzie
do wieku młodzika i będzie startować w
cyklu zawodów Grand Prix Bissa.
Rafał Błocian
UKS Chrobry Międzyzdroje
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SPORT
To były piękne Mini Mistrzostwa Świata

Mundial wygrał Ekwador
Czy tak samo będzie za chwilę w
dorosłych XX Mistrzostwach Świata w Brazylii? Na pewno drugie
miejsce Francji (w Mini Mundialu
reprezentowała ją drużyna z Kamienia Pomorskiego) nikogo z nas
nie zmartwi, lecz pierwsze miejsce
Ekwadoru (Świnoujście) i trzecie
Japonii (Międzyzdroje). Byłaby to
zaskakująca niespodzianka.
W niedzielę 8 czerwca br. w
Międzyzdrojach odbyły się Mini
Mistrzostwa Świata w Piłce Nożnej
– Międzyzdroje 2014 pod patro-

natem Burmistrza Międzyzdrojów
Leszka Dorosza. Mini Mundial 2014
odbywał się na skwerze - tuż obok
Alei Gwiazd. Głównym organizatorem był KS „Fala” Międzyzdroje oraz
„Biuro – Art.” Gryfice przy współpracy
Międzynarodowego Domu Kultury.
Do rywalizacji stanęły 32 trzy-czteroosobowe drużyny, złożone
z chłopców i dziewczynek urodzonych w 2006 roku i młodszych.
Łącznie było 114 młodych adeptów
piłki nożnej. Gry toczyły się na trzech
boiskach przez blisko pięć godzin.
Początkowo młodzi gracze rywalizowali w grupach, a następnie rozgrywane były ćwierćfinały, półfinały
i decydujący finał.
Emocje były wielkie, co podnosiło temperaturę tego sportowego
wydarzenia. Na ratunek rozgrzanym

zawodnikom oraz rozemocjonowanym kibicom przybyła międzyzdrojska Ochotnicza Straż Pożarna,
która w trakcie Mundialu chłodziła
wszystkich uczestników prysznicem
z działka wodnego.
Podczas turnieju zorganizowano
także trzy dodatkowe konkurencje
sportowe: mistrz podań, slalom z
piłką i tor przeszkód. Zadbano również o kącik dla artystów przygotowany przez Firmę „Biuro Art” Gryfice,
gdzie uczestnicy mundialu mogli
projektować, a następnie wykonać

specjalnymi markerami dowolne
motywy na drewnianych szablonach, koszulkach i czapeczkach.
Dla tych, którzy chcieli poczuć się
jak prawdziwi malarze, ustawiono
profesjonalne sztalugi z przygotowanymi podobraziami, na których w
ramach konkursu malowano prace
związane ze sportem.
W trakcie imprezy przygotowano punkt małej gastronomii
dla wszystkich uczestników. Grillowane kiełbaski i smaczną zupkę
przygotował Hotel Lubiewo Resort,
reprezentowany przez Pana Filipa Zagrodnika. Słodycze, napoje
i owoce zapewnił Michał Sutyła.
Nie zabrakło również pysznych ciast
i słodkości, które przygotowali rodzice młodych adeptów piłki nożnej
z KS Fala Międzyzdroje.

Trzynaste w Polsce!
W dniach 22-24 maja br. w
Rawie Mazowieckiej odbyły
się Mistrzostwa Polski Szkół
Podstawowych w Tenisie Stołowym - Drużynowym. Uczennice Szkoły Podstawowej nr 1
w Międzyzdrojach: Weronika
Zygan (kl. VI B) oraz Agata Konicka (kl. V A), po zwycięstwach
na szczeblu powiatowym, rejonowym i wojewódzkim, zakwalifikowały się do Mistrzostw
Polski, gdzie zajęły 13. miejsce.
Gratulujemy sukcesów najmłodszym tenisistkom oraz
ich trenerom - Sylwii i Jackowi
Wandachowiczom.
Rafał Błocian
UKS Chrobry Międzyzdroje
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Ostatecznie zwycięzcami okazali się młodzi
zawodnicy ze Świnoujścia, którzy na czas zawodów przybrali barwy
reprezentacji Ekwadoru.
W finałowym boju o złoto
pokonali kadrę Francji (Kamień Pomorski). Kolejne
miejsca w turnieju zajęły:
3. Japonia (Międzyzdroje: Bartosz Piorun, Miłosz
Gaworski, Dominik Bursa,
Oskar Skierski), 4. Australia
(Nowogard).
Na zakończenie zmagań wszyscy uczestnicy zostali obdarowani nagrodami rzeczowymi,
pucharami, medalami i dyplomami.
Warto dodać, że nie wyniki były
najważniejsze w tym turnieju, lecz
sam udział. Miło było spojrzeć na
zadowolone twarze młodych graczy,
dla których udział w takich zawodach jest zawsze dużym przeżyciem.
Oni nie kalkulują, oni grają - tak jak
umieją. A kilkuset fantastycznie
reagujących kibiców na meczach
finałowych - przeszło najśmielsze
oczekiwania organizatorów.
Dziękujemy i do zobaczenia na
następnych turniejach organizowanych przez KS Fala Międzyzdroje.
WYNIKI:
ćwierćfinały: Chile (Świnoujście)
- Japonia (Międzyzdroje) 0:2, Algeria
(Międzyzdroje) – Francja (Kamień
Pom.) 0:4, Australia (Nowogard) –
Anglia (Nowogard) 3:0, Ekwador
(Świnoujście) - Rosja(Kamień Pomorski) 2:2; k. 1:0
półfinały: Japonia (Międzyzdroje) - Francja (Kamień Pom.) 0:1,
Australia (Nowogard) - Ekwador
(Świnoujście) 0:2;
o 3. miejsce: Japonia (Międzyzdroje) - Australia (Nowogard) 1:0;

finał: Francja (Kamień Pom.) Ekwador (Świnoujście) 0:1.
PODZIĘKOWANIA
Wokół nas istnieją osoby i firmy,
które w swoich działaniach kierują
się bezinteresownością, potrzebą
wspierania innych i życzliwością.
Dobroczyńcom z serca dziękujemy.
Wśród nich są: „Biuro-Art” Gryfice,
Hotel Lubiewo Resort, Cafe-Pizza
„Virgo” w Międzyzdrojach, Willa”
777” Międzyzdroje, Patrycja i Krzysztof Marchelak – „Saviano”, Tawerna
Róża Wiatrów – Ewa i Przemysław
Chabinka, „DON OR” Spółka Jawna
Świnoujście, „Dinoland” – Szymon
Szafarczyk, Kukucorn – Wojciech Ryfczyński, Pan Henryk Buchholc, SP nr
1 w Międzyzdrojach, UKS „Chrobry”
Międzyzdroje, DJ Krzysztof, Janusz
Szafranowicz, Jarosław Mazur, Michał Sutyła, Łukasz Ścisłowski,
Artur Rochowicz, Emilian Popławski,
Międzynarodowy Dom Kultury w
Międzyzdrojach, Ochotnicza Straż
Pożarna Międzyzdroje i Lubin, nasz
klubowy fotograf H. Jabłoński oraz
wolontariuszki i wolontariusze z KS
Fala Międzyzdroje.
Jan Rączewski
Galeria zdjęć na facebooku

UKS „Chrobry” na
Mistrzostwach Polski Juniorek
Tenisistki stołowego UKS Chrobry
Międzyzdroje wystartowały w dniach
11-15 czerwca br. w Indywidualnych
Mistrzostwach Polski Juniorek i
Juniorów w Lidzbarku Warmińskim.
W najważniejszej juniorskiej imprezie sportowej wystąpiły dwie
zawodniczki naszego klubu: Adriana
Kołaszewska oraz Paulina Komisarska. Podczas mistrzostw wystąpiła
cała czołówka krajowych zawodniczek, które walczyły o medale
w grze pojedynczej, podwójnej,
mieszanej oraz drużynowej. Najlepiej
z naszych zawodniczek zaprezentowała się Adriana Kołaszewska, która
w grze podwójnej, grając z Natalią
Kocoń (UKS Traper Złocieniec), zajęła 9. miejsce. Wynik mógłby być
jeszcze lepszy, gdyby nie pechowe

losowanie, po którym zawodniczki
w drugiej rundzie trafiły na parę,
która w późniejszej fazie turnieju zdobyła srebrny medal. W grze
mieszanej Kołaszewska zagrała w
parze z Maciejem Stochalem z PKS
Polona-Bialogon Kielce i zajęła 17.
miejsce. W turnieju Indywidualnym
Adriana Kołszewska wywalczyła 33.
miejsce wśród 64 najlepszych juniorek w Polsce. W ostatnim turnieju
drużynowym zagrały obie nasze
zawodniczki. Dla Pauliny Komisarskiej
były to pierwsze Mistrzostwa Polski i
zarazem duże wyzwanie. Ostatecznie w grze drużynowej tenisistki
z Międzyzdrojów zajęły 17. miejsce.
Rafał Błocian
UKS Chrobry Międzyzdroje
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OGŁOSZENIA

POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNE
Uprzejmie informujemy, iż trwają postępowania administracyjne dotyczące ustalenia lokalizacji
inwestycji celu publicznego dla zamierzeń inwestycyjnych polegających na:

Budowie kratowej wieży stalowej o wysokości 63 m npt.
wraz z infrastrukturą teletechniczną

(rama outdoorowa, brama wjazdowa, projektowane ogrodzenie, wewnętrzna linia zasilająca)
oraz wjazd z ulicy Podgórnej 10 w Wicku, na działce o numerze geodezyjnym: 40/1, zlokalizowanej w obrębie nr 25 Wicko jednostki ewidencyjnej gm. Międzyzdroje.
Wnioskodawca: T-Mobile, ul. Marynarska 12, 02-674 Warszawa,
pełnomocnik : Łukasz Góreczny, ul. Wysoka 5A/4, 61-810 Poznań.

Rozbudowie, nadbudowie i przebudowie istniejącego budynku
świetlicy w Ośrodku Szkoleniowo-Wypoczynkowym Lasów Państwowych,

położonego na działce o numerze geodezyjnym: 163/8, zlokalizowanej w obrębie nr 16 jednostki ewidencyjnej m. Międzyzdroje, przy ulicy Gryfa Pomorskiego 80 A w Międzyzdrojach.
Wnioskodawca: Nadleśnictwo Międzyzdroje, ul. Niepodległości 35,
72-500 Międzyzdroje.
W celu uzyskania szczegółowych informacji dotyczących ww. postępowań administracyjnych
uprasza się Strony o przybycie do Urzędu Miejskiego w Międzyzdrojach, ul. Książąt Pomorskich
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). Ponadto, informacje dotyczące niniejszych postępowań administracyjnych zostały zamieszczone
na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Międzyzdrojach: www.bip.
miedzyzdroje.pl (Ogłoszenia, obwieszczenia) oraz wywieszone na tablicach informacyjnych
Urzędu Miejskiego w Międzyzdrojach.
W przypadku jakichkolwiek wątpliwości i zapytań prosimy o kontakt tel. 91 32 75 651.
Małgorzata Baczyńska
Sylwia Jagielska
Planowanie Przestrzenne
Urząd Miejski w Międzyzdrojach

OPŁATA TARGOWA
W związku ze zbliżającym się okresem sezonu letniego,
pragniemy zwrócić uwagę przedsiębiorców dokonujących lub zamierzających dokonywać sprzedaży
na terenie Gminy Międzyzdroje o zapoznanie się z
zapisami uchwały Rady Miejskiej w Międzyzdrojach
Nr XXIX/261/12 z dnia 25.09.2012r. w sprawie opłaty
targowej oraz zmiany tej uchwały Nr XLI/390/13 z dnia
25.06.2013 r., która dostępna jest na stronie internetowej
Urzędu Miejskiego www.bip.miedzyzdroje.pl
Opłatę targową reguluje Ustawa z dnia 12 stycznia
1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z
2010 r.95, poz. 613, ze zm.) oraz Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 7.08.2013r. w sprawie górnych
granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych
w 2014 r.
		
Andżelika Przygodzka
Działalność Gospodarcza

USŁUGI TURYSTYCZNE
Informujemy, że 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
hotelarskie (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 okolicznościach
powodujących zmianę rodzaju obiektu oraz o zakończeniu
świadczenia usług hotelarskich.
Andżelika Przygodzka
Działalność Gospodarcza

Obowiązki najemcy lokalu mieszkalnego
Zgodnie z zapisami ustawy z dnia 21 czerwca 2001
r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego na najemcy lokalu mieszkalnego w zasobie mieszkaniowym
Gminy Międzyzdroje ciążą następujące obowiązki:
1. Najemca zobowiązany jest utrzymywać lokal oraz pomieszczenia przynależne do niego, do
używania których jest uprawniony, w należytym
stanie technicznym i higieniczno-sanitarnym oraz
przestrzegać porządku domowego.
2. Najemca zobowiązany jest dbać i chronić
przed uszkodzeniem lub dewastacją części
budynku przeznaczone do wspólnego użytku,
jak dźwigi osobowe, klatki schodowe, korytarze,
pomieszczenia zsypów, inne pomieszczenia gospodarcze oraz otoczenie budynku.
3. Najemcę obciąża naprawa i konserwacja:
a) podłóg, posadzek, wykładzin podłogowych
oraz ściennych okładzin ceramicznych, szklanych
i innych;
b) okien i drzwi;
c) wbudowanych mebli, łącznie z ich wymianą;
d) trzonów kuchennych, kuchni i grzejników
wody przepływowej (gazowych, elektrycznych
i węglowych), podgrzewaczy wody, wanien,
brodzików, mis klozetowych, zlewozmywaków
i umywalek wraz z syfonami, baterii i zaworów
czerpalnych oraz innych urządzeń sanitarnych, w
które lokal jest wyposażony, łącznie z ich wymianą;

e) osprzętu i zabezpieczeń instalacji elektrycznej, z wyłączeniem wymiany przewodów oraz
osprzętu anteny zbiorczej;
f) pieców węglowych i akumulacyjnych, łącznie z wymianą zużytych elementów;
g) etażowego centralnego ogrzewania, a w
przypadku gdy nie zostało ono zainstalowane na
koszt wynajmującego, także jego wymiana;
h) przewodów odpływowych urządzeń
sanitarnych aż do pionów zbiorczych, w tym
niezwłoczne usuwanie ich niedrożności;
i) innych elementów wyposażenia lokalu i
pomieszczeń przynależnych przez:malowanie
lub tapetowanie oraz naprawę uszkodzeń tynków
ścian i sufitów, malowanie drzwi i okien, wbudowanych mebli, urządzeń kuchennych, sanitarnych
i grzewczych.
4. Najemca może wprowadzić w lokalu
ulepszenia tylko za zgodą wynajmującego i na
podstawie pisemnej umowy określającej sposób
rozliczeń z tego tytułu.
5. Po zakończeniu najmu i opróżnieniu lokalu
najemca jest obowiązany odnowić lokal i dokonać
w nim obciążających go napraw, a także zwrócić
Wynajmującemu równowartość zużytych elementów wyposażenia technicznego, które znajduje się
w lokalu w chwili wydania go najemcy.
6. W razie awarii wywołującej szkodę lub
zagrażającej bezpośrednio powstaniem szkody,

lokator jest obowiązany niezwłocznie udostępnić lokal w celu jej usunięcia. Jeżeli lokator jest
nieobecny lub odmawia udostępnienia lokalu,
właściciel ma prawo wejść do lokalu w obecności
funkcjonariusza Policji lub Straży Miejskiej, a gdy
wymaga tego sytuacja, przy pomocy i udziale
Straży Pożarnej.
7. Po wcześniejszym ustaleniu terminu, lokator powinien udostępnić właścicielowi lokal w
celu dokonania:
a) przeglądu okresowego, a w szczególnie
uzasadnionych wypadkach również doraźnego,
przeglądu stanu i wyposażenie technicznego
lokalu oraz ustalenia zakresu niezbędnych prac
i ich wykonania;
b) zastępczego wykonania przez właściciela
prac obciążających lokatora.
Ponadto dla zapewnienia realizacji warunków
gwarancji technicznego wyposażenia lokalu,
ze szczególnym uwzględnieniem urządzeń
gazowych (kotłów CO i CW, kuchni gazowych)
zainstalowanych przez wynajmującego w lokalu,
najemca zobowiązany jest przeprowadzać na
własny koszt, okresowe – coroczne przeglądy tych
urządzeń oraz bieżącą ich konserwację, a także
posiadać na tę okoliczność aktualne protokoły
z przeprowadzonych czynności.
Dorota Siarska-Zacharewicz

Informator Samorządowy Gminy Międzyzdroje
e-mail:biuletyn@miedzyzdroje.pl, um_sekretarz@miedzyzdroje.pl Zespół redakcyjny: referaty Urzędu Miejskiego, jednostki budżetowe gminy, Rada Miejska,
Ośrodek Pomocy Społecznej, służby bezpieczeństwa, Międzynarodowy Dom Kultury, Biblioteka Miejska, placówki oświatowe, kluby sportowe.
Redaktor naczelny: Henryk Nogala Wydawca: Urząd Miejski w Międzyzdrojach, ul. Książąt Pomorskich 5; 72-500 Międzyzdroje; tel. 91 327 56 31
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12

INFORMATOR MIĘDZYZDROJSKI NR 6/2014

