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AKTUALNOŚCI

Odszedł od nas 

śp. Wiesław Krystek 
W dniu 7 sierpnia 2014 roku pożegnali-

śmy śp. Wiesława Krystka, wieloletniego 

współpracownika Urzędu Miejskiego  

w Międzyzdrojach. Odszedł człowiek 

z rozległą wiedzą i doświadczeniem 

zawodowym, wysokim poziomem kultu-

ry osobistej, pogodą ducha i poczuciem 

humoru. 

Cześć Jego Pamięci!

Wyrazy głębokiego współczucia  
Rodzinie i Bliskim Zmarłego, 
solidaryzując się w żałobie,

składają:
samorządowcy Gminy Międzyzdroje 

i  pracownicy Urzędu Miejskiego 
w Międzyzdrojach.

Samorząd Gminy Międzyzdroje i pracownicy 
Urzędu Miejskiego w Międzyzdrojach w ostatnim 
pożegnaniu.

Śp. Wiesław Krystek pełnił funkcję Inspektora  
nadzoru w zakresie bieżącego utrzymania dróg w 
Gminie Międzyzdroje, jednak wykonywał pracę, 
która dalece wykraczała poza zakres obowiązków 
wynikających z umowy. 

Angażował się w rozwój systemu drogownictwa 
i bezpieczeństwa ruchu drogowego. Znał dokładną 
topografię i budowę dróg, ulic i chodników. Był pro-
jektantem wielu z nich. Rozległa wiedza zawodowa 
i doświadczenie, w połączeniu z wysokim poziomem 
kultury osobistej, umiejętnością przekonywania 
i argumentowania swoich racji sprawiały, że zawsze 
godnie reprezentował samorząd w kontaktach 
z mieszkańcami czy wykonawcami inwestycji 
gminnych.

Śp. Wiesławie!
Nie przyjdziesz już do Urzędu. Nie będziesz się 

troszczył o terminy, o jakość wykonywanych robót. 
Nie uściśniemy już Twojej dłoni.

Dawałeś nam swoją pracę, wiedzę, pogodę ducha 
i poczucie humoru. Byłeś bardzo dobrym współpra-
cownikiem, byłeś naszym przyjacielem.

Będziesz w naszych sercach. Pozostaniesz 
w naszych myślach. 

Koleżanki i koledzy

Międzyzdroje wraz z dziesiątkami tysięcy 
turystów znalazło się w sytuacji kryzysowej. 
Po godzinie deszcz zelżał, wiatr ucichł, 
burza przeszła. Wszystkie służby, będące w 
pełnej gotowości, natychmiast przystąpiły 
do likwidacji skutków nawałnicy.  Do akcji 
przystąpili strażacy z jednostek: OSP Wolin, 
OSP Kołczewo, OSP Dargobądz, OSP Wysoka 
Kamieńska, OSP Skoszewo, OSP Troszyn, 
OSP Lubin, OSP Międzyzdroje oraz strażacy 
PSP Kamień Pomorski. Strażacy  pompami 
szlamowymi wypompowywali wodę z zala-
nych budynków. Natychmiast reagowali na 
każdy sygnał mieszkańców, współpracowali 
z Policją i Strażą Miejską.

Dwie poważne awarie w pobliżu Mię-
dzyzdrojów uszkodziły linie energetyczne. 
Groziło to bardzo długą przerwą w dopływie 
energii elektrycznej. Zaangażowanie pra-
cowników Enea Operator Oddział Szczecin  
oraz Rejonu Dystrybucji w Międzyzdrojach 
sprawiło, że przerwa została skrócona do 
minimum.

Pracownicy ZWiK sp. z o.o. sprawnie 
i skutecznie uporali się z nawałnicą. Pomimo 
braku prądu, z pomocą agregatów, woda 
dostarczana była bez przerwy. Dzięki ich 

pracy przez całą noc „wodociągi” poradziły 
sobie z ogromną ilością wody spływającą 
do kanalizacji i instalacji burzowej, którą 
również po ulewie udrożniono. 

Funkcjonariusze Policji i Straży Miejskiej 
szybko rozładowali korek komunikacyjny. 
Pomagali uruchomić lub usunąć zalane auta, 
aby nie blokowały ruchu. 

Pracownicy ZOŚ w niedzielę do późnych 
godzin nocnych zabezpieczali studzienki 
kanalizacyjne i kratki. W poniedziałek od 
godziny 5.00 pełna załoga przystąpiła do 
sprzątania miasta. Usunięto wiele ton piasku, 
kamieni i  nieczystości. Wichura uszkodziła 
wiele drzew. Wiatrołomy były sukcesywnie 
usuwane przez pracowników ZOŚ.

Na domiar złego grad, który pojawił się z 
deszczem, dokonał zniszczeń na wszystkich 
rabatach kwiatowych, tak pieczołowicie 
pielęgnowanych przez Zieloną Brygadę. Na-
zajutrz przystąpiono do oczyszczania uszko-
dzonych roślin. Straż Pożarna wypompowała 
wodę z Parku Chopina, zabezpieczając ro-
śliny przed gniciem. W kilka dni miasto było 
czyste, a kwiaty i byliny odzyskały swój blask.

Mieszkańcy usuwali wodę ze swoich po-
mieszczeń i solidarnie pomagali sąsiadom. 

Wszystkie ręce „poszły na pokład”. Nikt nie 
był obojętny na skutki żywiołu.

Kiedy w czasie jednej godziny na miasto, 
o specyficznym ukształtowaniu powierzchni 
spada kilkadziesiąt litrów wody na każdy 
metr kwadratowy, to żadna instalacja ka-
nalizacyjna czy burzowa, nie jest w stanie 
jej odebrać. 

 Dzięki sprawności służb gminnych, 
solidarnej pomocy sąsiadów, pełnemu 
zaangażowaniu i ofiarności pracowników 
i funkcjonariuszy, zrozumieniu sytuacji 
i wzajemnej pomocy mieszkańców, skutki 
nawałnicy zostały usunięte w najkrótszym 
możliwym czasie.  Funkcje turystyczne mia-
sta nie zostały zaburzone, turyści nie odczuli 
uciążliwości i mogli kontynuować wypoczy-
nek. W poniedziałek charakter wczasowy 
miasta został przywrócony.

Za taką postawę wszystkim jednostkom 
i osobom, biorącym udział w walce z żywio-
łem i przywróceniem normalności w mieście 
i gminie, składam serdeczne podziękowanie.

Z   wyrazami szacunku 
Leszek Dorosz 

Burmistrz Międzyzdrojów
 

Burmistrz dziękuje służbom
3 sierpnia 2014 roku późnym popołudniem nad Międzyzdrojami pojawiły się ciemne chmury. Chwilę później zerwał się silny wiatr, 
uderzyły pioruny i „ściana” deszczu zaczęła zalewać miasto. Nastąpiła przerwa w dostawie energii elektrycznej. Ulicami południowej 
części miasta popłynęły potoki, które zabierały ziemię, piasek, kamienie i nieczystości, przenosząc je w niższe rejony miasta. Woda 
ze szlamem wdarła się do piwnic, zalała ulice: Krótką, 1000-lecia PP, Krasickiego, Park Chopina. Całą szerokością ulicy Kolejowej 
płynęła woda deszczowa. Zalana kanalizacja i instalacja burzowa nie były w stanie odebrać takiej ilości wody, która spadła na 
miasto w tak krótkim czasie. Dlatego studzienki kanalizacyjne zamieniły się w fontanny. Kierowcy ratowali swoje auta w obawie 
przed zalaniem, powodując duże zamieszanie.
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WYDARZENIA 

Na zdjęciu od lewej: Kazimiera i Henryk Drążewscy, Janina i Edmund Skorupkowie, Zofia i Jan Ma-
łolepsi, Beata i Lech Nowiccy, Krystyna i Tadeusz Pyskirowie – to pary, które przeżyły ze sobą 50 lat 
i więcej. 25 lipca br. w Międzynarodowym Domu Kultury w Międzyzdrojach Jubilaci uroczyście odebrali 
z rąk władz gminnych medale „Za długoletnie pożycie małżeńskie” przyznane przez Prezydenta RP 
Bronisława Komorowskiego. Po oficjalnej części uroczystości Burmistrz Międzyzdrojów Leszek Dorosz 
zaprosił Małżonków i ich gości na poczęstunek oraz rozmowy przy wspólnym stole.

Bogumiła Bajek  Kierownik USC

Złote pary Piknik rodzinny dla 

wszystkich!
6 września br. na skwerze rekreacyjnym przy Alei 
Gwiazd w Międzyzdrojach odbędzie się piknik ro-
dzinny p.n. ,,Rodzinne Międzyzdroje”. Wydarzenie 
organizowane jest z inicjatywy Gminy Międzyzdroje 
a koordynatorem przedsięwzięcia jest firma marke-
tingowa Green House Paweł Kranc. 

Piknik adresowany jest do mieszkańców miasta 
i gminy Międzyzdroje oraz do turystów wypoczy-
wających w naszym mieście.

• W godz. od 12:00 do 18:00 planowane są 
zawody sportowe oraz konkursy dla dzieci i rodzin. 

• Od godz. 18:00 do 23:00 zapraszamy wszyst-
kich do tańca w rytm muzyki na żywo.  Przygrywać 
nam będzie zespół „Fair Play” ze Świnoujścia pod 
kierownictwem Andrzeja Sztamborskiego. 

Zapraszamy przedsiębiorców i handlowców 
z terenu gminy Międzyzdroje do  prezentacji swojej 
oferty podczas organizowanej imprezy. Udostęp-
niamy miejsce i prąd. Zainteresowanych prosimy 
o bezpośredni kontakt z Pawłem Krancem – tel. 
691748 684, e-mail: pawel@greenhouse.net.pl  

Chcielibyśmy również zaprosić gestorów branży 
gastronomicznej do organizowanego konkursu 
kulinarnego na „śledzia po międzyzdrojsku”. Ce-
lem konkursu jest promocja lokalnych smaków i 
produktów. Szczegóły konkursu zostaną przed-
stawione i szczegółowo opisane na stronie www.
miedzyzdroje.pl

Już dzisiaj zapraszamy do wspólnego spędzenia 
soboty w towarzystwie rodziny i znajomych  na 
skwerze rekreacyjnym przy Alei Gwiazd!

Anetta Czyżak
Referat Promocji i Współpracy z Zagranicą 

W sobotę, 9 sierpnia br. na polu golfowym w Koł-
czewie podczas odbywającego się najstarszego w 
Polsce turnieju golfowego p.n. „XIX PZU Polonia 
Cup”, miało miejsce oficjalne przekazanie tytułu 
Honorowy Obywatel Międzyzdrojów  Senatorowi 
RP Andrzejowi Personowi. Tytuł został nadany 
przez Radę Miejską w Międzyzdrojach na uroczystej 
sesji Rady Miejskiej w dniu 03 maja 2014 r. Niestety 
liczne zobowiązania senatora nie pozwoliły mu na 
osobiste odebranie nadanego tytułu. 

Ceremonię rozpoczął Andrzej Jesionek właściciel 
pola golfowego Amber Baltic Golf Club, który pod-
kreślił szczególną rolę senatora Andrzeja Persona 
w popularyzacji golfa, jako dyscypliny sportowej 
w Polsce. Przypomnijmy, iż  Andrzej Person od 1996 
do 2004 był wiceprezesem i prezesem Polskiego 
Związku Golfa oraz członkiem Europejskiej Unii 
Golfa, a także jest członkiem Amber Baltic Golf Club. 

Przewodniczący Rady Miejskiej Jan Magda 
podkreślił szczególne zaangażowanie senatora 

w upowszechnianie kultury fizycznej 
i sportu wśród dzieci i młodzieży z te-
renu Gminy Międzyzdroje. W laudacji 
czytamy: ”Pan Andrzej Person wniósł 
znaczące zaangażowanie - współtwo-
rząc wizerunek Międzyzdrojów jako 
gminy wspierającej intensywny rozwój 
aktywności fizycznej i sportowej, a także 
możliwości rozwoju sprawnościowego 
miejscowej młodzieży. W roku 2000 
przeforsował i wspierał organizację 
Centralnych Obchodów Dni Olimpij-
czyka w Gminie Międzyzdroje. Inicjator 
Igrzysk Polonijnych w Międzyzdrojach, 
na które przybyli „Polonusy” z całego 
świata. Pomysłodawca i współorga-
nizator klasy sportowej w Gimnazjum 
w Międzyzdrojach o profilu: golfa, teni-
sa stołowego i lekkoatletyki”. 

Anetta Czyżak
Kierownik Referatu Promocji 

i Współpracy z Zagranicą.      

Senator Andrzej Person 
– Honorowym Obywatelem Międzyzdrojów

Mityng,  którego organizatorem każdego 
roku jest Klub Biegacza „Sporting”, rozpoczął się 
o godzinie 17.00 przy Alei Gwiazd. Zwycięzcą w 
Konkursie Pchnięcia Kulą Gwiazd i Przyjaciół im. 
Władysława Komara został Jakub Ślusarski (syn 

Tadeusza Ślusarskiego) z wynikiem 12,24 m, drugie 
miejsce zajął Marian Woronin – 9,27 m, trzeci był 
przewodniczący Rady Miejskiej w Międzyzdrojach 
Jan Magda z wynikiem - 9,18 m. W rywalizacji udział 
wzięło 8 zawodników.

17 sierpnia  br., w 16. rocznicę tragicznego wypadku samochodowego, w którym zginęli olimpij-
czycy: Władysław Komar i Tadeusz Ślusarski, przy promenadzie w Międzyzdrojach odbył się XVI 
Międzynarodowy Mityng Lekkoatletyczny.  Sportowcy i przyjaciele rywalizowali w koronnych 
konkurencjach zmarłych sportowców: pchnięciu kulą i w skoku o tyczce.

XVI Międzynarodowy Mityng Lekkoatletyczny

 im. Władysława Komara i Tadeusza Ślusarskiego

W Międzynarodowym Konkursie Skoku o Tyczce 
im. Tadeusza Ślusarskiego wśród 9 startujących 
tyczkarzy najlepszy był Piotr Lisek, który pokonał 
poprzeczkę zawieszoną na wysokości 5,65 m, drugi 
był Robert Sobera z wynikiem 5,60 m, a trzecie 
miejsce zajął Paweł Wojciechowski (srebrny meda-
lista Mistrzostw Europy w Lekkiej Atletyce - Zurych 
2014) skacząc 5,55 m.

Przed zawodami o godzinie 12.00 w kościele 
pw. Św. Piotra Apostoła w Międzyzdrojach odpra-
wiono mszę św. w intencji  zmarłych sportowców, 
z udziałem rodziny, sportowców i przyjaciół, miesz-
kańców, gości oraz  przedstawicieli tutejszego 
samorządu.                                    Tomasz Rychłowski

Referat Promocji i Współpracy z Zagranicą

Andrzej Person podczas wręczania przez Burmistrza 
Międzyzdrojów okolicznościowego grawertonu nie krył 
wzruszenia  i podkreślając mocną pozycję Międzyzdrojów 
na mapie regionu. Jak sam mówił: ”Czuję się zaszczycony 
i dumny będąc honorowym obywatelem takiego miasta 
jak Międzyzdroje”. 
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Biblioteka w Międzyzdrojach otrzymała dofinanso-
wanie w ramach projektu „Zakup nowości wydaw-
niczych do bibliotek publicznych zgodnie z potrze-
bami partnerskich bibliotek szkolnych -  Priorytet 2” 
(szkół stopnia podstawowego i gimnazjów). 28 maja 
br. zostało podpisane porozumienie o współpracy 
partnerskiej między Miejską Biblioteką Publiczną 
w Międzyzdrojach a Szkołami Gminy Międzyzdroje 
w celu uczestnictwa w programie Biblioteki Naro-

dowej. Program ten jest nowym przedsięwzięciem 
Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. 
W ramach programu międzyzdrojska biblioteka 
otrzymała dofinansowanie na zakup książek zgod-
nie z zapotrzebowaniem partnerskich bibliotek 
szkolnych w kwocie 4 150,00 zł. (wniosek otrzymał 
97,56 punktów na 100). Długofalowym efektem 
priorytetu będzie wzmocnienie potencjału bibliotek 
publicznych i szkolnych na zasadach partnerstwa i 

współpracy przy realizacji m.in. spotkań autorskich, 
konkursów, wystaw, warsztatów. 

Biblioteka w Międzyzdrojach otrzymała rów-
nież kolejne dofinansowanie na „Zakup nowości 
wydawniczych do bibliotek - Priorytet 1” w kwocie 
5 644,00 zł. 

O nowościach zakupionych w ramach w/w 
projektów będziemy na bieżąco informować czy-
telników na profilu społecznościowym facebook 
oraz na stronie www.biblioteka.miedzyzdroje.pl 

Andżelika Gałecka
Dyrektor Biblioteki Miejskiej

Dofinansowanie dla biblioteki

Pierwszą część spotkania, które było przeznaczone 
dla najmłodszych, rozpoczęła Barbara Kosmowska, 
autorka książek dla dzieci i dorosłych. Pisarka 
opowiedziała, jak powstaje książka, jaką drogę 
przechodzi tekst od napisania do jego wydruku. 

Okazało się, że przybyli goście doskonale wiedzieli, 
kim jest redaktor, grafik, ilustrator. Najbardziej 
aktywnych Basia Kosmowska nagrodziła upo-

minkami. Autorka przedstawiła dzieciom swoją 
najnowszą książkę pt. „Sezon na zielone kasztany”, 
w której porusza ważne problemy młodych ludzi. 

Następnie odbyło się spotkanie z pisarką 
Agnieszką Frączek, która opowiedziała o powsta-
waniu książki od strony emocjonalnej. Autorka 
przeczytała kilka fragmentów wierszy o swoich 
brykających kotach, które stały się dla niej inspi-
racją. Opowiedziała historię, jak koty znalazły się 

u niej w domu i jak bardzo przywiązała się do tych 
zwierzaków. Najmłodsi dowiedzieli się czym są wy-
klejki w książce, czyli elementy łączące okładkę z jej 
wnętrzem.  Poza tym Agnieszka Frączek wyjaśniła, 
czym są homonimy, czyli wyrazy mające wiele 

znaczeń, np. piłka, zamek, pokój. Dzieci aktywnie 
brały udział w spotkaniu, odpowiadały na pytania, 
za co zostały nagrodzone.  

Drugą część spotkania roz-
poczęli prof. Jerzy Bralczyk i Mi-
chał Ogórek, którzy rozmawiali 
na temat felietonów. Wyjaśnili 
czytelnikom, że felietony można 
napisać o wszystkim. Powinna 
być to krótka forma wypowiedzi 
z przymrużeniem oka, z nutą 

u s z c z y p l i w o -
ści, ciekawa, a 
przede wszyst-
k im osobista. 
Prof.  Bralczyk 
stwierdzi ł ,  że 
M i c h a ł  O g ó -
rek przesadza 
z „wielkością” 

swoich felietonów. Według niego są zdecydowa-
nie za krótkie i czuje „niedosyt”. Czytelnicy chętnie 
zadawali pytania, przede wszystkim o prawidłową 
wymowę i odmianę wyrazów.

Później aktorka Teatru Narodowego w Warsza-
wie, Sławomira Łozińska przeczytała fragmenty 
powieści Moniki Szwai „Dom na klifie”, której akcja 
dzieje się na Pomorzu Zachodnim, m.in. w Mię-
dzyzdrojach i w Lubinie. Zachęcała do sięgnięcia 
po tę książkę, szczególnie podczas wakacji nad 
morzem.

Kolejną atrakcją wieczoru było spotkanie 
z Katarzyną Kłosińską, językoznawcą, pracow-
nikiem naukowym i radiowcem. Od 2004 roku 
prowadzi ona audycję „Co w mowie piszczy” w 
Programie III Polskiego Radia. Podczas spotkania 
przeprowadziła quiz na temat dawnego znaczenia 
polskich wyrazów, m.in. co oznaczał pośladek, 
twarz, płeć, pasożyt, rosół. Poprawne odpowiedzi 
były nagradzane upominkami.

Na zakończenie wieczoru wystąpiła Krystyna 
Czubówna – dziennikarka, lektorka o najpięk-
niejszym głosie w Polsce. Razem ze Sławomirą 
Łozińską czytały fragmenty „Dzienników” Agniesz-
ki Osieckiej. Komentowały czytany tekst, przedsta-
wiając autorkę tekstów piosenek, jako poetkę silną 
i kochającą życie.

Po spotkaniu można było zdobyć autografy 
artystów i pisarzy oraz zrobić sobie pamiątkowe 
zdjęcie.  

Organizatorem wydarzenia była Fundacja 
„Zatrzymać Czas”. Projekt dofinansowano ze 
środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej 
w ramach Funduszu Inicjatyw Obywatelskich 2014. 
Jego głównym celem jest rozwijanie edukacji 
obywatelskiej i kompetencji społecznych poprzez 
promowanie właściwych postaw językowych i 
popularyzację języka polskiego.       Bibliotekarze

Rozmowy o języku polskim
17 lipca w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Miêdzyzdrojach odby³ siê cykl spotkañ pt. „Czy mówisz po polsku?”, 
podczas których znani i lubiani jêzykoznawcy, felietoniści, artyści oraz pisarze „bawili siê” jêzykiem polskim.
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kościół pw. św. Piotra Apostoła 
ul. Lipowa 8   

 
   

14 sierpnia godz. 1900 
Tomasz Adam Nowak (Niemcy)                             

 
21 sierpnia godz. 1900 

Ursula Grahm (Szwecja)                                           
 

28 sierpnia godz. 1900  
Andrzej  Chorosiński (Polska) 

Dominika Figurska (Polska) - recytacje 
 

 4 września godz. 1900 
Piotr  Rachoń (Polska)  

Anna  Maria  Jopek  (Polska) - śpiew 
  

organizatorzy: 
Międzynarodowy Dom Kultury    Parafia pw. św. Piotra Apostoła    

 

kierownictwo artystyczne MAŁGORZATA KLOREK   
prowadzenie koncertów MAJA PIÓRSKA 

przygotowanie organów KRZYSZTOF URZYKOWSKI 
 

darczyńcy: 
 

Jak sam mówi, był obecny w życiu Mrożka przez 
ostatnie dwa lata  życia pisarza, a wykonane zdję-
cia prezentują nieznane oblicze autora „Tanga” 
i rzucają nowe światło na kontrowersyjną postać 
wybitnego polskiego dramaturga. Sławomir Mro-
żek pieczołowicie chronił swoje życie prywatne. 
Niechętny wywiadom, zdawkowy w wypowie-
dziach, wycofany, momentami nieobecny, zyskał 
wizerunek nostalgika. Poza żoną Susaną Ostrio 

Wystawa fotograficzna 

„Mrożek – życie warte jest życia”
15 sierpnia 2014 roku - z okazji pierwszej rocznicy śmierci Sławomira 
Mrożka - przy Alei Gwiazd w Międzyzdrojach odbyło się otwarcie wystawy 
fotograficznej p.t.” Mrożek – życie warte jest życia”. Autorem wystawy jest  
Paweł Chara –  fotografik oraz osobisty sekretarz Sławomira Mrożka.  

Mrożek nikt nie miał wstę-
pu do prawdziwego świata 
Mistrza. 

Projekt: „Mrożek – życie 
warte jest życia” realizo-
wany jest przez fundację 
noszącą imię polskiego 
dramaturga. Paweł Chara, 
założyciel i prezes zarządu 

fundacji, przy-
znaje, że głównym celem jego spotka-
nia z pisarzem było przygotowanie 
albumu fotograficznego. Z biegiem 
czasu Mrożek i jego świat pochłaniał 
go coraz bardziej. Pojawiały się wciąż 
nowe pomysły, a pierwotna idea  
rozrastała się o nowe komponenty. 
Międzyzdroje to debiut i pierwsze 
miejsce prezentacji projektu.  

Uroczystego otwarcia wystawy 
dokonali: Leszek Dorosz Burmistrz 
Międzyzdrojów, Katarzyna Kutere-
ba – Gnitecka Zastępca Burmistrza 
Międzyzdrojów, Paweł Chara autor 
wystawy oraz znany aktor Zbigniew 

Żytkowiak  przybliżyła czytelnikom swoje książki 
i zachęcała do ich przeczytania. Pierwszą wydaną 
powieścią była „Tonia”. Jest to opowieść o kobiecie, 
która musiała dużo znieść w swoim życiu, jednak 
pomimo przeciwności losu podniosła się i wyszła 
na „prostą”. Tonia założyła sobie, że będzie w życiu 
szczęśliwa i udało jej się w końcu zrealizować 
swój cel. Pisarka podkreśliła, że takich kobiet jak 
Tonia jest wiele. Dzielnych i twardych, które dążą 
do celu. 

Kolejną, bardzo osobistą książką są „Spotkania 
przy lustrze”, gdzie bohaterka musi poradzić sobie 
z nagłą i nieoczekiwaną śmiercią męża. Małgrzata 
Żytkowiak podkreśliła, że jest to smutna, lecz pozy-

tywnie kończąca się opowieść. Ukazuje zmaganie 
się człowieka z samotnością. Bohaterka, Łucja, 
popada szał po stracie męża. Jest smutna i wście-
kła za to, że ją zostawił w taki sposób. Przywołuje 
wspomnienia ze wspólnego życia. 

W powieści „Kobiety z sąsiedztwa”  przed-
stawione zostały portrety sześciu kobiet, które 
mieszkają w jednej kamienicy, ale w różnym czasie. 
Autorka po raz pierwszy umieściła akcję powieści 
w swoim rodzinnym Barlinku.   

Bohaterkami wszystkich książek Żytkowiak 
są kobiety. Autorka, jak sama zaznaczyła, nie 
stara się wejść w rolę mężczyzny, ponieważ nim 
nie jest i będzie jej trudno stworzyć autentyczną 

Kobieta o kobietach
7 sierpnia 2014 r. w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Międzyzdrojach odbyło się spotkanie 
z Iwoną Małgorzatą Żytkowiak. Autorka mieszka i tworzy w Barlinku, gdzie pracuje jako nauczy-
cielka języka polskiego w gimnazjum. 

postać, emocje, których tak naprawdę nie czuje. 
Bohaterki, które poznajemy w powieściach Żyt-
kowiak są tak prawdziwe, że nie sposób ich nie 
lubić i się z nimi nie utożsamiać. Nie udałoby się 
to autorce, gdyby nie fakt, że bardzo lubi ludzi, 
słucha i stara się zrozumieć ich problemy. Wnika 
dogłębnie w każdy szczegół ich życia opisując to 
z precyzyjną dokładnością. Mówi o sobie, że jest 
autorką, a nie pisarką. 

Spotkanie przebiegło w bardzo miłej atmosfe-
rze. Autorka zapowiedziała chęć ponownego przy-
jazdu do międzyzdrojskiej biblioteki, tym razem ze 
swoimi wierszami, które - jak wyznała przyjaciółka 
Małgorzaty - są rewelacyjne. Z niecierpliwością 
czekamy na kolejne spotkanie.       

Andżelika Gałecka

Buczkowski, który będąc gościem w Międzyz-
drojach nie odmówił sobie „spotkania z Mistrzem 
Sławomirem”. Imprezę poprowadził Andrzej Mlecz-
ko, a wspaniale urozmaicił ją grający na klarnecie 
Dawid Dylewski 15-letni uczeń Państwowej Szkoły 
Muzycznej w Warszawie. 

Zdjęcia można oglądać w Alei Gwiazd do 27 
sierpnia br. Kolejnymi przystankami wystawy bę-
dzie Warszawa, Kraków, Łódź, Paryż, Rzym i Berlin. 
Projekt zaplanowano na dwa lata, a honorowy 
patronat nad wystawą objął Prezydent RP Broni-
sław Komorowski.

Zapraszamy na Aleję Gwiazd, na spotkanie ze 
Sławomirem Mrożkiem.

Anetta Czyżak
Kierownik Referatu Promocji i Współpracy z Zagranicą
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AKTUALNOŚCI

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 /

20.08.2014 r. - Teresa PURGAL

27.08.2014 r. - Dorota SIELEWICZ

03.09.2014 r. - Michał SUTYŁA

10.09.2014 r. - Jan WĘGLORZ

17.09.2014 r. - Waldemar WITKOWSKI

PLAN DYŻURÓW 
RADNYCH RADY MIEJSKIEJ 

W MIĘDZYZDROJACH

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 kontak-
towania 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. 

Każdy ma jakiś talent, o który powinien dbać - to 
stwierdzenie  idealnie podsumowuje zajęcia, które 
w ramach Kampanii pod nazwą „ Zachowaj Trzeź-
wy Umysł” zostały przeprowadzone  na zlecenie 
Ośrodka Pomocy Społecznej przez zespół Pracow-
ni  Motywacja  i Działanie. Zajęcia odbywały się 
w Szkole Podstawowej nr 2 w Wapnicy i w Szkole 
Podstawowej  nr 1 w Międzyzdrojach. Celem zajęć 
było zapobieganie nudzie poprzez zachęcanie 
dzieci  do rozwijania swoich talentów oraz reali-
zowania swoich pasji.  Dobrze jest, bowiem robić                    
to,  co się lubi! Takie czynność nas nie nudzą, 
a nuda jest jedną z przyczyn podejmowania przez 
ludzi zachowań ryzykownych. Dla każdej grupy 
wiekowej zajęcia zostały przygotowane  w indy-
widualnym toku, w pełni dostosowanym zarówno 
do potrzeb, jak  i możliwości uczestników zajęć. 

 Tegorocznej edycji Kampanii Zachowaj Trzeź-
wy Umysł, realizowanej w Szkołach Podstawo-
wych, towarzyszyły także konkursy: „Hop na narty” 

(konkurs z pytaniami dotyczącymi dyscyplin 
narciarskich) oraz „Mój czas” (konkurs plastyczny, 
w ramach, którego uczniowie zaprezentowali wła-
sne sposoby na spędzanie wolnego czasu).  Sam 
pomysł konkursów został bardzo entuzjastycznie 
przyjęty przez uczniów wszystkich klas. Obecnie 
wraz z autorami prac czekamy na wrześniowe 
ogólnopolskie rozstrzygnięcie konkursów. Jak 
zwykle celem nadrzędnym powyższych zajęć było 
przeciwdziałanie uzależnieniom. Zadanie zostało 
zrealizowane w ramach Gminnego Programu 
Przeciwdziałania Narkomanii na 2014 r. przyjętego 
Uchwałą Rady Miejskiej w Międzyzdrojach, przy 
współpracy ze Szkołą Podstawową nr 2 w Wapnicy 
oraz Szkołą Podstawową nr 1 w Międzyzdrojach.  

Więcej informacji dotyczących Kampanii 
można uzyskać na stronie www.motywacjaidzia-
lanie.pl.

 Elena Duginow
Ośrodek Pomocy Społecznej

Kampania Zachowaj Trzeźwy Umys³ 2014 

„Teraz twój czas”

W lipcu pracownicy Zakładu Ochrony Środowiska 
w Międzyzdrojach zainstalowali na terenie mia-
sta i gminy znaki drogowe wskazujące atrakcje 
turystyczne i miejsca użyteczności publicznej. 
Pomysłodawcą oznakowania takich miejsc 
jest radny Piotr Nogala. Pomysł ten spotkał się 
z  pełnym poparciem Komisji Spraw Komunal-
nych i Społecznych oraz całej Rady Miejskiej. Koszt 
wykonania projektu zmiany organizacji ruchu 
drogowego oraz montaż znaków wyniósł 22 145 zł. 
Oznakowanie ułatwi poruszanie się po mieście 
turystom odwiedzającym Międzyzdroje. 

Pracownicy ZOŚ zainstalowali także na tere-
nie miasta i gminy 10 nowych tablic ogłoszeń, 
pozostałe tablice zostały odnowione. Prosimy 
o wykorzystywanie tych udostępnionych nośni-
ków i umieszczanie na nich  plakatów i ogłoszeń, 
a nie, jak to się często zdarza, drzew. Dbajmy 
wszyscy o wygląd naszego miasta. 

Okres wakacji to wzmożona praca pracowni-
ków Zakładu Ochrony Środowiska w Międzyzdro-
jach. Na terenie miasta pojawiły się w ostatnim 
czasie nowe, atrakcyjne motywy kwietne według 
projektów Anidy Kostrzewy. W tym roku padł ko-
lejny rekord – Zielona Brygada wysadziła ponad 
50 tys. roślin.

Praca pracowników Zakładu Ochrony Śro-
dowiska to, poza dbałością o zielone kwietne 
dywany, także ciężka codzienna praca polegająca 
na  porządkowaniu naszego miasta. Od godziny 
5.00  do 22.00 przez 7  dni w tygodniu, pracownicy 
ZOŚ sprzątają całe miasto oraz plażę. Dzięki tej ty-
tanicznej pracy Międzyzdroje  postrzegane są jako 
miasto czyste i zadbane. Czystość plaży to jeden z 
elementów brany pod uwagę w ocenie plaży przy 
przyznawaniu Błękitnej Flagi, a międzyzdrojska 
plaża otrzymała ją w tym roku już po raz kolejny. 

Zostały także uaktualnione  i odnowione tabli-
ce z planem miasta - prace wykonała firma Flesz 
z Bydgoszczy. Nośniki te cieszą się ogromnym 
zainteresowaniem  turystów. 

Powyższe działania w wyraźny sposób przy-
czyniają się do zmiany wizerunku naszego miasta, 
poprawiając  jego estetykę. 

Referat Promocji i Współpracy z Zagranicą 
UM w Międzyzdrojach

NOWE  ELEMENTY  INFRASTRUKTURY  W  MIĘDZYZDROJACH

W czerwcu br. podczas prac rozbiórkowych domu 
znajdującego się przy ul. Norwida 5 znaleziona 

została butelka z listem. Znalezisko zostało 
przekazane do Urzędu Miejskiego w Międzyz-
drojach, skąd trafiło do Archiwum Państwowego 
w Szczecinie. List datowany na 5 kwietnia 1879 
r. został włączony do zespołu archiwalnego pod 
nazwą „Rękopisy i spuścizny”. Po odczytaniu 
całego listu Archiwum Państwowe w Szczecinie 
przesłało do wiadomości Urzędu Miejskiego 
w Międzyzdrojach oficjalne tłumaczenie, którego 
treść przedstawiamy poniżej:  

„Ten dom budował Rudolf Amandus Ohm 
w 1875 roku. Rudolf Ohm urodził się w Wolinie 10 
października 1838, ożeniony z Idą Nitsche, córką 
mistrza dekarskiego Nitsche, miał 3 synów: Franza, 
Oscara i Rudolfa Ohmów i dalej 2 córki:  Magdalenę 
i Olgę Ohm.

Ohm był wtedy kupcem i poborcą  podatkowym 
w tej miejscowości. 

Kto te butelkę znajdzie wspomni o nas.
Niech Bóg będzie z nami.
W czasie gdy powstaje ten zapis był tu bardzo 

smutny czas. Rudolf Amandu Ohm Międzyzdroje, 
5. kwietnia 1879 r.”

Tomasz Rychłowski
Referat Promocji i Współpracy z Zagranicą 

Poznaliśmy treść odnalezionego listu z 1879 roku
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TURYSTYKA, REKREACJA

Łączna moc aut to ponad 15 000 koni mecha-
nicznych. W rajdzie brały udział auta reprezentujące 
wszystkie generacje samochodu począwszy od 
1964 roku. Obok klasycznych kabrioletów i fast-

backów, można było zobaczyć wiele limitowanych 
edycji np.: Bullit, Boss302, Mach1, Shelby, California 
Special, Saleen, Laguna Seca. Uczestnicy  mieli do 
pokonania ponad 700 km tras, podczas których 

brali udział w zawodach i konkursach sprawno-
ściowych na specjalnie przygotowanych w tym 
celu torach. 

Uczestnicy rajdu spotkali się 16 sierpnia br. przy 
bunkrze V3 w Zalesiu, gdzie właściciele aut czyści-
li je i przygotowywali do  uroczystego przejazdu 
przez miasto. W asyście Straży Miejskiej 52 auta 
przejechały przez miasto wzbudzając ogromne 
zainteresowanie wszystkich zgromadzonych na 
ulicach osób. W Międzyzdrojach odbyło się uro-
czyste zakończenie rajdu połączone z wystawą 
samochodów. 

Wszyscy, którzy przybyli na skwer rekreacyjny 
przy międzyzdrojskiej promenadzie w sobot-
nie popołudnie mogli przekonać się, że ideą 
która przyświecała organizatorom rajdu i jego 

uczestnikom, była dobra zabawa oraz wspaniała, 
rodzinna atmosfera budująca się wokół Mustangów 
i ich pasjonatów. Właściciele aut chętnie dzielili 
się informacjami na temat swoich samochodów, 

opowiadali ich historię, otworzyli je dla odwiedzają-
cych, którzy chętnie robili sobie w nich zdjęcia. Dla 
publiczności zorganizowano liczne konkursy o tych 
wyjątkowych autach. Jak twierdzą uczestnicy rajdu 
– ,,Mustangi to nie tylko samochody - to styl życia”. 

Zainteresowanie i liczba odwiedzających prze-
szły najśmielsze oczekiwania organizatorów. Na 
skwerze rekreacyjnym zebrali się tłumnie mieszkań-
cy i turyści, ludzie w każdym wieku zainteresowani 
częścią historii motoryzacji Stanów Zjednoczonych 
Ameryki Północnej jaką są Fordy Mustangi.

Publiczność podczas wystawy głosowała na naj-
ładniejsze auto rajdu. Puchar zdobył Mustang, któ-
rego właścicielem jest Andrzej Traczyk z Wieliczki. 
Nagrodę wręczyła Katarzyna Kutereba – Gnitecka 
Zastępca Burmistrza Międzyzdrojów. 

Polecamy odwiedzenie strony www.mustangra-
ce.com.pl, na której  znaleźć można wiele informa-
cji, w tym filmów pokazujących samą imprezę, jak  
i piękno Forda Mustanga. 

Wszystkim, którzy przyczynili się do orga-
nizacji części rajdu i wystawy aut na terenie 
naszego miasta składamy serdeczne podzięko-
wania za pomoc. 

Joanna Ścigała 
Referat Promocji i Współpracy z Zagranicą

Mustangi w kurorcie
Podczas ostatniego długiego weekendu w Międzyzdrojach  odbył  się finał jednej z najciekawszych 
motoryzacyjnych imprez w Polsce - MUSTANG RACE 2014. W rajdzie tych pięknych samochodów  
startowały czterdzieści dwie załogi z Polski, siedem z Niemiec. 

Ratownicy interweniowali blisko 350 razy z cze-
go 50 razy w sytuacjach bezpośredniego zagroże-
nia życia ludzkiego. Dzięki akcjom profilaktycznym, 
ogromnemu zaangażowaniu i umiejętności oraz 
doświadczeniu ratowników udało się zapobiec 
wielu wypadkom.

Można  śmiało powiedzieć, że ratownicy Wod-
nego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego są 
już służbą zawodową - a nie ochotniczą. Niestety, 
sporo turystów przebywających nad morzem dość 
często uwagi i rady ratowników odbiera jako zakazy 
i reaguje niezrozumiałą agresją. Ratownicy są nie 
tylko od akcji ratowniczych, ale także od profilaktyki 
- edukacji i informowania turystów co należy robić, 
aby kąpiel była bezpieczna oraz żeby upalny dzień 
spędzony na plaży skończył się miło i przyjemnie. 

Pragniemy poinformować, że Główny Inspektor 
Sanitarny udostępnił portal informacyjny (www.gis.
gov.pl) dotyczący warunków atmosferycznych na 
kąpieliskach morskich. Informacje są na bieżąco 
uzupełnianie przez pracowników urzędu, ratow-

ników oraz przez Powiatową Stację Sanitarno- 
Epidemiologiczną. Sezon ratowniczy na kąpielisku 
strzeżonym w Międzyzdrojach trwać będzie do 15 
września 2014 r.  

Od 2013 roku na terenie Województwa Zachod-
niopomorskiego został wytyczony i udostępniony 
dla turystów i pielgrzymów Szlak Św. Jakuba. Żółte 
muszle oznaczające szlak pojawiły na drzewach 
i znakach drogowych także na terenie Międzyz-
drojów. 

Szlak wytyczony został przez teren gminy, 
Woliński Park Narodowy, tereny Nadleśnictwa Mię-
dzyzdroje. Do naszej gminy szlak prowadzi z Wolina 
przez Płocin, Karnocice, Lubin, Wicko, Zalesie i liczy 
24,5 km. Natomiast kolejny etap ma swój początek 
przy węźle szlaków przy siedzibie WPN, prowadzi z 
Międzyzdrojów przez Przytór, Ognicę, Warszów, do 
przeprawy promowej w Świnoujściu i liczy 20,5km. 

Szlaki Jakubowe to istniejąca od ponad tysiąca 
lat i największa europejska sieć szlaków, które 
w średniowieczu pokrywały prawie całą Europę 
prowadząc do najdalej na zachód wysuniętego za-
kątka Europy - Santiago de Compostela w Hiszpanii. 
W mieście tym znajduje się katedra, miejsce spo-

czynku św. Jakuba 
Większego zwane-
go też Starszym, 
pierwszego z 12 
apostołów, który 
zginął śmiercią mę-
czeńską. Kult św. Jakuba trwa od wieków. 

W Kościele Zachodu Jakub Starszy jest pa-
tronem Hiszpanii, Portugalii oraz opiekunem 
pielgrzymów.

Aby pielgrzymi mogli korzystać ze szlaku  na 
przestrzeni wielu kilometrów na terenie Polski, tak 
jak ma to miejsce w Zachodniej Europie, konieczne 
jest utworzenie bazy informującej o noclegach, 
bazie gastronomicznej oraz  usługach dodatko-
wych (sklepy, usługi medyczne, itp.). Ważne, aby 
te punkty znajdowały się  w miarę możliwości 
najbliżej linii szlaku.

W związku z tym na stronie projektu RECReate: 
http://www.re-create.pl/page,624,Baza_gospo-

darstw tworzona jest baza noclegowa dla turystów 
/ pątników na Pomorskiej Drodze św. Jakuba. 
Utworzona zostanie także strona informacyjna 
– baza przewodników turystycznych, którzy zain-
teresowani są świadczeniem usług przewodnickich 
na Pomorskiej Drodze św.Jakuba.

Wszystkich, którzy mogą zaoferować nocleg 
w swoim obiekcie / gospodarstwie prosimy o wy-
pełnienie i przesłanie formularza zgłoszeniowego.
Formularz do wypełnienia oraz dane adresowe, 
pod który należy wysłać zgłoszenie znajduje się na 
stronie: http://www.re-create.pl/news,634,Baza_
gospodarstw_oraz_przewodnikow_turystycznych.
Zgłoszenie można także wysłać w postaci skanu 
na adres e-mail: um_joannascigala@miedzyzdroje.
pl. W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt 
Tel. 91 32 80 441.

Szczegółowy przebieg szlaku można przeana-
lizować na stronie: http://hiking.waymarkedtrails.
org/pl/relation/ 3088664?zoom=9&lat=53.94842
&lon=15.74407&hill=0.02&route=0.785#

Joanna Ścigała
Referat Promocji i Współpracy z Zagranicą

Do kwaterodawców i przewodników turystycznych

Szlak św. Jakuba

Sezon letni na kąpielisku w Międzyzdrojach 

Sezon ratowniczy w Międzyzdrojach w roku 2014 jest dla WOPR-u bardzo wymagający. Ilość dni słonecznych w lipcu od wielu lat nie była tak duża, 
sierpień również należy do dość pogodnych. 

Życzymy dalszego miłego i spokojnego wy-
poczynku.

Mateusz Bobek
Andżelika Przygodzka 
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GOSPODARKA KOMUNALNA

Zgodnie z § 3 ust. 9 Regulaminu utrzymania czystości i porządku na 
terenie Gminy Międzyzdroje właściciele nieruchomości zobowiązani są udo-
stępnić pojemniki (worki) przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych  
w dniu odbierania tych odpadów  (wg harmonogramu odbioru). Pojemniki

(worki) muszą być udostępnione (wystawione) dla odbierającego odpady 
przy wejściu od strony  ulicy z możliwością wejścia na teren nieruchomości 
lub poprzez wystawienie pojemnika (worka) przed wejściem na teren 
nieruchomości, w miejscu umożliwiającym swobodny dojazd do nich, z 
zastrzeżeniem, że:

1) wystawione pojemniki (worki) nie mogą być lokalizowane dłużej niż 
12 godzin poza terenem nieruchomości przed i po określonym w harmono-
gramie terminem odbioru odpadów,

2) wystawione pojemniki (worki) nie mogą powodować ograniczeń 
komunikacyjnych osobom trzecim.

Odpady komunalne niesegregowane (zmieszane)

Odpady komunalne segregowane (frakcja sucha) 
 (papier i tektura, metale, tworzywa sztuczne, 

opakowania wielomateriałowe)

Z dniem 01 września br. nast¹pi zmiana harmonogramu i czêstotliwości odbioru odpadów komunalnych, która 
bêdzie obowi¹zywaæ w okresie od 01 września do 31 grudnia 2014r.

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych z terenów miejskich 
i wiejskich Gminy Międzyzdroje

(w okresie od 01.09.2014 r. do 31.12.2014 r.)

SZKŁO
(odpady opakowaniowe ze szkła, w tym butelki i słoiki po napojach 

i żywności, butelki po napojach alkoholowych, 
szklane opakowania po kosmetykach)

Miasto i Gmina: 1 x w miesiącu, piątki – 12.09.2014r., 10.10.2014r., 
14.11.2014r., 12.12.2014r.

  

ODPADY KOMUNALNE ULEGAJĄCE BIODEGRADACJI
(w tym odpady kuchenne ulegające biodegradacji 

z gospodarstw domowych, odpady zielone)

Miasto i Gmina: 2 x w miesiącu, II i IV wtorek miesiąca – 09.09.2014r. 
i 23.09.2014r., 14.10.2014r. i 28.10.2014r., 12.11.2014r. (środa) i 25.11.2014r., 
09.12.2014r. i 23.12.2014r.

   
Odpady wielkogabarytowe 

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

Zaleca się, aby właściciel nieruchomości, co najmniej na trzy dni przed 
ustalonym terminem odbioru odpadu, poinformował pracownika Urzędu 
Miejskiego-Referatu Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej, tel. 
913275657, o wystawieniu odpadu.                       

Część zachodnia miasta, 15.10.2014r. (środa): Aleja Róż, Armii Krajowej, 
Bałtycka, Bohaterów Warszawy, Campingowa, Cicha, Dąbrówki, Działki, Gryfa 
Pomorskiego, Garażowa, Komunalna, Kopernika, Kościuszki, Krasickiego, 
Krótka, Książąt Pomorskich, Ludowa, Mickiewicza, Miernicza, Mieszka I, 
Morska, Myśliwska, Niepodległości, Nowomyśliwska, Orla, Plac Neptuna, 
Plażowa, Polna, Pomorska, Poprzeczna, Promenada Gwiazd, Rybacka, Spokoj-
na, Sportowa, Światowida, Traugutta, Turystyczna, 1000-lecia PP, Usługowa, 
Wczasowa, Wesoła, Wodziczki, Zdrojowa.

Część wschodnia miasta, 16.10.2014r. (czwartek): Biała Góra, Grodno, 
Bukowa, Dąbrowskiej, Gintera, Góra Filaretów, Kolejowa, Konopnickiej, 
Leśna, Lipowa, Norwida, Orzeszkowej, Piaskowa, Piastowska, Plater, Przy 
Wodociągach, Skłodowskiej, Słowiańska, Stroma, Ustronie Leśne, Wiejska, 
Za Torem, Zwycięstwa.

Gmina, 17.10.2014r. (piątek): Lubin, Wapnica, Wicko, Zalesie, Wolińska 1, 
Nadleśnictwo.    

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. przy ul. Szczeciń-
skiej 2 w Kamieniu Pomorskim, w związku z przypadającymi dniami wolnymi 
w roku 2014, podaje planowane daty odbioru odpadów za przypadające 
dni wolne:

• 11.11.2014r. (Narodowe Święto Niepodległości)     - 12.11.2014r.
• 25.12.2014r. (Boże Narodzenie – pierwszy dzień)    - 24.12.2014r.
• 26.12.2014r. (Boże Narodzenie – drugi dzień)           - 27.12.2014r.

Ewa Scholz
Referat Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej

Dzień Tygodnia

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

Lokalizacja odbioru

Aleja Róż, Armii Krajowej, Cicha, Dąbrówki, 
Garażowa, Książąt Pomorskich, Miernicza, Orla, 
Plażowa, Polna, Poprzeczna, Spokojna, Sportowa, 
Usługowa, Wczasowa, Wesoła, Wodziczki. Punkty 
handlowe - Bohaterów Warszawy, Promenada 
Gwiazd oraz plaża miejska.  

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

Bukowa, Dąbrowskiej, Gintera, Góra Filare-
tów, Kolejowa, Konopnickiej, Leśna, Lipowa, 
Niepodległości, Norwida, Orzeszkowej, Piaskowa, 
Piastowska, Plater, Przy Wodociągach, Skło-
dowskiej, Słowiańska, Stroma, Wiejska, Ustronie 
Leśne, Za Torem, Cmentarna. 

Biała Góra, Grodno I, Grodno II, Wolińska 1, 
Lubin, Wapnica, Wicko, Zalesie, Nadleśnictwo.

Bałtycka, Bohaterów Warszawy, Campingowa, 
Działki, Komunalna, Mieszka I, Myśliwska, Nowo-
myśliwska, Turystyczna, Zwycięstwa.  

Dzień Tygodnia

Poniedziałek

Lokalizacja odbioru

Aleja Róż, Armii Krajowej, Cicha, Dąbrówki, 
Garażowa, Książąt Pomorskich, Miernicza, Orla, 
Plażowa, Polna, Poprzeczna, Punkty handlowe- 
Bohaterów Warszawy, Promenada Gwiazd oraz 
plaża miejska, Spokojna, Sportowa, Usługowa, 
Wczasowa, Wesoła, Wodziczki, Gryfa Pomorskie-
go, Kopernika, Kościuszki, Krasickiego, Krótka, 
Ludowa, Mickiewicza, Morska, Plac Neptuna, 
Pomorska, Promenada Gwiazd, Rybacka, Świa-
towida, Traugutta, 1000-lecia P.P, Zdrojowa, 
Bałtycka, Bohaterów Warszawy, Campingowa, 
Działki, Komunalna, Mieszka I, Myśliwska, Nowo-
myśliwska, Turystyczna, Zwycięstwa.  

Dzień Tygodnia

Czwartek

Lokalizacja odbioru

Biała Góra, Grodno I, Grodno II, Wolińska 1, 
Lubin, Wapnica, Wicko, Zalesie, Nadleśnictwo, 
Bukowa, Dąbrowskiej, Gintera, Góra Filaretów, 
Kolejowa, Konopnickiej, Leśna, Lipowa, Niepod-
ległości, Norwida, Orzeszkowej, Piaskowa, Pia-
stowska, Plater, Przy Wodociągach, Skłodowskiej, 
Słowiańska, Stroma, Wiejska, Ustronie Leśne, 
Za Torem, Cmentarna. 
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OŚWIATA

Od 27 lipca br. zuchy, harcerze i instruktorzy Hufca 
Ziemi Wolińskiej ZHP im. Marynarki Wojennej RP 
obozowali w stanicy harcerskiej Machliny koło 
Czaplinka.  1 sierpnia był dla wszystkich uczest-
ników zgrupowania dniem szczególnym. Z okazji 
70. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego 
komenda przygotowała „Dzień Powstańczy”.

Od rana harcerskie drużyny obozowe 
w ramach przydzielonych zadań przygotowywały 
plakaty i ulotki, natomiast zuchy – biało-czerwone 
kokardki. Ważne zadanie mieli harcerze starsi 
i wędrownicy, którzy przygotowali inscenizację 
działania powstańczej barykady, harcerskiej pocz-
ty polowej oraz sanitariuszek. Tuż przed godziną 
17 – godziną „W” – wszyscy stanęli na zbiórce przy 
barykadzie.

Punktualnie o 17.00 zawyła syrena alarmowa 
w pobliskiej jednostce straży pożarnej. W posta-

wie zasadniczej obecni uczcili pamięć 
poległych powstańców, a komendant 
zgrupowania odczytał odezwę Dele-
gata na Kraj Rządu RP oraz treść pierw-
szej kartki z powstańczego kalendarza. 
Następnie odbyła się inscenizacja 
niemal wiernie oddająca to, co działo 
się na jednej z barykad obsadzonej w 
sierpniu 1944 r. przez harcerzy z Sza-
rych Szeregów. Wieczorem uczestnicy 
zasiedli w kręgu tradycyjnego harcer-
skiego ogniska, w trakcie którego m.in. 
odczytywana była oryginalna treść 
kart pocztowych roznoszonych przez 
Harcerską Pocztę Polową. Na twarzach 
młodych ludzi widać było wzruszenie. Dla kadry 
instruktorskiej był to czytelny znak, że praktyczna 
lekcja patriotyzmu odniosła zamierzony skutek.

Komendant Zgrupowania 
hm. Marek Niewiarowski              

Fot. Tomasz Rychłowski

”Grajki - pomagajki” to metoda pomocy psy-
choedukacyjnej dla dzieci i młodzieży w wieku 
6 - 13 lat. Opiera się ona na dwóch wzajemnie 
uzupełniających się elementach: grze kompute-
rowej oraz zajęciach indywidualnych i grupowych 
prowadzonych przez trenerów w Pracowni Moty-
wacja i Działanie. Konstrukcja formuły gier, postaci 
bohaterów, a także proponowane scenariusze 
zajęć są zbliżone z sytuacjami rzeczywistymi. 
Dzięki temu dzieciom i młodzieży łatwiej odnieść 
sytuacje z gry do życia codziennego i wykorzysty-
wać proponowane rozwiązania.

Na zlecenie Ośrodka Pomocy Społecznej 
w Międzyzdrojach od lutego 2013 r. Pracownia   
Motywacja i Działanie realizuje program psycho-
edukacyjny  „Grajki – pomagajki”. Pierwsi uczest-
nicy (3 osoby) wraz z końcem czerwca 2014r. ode-
brali dyplomy ukończenia programu oraz drobne 
upominki. I tak oto po 17 miesiącach cotygodnio-
wych zajęć (z wyłączeniem przerw świątecznych 

i wakacyjnych) ich przygoda z „Grajkami – poma-
gajkami” dobiegła końca!  Pozostali uczestnicy pro-
gramu „Grajki – pomagajki”, z których większość 
rozpoczęła zabawę we wrześniu 2013 roku, są 
na półmetku, a obecnie mają wakacyjną przerwę.  
Wraz z ich powrotem, który będzie miał  miejsce 
we wrześniu, Pracownia Motywacja i Działanie 
rozpocznie nabór do kolejnej edycji programu.   

 Program realizowany jest w ramach  Gminne-
go Programu Przeciwdziałania Narkomanii, przy-
jętego Uchwałą Rady Miejskiej w Międzyzdrojach.

 Szczegółowe informacje na temat programu 
psychoedukacyjnego ,,Grajki- pomagajki” oraz 
rekrutacji do programu dostępne są:

- na www.motywacjaidzialanie.pl w panelu 
profilaktyka uzależnień i promocja zdrowia

-  w Ośrodku Pomocy Społecznej, tel.: 91 327 
83 68

Elena Duginow
Ośrodek Pomocy Społecznej

„Grajki – pomagajki”  Zagraniczne 

szkolenia nauczycieli
Narodowa Agencja Programu Erasmus Plus 
przyznała  nam środki - 32260 euro na realizację 
projektu pt. „Doskonalenie umiejętności języko-
wych, metodycznych i TIK - Szansa na lepsze jutro”.

Dzięki pozyskanemu dofinansowaniu 12 na-
uczycieli ze Szkoły Podstawowej nr 1 odbędzie 
szkolenia językowe, metodyczne i informacyjno 
- komunikacyjne na Malcie i w Wielkiej Brytanii.

Konkurencja była ogromna. Do Narodowej 
Agencji wpłynęło 521 wniosków z całej Polski, 
a dofinansowanie otrzymało tylko 118 z nich. 

Sukces zawdzięczamy przygotowaniu po-
prawnego i konkurencyjnego wniosku przez ko-
ordynatora projektu – Renatę Borsukiewicz Ośkę 
oraz pracy wszystkich nauczycieli naszej szkoły, 
którzy wspólnie realizują założenia projektu 
Comenius i postanowili rozszerzyć zakres działań 
o nowe projekty. Dzięki temu będziemy podnosić 
jakość pracy SP1.                        Zespół Comenius

70. rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego

Otwarcie roku szkolnego 2014/2015
Szko³a Podstawowa nr 1 im. Boles³awa Chrobrego w Miêdzyzdrojach – godzina 9.00
Szko³a Podstawowa nr 2 im. prof. dra W³adys³awa Szafera w Wapnicy – godz.10.00
Gimnazjum nr 1 im. Jana Paw³a II w Miêdzyzdrojach – godz.9.00

Gra¿yna Dubako 
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SPORT, OGŁOSZENIA

Specjalnym gościem obozu był Hajime KAZUMI 
– „ostatnia twierdza Japonii” jeden z najbardziej 
utytułowanych zawodników Kyokushin. Już 
w wieku dwudziestu lat miał na koncie zwycięstwa 
z kilkoma czołowymi zawodnikami. W tamtym 

okresie awansował do finału Mistrzostw Japonii. 
Od tamtego czasu nigdy nie zakończył zawodów 
poniżej drugiego miejsca. Jego prosty, ale bardzo 
efektywny styl uderzania i miażdżące kombina-
cje low kicków, pomogły mu dotrzeć do finału 

Mistrzostw Japonii sześć 
razy z rzędu. Wygrał czte-
ry z nich. Dwukrotnie do-
tarł do finału Mistrzostw 
Świata, gdzie przegrał z 
YAMAKIM i później FILHO. 
Został złotym medalistą 
II Wagowych Mistrzostw 
Świata w Osace w 2001 
roku, a dwanaście mie-
sięcy później zdobył swój 
piąty tytuł Mistrza Japo-
nii. W 1999 roku zaliczył 
test 100 kumite. Obecnie 
prowadzi własną szkołę 
„Kazumi Dojo”.                

Andrzej Sawicki
Sekretarz mks Bushido

Proponujemy do sprzedaży:
1. Nieruchomość  niezabudowaną  położoną  w Lubinie przy ul. Głównej, 

stanowiącą  działkę nr 9/4 o powierzchni 475 m²,  
2. Nieruchomość  niezabudowaną  położoną  w Lubinie przy ul. Głównej, 

stanowiącą  działkę  nr 8/3 o powierzchni 775 m²,  
3. Nieruchomość  niezabudowaną  położoną  w Lubinie przy ul. Głównej, 

stanowiącą  działkę nr 8/6 o powierzchni 1.452 m²,  
4. Nieruchomość niezabudowaną położoną w Lubinie przy ul. Głównej, 

stanowiącą działkę  nr 8/1 o powierzchni 4.759 m²,  
5. Nieruchomość niezabudowaną położoną w Wicku, stanowiącą działkę 

nr 93/2 o powierzchni 1.653m2, 
6. Nieruchomość  niezabudowaną położoną w Wicku przy ul. Żwirowej, 

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

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

stanowiącą działkę  nr 120/30 o powierzchni 1.439m2 i 120/34 o powierzch-
ni 327m2 w udziale do ½,

9. Nieruchomość  niezabudowaną położoną w Wicku przy ul. Żwirowej, 
stanowiącą działkę   nr 120/35 o powierzchni 1.660m2,

10. Nieruchomość niezabudowaną położoną w Międzyzdrojach Obr. 20,  
stanowiącą działkę nr 70/34 o powierzchni 4.455m2 oraz działkę nr 70/39 
o powierzchni 1.567m2,  

Proponujemy do oddania w użytkowanie wieczyste gruntu wraz 
ze sprzedażą budynków:

1. Nieruchomość zabudowaną położoną w Międzyzdrojach przy 
ul. Zwycięstwa, stanowiącą działkę nr 439/1 o powierzchni 22.596m2

***
Szczegółowe informacje na temat sprzedaży można uzyskać na naszej 

stronie www.miedzyzdroje.pl lub w dziale Referacie Gospodarki Nierucho-
mościami i Rolnictwa  Urzędu Miejskiego w Międzyzdrojach pok. nr 18, numer 
telefonu  91 32 756 66.

Edyta Konarzewska
Kierownik Referatu Gospodarki Nieruchomościami

Nieruchomości gminne przeznaczone do sprzedaży
Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do nabywania nieruchomości po³o¿onych na terenie gminy Miêdzyzdroje.

W terminie od 03 – 13 lipca członkowie Międzyz-
drojskiego Klubu Sportowego Bushido, a wraz 
z nimi dzieci i młodzież ze Świnoujścia i Wolina, 
przebywali na corocznym letnim obozie. Miej-
scem obozu był ośrodek „Delfin” w przepięknej 
miejscowości Ślesin. Jest to malowniczo położone 
miasteczko nad Jeziorem Ślesińskim i Jeziorem 
Mikorzyńskim, o bardzo bogatej historii sięgającej 
czasów „Szlaku Bursztynowego”. 

Na obozie zabawa dopisywała, chociaż  z pogodą 
bywało różnie. Oprócz świetnej zabawy – na strzel-
nicy, kąpielach w jeziorze, wspinaczkach w parku 
linowym, jeździe na rowerach, pływaniu na dętkach 
i kajakach – odbywały się również tańce, śpiewy 
i zabawy przy ognisku, kabareton, nauka jedzenia 
pałeczkami, a także treningi na świerzym powietrzu. 

Uczestnicy obozu spędzali także czas na 
wycieczkach rowerowych, zwiedzili  Stary Rynek 
w Toruniu, Sanktuarium w Licheniu, byli z wizytą 

w ZOO. Zdobywali niezbędną 
wiedzę o miejscach, w których 
byli i które widzieli.                        

  Nie byłoby obozu bez dnia 
„Jaskiniowca”, gdzie wszystkie 
posiłki spożywane były bez 
użycia sztućców. Dzieci pod-
czas codziennych zajęć uczyły 
się samodzielności i zdobyły 
wiele innych umiejętności.  
Obóz zakończył się chrztem 
nowych obozowiczów. Wszyscy 
do domów wrócili zadowoleni, 
szczęśliwi i wypoczęci.

Organizatorem obozu był 
Świnoujski Klub Karate Kyoku-
shin – Sensei Dariusz Bielski. 

Andrzej Sawicki
Sekretarz mks Bushido

XIX letni obóz  karate  kyokushin – ŚLESIN 2014

Obóz Letni Tuchola 2014
W dniach 29.07-03.08  w miejscowości Tuchola, położonej w Borach Tucholskich odbył się kolejny 
Obóz Letni  Karate Kyokushin. Nasze wyspy reprezentowała ekipa karateków ze Świnoujskiego 
Klubu Karate Kyokushin, Międzyzdrojskiego Klubu Sortowego Bushido oraz Wolińskiego Klubu 
Karate Kyokushin.
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SPORT

Bieg  Śniadaniowy 
Po raz dwunasty przy Alei Gwiazd na międzyz-
drojskiej promenadzie zgromadzili się pasjo-
naci biegania by wziąć udział w tegorocznym 
finale Biegów  Śniadaniowych. Na starcie  14 
sierpnia stanęło kilkuset zawodników. Wielu 
brało udział w biegu nie pierwszy raz.

Rozgrzewkę przed startem poprowadził Jacek 
Wszoła. W biegu udział wzięli mieszkańcy, turyści, 
przedstawiciele świata sportu tj. Roman Toboła, 
Ryszard Ostrowski oraz przedstawiciele kina 
i telewizji, m.in. Zbigniew Buczkowski. Biegli ludzie 
w każdym wieku, starsi i młodsi, często również 
całe rodziny. Podczas biegu prowadzone były 
konkursy z nagrodami.

W tym rekreacyjnym biegu wszyscy  uczest-
nicy są zwycięzcami. Na wszystkich, którzy bieg 
ukończyli na mecie - stadionie miejskim - czekał 
poczęstunek.

Inicjatorem i organizatorem  tego sportowe-
go wydarzenia jest Bogusław Mamiński, który 
zapoczątkował w Międzyzdrojach oraz w innych 
miastach Biegi Śniadaniowe. 

Tomasz Rychłowski
Referat ds. Promocji i Współpracy z Zagranicą 

Już od 11 września 2014 r. Uczniowski Klub Spor-
towy „Chrobry” Międzyzdroje zaprasza młodzież 
do udziału w Czwartkach Lekkoatletycznych. 
Współorganizatorem zawodów jest Gmina Mię-
dzyzdroje, Klub Biegacza Sporting Międzyzdroje 
oraz ZOŚ Międzyzdroje. Zawody jesienne będą się 
odbywały na Stadionie Miejskim w Międzyzdro-
jach od godz. 16:00 w terminach:

- 11 września 2014 r.,
- 18 września 2014 r.,
- 9 października 2014 r.,
W zawodach mogą uczestniczyć 

uczniowie szkół podstawowych (dziew-
częta i chłopcy) klas VI, V, IV i młod-
szych, dla których będzie prowadzona 
oddzielna klasyfikacja punktowa przez 
cały okres trwania „Czwartków”. Zachę-
camy wszystkich chętnych do udziału 
w rywalizacji sportowej w następują-
cych konkurencjach lekkoatletycznych 
- 60m, 300m, 600m K, 1000m M, skok 
w dal, skok wzwyż i rzut piłką palantową. 

Regulamin zawodów dostępny jest 
na stronie internetowej www.ukschro-
bry.vel.pl. 

Każdy zawodnik może startować 
podczas jednych zawodów w dwóch 
konkurencjach ( jednej biegowej 
i jednej technicznej). Zgłoszenia do 
konkurencji biegowych będą się od-
bywać poprzez wypełnienie kartki 
startowej dostępnej w biurze zawodów. 
Natomiast do konkurencji skoków 
i rzutów poprzez wpisanie się na listę 
bezpośrednio przed rozpoczęciem 
danej konkurencji.

Udział w „Międzyzdrojskich Czwart-
kach Lekkoatletycznych” będzie dawał 
szansę na start w finale Ogólnopolskim 
w Łodzi, w którym wystąpią najlepsi 

w poszczególnych konkurencjach. Finał Ogólno-
polski jest uznawany za Mistrzostwa Polski dzieci 
w lekkoatletyce.

Zapraszamy do pomocy przy organizacji 
rodziców, nauczycieli i sympatyków sportu. Przy-
pomnijmy, że „Czwartki Lekkoatletyczne” są okazją 
do sportowej rywalizacji, zabawy, spędzania wol-
nego czasu oraz szukania talentów sportowych.

Rafał Błocian
Kierownik Zawodów

Rafał Jackiewicz, były mistrz Europy i pretendent 
do tytułu mistrza świata IBF, w wadze półśredniej 
wygrał jednogłośnie na punkty  z Krzysztofem 

Szotem,  jednocześnie na międzyzdrojskim ringu 
pożegnał się z zawodowym boksem i oficjalnie 
zakończył karierę bokserską. Rafała Jackiewicza 

będziemy mogli oglądać już w październiku na 
ringu MMA.   

Przemysław Runowski (8-0, 2 KO) w za-
kontraktowanej na 8 rund walce w 
wadze półśredniej czyli limicie do 66 
kg, pokonał przez techniczny nokaut 
Andreia Abramienkę (20-7-2, 4 KO). 
Walka  została przerwana w piątej 
rundzie z powodu kontuzji prawej 
ręki Białorusina.

Ciekawy i pełen wrażeń okazał się 
pojedynek pomiędzy pochodzącym z 
Poznania Michałem Chudeckim  (9-0-
1,3KO) a pochodzącym z Dominikany 
Felixem Lorą (18-11-5, 9KO ).  Michał 
Chudecki w dziesięciorundowym 
pojedynku wygrał z doświadczonym 
Felixem Lorą  wysoko na punkty, 
dwukrotnie posyłając go na deski. 
Zawodnik grupy Babilon Promotion 
jest pierwszym Polakiem, któremu 
udało się pokonać Lorę, pogromcę 

Krzysztofa Cieślaka i Krzysztofa Szota.
Walką wieczoru było starcie w wadze lekko 

półciężkiej pomiędzy Pawłem Głażewskim (22-2, 

5KO) a Rowlandem Bryantem (18-3, 12 KO). 
Walkę zakontraktowano na 8 rund a Ci, którzy 
nie dostali już biletów mogli ją  na żywo oglądać 
w otwartym Polsacie. 

Paweł Głażewski po „mądrej walce” pokonał 
Rowlanda Bryanta (18-4, 12 KO) na punkty. Amery-
kanin, znany z siły swojego uderzenia, na początku 
walki nie forsował tempa, czekając na pojedyncze 
ciosy. Głażewski wykazywał większą aktywność, 
mądrze realizował taktykę i unikał niepotrzebnych 
spięć w półdystansie.  Po ośmiu rundach werdykt 
był tylko formalnością - trójka sędziów punktowa-
ła 79:73, 79:73 i 77:76 na korzyść Polaka.

 - Musiałem  być cały czas czujny, zabokso-
wałem mądrze i udało się! Jestem w boksie 21 
lat, z niejednego pieca chleb jadłem. Zachowa-
łem chłodną głowę, a taktyka zadziałała w stu 
procentach – powiedział główny bohater gali 
Międzyzdroje Seaside Boxing Show VI. 

Wszystkich fanów boksu zapraszamy już za rok 
na VII Galę Boksu Zawodowego – Międzyzdroje 
Seaside Boxing Show VII.  

Anetta Czyżak
Referat Promocji i Współpracy z Zagranicą

VI Gala  Boksu  Zawodowego - Międzyzdroje  SEASIDE BOXING SHOW VI 
W sobotę 16 sierpnia br. Międzyzdroje stały się stolicą boksu zawodowego. Na ringu w amfiteatrze, wśród licznie przybyłej publiczności, w otoczeniu 
kamer telewizji Polsat, swoje walki stoczyli m.in. Krzysztof Szot (18-15-1, 5KO ) vs Rafał Jackiewicz ( 46-11-2, 21KO), Przemysław Runowski (7-0, 1KO) 
vs Andrei Abramenka (20-6-2, 4KO), Michał Chudecki (9-0-1,3KO) vs Felix Lora (18-11-5, 9KO ). Galę poprzedziło oficjalne ważenie zawodników, 
które miało miejsce w przeddzień  zawodów i odbyło się na tarasie hotelu Amber Baltic. 

Pojedynek Michała Chudeckiego

Czwartki Lekkoatletyczne w Międzyzdrojach
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OGŁOSZENIA

Zgodnie z art. 11¹ ust. 7 ustawy z dnia 26 
października 1982r. o wychowaniu w trzeź-
wości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, przy-
pominamy przedsiębiorcom prowadzącym 
sprzedaż napojów alkoholowych, iż z dniem 
30 września 2014r. upływa termin wniesienia 
III raty opłaty za korzystanie z zezwolenia w roku 
2014.

Opłatę w należnej wysokości wnosi się:
- gotówką w kasie Urzędu Miejskiego w Mię-

dzyzdrojach 
- bezgotówkowo na rachunek bankowy Urzę-

du: BGŻ  S. A. O. Międzyzdroje nr 38 2030 0045 
1110 0000 0054 7180

Na przelewie należy dokładnie wpisać numer 
zezwolenia oraz oznaczyć wpłatę jako III rata.

Andżelika Przygodzka
Działalność Gospodarcza

ZAWIESZENIE DZIAŁALNOŚCI 
GOSPODARCZEJ
Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom przedsię-
biorców ustawodawca przewidział zawieszenie 
działalności gospodarczej z dużym wyprzedze-
niem. W celu usprawnienia  zawieszania Państwa 
działalności zachęcamy do skorzystania z takiej 
możliwości już teraz.

Ponadto informuję, iż wniosek (informację) 
o zawieszeniu wpisu do CEIDG należy złożyć oso-
biście lub przez pełnomocnika (w obu przypad-
kach za okazaniem dowodu osobistego oraz nr 
NIP), w najbliższym urzędzie miejskim, w wydziale 
właściwym do spraw działalności gospodarczej.

Marzena Paluch
Inspektor ds. działalności gospodarczej 

Opłata za korzystanie 
z zezwolenia na alkohol 
- III rata

INFORMATOR
Uprzejmie informujê, i¿ trwa postêpowanie administracyjne dotycz¹ce 
ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwesty-
cyjnego polegaj¹cego na:

przebudowie linii kablowych  przy ulicy Józefa Gintera, Lipowej, Bukowej i Leśnej, na działkach o 

numerach geodezyjnych: 18/5, 18/15, 18/16, 40, 42, 43, 44, 48, 49, 50, 51, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 

61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68/1, 68/2, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75,76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87/1, 

87/2, 87/3, 87/4, 87/5, 87/6, 87/7, 87/8, 87/9, 87/10, 87/11, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 

101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 118/2, 171, 172, 173/2, 173/3, 173/4, 

173/5, 173/6, 188/6, 188/8, 188/9, zlokalizowanych w obrębie nr 21 jednostki ewidencyjnej m. Międzyz-

droje,  do granicy obowiązujących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego (Uchwała  

Nr XV/123/11 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 27 września 2011r.w sprawie zmiany planu pod 

nazwą: ”Zmiana miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego w Międzyzdrojach 

oraz planu zagospodarowania przestrzennego Centrum  w Międzyzdrojach, w rejonie ulic: Cypriana 

Kamila Norwida, Kolejowej, Zwycięstwa”,  Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego 

z 2011r. Nr 126, poz. 2288,   oraz Uchwała Nr IX/87/03 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 30 maja 

2003r. w sprawie zmiany miejscowego  planu zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy 

Międzyzdroje - na cele rozbudowy szkoły, Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego 

z 2003r. Nr 60, poz. 1089).

Wnioskodawca: ENEA Operator Sp. z o.o., ul. Strzeszyńska 58, 60 - 479 Poznań, pełnomocnik: Piotr 

Majchrzak, PROSPEL Sp. z o.o., ul. Smolańska 3/313, 70-026 Szczecin.

W celu uzyskania szczegółowych informacji dotyczących ww. postępowania administracyjnego 

prosimy  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 

niniejszego postępowania administracyjnego 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 proszę o kontakt tel. 91 32 75 651.

Sylwia Jagielska 
Planowanie Przestrzenne Urząd Miejski w Międzyzdrojach

Uprzejmie informuję o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „C.H. Galeria Przy 
Wjeździe   w Międzyzdrojach”, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko,                                                   
od 18 sierpnia 2014r. do 15 września 2014 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego                                                      
w Międzyzdrojach, ul. Książąt Pomorskich 5, pok. nr 8, w godzinach pracy 
Urzędu,  tj. (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).

Informuję również, że w dniach od 18 sierpnia do 15 września 2014 r.                                            
projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „C.H. Galeria 
Przy Wjeździe” Międzyzdrojach, wraz z prognozą oddziaływania na środo-
wisko, będący przedmiotem wyłożenia, dostępny jest również na stronie 
internetowej BIP Urzędu Miejskiego  w Międzyzdrojach w dziale Informacje 
> Ogłoszenia, obwieszczenia.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 
3 września 2014 r. (środa) w siedzibie Urzędu Miejskiego w Międzyz-
drojach w sali Konferencyjnej o godz. 14.00.

Zgodnie z art. 18 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzen-
nym  oraz art. 39, ust. 1 pkt 3 i art. 40 pkt 1 i pkt 2 ustawy o udostępnianiu 
informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie 

środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, każdy, kto kwestio-
nuje ustalenia przyjęte w projekcie ww. planu miejscowego, czy prognozie 
oddziaływania na środowisko, może wnieść uwagi. 

Uwagi należy składać na piśmie lub w postaci elektronicznej opatrzone 
bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waż-
nego kwalifikowanego certyfikatu w rozumieniu ustawy z dnia 18 września 
2001r. o podpisie elektronicznym (tj. Dz. U. z 2013r. poz. 262) lub opatrzone 
podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP w rozumieniu przepi-
sów ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów 
realizujących zadania publiczne (tj. Dz. U. z 2013r. poz. 235) lub za pomocą 
elektronicznej skrzynki podawczej w rozumieniu przepisów  ustawy z dnia 17 
lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania 
publiczne (na adres internetowy: um@miedzyzdroje.pl) bądź też ustnie do 
protokołu podczas trwania dyskusji publicznej, do Burmistrza Międzyzdrojów 
z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, 
oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym 
terminie do dnia 29 września 2014r.

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości i zapytań proszę o kontakt tel. 
91 32 75 651

Małgorzata Baczyńska
Planowanie Przestrzenne

INFORMACJA


