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AKTUALNOŚCI

Z miejskiego kalendarza  imprez: lipiec 2015 r.

12 czerwca w Dziwnowie i Międzyzdrojach 
odbyły się uroczyste obchody 40. rocznicy utwo-
rzenia 8 Dywizjonu Przeciwlotniczego. Choć 
nominalnie jednostka swoje święto obchodzi  
1 grudnia, za zgodą wyższych przełożonych 
pozwolono byłym i obecnym żołnierzom, a także 
partnerom i sympatykom świętować tę okrągłą 
rocznicę w czerwcu.

8 Dywizjon Przeciwlotniczy 8 Flotylli Obrony 
Wybrzeża jest pododdziałem taktyczno-ognio-
wym przeznaczonym do bezpośredniej osłony 
przeciwlotniczej głównych sił i obiektów 8 FOW 
(tj. sił okrętowych i obiektów brzegowych) oraz 
ruchomych i stałych elementów zabezpieczenia 
logistycznego na kursach spotkaniowych i od-
dalających się w granicach możliwości zestawów 
rakietowych i artyleryjskich. Dowódcą 8 Dywi-
zjonu Przeciwlotniczego jest kmdr por. Roman 
Jadanowski.

Uroczystości związane z 40-leciem funkcjo-
nowania 8 Dywizjonu Przeciwlotniczego roz-
poczęły się o godzinie mszą św. z elementami 
ceremoniału wojskowego w kościele garnizo-
nowym w Dziwnowie. Następnie  w Dziwno-
wie, rozpoczął się apel okolicznościowy kadry  
i marynarzy dziwnowskiej jednostki. Udział w nim 
wzięli m.in. dowódca 8 Flotylli Obrony Wybrzeża 

W poniedziałek 1 czerwca 2015 r. przy międzyzdroj-
skiej promenadzie tłum rodzin z dziećmi świętował 
Dzień Dziecka. Imprezę zorganizowano dzięki 
wsparciu finansowemu z Programu Operacyjnego 
„RYBY 2007-2013”  Lokalnej Grupy Rybackiej „Zalew 
Szczeciński”.

Tego dnia w sali konferencyjnej Urzędu Miej-
skiego w Międzyzdrojach Leszek Dorosz burmistrz 
Międzyzdrojów przekazał insygnia władzy na 
jeden dzień Olimpii Kastrau, uczennicy Gimnazjum  
nr 1 – laureatce, tegorocznego konkursu wiedzy 
o samorządzie terytorialnym. W samo południe w 
amfiteatrze jednodniowa burmistrzyni Olimpia wraz 
z   burmistrzem Leszkiem  Doroszem oraz gościem 
specjalnym Dnia Dziecka  - Natalią Siwiec, powitali 
uczestników dziecięcego festynu.

Po oficjalnym otwarciu Dnia Dziecka bur-
mistrz razem z Natalią Siwiec na placu zabaw 
przy Alei Gwiazd odsłonili huśtawkę dla niepeł-
nosprawnych, która powstała we współpracy z 

01 – 04.07.2015 r.  – 20. Festiwal Gwiazd, program na stronie 5,
17.07.2015 r.  – Projekt  „Polski Galopem”, Miejska Biblioteka Publiczna, godz. 10:00 – 20:45,
24 - 26.07.2015 r.  – „XII Festiwal Siły, Sprawności i Urody”, skwer rekreacyjny przy Alei Gwiazd,  program na stronie 9.

Redakcja

W sali teatralnej Międzynarodowego Domu Kul-
tury można było wysłuchać interesujących prelekcji, 
przygotowanych przez Stację Morską Uniwersytetu 
Szczecińskiego oraz Woliński Park Narodowy. Wiele 
gier i zabaw dla dzieci i młodzieży stało się atrakcją 
promenady. Bańki mydlane, przypinanie ogona 
żubrowi oraz rzucanie lotkami do tarczy cieszyły się 
dużym zainteresowaniem.

Na skwerze rekreacyjnym także nie próżnowano. 
Chętni brali udział w kursach spadochroniarstwa i 
kitesurfingu pod czujnym okiem Harcerzy z Hufca Zie-
mi Wolińskiej oraz 44 Gromady Zuchowej „Pracowite 
Pszczółki”. Stowarzyszenie Archeozdroje stworzyło 

wzór wioski historycznej i wachlarz warsztatów de-
dykowanych całym rodzinom, w tym robienie biżu-
terii z kółek kolczych, filcowanie oraz tańce dawne. 
Przygotowano słodki poczęstunek nie tylko w postaci 
cukierków, ale można było skosztować podpłomyków 
pieczonych nad ogniskiem z marmoladą lub miodem. 
Męska część stowarzyszenia zainicjowała pokaz walk 
średniowiecznych i snuła opowieści o uzbrojeniu 
wojownika i technikach walki od X do XV wieku.  
Ponadto dla wszystkich były dostępne między 
innymi: latawce, malowanie twarzy, bańki mydlane, 
strzelanie z łuku, średniowieczne gry kubb, hnefa-
tafl, przeciąganie liny i chodzenie na szczudłach. 

Po godzinie 16 odbyło się wręczanie nagród w kon-
kursach plastycznych: „Wiatr to oddech przyrody”, 
„Eko Wiatraczek”, „Latawiec” oraz w Konkursie Foto-
graficznym „Pod wiatr” organizowanych przez Stację 
Morską Uniwersytetu Szczecińskiego, Woliński Park 
Narodowy i Związek Harcerstwa Polskiego. Zwycięz-
com serdecznie gratulujemy!

Impreza została zwieńczona wieczornym kon-
certem zespołu Centrala 57, który odbył się w sali 
teatralnej Międzynarodowego Domu Kultury w Mię-
dzyzdrojach. Gościnnie wraz z zespołem zaśpiewał 
znany szantymen  Piotr Ściesiński. 

W imieniu organizatorów bardzo dziękujemy 
Gościom, którzy wzięli udział we wspólnej zabawie 
oraz wszystkim, którzy przyczynili się do tego, żeby 
ta impreza mogła się odbyć.

Serdecznie zapraszamy za rok! 
 Jolanta Szarłowicz

 Stowarzyszenie Archeozdroje
 i współorganizatorzy

Światowy Dzień Wiatru
W sobotę 13 czerwca br. w Międzyzdrojach odbyła się I edycja Światowego Dnia Wiatru. Wiele 
atrakcji, przeznaczonych dla dzieci, jak i dorosłych, przyciągnęło uwagę nie tylko mieszkańców 
miasta, ale również przybyłych do Międzyzdrojów Gości. 

Najlepszy Dzień Dziecka na Wyspach z LGR „Zalew Szczeciński” 2015 w Międzyzdrojach

Fundacją Spartanie Dzieciom, w ramach akcji 
„Dobro wraca”. 

W trakcie zabawy w amfiteatrze najmłodszym 
uczestnikom malowano buzie i wręczano dmuchane 
baloniki. Dzieci brały udział w konkursach z nagroda-
mi i zabawach z klaunami. Ogromnym zainteresowa-

niem cieszył się konkurs plastyczny, w którym udział 
wzięło kilkuset uczestników.   

Na trawniku przy placu zabaw dzieci mogły za-
poznać się ze sprzętem wojskowym z 8 Dywizjonu 
Przeciwlotniczego z Dziwnowa, obejrzeć wozy Pań-
stwowej i Ochotniczej Straży Pożarnej, Straży Miej-
skiej, Policji i Straży Granicznej. Miały okazję również 
pojeździć na kucykach w małej zagrodzie. Najmłodsi 
uczestniczyli w konkurencjach przygotowanych przez 
Klub Sportowy „Fala” i w zabawach na małej scenie 
ustawionej  naprzeciwko Informacji Turystycznej.

Punktualnie o godz. 16.00 dzieci wypuściły  
w niebo mnóstwo baloników marzeń.

Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy czynnie 
przyczynili się do organizacji imprezy, sponsorom, 
wolontariuszom, międzyzdrojskim jednostkom 
organizacyjnym,  a przede wszystkim lokalnym 
przedsiębiorcom z Gminy Międzyzdroje.    

Tomasz Rychłowski
Referat Promocji i Współpracy z Zagranicą

Obchody 40 rocznicy 8 Dywizjonu Przeciwlotniczego w Dziwnowie

kontradmirał Jarosław Zygmunt, przedstawiciele 
władz regionalnych i lokalnych - Gminę Międzyzdroje 
reprezentowali: sekretarz  Henryk Nogala i przewod-
niczący Rady Miejskiej Jan Magda, dowódcy jedno-
stek wojskowych flotylli, partnerzy społeczni oraz 
byli dowódcy (wśród których obecny był pierwszy 
dowódca dywizjonu – kmdr por. w st. spocz. Kazi-
mierz Osowski), żołnierze i pracownicy dywizjonu. 

W czasie uroczystości przedstawiono historię jed-
nostki, a także odczytano rozkazy okolicznościowe. 
Po apelu odsłonięto pamiątkową tablicę oraz zapre-
zentowano sprzęt specjalistyczny jednostki m.in. wóz 
dowodzenia, stację radiolokacyjną i armaty. Po zakoń-
czeniu tej części obchody przeniosły się do miejsca,  
w którym historia jednostki się zaczęła – Międzyzdrojów.  

W Międzynarodowym Domu Kultury w Międzyzdro-
jach obecni goście mogli zapoznać się z prezentacją 
multimedialną dotyczącą dywizjonu, statyczną 
wystawą dokumentującą historię jednostki oraz obej-
rzeć występy artystów w wojskowych mundurach. 
Jako pierwsi wystąpili muzycy Wojskowej Orkiestry 
Świnoujście, w wykonaniu których licznie zgromadzo-
na publiczność usłyszała polskie i światowe szlagiery 
muzyki rozrywkowej (m.in. utwory  Duke’a Ellingtona, 
Georga Gershwina czy Zbigniewa Wodeckiego z nie-
zapomnianym „Zacznij od Bacha” na czele). Koncert 
zamykał występ zespołu wokalnego „Estrada Czarnej 
Dywizji” z Żagania, który zaprezentował wiązankę 
znanych i lubianych pieśni żołnierskich, do których 
należały m.in.  „Serce w plecaku”, „Wojenko, wojenko”, 
„Rogatywka”, ale i rozrywkowych, jak np. „Trzeba mieć 
ambicję” z repertuaru P. Bukartyka.  

Po koncercie gospodarz uroczystości – dowódca 
dywizjonu  kmdr por. Roman Jadanowski zaprosił 
uczestników na uroczysty obiad w Ośrodku Wczaso-
wym „Stilo”, który odbył się pod hasłem” Żołnierskie 
spotkanie pokoleń”. 

Szczególne podziękowania za pomoc w organiza-
cji obchodów należą się władzom Miasta i Gminy Mię-
dzyzdroje, firmom „Pit-Radwar Sp. Z.o.o.” i „Marinus 
S.A”, a także Kołu Łowieckiemu „Tumak” z Dargobądza.

Bosman Rafał Kajzler
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WYDARZENIA

W niedzielę 21 czerwca 2015 r. rozpoczął się 
jubileuszowy 50. Międzynarodowy Festiwal 
Pieśni Chóralnej. Międzyzdroje stały się świa-
tową stolicą chóralistyki. Przyjechały zespoły 
z Korei Południowej, Stanów Zjednoczonych, 
Szwecji, Niemiec, Puerto Rico oraz Polski.

W Międzynarodowym Domu Kultury jak zwy-
kle dopisała frekwencja. W Sali Teatralnej im. prof. 
Jana Szyrockiego publiczność długo oklaskiwała 
znakomity koncert Chóru Akademickiego im. prof. 
Jana Szyrockiego ZUT w Szczecinie, który zainau-
gurował jubileuszową edycję festiwalu.  W części 
oficjalnej, poprzedzającej występ chóru, Zarząd 
Główny Polskiego Związku Chórów i Orkiestr przy-
znał specjalne wyróżnienia: dwie Złote Odznaki 
Honorowe dla Leszka Dorosza Burmistrza Mię-
dzyzdrojów i Jadwigi Bober -wieloletniej dyrektor 
MDK w Międzyzdrojach oraz Srebrną Odznakę 
Honorową dla Artura Duszyńskiego - dyrektora 
Międzynarodowego Domu Kultury w Międzyz-
drojach. Zakończenie festiwalu - 26 czerwca br. 

Artur Duszyński
Dyrektor MDK

Zgodnie z wymogami bezpie-
czeństwa, ustawionych zostanie 
10 wieżyczek  ratowniczych, na 
których dyżurować będzie po-
nad 30 ratowników oraz  ratow-
nik medyczny. Na plaży zachod-
niej obok mola mieści się punkt   
pomocy medycznej wraz z centralą 
radiowęzła.

Ratownicy zostali wyposażeni 
w niezbędny sprzęt ratujący życie.  
Dysponują również quadem, łodzią 
motorową typu RIB oraz skuterem   
wodnym, którymi w razie potrzeby 
przemieszczają się po plaży w celu  
szybszego udzielenia pomocy 
osobom poszkodowanym.
Warto po raz kolejny przypo-
mnieć o najważniejszych zasa-
dach  bezpiecznego wypoczynku nad wodą:

1. Nie wchodź do wody wbrew zakazowi 
ratownika oraz w czasie, w którym  wywieszona 
jest flaga czerwona.

2. Nigdy nie skacz (zwłaszcza na głowę) do 
nieznanej wody – zawsze  zbadaj jej głębokość 
oraz ukształtowanie dna.

3. Nigdy nie zostawiaj dzieci bez opieki.

4. W czasie kąpieli nie krzycz, nie wzywaj 
pomocy  jeśli faktycznie nie  jest ci w danej chwili 
potrzebna.

5. Nie wyrzucaj do wody śmieci i szkła.
6. Nie niszcz urządzeń i sprzętu kąpieliska,  

a zwłaszcza sprzętu  ratunkowego oraz znaków 
ostrzegających o niebezpieczeń-
stwie.

7. Jeśli zauważysz przypadek 
tonięcia lub wypadek nad wodą 
natychmiast  wezwij pomoc, po-
wiadom ratownika WOPR.

8. Pływaj w miejscach odpo-
wiednio organizowanych i ozna-
kowanych.

9. Zapoznaj się i przestrzegaj 
zasad regulaminu kąpieliska, na 
którym  się znajdujesz.

10. Pływając nie oddalaj się 
od wyznaczonego, strzeżonego 
miejsca na  kąpielisku.

Dziękujemy wszystkim, którzy 
mimo deszczu i chłodu towa-
rzyszyli nam w  otwarciu sezonu 
ratowniczego. Życzymy przyjem-

nego i bezpiecznego wypoczynku Mieszkańcom 
oraz Wczasowiczom.

Mateusz Bobek
WOPR Międzyzdroje

Przy niskiej  frekwencji uczestników spotkanie 
zdominował temat gospodarki niskoemisyjnej. 
Dużym problemem Międzyzdrojów jest palenie 
w piecach odpadami, a szczególnie butelkami pla-
stikowymi, w celu ogrzania wody do kąpieli w se-
zonie, czy ogrzania mieszkanie w okresie sezonu 
grzewczego. To zmora naszego miasta. Substancje 
chemiczne powstające w wyniku spalania plastiku 
są bardzo niebezpieczne dla zdrowia. Wiele z nich 
powoduje zmiany rakotwórcze.Ścielący się dym ze 
spalania różnych odpadów bardzo zanieczyszcza 
nasze miasto, wydziela nieprzyjemny zapach 
i odstrasza turystów.

Dlatego tą drogą apelujemy do osób, które 
praktykują ten proceder, o zaniechanie spalania 

odpadów. Prosimy o odpowiedzialność i dbanie 
o właściwy wizerunek Międzyzdrojów, chociażby 
w kontekście naliczania naszym gościom opłaty 
miejscowej (2 złote od osoby za każdy dzień 
pobytu).

Informujemy, że będzie wzmożona kontrola 
przez funkcjonariuszy Straży Miejskiej i w przy-
padku stwierdzenia takich zdarzeń winni będą 
karani wysokimi mandatami.

Poruszono również problem złego stanu na-
wierzchni drogi Gryfa-Las i alternatywnej drogi 
dojazdowej do znajdujących się tam ośrodków.

W temacie powstałej strefy płatnego parko-
wania stwierdzono, że co prawda wymaga ona 
czytelniejszych informacji, ale działa coraz lepiej. 

Zbieramy doświadczenia i staramy się na bieżąco 
wprowadzać je do organizacji strefy.

Na kolejne spotkanie Burmistrz Międzyz-
drojów Leszek Dorosz zaprasza we wrześniu br. 
O dokładnej dacie poinformujemy na łamach 
Informatora Samorządowego Gminy Międzyz-
droje oraz telefonicznie uczestników Społecznego 
Komitetu Rozwoju Gminy Międzyzdroje.

Propozycje zagadnień do dyskusji na spotka-
niu proszę kierować do sekretarza Gminy Mię-
dzyzdroje; e-mail: um_sekretarz@miedzyzdroje.pl
lub telefonicznie: 91 327 56 45, kom. 607 889 815.

Henryk Nogala
Sekretarz Gminy Międzyzdroje

Trzecie spotkanie Społecznego Komitetu Rozwoju Gminy Międzyzdroje
17 czerwca 2015 roku, w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Międzyzdrojach, odbyło się kolejne spotkanie Społecznego Komitetu Rozwoju 
Gminy Międzyzdroje, które poprowadziła Zastępca Burmistrza Katarzyna Kutereba - Gnitecka.

Sezon ratowniczy 2015 rozpoczęty!
W sobotę (20 bm.)  rozpoczął się sezon ratowniczy na kąpielisku  strzeżonym w Międzyzdrojach. 
W tym roku Kąpielisko otrzymało po raz kolejny Błękitna Flagę -  wyróżnienie dla najlepszych  
i najbezpieczniejszych kąpielisk w Polsce.

50. Międzynarodowy Festiwal Pieśni Chóralnej rozpoczęty
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ROZMOWA

- Księże Proboszczu proszę nam opowiedzieć 
o tym wydarzeniu. 

- Pobyt Jana Pawła II w Szczecinie to były trzy 
ważne wydarzenia. Pierwsze to spotkanie z wier-
nymi na Jasnych Błoniach i msza św. przy pomniku 
Trzech Orłów, gdzie ustawiono ołtarz. Następnie 
wmurowanie kamienia węgielnego w budujące 
się seminarium diecezji szczecińsko-kamieńskiej. 
Trzecim wydarzeniem podczas pielgrzymki 
w Szczecinie było spotkanie w szczecińskiej kate-
drze z duchowieństwem. Byłem w tamtym czasie 
administratorem katedry św. Jakuba w Szczecinie. 
Przed wizytą Ojca Św. było mnóstwo spotkań 
i ustaleń, współpracowało przy niej 
wiele środowisk. Konieczna była współ-
praca przedstawicieli kościoła z milicją 
i ówczesną władzą. Zaangażowanie 
było ogromne, bo wszystkim zależało, 
aby ta wizyta przebiegła sprawnie 
i bezpiecznie. A ja odpowiadałem za 
bezpieczeństwo. Pamiętam, że spraw-
dzano bardzo dokładnie katedrę, ale 
już po kontroli zwiędły kwiaty, którymi 
ozdobiony był kościół. I nie chciano się 
zgodzić, żeby je zmienić. Nie wyobraża-
łem sobie jednak, że Papież przyjedzie, 
a my będziemy gościć go w taki sposób. 
Uparłem się i świeże kwiaty zostały 
postawione. 

Byłem bardzo przejęty tą wizytą, 
pamiętam, że gdy Jan Paweł II podszedł 
do mnie na powitanie, zapytał: ,,Jak Ci 
tu, dobrze?” To było dla nas wszystkich 
ważne podniosłe wydarzenie, dla ludzi, 
dla kościoła, dla całego regionu. 

- W tym roku obchodzi Ksiądz  
44. rocznicę święceń kapłańskich. Pro-
szę opowiedzieć nam o tym, jak został księdzem.

- O moim powołaniu zadecydowała po pierw-
sze – rodzina, po drugie – kontakt z kościołem, 
służba ołtarza. Miałem bardzo dobrych duchow-
nych, byłem ministrantem i to w trudnym miejscu, 
jakim jest szpital na Unii Lubelskiej. Chodziłem 
z kapelanem po salach chorych z Najświętszym 
Sakramentem. Widziałem chorych ludzi. To były 
trudne sprawy dla młodego człowieka, widziałem 
jednak, jak potrzebny jest tam kapelan. Moje życie 
kapłańskie było także związane z posługą w szpi-
talu. Gdy pracowałem w parafii na ul. Bogurodzicy, 
byłem kapelanem Szpitala Dziecięcego na ul. św. 
Wojciecha.  

- Wspomniał Ksiądz o rodzinie, proszę opo-
wiedzieć o niej więcej. 

Mama pochodziła spod Warszawy, ojciec był 
rodowitym Warszawiakiem. Pobrali się w roku 
1943 u św. Teresy na Tamce w Warszawie. Począ-
łem się w czasach okupacji i pod sercem mamy 
przeżyłem Powstanie Warszawskie. Mama ukrywa-
ła się w piwnicach, miała szczęście trafić na ludzi, 
którzy jej pomogli.  Urodziłem się 15 stycznia 1945 
w Zaborowie k. Płońska, skąd pochodziła mama. 
Gdy leżała w połogu jeden z żołnierzy radzieckich, 
którzy szli ,,z frontem” chciał ją zgwałcić. Broniły 
mamy babcia i dwie jej siostry, a kiedy nie dawały 
rady jedna z ciotek pobiegła po oficera, który 
zapobiegł napaści - zastrzelił napastnika. 

Rodzice w 1947 roku  przenieśli się do Szczeci-
na. W 1948 roku urodziła się moja siostra Wiesława.

,,Jestem narzędziem w rękach Boga”
W tym roku mija 28. rocznica pobytu św. Jana Pawła II w Szczecinie. Jan Paweł II odwiedził Szczecin 11 czerwca  1987 r., podczas 
trzeciej pielgrzymki do Polski.  W przygotowaniu szczecińskiej części pielgrzymki brał udział obecny proboszcz parafii pw. Matki 
Bożej Jasnogórskiej  w Lubinie ksiądz kanonik Waldemar Michałowski. 

Rodzice byli bardzo dobrzy, troskliwi, choć jako 
dzieci mogliśmy się zagubić, bo byliśmy dziećmi 
z kluczami na szyjach. Każde z nas miało swój 
zakres obowiązków do wykonania, tego wyma-
gali od nas rodzice. Pamiętam podłogę z desek 
w kuchni, którą czyściło się szczotką do białości. 
Ja szorowałem, siostra zbierała wodę. Nie obyło 
się bez ,,wojen”, kiedyś pokłóciliśmy się tak bardzo, 
że rodzice zamknęli nas w oddzielnych pokojach, 
na klucz. My znaleźliśmy klucze, pod nieobecność 
rodziców bawiliśmy się zgodnie, a gdy wrócili – 
byliśmy, jak gdyby nigdy nic w swoich pokojach. 

- Okres dzieciństwa to nauka. Jakie wspo-

mnienia ma Ksiądz z tamtego okresu?
- W szkole podstawowej miałem bardzo do-

brych nauczycieli, choć zdarzył się nauczyciel, 
którego nie wspominam dobrze. Za brak stroju 
na w-f zostałem bardzo boleśnie uderzony wy-
ciorem od kbks. Wybiegłem ze szkoły prosto 
do domu. Gdy opowiedziałem wszystko ojcu, 
który odpoczywał po nocnej zmianie, ten nic 
nie powiedział, wstał, ubrał się, ogolił i wyszedł. 
O tym co się wydarzyło, dowiedziałem się już jako 
osoba dorosła. Ojciec  poszedł wtedy do szkoły, 
powiedział nauczycielowi w obecności dyrektorki, 
że miał prawo zareagować obniżając mi ocenę, 
ale nie bijąc mnie. Tego nauczyciela widziałem 
później, był funkcjonariuszem ZOMO. 

Pamiętam, że w 1953 roku przyszedł do szkoły 
pan i powiedział do nas dzieci, że jeśli rodzice 
zmuszają nas do chodzenia do kościoła, mamy 
przyjść i powiedzieć o tym, a oni to załatwią. 
Wróciłem do domu i  powiedziałem mamie, że 
nie będę chodził do kościoła. Ależ ja wtedy lanie 
od mamy dostałem! Postawiła w rogu przedpo-
koju przy drzwiach siekierkę do rąbania drzewa 
i powiedziała, że jeśli  przyjdzie po nią milicja, 
ona będzie się bronić, a ja zostanę bez niej. Nie 
opłaciło mi się chojrakowanie,  pokazała mi kto 
w domu rządzi (rodzice).

- Lata 70-te i 80-te to trudny czas dla kościoła, 
proszę nam o nich opowiedzieć.  

- W 1963 roku po egzaminie maturalnym 
zostałem wezwany na komisariat. Na wezwaniu 

było, że w sprawie służbowej. ,,Pan zdradza ideały 
Polski Ludowej” -  tak rozpoczęła się ta rozmowa. 
Chodziło o to, że wykształcony przez kraj, zdra-
dzałem ideały wybierając naukę w seminarium. 
Odpowiedziałem, że owszem w Polsce zostałem 
wykształcony, ale to rodzice dali mi życie, utrzymy-
wali, a ja musiałem się tylko uczyć. To oni zapewnili 
mi wykształcenie. Miałem do wyboru 5 uczelni 
wyższych Szczecina bez egzaminów wstępnych, 
abym tylko nie wybrał seminarium. Gdy nie 
zgodziłem się na współpracę, rozpostarli nade 
mną większą ,,opiekę”. Będąc  już w seminarium 
musiałem odbyć służbę wojskową w Brzegu nad 

Odrą (1965-1967). Była to jednostka 
klerycka, w której specjalna kadra  
podejmowała starania odciągnięcia 
kleryków od seminarium. 

- Kapłaństwo to dla Księdza…
- …Przede wszystkim ogromna 

odpowiedzialność. Swoje kapłań-
stwo najbardziej odczuwam w kon-
fesjonale i przy ołtarzu. Podczas aktu 
pojednania w konfesjonale jestem 
rzecznikiem Pana Boga. Czasami były 
takie spowiedzi, że nie wiedziałem 
po ludzku jak zareagować. Wiem, że 
dzięki pomocy Ducha Św. znajduje 
się odpowiedzi. To są dwie formy ka-
płaństwa, które najbardziej wskazują 
na to, że nie ja jestem sprawcą, tylko 
narzędziem Pana Jezusa. 

Zajmowałem się ewangelizacją 
ludzi młodych, z którymi do tej pory 
utrzymuję przyjazne kontakty. Spora 
ich grupa przyjechała na moje 70-te 
urodziny, choć wielu z nich doczekało 
się poważnych stanowisk. Przed laty 

spędzaliśmy razem dużo czasu, na modlitwie, 
pielgrzymkach, wakacyjnych wyjazdach. Pozna-
łem ich rodziny, ich problemy. Dzielimy wspólnie  
radości i smutki. 

Od 1971 roku, gdy ukończyłem  Wyższe Se-
minarium Duchowne w Gościkowie-Paradyżu 
posługiwałem w 8 parafiach. 20 czerwca minęły 
44 lata od święceń kapłańskich, które przyjąłem 
z rąk biskupa Stroby w Szczecinie w rodzinnej 
parafii Królowej  Korony Polskiej. Wielką radością 
dla mnie w obecnej parafii są dwa powołania: ks. 
Tomasz Romantowski, którego uważam za bardzo 
dobrego księdza oraz Jakub Sielicki, który jest na 
4 roku seminarium. 

- Jak odpowiedziałby Ksiądz na pytanie – po 
co ludziom Bóg?

- Spotkałem się z takim stwierdzeniem, że Boga 
człowiek sobie wymyślił, żeby mu było lżej. Nie 
zgadzam się z nim. Relacja z Panem Bogiem opiera 
się na wierności i miłości. Miłowanie Boga jest 
trudne, bo wymagające od człowieka podporząd-
kowania się Jego woli. W modlitwie ,,Ojcze nasz” 
są słowa ,,bądź wola Twoja” i tego powinniśmy się 
trzymać. Mamy wypełniać wolę Boga w swoim 
życiu, w którym nie ma przypadków. 

- Serdecznie dziękuję za rozmowę, a z okazji 
44. rocznicy święceń składam Księdzu życzenia 
zdrowia i wielu łask w dalszej posłudze kapłań-
skiej.

Rozmawiała  Joanna Ścigała
Referat  Promocji i Współpracy z Zagranicą 
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AKTUALNOŚCI, OGŁOSZENIA

W tym roku udało się zaprosić do współpracy 
dwoje rodziców naszych uczniów: Mirosławę  
Kujdę, która uczyła technik relaksacyjnych masażu 
oraz Zbigniewa Mittelstädta, który podzielił się 
swoimi doświadczeniami - co nieoczekiwanego 
zdarza się w życiu i jak sobie dalej poradzić. 

Na spotkaniu z policją, które poprowadziła 

mł. asp. Bernadetta Kujda, były poruszane tematy 
prawne dotyczące młodych ludzi, a zwłaszcza 
temat cyberprzemocy. Alkopopy i Alkogogle to 
warsztaty, które poprowadziły panie Agnieszka 
i Justyna z  Pracowni Motywacja i Działanie. Warsz-
taty prowadzili również nauczyciele: w bibliotece 
Monika Kielar i Aneta Nogala uczyły zdobienia 
pudełek rożnymi technikami. Była również możli-
wość pracy na krosnach tkackich. Gry planszowe 
i logiczne pod kierunkiem Sławomira Mazura i Arka 
Rutkowskiego były propozycją dla „komputerow-
ców”, by odkryli jak fajnie jest „kombinować na 
żywo”, a nie wirtualnie. 

Zajęcia z ceramiki pod kierunkiem Iwony Sołty-
siak i Beaty Jasiewicz, były prawdziwą art-terapią, 
a zabawa z gliną pozwoliła stworzyć piękne przed-
mioty użytkowe. Śpiewanie, to była propozycja 

1.07.2015 środa
17.00    Hotel Amber Baltic – sala Chopin Konferencja 
  prasowa 
19.00    Hotel Amber Baltic - sala KasynoWieczór Kabare-
towy Emiliana Kamińskiego
21.30    Amfiteatr Oficjalne otwarcie 20 Jubileuszowego 
 Festiwalu Gwiazd w Międzyzdrojach 
22.00    Spektakl Teatru Polskiego w Warszawie: 
 Cygan w Polskim „Życie jest piosenką” 
 – gości w Międzyzdrojach 
 Występują Aktorzy Teatru Polskiego: Lidia Sadowa, 
 Natalia Sikora, Joanna Trzepiecińska, Jacek Cygan, 
 Szymon Kuśmider, Andrzej Seweryn, gościnnie: 
 Daniel Olbrychski
 Kameleon Quintet: fortepian - Hadrian Tabęcki
 kontrabas - Sebastian Wypych, gitary - Łukasz  
 Zitans, perkusja - Witold Cisło, trąbka - Radosław 
 Labakhua, Scenariusz: Jacek Cygan  
 Reżyseria: Jacek Cygan

2.07.2015 czwartek
11.00 Czytanie Bajek – scena plenerowa
11.00 Warsztaty teatralne – sala pomarańczowa MDK
12.00  skwer przy Informacji Turystycznej  
 GRA MIEJSKA  „Z RPO NA PROMENADZIE”  
 Losowanie nagród głównych o godz. 15.30.  
 Nagrody dla każdego uczestnika.
13.00    Sesje autografowe – sala Chopin 
18.00    „Mój Dzikus” – spektakl w wykonaniu Justyny  
 Sieńczyłło  –  Amber sala Kasyno
16.00 i 19.00 „Kolacja na cztery ręce” – Premiera 
 –  spektakl sala teatralna MDK
 Reżyseria: Krzysztof Jasiński
 Występują: Olaf Lubaszenko, Emilian Kamiński, 
 Maciej Miecznikowski
21.00    Koncert „I Collori Dell’ Amore” 
 Alicji Węgorzewskiej z towarzyszeniem 
 skrzypka i aranżera Bogdana Kierejszy 
 – Amber sala Kasyno
22.00   Koncert Raggafaya - suport
22.45   Koncert Roods Rockets - suport
23.30   Koncert Kamila Bednarka – Amfiteatr
24.00   Plenerowe nocne projekcje filmowe 
 – „Bogowie” reż. Łukasz Pałkowski, 
 Występują: Tomasz Kot, Piotr Głowacki, 
 Szymon Warszawski, Magdalena Czerwińska 

3.07.2015 piątek
11.00    Czytanie Bajek – scena plenerowa
11.00    Warsztaty teatralne – sala pomarańczowa MDK
12.00  skwer przy Informacji Turystycznej  
 GRA MIEJSKA „Z RPO NA PROMENADZIE”  
 Losowanie nagród głównych o godz. 15.30.  
 Nagrody dla każdego uczestnika.
13.00    Sesje autografowe – Amber sala Chopin 
14.00    Wernisaż wystawy Henryka Sawki – Foyer MDK
16.00 i 19.00 „Pół na pół” – spektakl sala Kasyno
 Reżyseria: Wojciech Malajkat 
 Występują: Piotr Polk, Piotr Szwedes
16.00 i 19.00 „Lunch o północy” - spektakl 
 sala teatralna MDK
 Występują: Joanna Kurowska, Anna Oberc, 
 Piotr Gąsowski, Paweł Królikowski
22.00   Uroczysta Gala Odciśnięcia Dłoni 
 – scena przed Hotelem Amber Baltic 
 przy Alei Gwiazd
 Osoby, które pozostawią trwały ślad w Alei  
 Gwiazd, w kategorii:
 muzyka: Jacek  Cygan, teatr i film: Mikołaj  
 Grabowski, Piotr Gąsowski, Piotr Polk,  Jerzy Turek 
 (pośmier tnie) ,  Paweł Królikowski ,  Jakub   
 Wesołowski, Witold Pyrkosz,  Magdalena 
 Różczka, sztuki piękne i grafika:  Henryk Sawka 
24.00    Plenerowe nocne projekcje filmowe – „Lejdis” 
 reż. Tomasz Konecki
 Występują: Edyta Olszówka, Anna Dereszowska,  
 Izabella Kuna, Magdalena Różyczka, Robert  
 Więckiewicz, Piotr Adamczyk, Rafał Królikowski,
  Tomasz Kot

4.07.2015 sobota
11.00    Czytanie Bajek – scena plenerowa
11.00    Warsztaty teatralne – sala pomarańczowa MDK
12.00  s k w e r  p r z y  I n f o r m a c j i  Tu r y s t y c z n e j  
 GRA MIEJSKA „Z RPO NA PROMENADZIE”  
 Losowanie nagród głównych o godz. 15.30.  
 Nagrody dla każdego uczestnika.
13.00    Sesje autografowe – Amber sala Chopin 
14.00    Otwarcie Wystawy Plenerowej XX lecie 
 Festiwalu Gwiazd
16.00 i 19.00 „Emigranci” – spektakl sala Kasyno 
 Występują: Piotr Cyrwus, Szymon Kuśmider
16.00 i 19.00 „Intryga“ - spektakl sala teatralna MDK
 Występują: Joanna Koroniewska, Beata  
 Ścibakówna, Szymon Bobrowski, Tomasz  
 Stockinger, Zbigniew Zamachowski. 
18.00   Mecz Artyści kontra Samorządowcy 
 – Stadion Miejski  w Międzyzdrojach 
 Komentator – Dariusz Szpakowski 
21.00    Koncert Alicji Janosz - support
22.00    Koncert De Mono

Imprezy Towarzyszące
Wystawa malarstwa Martyny Kliszewskiej – I piętro MDK

Na przewodniczącego komitetu założycielskie-
go NUTWwM  i prezesa zarządu stowarzyszenia 
na I Kadencję wybrano (w tajnym głosowaniu) 
Jerzego Neukampfa. W wyniku głosowania jaw-
nego, na wniosek przewodniczącego Komitetu 
Założycielskiego Stowarzyszenia uzupełniono 
jego skład o kolejne osoby, powierzając im funkcję 
członków tego Komitetu i jednocześnie funkcję 
w Zarządzie NUTWwM na I Kadencję:

Andrzeja Mleczko - Wiceprezesa Zarządu, 
Urszulę Pawlak - Sekretarza Zarządu, Danutę 
Sieczkę - Skarbnika Stowarzyszenia, Bartłomieja 
Nowaka- Członka Zarządu.

Ponadto Członkowie - Założyciele Uchwałą 
Nr 5/VI/15 powołali na okres I Kadencji Komisję 

Rewizyjną Uniwersytetu w składzie:
Marianna Kargul - przewodnicząca komisji, 

Bożena Żelazowska - członek komisji, Wojciech 
Kokot - członek komisji.

Aktualnie zarząd NUTWwM przygotowuje nie-
zbędne dokumenty założycielskie w celu złożenia 
wniosku rejestracyjnego do Krajowego Rejestru 
Sądowego.

Zainteresowanych przystąpieniem do Nad-
morskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku pro-
simy o bezpośredni kontakt pod numerem tel. 
601765280.

Jerzy Neukampf
Prezes Zarządu

20. Festiwal GwiazdNadmorski Uniwersytet 
Trzeciego Wieku w Międzyzdrojach
3 czerwca br. w Międzynarodowym Domu Kultury w Międzyzdrojach odbyło się Zebranie Za-
łożycielskie Stowarzyszenia, którego członkowie – założyciele w liczbie 16 osób przyjęli jego 
nazwę: „Nadmorski Uniwersytet Trzeciego Wieku w Międzyzdrojach”, skrót oraz logo. Uchwalono 
również Statut NUTWwM.

V Festiwal Profilaktyczny
1 czerwca w międzyzdrojskim gimnazjum po raz piąty zorganizowany został  Festiwal Profilak-
tyczny.  Ideą Festiwalu jest zaproponowanie uczniom możliwości wybrania różnych zajęć, innych 
niż codzienne szkolne lekcje, w których każdy znajdzie coś interesującego, praktycznego, nowego. 
Poszerzy swoją wiedzę, a także nauczy się dokonywać właściwych wyborów. 

Doroty Sielewicz na opanowanie piosenek w sło-
wiańskich językach. Mikroskopy były warsztatem  
Anny Bednarczyk – Szczuraszek, gdzie uczniowie 
podglądali to, czego „gołym okiem” się nie udaje 
zobaczyć, natomiast Florystyka – to kompozycje 
kwiatowe i różne zielone „cudeńka” artystyczne – 
warsztat pod kierunkiem Edyty Polakowskiej. Po 

warsztatach – odbył się festyn sportowy,  w trakcie 
którego z 12 stoisk z konkurencjami uczniowie 
mieli wybrać i zaliczyć siedem.

Podsumowanie festiwalu odbyło się 3 czerwca. 
Obecna była wspierająca szkołę w działaniach  
inspektor do spraw profilaktyki Małgorzata Mu-
sialska.

 Ankiety, które wypełnili uczniowie wskazywały 
na atrakcyjność i potrzebę takich spotkań i warsz-
tatów. Uczniowie podali kilka pomysłów na kolejny 
VI festiwal, planowany w przyszłym roku szkolnym. 

W imieniu uczniów, nauczycieli i własnym 
dziękuję wszystkim zaangażowanym i wymienio-
nym współtwórcom festiwalu za aktywną i dobrze 
poprowadzoną profilaktykę dla młodzieży.

Tamara Starachowska
Dyrektor Gimnazjum nr1
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Z PRAC RADY MIEJSKIEJ

- Panie Mateuszu, która to Pana kadencja 
w Radzie Miejskiej?

- To moja trzecia kadencja. Przyznam, że pierw-
sza i obecna to są dwa różne światy. Składa się na 
to wiele elementów, ja sam nie jestem już tą samą 
osobą, przez lata bycia radnym zyskałem większą 
wiedzę w każdym temacie. Na początku wydawało 
się, że niektóre sprawy będą łatwiejsze. A tymcza-
sem okazuje się, że nie ma jednej racji, trzeba prze-
stawić się na słuchanie wielu stron, spojrzeć na dane 
zagadnienie z wielu perspektyw. Z jednej strony są 
mieszkańcy, z drugiej – budżet gminy, uwarunko-
wania narzucone przez województwo czy państwo. 
Z tego wszystkiego musimy stworzyć kompromis, 
co nie jest sprawą łatwą w tak małej społeczności 
lokalnej jaką są Międzyzdroje.

- Z jakich dotychczasowych inwestycji Gminy 
jest Pan zadowolony?

- Widać, że sporo spraw uległo zmianie dzięki 
środkom finansowym z Unii Europejskiej. Uważam, 
że bardzo ważne dla gminy było wybudowanie hali 
sportowej, korzysta z niej wielu mieszkańców. Plany 
jej budowy były już w latach 90-tych, ale dopiero 
w 2010 r. udało się tę inwestycję zrealizować. Oczy-
wiście, można doszukiwać się minusów, że coś moż-
na było zrobić lepiej, ale to jest i będzie służyć na-
stępnym pokoleniom. Trzeba zdecydować o ważno-
ści inwestycji dla społeczności, czy ważniejsza jest 
opieka medyczna, rozwój sportowy czy gospodarka 
komunalna? -  wachlarz wyborów jest ogromny. Za-
wsze jednak weryfikują to finanse. Budżet musi się 
zgadzać i to jest realizm pracy w Radzie Miejskiej. 

- Wszystkim radnym zadaję pytanie o miejsce 
urodzenia. Gdzie Pan się urodził?

- Urodziłem się w Nowym Sączu. Mój tata po-
chodzi z Międzyzdrojów, mama  z Nowego Sącza.   
Zanim osiedliliśmy się tu na stałe, przyjeżdżałem do 
rodziny na wakacje. Wakacje w Międzyzdrojach to 
był czas spotkań z kuzynami, kolegami z podwór-
ka, beztroska zabawa. Należę chyba do ostatniego  
rocznika, które swój wolny czas spędzało na zaba-
wie – podchody, gra w piłkę, a nie przede wszystkim 
na grach komputerowych. 

- Czasy szkoły to…
- …Początki szkoły były trudne, miałem dys-

leksję. I tutaj przypominam sobie takie zdarzenie:  
nauka czytania kosztowała mnie mnóstwo pracy, 
pamiętam jak mama pilnowała mnie, gdy mia-
łem nauczyć się czytanki i zagroziła, że nie wyjdę 
z domu, dopóki się jej nie nauczę. Gdy po latach 
znalazłem elementarz, z którego uczyłem się czy-
tać, na kartkach były moje zaschnięte łzy. Mama 
dużo czasu poświęciła na pilnowanie, ale dzięki niej 
opanowałem ten problem, chwała jej za to. Moim 
ulubionym przedmiotem była historia, od czwartej 
klasy, gdy zacząłem się jej uczyć, wiedziałem, że 
będę historykiem. Początki historii Polski, o Miesz-
ku I traktowałem trochę jak ciekawe opowieści, 

O samorządzie, historii i ratownictwie
Przedstawiamy Państwu radnego VII kadencji - Mateusza Bobka.

bajki. Im bardziej poznawałem historię, kolejne 
epoki, tym więcej chciałem wiedzieć. A potem już 
była weryfikacja tego, czego się dowiedziałem, że 
nie wszystko co jest podane w podręcznikach jest 
zgodne z prawdą historyczną, nie wszystkie postaci 
są kryształowe. Najbardziej interesuje mnie historia 
Polski po 1945 roku, także XX lecie międzywojenne. 
Poza historią interesowałem się biologią, geografią, 
grałem w piłkę.

- W czym pomaga wiedza historyczna? 
- Uczenie się historii na zasadzie zapamiętywa-

nia dat jest według mnie bez sensu, należy nauczyć 
się myślenia przyczynowo – skutkowego. Historia 
to nauka o życiu. Wydaje się nam, że żyjemy w raz 
ukształtowanej rzeczywistości, ale przecież kiedyś 
były zabory, był 1 września 1939 roku. Przychodzi po 
prostu dzień, który może zmienić całe życie. Dlatego 
powinniśmy doceniać to, co mamy, cieszyć się ota-
czającą rzeczywistością. Ludzie, których w większo-
ści już nie ma, a żyli w czasach powojennych, umieli 
cieszyć się z prostych rzeczy, nam tej radości życia 
brakuje. 

Pewne relacje między ludźmi nie zmieniły się 
przez wieki, pojawiły się komórki, komputery, ale 
prawda o ludziach pozostała. Staram się nie szu-
fladkować ludzi, nie zawsze mi to wychodzi, ale się 
staram. Sam przecież nie jestem tym samym czło-
wiekiem, jakim byłem 10 lat temu. Człowiek z wie-
kiem nabywa mądrości i doświadczenia. Gdy jestem 
w sporze z kimś, to staram się wziąć pod uwagę ar-
gumenty drugiej osoby, nawet jeśli mnie irytuje, ni-
gdy przecież nie wiemy, co kieruje tym człowiekiem. 
Myślę, że porównywanie się i posiadanie jednej opi-
nii o człowieku nie jest dobre.  Opinię o człowieku 
można wypracować na podstawie całego życia a nie 
jednego wydarzenia. 

Bardzo lubię historyka Normana Daviesa, który 
zawsze docenia wpływ Polaków na historię Euro-

py, były takie etapy historii, że Polska była jednym 
z najważniejszych krajów w Europie, a my mało się 
cenimy. Sposób prowadzenia polityki historycznej 
naszego kraju też pozostawia wiele do życzenia. 

- Proszę powiedzieć nam o swojej rodzinie. 
- Rodzina to rodzice i narzeczona Dorota. Gdy 

się poznaliśmy zaimponowała mi życiową mądro-
ścią, takim mocnym stąpaniem po ziemi i pięknym 
uśmiechem. Jest pracownikiem banku. Jesteśmy ra-
zem 3 lata. Mamy całe mnóstwo tematów, na które 
dyskutujemy, spieramy się, ale w sposób konstruk-
tywny. Myślę, że trudno jej być w relacji z osobą, 
która jest jedynakiem, na szczęście moja narzeczona 
jest bardzo wyrozumiała.

- Znamy Pana jako wieloletniego ratownika na 
międzyzdrojskiej plaży. Jak wygląda praca ratow-
nika? 

- Ta praca to przede wszystkie typowe ratow-
nictwo - od maja do października, a potem praca 
biurowa, pisanie projektów na pozyskiwanie środ-
ków zewnętrznych na nasze działania, profilaktyka 
w szkołach, szkolenie ratowników itd.

W pracy ratownika problemy od lat są te same. 
To plażowicze korzystający w nadmierny sposób 
z alkoholu, niedostosowanie się ludzi do warunków 
pogodowych, brawura. Gdy ktoś zaginie, zgłaszane 
jest to nie od razu, ale po czasie, który może działać 
na niekorzyść zaginionego. I gdy taka osoba ,,pój-
dzie” pod wodę znalezienie jej w falującej wodzie 
i udzielenie pomocy nie zawsze jest możliwe. To nie 
jest ,,Słoneczny patrol”, nie ma miejsca dla super bo-
haterów. Praca w ratownictwie pokazała mi, że czło-
wiek jest czasami całkowicie bezsilny wobec żywio-
łu jakim jest woda. Zdarzyło się, że ktoś odchodził 
na moich rękach, to jest traumatyczne przeżycie. 
Każdy nieszczęśliwy wypadek to jest zbieg wielu 
okoliczności. W ratownictwie przez ostatnie lata 
widać duże zmiany, większy profesjonalizm, odpo-
wiedzialność. Czuje się ogromną odpowiedzialność 
za kolegów, z którymi się pracuje, bo ryzykuje się ich 
życiem. Czasami spotykamy się z niezrozumieniem 
turystów, którym wydaje się, że czerwona flaga jest 
po to, żeby ratownicy mieli wolne. Ale proszę mi 
wierzyć, każdy ratownik lubi gdy jest bezwietrzna, 
piękna pogoda. Korzystając z okazji, że to wydanie 
informatora trafi też w ręce turystów korzystających 
z plaży, proszę o rozsądek podczas korzystania z ką-
pieliska, zapoznanie się z regulaminem przed wej-
ściem na plażę, może to przyziemne, ale ważne i zaj-
mie 2-3 minuty. I o współpracę z ratownikami, lepiej 
zgłosić coś co wydaje się błahe dwa razy, niż o jeden 
raz za późno. Życzę wszystkim Państwu w imieniu 
ratowników pracujących na międzyzdrojskim kąpie-
lisku udanych, bezpiecznych wakacji.

- Serdecznie dziękuję za rozmowę. 
Rozmawiała 

Joanna Ścigała 

Uchwała Nr X/81/15
w sprawie zmian w budżecie na rok 2015

W niniejszej uchwale proponuje się zmniejszenie 
dochodów i wydatków  na kwotę  341 400 zł. Do-
chody zwiększa się o kwotę  1 258 600 zł (dochody 
bieżące - 101 000 zł, dochody majątkowe - 1 157 600 
zł) i zmniejsza się o kwotę 1 600 000 zł (dochody bie-
żące - 100 000 zł, dochody majątkowe - 1 500 000 zł).

Wydatki zwiększa się o kwotę  152 300 zł  (wydatki 
bieżące – 107 300 zł, wydatki majątkowe – 45 000 zł) 
i zmniejsza się o kwotę 493 700 zł (wydatki bieżące- 28 
000, wydatki majątkowe- 465 700zł). 

  

Uchwała Nr  X / 85 /
w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie 
nieruchomości

W związku z zainteresowaniem dotychczasowego 
dzierżawcy, zawarciem kolejnej umowy dzierżawy 
działki nr 113/2 o powierzchni 12 m2, usytuowanej 

Rada Miejska obradowała na X  Sesji w  dniu 28.05.2015 r. podejmując następujące uchwały:
przy posesji  ulicy Gryfa Pomorskiego, proponuje 
się przeznaczyć przedmiotowy teren do wydzierża-
wienia na okres 1 roku,  na prowadzenie działalności 
handlowej.

  

Uchwała Nr  X / 86 / 2015
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieru-
chomości

W związku z uregulowaniem stanu prawnego 
nieruchomości uprzednio dzierżawionej na prowa-
dzenie działalności handlowej, położonej przy ulicy 
Zwycięstwa, proponuje się przeznaczyć przedmioto-
wą nieruchomość do sprzedaży w trybie przetargu 
nieograniczonego.

  

Uchwała Nr X / 87 / 2015
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieru-
chomości

W związku z rozwiązaniem umowy dzierżawy 
nieruchomości zabudowanej budynkiem byłej przy-

chodni przy ul. Kopernika 4 z NZOZ Partnermed, pro-
ponuje się przeznaczyć przedmiotową nieruchomość 
do sprzedaży w trybie przetargu nieograniczonego.

  

Uchwała Nr  X / 88 / 2015
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieru-
chomości

W związku z rozwiązaniem umowy dzierżawy 
nieruchomości zabudowanej budynkiem byłej 
przychodni przy ul. Zdrojowej 15 z NZOZ Partnermed 
i przewidywanym przeniesieniem dotychczasowych 
dzierżawców do nowo budowanego obiektu przy-
chodni, proponuje się przeznaczyć przedmiotową 
nieruchomość do sprzedaży w trybie przetargu 
nieograniczonego.

  

Uchwała Nr  X / 89 / 2015
w  sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie 
nieruchomości

W związku z wnioskiem dotychczasowego dzier-

UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ
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Z PRAC RADY MIEJSKIEJ

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

ul. Książąt Pomorskich 5 – pokój nr 14
W celu usprawnienia  dyżurów,  prosimy 

o wcześniejsze zgłaszanie chęci spotkań z radnymi  
-  tel. 91 327 56 47,  

e-mail: rada_miejska@miedzyzdroje.pl
01.07.2015 r. - Katarzyna NATKAŃSKA
08.07.2015 r. - Janusz PIŁAT
15.07.2015 r. - Krzysztof SZLASKI
22.07.2015 r. - Filip SZYSZKOWSKI
29.07.2015 r. - Ewa TROTT

PLAN DYŻURÓW RADNYCH RADY 
MIEJSKIEJ W MIĘDZYZDROJACH

PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ 
– Jan MAGDA  w czwartki od godz. 15.00 - 16.00, 
pok. nr 14 Urząd Miejski    
stały kontakt: tel. 609 847 375;
e-mail jan_magda@miedzyzdroje.pl
WICEPRZEWODNICZĄCA RM 
– Anna OLEKSY  
we wtorki w Wapnicy w Wiklinie  od 13.00 - 14.00
e-mail anna_oleksy@miedzyzdroje.pl
WICEPRZEWODNICZĄCY RM 
– Józef Bogusław SUTYŁA  
we wtorki od 14.30 - 15.30, pok. nr 14 Urząd Miejski
e-mail jozef_sutyla@miedzyzdroje.pl
WICEPRZEWODNICZĄCY RM 
– Mateusz BOBEK  
w poniedziałki od 12.00 – 13.00, 
pok. Nr 14 Urząd Miejski
e-mail mateusz_bobek@miedzyzdroje.pl

Mieszkańców sołectw zapraszamy 
do kontaktowania się z sołtysami: 
Jan Radzimski, sołectwo Lubin – 504974967;
Bożena Magda, sołectwo Wapnica – 603620078;
e-mail soltyswapnicy@miedzyzdroje.pl
Piotr Płoński, sołectwo Wicko – 603620079.

żawcy terenu, stanowiącego część działki komunalnej 
nr 478 w Międzyzdrojach przy ulicy Emilii Plater, 
o powierzchni 20 m², dotyczącym dalszej dzierżawy 
przedmiotowego terenu, proponuje się przeznaczyć 
ww. teren do wydzierżawienia na okres do 3 lat z prze-
znaczeniem na blaszany boks garażowy.

  

Uchwała Nr  X / 90 / 2015
w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie 
nieruchomości

W związku z zainteresowaniem dotychczasowego 
dzierżawcy, zawarciem kolejnej umowy dzierżawy 
części działki nr 349 o powierzchni 63 m2, usytuowa-
nego przy posesji przy ulicy Gryfa Pomorskiego, 
proponuje się przeznaczyć przedmiotowy teren 
do wydzierżawienia na okres 3 lat na prowadzenie 
parkingu zamkniętego, dla potrzeb hotelu Marina.

  

Uchwała Nr  X / 91 / 2015
w  sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie  
nieruchomości

W związku z wnioskiem złożonym przez dotych-
czasowego dzierżawcę terenu plaży przed Hotelem 
Amber Baltic, zainteresowanego kolejną umową 
dzierżawy terenu o powierzchni 600 m² - część 
działki nr 431/3 w celu urządzenia plaży dla gości 
hotelowych, proponuje się przeznaczyć przedmio-
towy teren do wydzierżawienia na okres sezonu 
letniego 2015.

  

Uchwała Nr X / 92 / 2015
w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie 
nieruchomości

W związku z zainteresowaniem dotychczasowych 
dzierżawców, zawarciem kolejnej umowy dzierżawy 
części terenu plaży o powierzchniach 150 m² i 40 m² 
na prowadzenie działalności rekreacyjnej przy loka-
lach gastronomicznych, prowadzonych sezonowo 
w ramach trwających umów dzierżawy, proponuje 
się przeznaczyć przedmiotowe tereny do wydzier-
żawienia na okres do 30 września 2015 r.

  

Uchwała Nr X / 93 / 2015
w  sprawie  wyrażenia zgody na wydzierżawienie 
nieruchomości

Ze względu na zainteresowanie zawarciem 
kolejnej umowy dzierżawy przez dotychczasowych 
dzierżawców terenów gminnych usytuowanych przy 
wieżyczkach przed obiektem molo w Międzyzdro-
jach, wykorzystywanych na ogródki gastronomiczne 
przy obiektach gastronomicznych, proponuje się 
wydzierżawić na ich rzecz terenów będących przed-
miotem dotychczasowych umów dzierżawy na okres 
jednego roku. 

  

Uchwała Nr X/94/15
z dnia 28.05.2015r. 

w sprawie  skargi   pana I.P. na działalność  Bur-
mistrza Międzyzdrojów oraz Kierownika Zakładu 
Ochrony Środowiska. 

Skarga  pana I.P. z dnia 16.03.2015 r., wpłynęła do 
Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z Zachodniopo-
morskiego  Urzędu Wojewódzkiego,  pismem z dnia 
23.03.2015 r., celem rozpatrzenia skargi zgodnie 
z kompetencjami, w myśl  art. 231, w związku z art. 
229 pkt 3 ustawy Kodeks postępowania administra-
cyjnego.

Rada Miejska podjęła uchwałę  Nr VIII/79/15 
z dnia 23.04.2015, w której  uznała swoją właściwość 
do rozpatrzenia skargi, przekazując ją do rozpatrze-
nia Komisji Rewizyjnej oraz Uchwałę Nr VIII/80/15 
z dnia 23.04.2015 r. w sprawie niezałatwienia skargi 
w terminie.

 Komisja Rewizyjna pracowała nad skargą na 
posiedzeniach w dniach 12.05.2015 i 19.05.2015 r. 
przy udziale zainteresowanych stron: skarżącego 
pana I.P., Kierownika ZOŚ Adama Celińskiego oraz  
Burmistrza Międzyzdrojów Leszka Dorosza, ustalając,  
co następuje:  

W oparciu o przedstawioną  opinię prawną Kan-
celarii S/D/O z dnia 18.05.2015 r. oraz zebrane mate-
riały w sprawie, komisja analizowała  skargę pana I.P. 
stwierdzając, że zapisy skargi są  mało precyzyjne. 
Skarżący wskazuje,  iż od kilku lat teren obok cmen-

tarza  jest dzierżawiony niezgodnie z miejscowym 
PZP, nie wskazując dokładnie miejsca lokalizacji na 
dz. Nr 43/2, o której jest mowa w umowie dzierżawy 
nr 01/OK./2012.

Na dz. Nr 43/2,  w miejscowym PZP określono 
tereny o różnym przeznaczeniu, w tym również teren 
zabudowy usługowo-handlowej. W związku z powyż-
szym umowa na prowadzenie handlu  na dz. Nr 43/2 
była sporządzona zgodnie z planem ZP.

W trakcie odbytej wizji lokalnej w rejonie cmen-
tarza, którą przeprowadziła Komisja  Rewizyjna 
w dniu  12 maja 2015r., m.in. na działce  wymienionej  
w umowie dzierżawy,  stwierdzono, że prowadzona 
tam przez dzierżawcę działalność gospodarcza, zloka-
lizowana jest zgodnie z umową         i miejscowym PZP. 

Pan I.P zapytany przez komisję, czy  fakt opisany  
w skardze z 16 marca br. dot. niezgodnej z PZP od-
nośnie  lokalizacji obiektu handlowego ma dzisiaj  
miejsce, odpowiedział, że w obecnej chwili jest 
nieaktualny, ale był na czas złożenia skargi.

Wobec powyższego  Komisja Rewizyjna ustaliła:
Umowa dzierżawy części dz. Nr 43/2 sporządzona 

była zgodnie z miejscowym PZP;
Fakt niewłaściwej lokalizacji obiektu handlowego 

miał  miejsce  na dzień złożenia skargi, dzisiaj sprawa 
została uregulowana.

W związku z powyższym zasadność zarzutów 
w powyższej skardze  odnosi się do niewłaściwego 
wyznaczenia terenu dzierżawy, który miał swoje 
miejsce do chwili wniesienia przez pana I.P.  pisma 
do Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego. 
Obecnie punkt handlowy zlokalizowany jest zgodnie 
z miejscowym PZP.

  

Informacja w sprawie obywatelskiej 
inicjatywy uchwałodawczej

W maju br. wpłynął do Rady Miejskiej obywatelski 
projekt uchwały mieszkańców Międzyzdrojów w spra-
wie utrzymania terenów zielonych na Promenadzie 
w Międzyzdrojach. Projekt  nie  może być rozpatrzony 
ponieważ rada samorządu gminy może tworzyć akty 
prawa miejscowego, wyłącznie w granicach tzw. de-
legacji ustawowej, tj. wyłącznie wówczas, gdy przepis 
ustawowy zawiera upoważnienie dla rady do podjęcia 
określonej uchwały. Wskazana przez inicjatorów 
projektu uchwały norma art. 78 ustawy o ochronie 
przyrody, takiej dyspozycji nie zawiera. Zgodnie ze 
zleconą przeze mnie opinią prawną przyjąć należy, 
iż omawiany przepis jest jedynie ogólną dyrektywą 
dla rady, która powinna być uwzględniana w takich 
aktach, jak program ochrony środowiska, tworzo-
nych na podstawie art. 18 ustawy – Prawo ochrony 
środowiska, czy też w przypadku uchwalania planów 
miejscowych. Sam natomiast przepis art. 78 ustawy 
o ochronie przyrody nie daje radzie gminy kompe-
tencji do podjęcia uchwały. Z uwagi na powyższe, iż 
obowiązkiem rady gminy jest działanie w granicach 
prawa, złożony projekt nie może zostać wprowadzony 
do porządku obrad sesji.

Przedstawiony w treści uchwały zakres regu-
lacji prawnych może być uchwalany wyłącznie na 
podstawie Ustawy o planowaniu przestrzennym, 
która precyzyjnie określa procedurę  przygotowania 
uchwały w sprawie sporządzania miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego danego terenu. 

Art. 14.1.W celu ustalenia przeznaczenia terenów, 
w tym dla inwestycji celu publicznego, oraz określenia 
sposobów ich zagospodarowania i zabudowy rada 
gminy podejmuje uchwałę o przystąpieniu do sporzą-
dzenia miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego, zwanego dalej „planem miejscowym”

Art..14.4. Uchwałę, o której mowa w ust. 1, rada 
gminy podejmuje z własnej inicjatywy lub na wniosek 
burmistrza miasta.

Art.15.2. W planie miejscowym określa się obo-
wiązkowo:

1) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajo-
brazu kulturowego;

2) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego 
i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej;

3) wymagania wynikające z potrzeb kształtowania 
przestrzeni publicznych.

Informuję jednocześnie, że teren, o którym mowa 

w projekcie obywatelskim jest objęty  opracowywa-
nym „planem miejscowym” na podstawie Uchwały 
Nr LVI/553/14 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach 
z dnia 24 czerwca 2014r. w sprawie przystąpienia do 
sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego Gminy Międzyzdroje, obejmującego 
obszar położony w CENTRUM PROMENADY, w ob-
rębie geodezyjnym miasta Międzyzdroje, w rejonie 
granicy lądowo-morskiej Gminy Międzyzdroje oraz 
na odcinku pomiędzy ulicami: Bohaterów Warszawy, 
Promenady Gwiazd, Romualda Traugutta, Tysiąclecia 
Państwa Polskiego, Ignacego Krasickiego, Krótka, 
Gryfa Pomorskiego, Adama Mickiewicza, Rybacka.

  

Ustawa o petycjach
Z dniem 5 września br. wchodzi w życie ustawa 

z 11 lipca 2014r. o petycjach. Petycja może być zło-
żona przez osobę fizyczną, osobę prawną, jednostkę 
organizacyjną niebędącą osobą prawną lub grupę 
tych podmiotów, zwaną dalej „podmiotem wnoszą-
cym petycję”. Petycje składa się do organu władzy 
publicznej, a także do organizacji lub instytucji 
społecznej w związku z wykonywanymi przez nią za-
daniami zleconymi z zakresu administracji publicznej.

    Petycja może być złożona w interesie:
1) publicznym;
2) podmiotu wnoszącego petycję;
3) podmiotu trzeciego, za jego zgodą.
    Przedmiotem petycji może być żądanie, w szcze-

gólności zmiany przepisów prawa, podjęcia rozstrzy-
gnięcia lub innego działania w sprawie dotyczącej 
podmiotu wnoszącego petycję, życia zbiorowego lub 
wartości wymagających szczególnej ochrony w imię 
dobra wspólnego, mieszczących się w zakresie zadań 
i kompetencji adresata petycji. O tym, czy pismo jest 
petycją, decyduje treść żądania, a nie jego forma 
zewnętrzna.

    Petycja powinna być rozpatrzona bez zbędnej 
zwłoki, jednak nie później niż w terminie 3 miesięcy 
od dnia jej złożenia.

***
Uprzejmie informuję, że wzorem lat ubiegłych 

w lipcu br. nie planuję zwołania sesji RM.
Jan Magda

Przewodniczący Rady Miejskiej
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POLSKI GALOPEM
ZAPRASZAMY NA WAKACJE 

Z OJCZYSTYM
17 lipca (piątek) – MIĘDZYZDROJE 

Miejska Biblioteka Publiczna, ul. Norwida 15

PROGRAM 
I CZĘŚĆ / DZIECI I MŁODZIEŻ

10.00 – 10.45
ZABAWY ZE SŁOWAMI 
/ dr hab. Agnieszka Frączek dzieci 5-10 lat
Prowadząca tłumaczy, posługując się żartobliwymi 
przykładami, czym są frazeologizmy i przysłowia: 
wspólnie z dziećmi poszukuje wyrazów wieloznacz-
nych. Wpuszcza słuchaczy w maliny, nabija w butel-
kę i wyprowadza w pole. A wszystko po to, by zachę-
cić do większej dbałości o polszczyznę, uwrażliwiać 
na nią.
11.00 – 11.45
CZY RODZICÓW DA SIĘ PRZEKONAĆ? 
MAGIA SŁÓW CZYLI RETORYKA DLA DZIECI 
/ dr Aneta Załazińska  dzieci 7-12 lat
Jak to jest, że opowieści Jolki można słuchać godzi-
nami? Dlaczego tylko Bartek potrafi z
nauczycielami załatwić każdą sprawę? Autorka 
książki „Co ty mówisz?! Magia słów czyli retoryka 
dla dzieci” (współautor Michał Rusinek) zna od-
powiedź na te i inne pytania – nauczy dzieci, jak 
przekonać innych do swojej racji, jak pokonać stres 
przed występem, jak zabawić kogoś rozmową, a nie 
zagadać na śmierć.
12.00 – 12.30
WAKACJE Z PANNĄ FOCH / Barbara Kosmowska
dzieci i młodzież 10 - 14 lat
Pisarka oprowadzi po świecie bohaterów literackich 
i opowie o swojej najnowszej książce „Panna Foch” 
i Poli. Po przeprowadzce do Wiśniowej Góry Pola 
zdecydowanie traci humor. Co można robić w fa-
solowym raju, gdzie tata zamierza zostać hodowcą 
roślin strączkowych, mama robi bezpłatny przegląd 
zębów sąsiadom, bliźniaki malują dom na buraczko-
wo, a Czarny Kieł dzielnie im pomaga w znaczeniu 
farbą nowego terytorium? Książka aż iskrzy się od 
ważnych pytań.
12.45-13.30
BŁYSKAWICZNE DZIEJE POLSZCZYZNY
/ dr hab. Izabela Winiarska, Jarosław Górski
  dzieci i młodzież 10 - 14 lat
Multimedialna lekcja historii języka polskiego połą-
czona z pokazem animowanych filmów. Słuchacze 
dowiedzą się z nich m.in. o tym: jak mówili nasi 
przodkowie, kiedy powstał język polski, co to znaczy 
polszczyzna sarmacka, jakie są najstarsze zabytki 
języka polskiego, dlaczego język się zmienia. 

II CZĘŚĆ 
18.00 - 18.45
ZAPROSZENIE DO SOPLICOWA / Zofia Kucówna
Kto słyszał, jak Zofia Kucówna czyta wspaniałe tek-
sty z „Pana Tadeusza”, ile wkłada w to siły, energii, 
temperamentu, ten nie zapomni tych strof do końca 
życia. Bo Kucówna jest czarodziejką słów.

19.00 - 20.00
CZY POLACY MÓWIĄ PO POLSKU 
NAJLEPIEJ NA ŚWIECIE?
/ prof. Jerzy Bralczyk, prof. Jan Miodek, Michał Ogó-
rek; gościnnie dr hab. Katarzyna Kłosińska
Jak mówić po ludzku i po polsku w epoce interne-
tu, sms-ów, głupich reklam i bełkotliwych mediów 
–  opowiada profesorski duet Jerzy Bralczyk i Jan 
Miodek w rozmowie z Michałem Ogórkiem i Kata-
rzyną Kłosińską.

20.00 - 20.45
BAŚNIE BRACI GRIMM BEZ CENZURY 
/ Krystyna Czubówna 
Ulubiona lektorka Polaków przeczyta fragmenty 
z autorskiej wersji „Baśni” braci Grimm w opracowa-
niu Philipa Pullmana, które zostały na nowo opowie-
dziane prostym, precyzyjnym językiem, pozbawio-
nym czułostkowości, infantylizmu i pseudoliterac-
kich ozdobników. Nabrały dzięki temu ogromnej siły. 
Porywające. To uczta dla zardzewiałej wyobraźni 
dorosłych.
Dofinansowano ze środków Narodowego Centrum 
Kultury w ramach programu „Ojczysty - dodaj do 
ulubionych 2015”.

Andżelika Gałecka

Dzieci obejrzały film animowany pt. „Sekret Eleonory”, 
będący opowieścią o wartości czytania i potrzebie uru-
chamiania wyobraźni. Projekcja odbywała się w innych 
niż zazwyczaj warunkach: widzowie ułożyli się wygodnie 
na materacach w zaciemnionej auli; gdzie niegdzie 

błyskały latarki – niezbędne wyposażenie każdego, 
kto przychodził na imprezę.  Od początku powstawało 
wrażenie uczestniczenia w czymś zupełnie wyjątkowym 
i trochę niesamowitym. Po projekcji uczniowie sporządza-

Grupa „starszaków” z programu „Graj-
ki – Pomagajki” prowadzonego przez 
Pracownię Motywacja i Działanie wraz 
z grupą najaktywniejszych wolontariu-
szy, popołudnie 29 maja br. spędziła 
na wspólnej wycieczce. Jej celem był 
Świat Guliwera w miejscowości Pudagla 
w Niemczech. Tam uczestnicy wyciecz-
ki mogli zobaczyć jedną z najwięk-
szych figur Guliwera na świecie.  Tego 
dnia Świat Guliwera, obchodził swoje 
pierwsze urodziny i jak na solenizanta 
przystało przygotował dla swoich gości 
wiele atrakcji w rozmiarze XXL. Nie 
zabrakło tam słodkich poczęstunków, 
konkursów z drobnymi nagrodami, 
polskiej muzyki oraz animacji dla dzieci 

Z piątku na sobotę (12.06 – 13.06) uczniowie 
trzeciej klasy Szkoły Podstawowej nr 2 w Wapnicy, 
wraz z opiekunkami - Malwiną Żardecką i  Mają 
Bielską, spotkali się o godzinie 17 w szkole. Po 
pierwszych okrzykach zachwytu i radości wyra-
żonej licznymi piskami przywitały się w kręgu 
i zostały zapoznane z planem nocki. Największy 
smutek był przy punkcie dotyczącym ciszy nocnej 
i pobudki (od 22 do 7). Jednak, gdy omówiliśmy 
co nas czeka dzisiejszej nocy, to zaraz na twarzach 
pojawiła się radość. Później przystąpiliśmy do 
przygotowania miejsc do spania. Naszą „sypialnią” 
był korytarz szkolny.

Kiedy materace zostały już napompowane, 
a śpiwory pięknie ułożone ruszyliśmy do zabawy. 
Pierwszą przygodą była gra terenowa „podchody” 
- całej zabawie towarzyszyły uśmiechy na twarzy 

NOCKA W SZKOLE
Czy to możliwe żeby uczniowie pod koniec roku szkolnego chcieli w szkole spędzić całe popołu-
dnie, wieczór, a nawet nockę? Oczywiście, że tak.

i wielka radość.
Po powrocie do szkoły dzieci wspólnie przy-

gotowały kolację, a po kolacji odbyła się toaleta 
wieczorna. I jeszcze jedna wspólna zabawa. W pi-
żamach wyruszyliśmy na poszukiwanie skarbu, 
który był ukryty na terenie szkoły.  

Następnym punktem była cisza nocna, ale 
mimo późnej pory dzieci nie miały zamiaru kłaść 
się spać i postanowiły wyszaleć się w tańcu, przy 
ulubionych przebojach. Po „piżama party” zmę-
czeni udaliśmy się na nocny spoczynek.

Rano odbyła się bitwa na poduszki, a po śnia-
daniu pożegnanie i powroty do domu. Szkoła oka-
zała się nie tylko miejscem nauki, ale także zabawy 
i rozrywki lepszej od komputera, czy telewizji.

Malwina Żardecka 
    Maja Bielska

Grajki 
– pomagajki!

prowadzonych przez profesjonalnych animato-
rów.  Zabawa, radość i głośny śmiech towarzy-
szyły grupie z Międzyzdrojów przez cały czas.  
Nad uczestnikami wycieczki opiekę sprawował 
zespół Pracowni Motywacja i Działanie.

Karolina Flacht

Noc Bibliotek w Szkole 
Podstawowej w Międzyzdrojach
Szkoła Podstawowa nr 1 im. Bolesława Chrobrego w Międzyzdrojach z entuzjazmem włączyła się w pierwszą 
ogólnopolską akcję Noc Bibliotek. Wieczorem 30 maja do szkoły przybyło aż siedemdziesięcioro dzieci, czyli 
blisko jedna czwarta wszystkich uczniów szkoły.

li prace plastyczne, które pokazywać miały ich wrażenia  
z obejrzanej historii.

Kolejnym ważnym punktem programu Nocy Biblio-
tek był konkurs głośnego czytania. Każdy z uczniów 
prezentował przed publicznością fragment swej ulubio-

nej książki.
Innym rozwijającym zajęciem 

tego wieczoru była nauka składania 
origami, wytwarzanie ozdób z filcu, 
oraz obserwowanie świata przez 
przyrządy optyczne – mikroskop 
i teleskop.

To wszystko dla ducha – a co dla 
ciała? Strzałem w dziesiątkę okazały 
się warsztaty kulinarne „Jedzmy 
zdrowo”. Kolorowe i pożywne ka-
napki, własnoręcznie przygotowy-
wane – smakowały wyjątkowo.

 Tegoroczne spotkanie było 
możliwe dzięki wydatnemu wspar-
ciu Rady Rodziców działającej przy 

szkole oraz zaangażowaniu członkiń  Stowarzyszenia 
Archeozdroje, a także pracowników działu edukacji 
Wolińskiego Parku Narodowego.                                      

  Organizatorzy
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Program XII Festiwalu Siły, 

Sprawności i Urody
 24 - 26.07.2015 Międzyzdroje  

– Skwer Rekreacyjny przy Alei Gwiazd

Piątek, 24.07.2015r.

FSSiU Challange
Przysiady i wyrzuty piłki 10 kg na wysokość 3 m, Swing 
Kettlebell 24 kg oburącz, burpe – pompki plus wyskok, 
pull- up (podciąganie na drążku), snatch – rwanie kettla 
16 kg, Boks Jumps – naskoki 60 cm wysokości, clean 
-zarzut sztangi 60 kg na klatkę piersiową,  przeciąganie 
opony 90 kg, wspinanie się po linie na 4m wieżę
II Mistrzostwa Polski 2015 i Eliminacje do Mistrzostw 
Świata Strong Man 2016 kat. lekka do 83kg,  godz.13:00
II Mistrzostwa Polski 2015 i Eliminacje do Mistrzostw 
Świata Strong Woman 2016, godz.: 15:00
Blok wieczorny od godz. 17:00, a w nim:
XII FSSiU Lift 
Wyciskanie odważnika 24 i 32 kg z barku do pełnego 
wyprostu

II Otwarte Mistrzostwa 
Polski Armlifting

Podnoszenie jednorącz ciężaru za rączkę, której tuleja ma 
60 mm średnicy i jest obrotowa.
X Zawody w Przysiadach ze Sztangą
II Otwarte Mistrzostwa Polski w Podciąganiu na Drążku 
z Obciążeniem
Waga obciążenia 22 kg
Fashion Promenade, godz:21:00
Najnowsze kolekcje prezentowane w niezwykłej scenerii 
Międzyzdrojskiej Promenady Gwiazd
 

Sobota, 25.07.2015r. 

Otwarte Mistrzostwa Polski Girewoy Sport, 
godz. 10:00 -14:00

Kolejne zawody w międzynarodowej obsadzie

VII Mistrzostwa Polski Strong Family  
godz.13:00

VI Otwarte Mistrzostwa Polski 2015 
i Eliminacje do 

Mistrzostw Świata Strong Man 2016 
kat. open, godz.15:00

II Otwarte Mistrzostwa Polski 
w Pompkach, godz. 18:30

kobiety i mężczyźni kategoria open
Wybory Miss Lata 2015, godz.,20
Wystartują najpiękniejsze kandydatki z całej Polski

Niedziela, 26.07.2015r. 

VI Otwarte Mistrzostwa Polski Girewoy Sport, 
godz. 10:00 -14:00

I Otwarte Mistrzostwa Polski 2015 
i Eliminacje do Mistrzostw Świata Strong Man 2016 

kat. do 105 kg, godz.14:00

VIII Zawody Freestyle Football, godz. 17:00
Sztuka wykonywania ewolucji 
żonglersko-cyrkowych (piłką). 

XI Otwarte Mistrzostwa Polski 
w Podciąganiu na Drążku, godz.18:00

Kobiety, Mężczyźni
V Otwarte Mistrzostwa Polski i Eliminacje 

do Mistrzostw Świata Mas Wrestling, godz.20:00
kobiety, mężczyźni 

Oprócz głównych wydarzeń  będą konkursy, treningi 
pokazowe, szkółka bokserska. Uzupełnienie programu 
– pokazy i występy artystyczne.
Tradycyjnie imprezie towarzyszyć będą targi Trade Fair: 
Wellness, Sport,Fashion, Food, Health, Beauty.

***
Wszystkich zainteresowanych uczestnictwem w orga-
nizowanych zawodach prosimy o bezpośredni kon-
takt z organizatorem  fssiu@fssiu.com, strongman@
strongman.pl  telefon 
– +48 69004987, +48 83646921.
 www.fssiu.com, www.strongman.pl, www.misslata.pl, 
www.maswrestling.pl, www.freestylefootball.pl

Organizatorzy

Spotkanie partnerów projektu, czyli nauczy-
cieli z Francji, Anglii, Włoch, Litwy, Cypru, Islandii, 
Polski i Grecji – gospodarza spotkania, na Krecie 
cieszyło się dużym zainteresowaniem i spowodo-
wało zaangażowanie w jego przebieg zarówno 
władz, jak i społeczności lokalnej Ierapetry – mia-
sta, w którym przebywaliśmy na Krecie.

Gościliśmy w magistracie na spotkaniu 
z burmistrzem, urzędnikami i miejscowymi me-
diami. Obejrzeliśmy zajęcia w miejscowej szkole, 
zwiedzaliśmy wyspę i poznawaliśmy lokalny ko-
loryt kreteńskich miasteczek, w których wszyscy 
urzeczeni byliśmy serdecznością mieszkańców 
i ich międzypokoleniową otwartością. Niezwykłe 
było  oglądanie Kreteńczyków w trakcie lokalnego 
wieczoru spędzanego przez mieszkańców na 
rynku miejskim, gdzie rozstawiono stoły na uli-
cach, a mieszkańcy wspólnie świętowali tańcząc 
zorbę. Obok siebie stawali wnuczkowie i babcie, 
dziadkowie i młode kobiety, kładli sobie ręce na 
ramiona i jednoczyli się w pełnym gracji i dumy 
tańcu pokoleń. Nikt nie wyśmiewał staruszki, 
która z jednej strony wsparta na ramieniu męża, 
a z drugiej nastoletniego wnuka dostojnie kro-
czyła w narodowym tańcu ze swoimi sąsiadami. 

Zobaczyliśmy wiele wspaniałych miejsc, np. 
niesamowitą wyspę Spinalonga, na której wznosi 
się imponująca wenecka twierdza, a wyspa w cza-
sie okupacji tureckiej stała się schronieniem prze-
mytników, by następnie zamienić się w ostatnią 
kolonię trędowatych. 

Pod ogromnym wrażeniem byliśmy w trakcie 
zwiedzania ruin pałacu w Knossos - jednego 

Od rana szkolny orlik przemienił się w dzie-
dziniec średniowiecznego zamku króla Bolesława 
Chrobrego. Uczniowie wszystkich klas na wstępie 
zaprezentowali ciekawe stroje i oddali pokłon 
zasiadającemu na tronie królowi oraz orszakowi 

z największych odkryć w historii archeologii. Kiedy 
staliśmy na ruinach pałacu w Knossos, przenosi-
liśmy się myślami do czasów legendarnego króla 
Minosa i do znanych z mitów greckich postaci: 
Minotaura, Dedala i Ariadny, której nić uratowała 
życie Tezeuszowi.

W takiej mityczno – idyllicznej atmosferze 
Krety doskonaliliśmy język angielski, rozwijaliśmy 
nasze umiejętności i poznawaliśmy wielką kulturę. 
Wyposażeni w wiedzę, doświadczenia i przeżycia 
wykorzystamy je, by jeszcze lepiej pracować 
z naszymi uczniami. Wpajać im wartości, który-
mi zachwyciła nas Kreta – aby szanować swoją 
tradycję i kulturę, czuć się częścią wspólnoty, 
otoczyć szacunkiem starszych ludzi, nie wstydzić 
się swoich korzeni, kultywować tradycję.

Zespół Comenius

Zapraszamy na stronę Szkoły Podstawowej nr 1, 
gdzie można śledzić efekty projektu, oglądać zdjęcia, 
poznawać formy aktywności uczniów i inne działania 
szkoły: www.sp1.com.pl

dworskiemu. Następnie król pasował na rycerzy 
najmłodszych uczniów naszej szkoły. Później 
uczniowie klas starszych odtańczyli średniowiecz-
ny taniec, który ćwiczyli od wielu dni pod okiem 
instruktorki tańców dawnych. 

Po części oficjalnej rozpoczęły się zawody 
sportowe: strzelanie z łuku, rzut do celu, prze-
ciąganie liny. Wśród wielu atrakcji nie zabrakło 
zajęć filcowania na sucho, malowania twarzy, 
malowania palcami, konkursu „przypnij ogon 
żubrowi”. Wszystkim dopisywały humory mimo 

Oddech starożytności na Krecie
Po dwóch latach trwania projektu Comenius pt. „Była Sobie Wyspa...” w dniach 17-23 maja 
nauczyciele Szkoły Podstawowej nr 1 w Międzyzdrojach wzięli udział w spotkaniu na Krecie w 
ramach kolejnej, ale już ostatniej wizyty. 

Powiew historii…
Już po raz drugi w Szkole Podstawowej nr1 im. B. Chrobrego w Międzyzdrojach świętowaliśmy 
Dzień Patrona naszej szkoły wspólnie z Dniem Dziecka.

grożącego deszczu oraz pochmurnego nieba. 
Zmęczeni „wojowie” mogli posilić się pieczonymi 
kiełbaskami, ziemniakami oraz kolorową watą 
cukrową, słodyczami i napojami. O godz. 12 uro-
czystości szkolne zakończyły się. 

 Taka forma obchodów Dnia Patrona i Dnia 
Dziecka stanie się naszą szkolną tradycją i wpisze 
się na stałe do kalendarza imprez szkolnych. 
Pragniemy gorąco podziękować Radzie Rodzi-
ców z przewodniczącym Dariuszem Oswaldem 
za udzieloną nam pomoc, ufundowanie nagród 
i przygotowanie poczęstunku. Wolińskiemu 
Parkowi Narodowemu za lekcje orgiami oraz 
konkurs „przypnij ogon żubrowi”. Stowarzysze-
niu Archeozdroje za przygotowanie tańca oraz 
warsztaty filcowania. Bogusława Bursa 
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Podczas finału w zawodach wzięło udział 72 za-
wodników z SP 1 Międzyzdroje, SP Dziwnów, PSP 
Kołczewo, SP 2 Wapnica, SP Wysoka Kamieńska 
GP Dziwnów, GS Dziwnów oraz GP Międzyzdroje. 
W konkurencjach biegowych zawodnikom bardzo 
przeszkadzał mocny, przeciwny wiatr, który unie-
możliwiał osiąganie bardzo dobrych rezultatów. 
Po zakończeniu zawodów udekorowani zostali 
najlepsi w poszczególnych konkurencjach i kate-
goriach wiekowych. Największe szanse na medale 
mieli ci, którzy wystartowali we wszystkich zawo-
dach, ponieważ głównym założeniem Czwartków 
LA jest systematyczna praca. Do punktacji zliczane 
były punkty z pięciu najlepszych startów. Najlepsi 
zawodnicy mieli zaszczyt odbierać medale od 

zastępcy burmistrza  Międzyzdrojów Katarzyny 
Kutereby-Gniteckiej.

Organizatorzy pragną podziękować wszyst-
kim osobom zaangażowanym w organizację 
zawodów, a przede wszystkim nauczycielom, 
wolontariuszom z Fundacji Motywacja i Działanie, 
ratownikom WOPR Międzyzdroje oraz rodzicom. 
Już teraz pragniemy zaprosić na drugą edycję 
Czwartków LA, która rozpocznie się we wrześniu 
tego roku.

WYNIKI GRAND PRIX SZKÓŁ:
1. SP 1 Międzyzdroje – 13669 pkt.
2. SP Dziwnów – 8832 pkt.
3. PSP Kołczewo – 6661 pkt.

Najlepsze Wyniki Finału Miejskiego:
dziewczęta:
Piorun Andżelika (SP 1 Międzyzdroje) – 60m-8,99
Kalemba Wiktoria (SP 1 Międzyzdroje) – skok 
w dal 4,00
Kędziora Weronika (PSP Kołczewo) – 300m-51,32
chłopcy:
Leśniewski Hubert (SP 1 Międzyzdroje) – 300m-
46,08 
Dwornik Kamil (SP 1 Międzyzdroje) – 1000m-
3:30,77
Nesteruk Jarosław (SP 2 Wapnica) – piłka palan-
towa-38,00m

Rafał Błocian
UKS Chrobry Międzyzdroje

W dniu 6 czerwca w sali sportowej Szkoły Pod-
stawowej w Wolinie po raz kolejny odbyły się Mi-
strzostwa Województwa Zachodniopomorskiego 
o Puchar Burmistrza Wolina    w karate Kyokushin. 

Do rywalizacji w turnieju stanęli zawodnicy 
z województwa zachod-
niopomorskiego. Młodzi 
adepci karate zaprezento-
wali swoje umiejętności 
w konkurencjach: grap-
pling, kata i kumite. Pu-
bliczność ochoczo dopin-
gowała wszystkich uczest-
ników, za co serdecznie 
dziękujemy.

W klasyfikacji drużyno-
wej pierwsze miejsce zajął 
Choszczeński Klub Karate, 
drugie miejsce – Klub Walki Washi ze Złocieńca 
oraz trzecie miejsce – Świnoujski Klub Karate Ky-
okushin.  Wszyscy  uczestnicy otrzymali pamiątko-
we dyplomy, a finaliści okazałe puchary i medale.

Organizatorem tego sportowego wydarzenia 
był Woliński Klub Karate Kyokushin, przy współ-
pracy i wsparciu finansowym burmistrza Wolina 
Eugeniusza Jasiewicza.

Zawodnicy Międzyzdrojskiego Klubu Sporto-
wego Bushido także stanęli na wysokości zadania 
zdobywając następujące miejsca medalowe: 

Oliwer RUDNICKI – II miejsce w kata juniorów 
11/12 lat;

Daniel KRÓLIKOWSKI 
– II miejsce w kumite chłop-
ców 9-10 lat w kategorii 
do 29 kg;

Szymon KOZŁOWSKI – 
III miejsce w kata chłopców 
8 lat, II miejsce w grapplin-
gu chłopców 8 lat w kate-
gorii do 25 kg; 

J u l i a  K A R W I C K A  – 
I miejsce w kata juniorek 
11/12 lat;

Mikołaj DOMITRZ – III 
miejsce w grapplingu chłopców 8 lat w kategorii 
do 30 kg;

Kacper DOMITRZ – I miejsce w kumite junio-
rów 13/14 lat w kategorii powyżej 50 kg.

Andrzej SAWICKI 

Biegacze z medalami
Zawodnicy Klubu Biegacza „Sporting” zdobyli 
dwa medale na odbywających się w Szczeci-
nie w dniach 29 - 30.05.2015  Mistrzostwach 
Wo j e wó d z t wa  Z a c h o d n i o p o m o r s k i e g o    

Adrian wicemistrzem 
Polski w zapasach!
W dniach 12-14.06.2015 w Piotrkowie Trybunal-
skim odbyły się Mistrzostwa Polski  LZS Młodzi-
ków w zapasach. W zawodach tych udział wzięło 
także dwóch zawodników z UKS GIMSPORT Mię-
dzyzdroje:  Adrian Jaworski, który zdobył srebrny 
medal  i tytuł wicemistrza Polski LZS, oraz Adam 
Bagrowski, który zajął 5. miejsce.

W tym samym czasie w Koszalinie odbywało 
się Międzynarodowe Zgrupowanie Juniorek 
Młodszych w zapasach z udziałem zawodniczek 
z Polski, Ukrainy, Niemiec i Norwegii. Zgrupowanie 
zostało zakończone meczem Polska kontra reszta 
krajów. Bardzo dobrze wypadła w swojej kategorii 
wagowej Natalia Jaworska - zawodniczka UKS 
GIMSPORT, która zdobyła złoty medal w finale 
pokonując zawodniczkę z Ukrainy.

Zarząd klubu serdecznie gratuluje zawodni-
kom i trenerom.

Rafał Jaworski

Do Wiktorii Wrzosek (LKS Biała Rawska) i Dawida 
Kosmala (UKS Płomień Limanowa) powędrowały 
tytuły Indywidualnych Mistrzów Polski Żaków 
w tenisie stołowym. 
W turniejach gry podwój-
nej triumfowały Wiktoria 
Wrzosek (LKS Biała Raw-
ska) w parze z Marty-
ną Hajduk (MLKS Nurt 
Przemyśl), a także Dawid 
Kosmal (UKS Płomień 
Limanowa) w duecie ze 
Stanisławem Wnękiem 
(UKS Fan Strzelin). 

Ogólnopolski turniej 
podsumowujący sezon 
w tej kategorii wieko-
wej został rozegrany w dniach 13-14 czerwca 
2015 r. w hali sportowej im. Andrzeja Grubby 
w Międzyzdrojach. Głównym organizatorem 
zawodów był Urząd Miejski w Międzyzdrojach, 
UKS Chrobry Międzyzdroje oraz Polski Związek 
Tenisa Stołowego. 

Najlepszemu z naszych reprezentantów, 
Michałowi Wandachowiczowi nie udało się awan-
sować do najlepszych 32 zawodników turnieju 

i tym samym odpadł w turnieju grupowym. Warto 
dodać, że w Mistrzostwach grali zawodnicy, którzy 
są w wieku czwartej klasy szkoły podstawowej, 
natomiast Michał jest dwa lata młodszy. W turnieju 
startowało 128 zawodników z całej Polski. 

Rafał Błocian

Finał Miejski Międzyzdrojskich Czwartków LA
Finałem Miejskim w dniu 28 maja 2015 r. zakończyła się pierwsza edycja Międzyzdrojskich Czwartków Lekkoatletycznych pod patronatem  
Burmistrza Międzyzdrojów Leszka Dorosza. Były to już siódme zawody z cyklu, który rozpoczął się jesienią 2014 r. W sumie we wszystkich zawodach 
wystartowało łącznie 134 dzieci z powiatu kamieńskiego. 

w Lekkiej Atletyce Juniorów i Juniorów Mł. 
W biegu na 3000 m  złoty medal wywalczył Michał 
Oliwa, a  brązowy Marek Strachota.

Tomasz  Kozłowski

Walczyli o Puchar Burmistrza Wolina 

KARATE KYOKUSHIN

Najlepsi polscy Żacy w Międzyzdrojach
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OGŁOSZENIA

Z dniem 01 lipca br. nastąpi zmiana harmonogramu i częstotliwości odbioru odpadów komunalnych, która będzie obowiązywać w okresie od 01 lipca do 31 sierpnia 2015 r.

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych z terenów miejskich i wiejskich 
Gminy Międzyzdroje w okresie od 01.07.2015 r. do 31.08.2015 r.

W związku z rozpoczętym sezonem pragniemy zwrócić 
uwagę przedsiębiorców dokonujących lub zamie-
rzających dokonywać sprzedaży na terenie Gminy 
Międzyzdroje o zapoznanie się z zapisami uchwały 
Rady Miejskiej w Międzyzdrojach  Nr V/49/15 z dnia 
26.02.2015r. w sprawie opłaty targowej, która dostępna 
jest na stronie internetowej Urzędu Miejskiego www.
bip.miedzyzdroje.pl 

Opłatę targową reguluje ustawa z dnia 12 stycznia 
1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. 
z 2014r. poz. 849) oraz Obwieszczenie Ministra Fi-
nansów z dnia 7.08.2014r. w sprawie górnych granic 
stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 
2015 roku.  

Andżelika Przygodzka
Inspektor ds. działalności gospodarczej

Zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską w Międzyzdrojach Uchwały Nr LVI/553/14 z dnia 24 czerwca 
2014 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
Gminy Międzyzdroje, obejmującego obszar położony w CENTRUM PROMENADY w obrębie geodezyjnym 
miasta Międzyzdroje, w rejonie granicy lądowo-morskiej  Gminy Międzyzdroje oraz na odcinku pomiędzy 
ulicami: Bohaterów Warszawy, Promenady Gwiazd, Romualda Traugutta, Tysiąclecia Państwa Polskiego, 
Ignacego Krasickiego, Krótką, Gryfa Pomorskiego, Adama Mickiewicza, Rybacką, 

oraz o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, w tym 
sporządzenia prognozy oddziaływania na środowisko  do projektu planu.

Obszar opracowania planu oznaczono na załączniku graficznym do uchwały w sprawie przystąpienia 
do sporządzenia planu. Przedmiotem procedury planistycznej jest określenie przeznaczenia i sposobu 
zagospodarowania terenów objętych opracowaniem planu.

Zainteresowani mogą składać wnioski dotyczące planu oraz uwagi i wnioski w ramach procedury 
strategicznej oceny oddziaływania na środowisko w terminie do dnia 28 lipca  2015 r. 

Wnioski do planu należy składać na piśmie w Urzędzie Miejskim w Międzyzdrojach (ul. Książąt Po-
morskich 5, 72-500 Międzyzdroje). Wniosek do planu powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres 
wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

Uwagi i wnioski w ramach procedury strategicznej oceny oddziaływania na środowisko mogą być 
wnoszone:

- w formie pisemnej na adres Urzędu Miejskiego w Międzyzdrojach;
- ustnie do protokołu;
- za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym 

podpisem elektronicznym na adres e-mail: um@miedzyzdroje.pl
Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków do planu oraz uwag i wniosków w ramach procedury 

strategicznej oceny oddziaływania na środowisko jest  Burmistrz Międzyzdrojów.
Z dokumentacją w sprawie można zapoznać się w Urzędzie Miejskim w Międzyzdrojach, ul. Książąt 

Pomorskich 5, pok. Nr 8, w godzinach pracy urzędu (tj. w poniedziałki, wtorki i czwartki w godz. od 8.00 
do 15.30, w środy w godz. od 8.00 do 17.00, w piątki w godz. od 8.00 do 14.00).

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

Planowanie Przestrzenne

Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o 
usługach turystycznych (Dz.U. z 2014r. poz. 196), 
przedsiębiorcy świadczący usługi hotelarskie (tj. 
wynajem pokoi gościnnych, apartamentów) obo-
wiązani są do zgłoszenia danego miejsca (obiektu) 
do ewidencji innych obiektów, w których są świad-
czone usługi hotelarskie, a także zgłaszania okolicz-
ności powodujących zmianę rodzaju obiektu oraz  
o zakończeniu świadczenia usług hotelarskich.

Ewidencję obiektów hotelarskich  prowadzi Bur-
mistrz Międzyzdrojów. 

Andżelika Przygodzka
Inspektor ds. działalności gospodarczej

OPŁATA TARGOWA

Usługi Turystyczne

INFORMACJA  O  PLANIE  MIEJSCOWYM

TERENY WIEJSKIE 
Odpady komunalne niesegregowane (zmieszane)

środa  Biała Góra, Grodno I, Grodno II, Zalesie, Wicko, Lubin, Wapnica.

Odpady komunalne segregowane (frakcja sucha - papier i tektura, metale, tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe)
Odpady komunalne ulegające biodegradacji (w tym odpady kuchenne ulegające biodegradacji z gospodarstw domowych, odpady zielone)

poniedziałek  Biała Góra, Grodno I, Grodno II, Zalesie, Wicko, Lubin, Wapnica.

TERENY MIEJSKIE 
Odpady komunalne niesegregowane (zmieszane) 

Odpady komunalne segregowane (frakcja sucha - papier i tektura, metale, tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe)
Odpady komunalne ulegające biodegradacji (w tym odpady kuchenne ulegające biodegradacji z gospodarstw domowych, odpady zielone)

poniedziałek
czwartek 

wtorek
piątek 

środa
sobota 

poniedziałek 
piątek  

Aleja Róż, Armii Krajowej, Cicha, Dąbrówki, Garażowa, Miernicza, Orla, Plażowa, Polna, Poprzeczna, Spokojna, Sportowa, Usługowa, 
Wczasowa, Wesoła, Wodziczki, Gryfa Pomorskiego, Kościuszki, Krasickiego, Ludowa, Pomorska, Promenada Gwiazd, Światowida, 
Książąt Pomorskich, Traugutta, 1000-lecia P.P., Campingowa, Działki ogrodowe, Turystyczna.   
Bohaterów Warszawy, Komunalna, Kopernika, Rybacka, Krótka, Morska, Zdrojowa, Plac Neptuna, Myśliwska, Nowomyśliwska, Bałtycka, Wolińska 
1, Bukowa, Gintera, Kolejowa, Przy Wodociągach, Stroma, Wiejska, Leśna, Lipowa, Konopnickiej, Piaskowa, Piastowska, E. Plater, Norwida. 

Niepodległości, Skłodowskiej,  Dąbrowskiej, Orzeszkowej, Słowiańska, Ustronie Leśne, Za Torem, Cmentarna, Góra Filaretów, Mieszka I, 
Mickiewicza, Zwycięstwa.

Punkty handlowe- Bohaterów Warszawy, Promenada Gwiazd oraz plaża miejska. 

Dzień tygodnia 

SZKŁO (odpady opakowaniowe ze szkła, w tym butelki i słoiki po napojach i żywności, butelki po napojach alkoholowych, szklane opakowania 
po kosmetykach) 2 razy w miesiącu (pierwszy i trzeci piątek miesiąca) 03.07.2015r., 17.07.2015r., 07.08.2015r., 21.08.2015r.

SZKŁO (odpady opakowaniowe ze szkła, w tym butelki i słoiki po napojach i żywności, butelki po napojach alkoholowych, 
szklane opakowania po kosmetykach) 1 raz w miesiącu (trzeci piątek miesiąca) 17.07.2015r., 21.08.2015r.

Zgodnie z § 3 ust. 9 Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Międzyzdroje właściciele nieruchomości zobowiązani są udostępnić 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 harmonogramie terminem odbioru odpadów,
 2) wystawione pojemniki (worki) nie mogą powodować ograniczeń komunikacyjnych osobom trzecim.

Wioletta Sosińska
Referat Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej 

  

Lokalizacja odbioru
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