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aktualności, wydarzenia, edukacja, sport, komunikaty miasto gwiazd!

W  środku Informatora:

 Z A P R A S Z A M Y   D O   L E K T U R Y

• Program Narodowego Święta Niepodległości str. 3
• 70-lecie Szkoły przy ulicy Kolejowej str. 4

70-lecie Szkoły
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Z miejskiego kalendarza  imprez: listopad 2016 r.  
 

 

Informacja
Komendant Straży Miejskiej w Międzyz-
drojach informuje mieszkańców, że w dniu  
1 listopada 2016 funkcjonariusze Straży Miej-
skiej będą kierowali ruchem przy cmenta-
rzu miejskim w godzinach od 7:00 do 22:00.  
W godzinach od 12:00 do 15:00, w związku 
ze wzmożonym ruchem pojazdów, dojazd 
do cmentarza będzie ograniczony. Dojazd 
do bramy cmentarza będzie możliwy przede 
wszystkim dla osób niepełnosprawnych  
i starszych.

Adam Bączek
Komendant Straży Miejskiej

Seniorzy 
w Myśliborzu
13 października br. 36 osób z Klubu Seniora „Sło-
wianin” w Międzyzdrojach wyruszyło na wycieczkę 
po ziemi szczecińskiej. Punktem docelowym 
był Myślibórz, gdzie uczestnicy zwiedzili Sank-
tuarium Miłosierdzia Bożego, oraz inne zabytki. 
Nasi Seniorzy, osoby 70 - 93-letnie, mogli choć na 
chwilę oderwać się od monotonii dnia codzien-
nego, zapomnieć o bólach i chorobach. Wszyscy 
spędziliśmy bardzo miło czas. Wycieczkę wsparła 
finansowo Gmina Międzyzdroje.

Marianna Kargul
Klub Seniora „Słowianin”

Morskie Zaduszki
Tym, którzy nie wrócili z morza

morze otula
wieczorna mgła
cisza
czujesz bezszelestny
lot Aniołów
z szumem fal
wybrzmiewa echem
pamięć dawnych dni
z pochyloną głową
w zadumie
niepojęte są jednakowo
narodziny 
i śmierć
jakże odmienne
i nieodgadnione
przemijanie
zimna bryza
słone łzy
tęsknota

plaża
płomienie lampek
tworzą świetlisty 
znak krzyża

Marianna Kargul 

ZAPRASZAMY NA DZIEŃ SENIORA
Zarząd O/R Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów  
w Międzyzdrojach zaprasza wszystkich seniorów na spotka-
nie z okazji Dnia Seniora w dniu 18 listopada 2016 r. (piątek)  
o godz. 12.00 w Międzynarodowym Domu Kultury. Tradycyj-
nie przewidziano występy zespołów muzycznych i poczę-
stunek.                                                                                      Róża Siemak 

Przewodnicząca Zarządu Rejonowego 
w Międzyzdrojach

Przyszłość oświaty w Gminie Międzyzdroje
Wszystkich Mieszkańców zainteresowanych wprowadza-
ną reformą oświaty przez Rząd Rzeczypospolitej Polskiej, 
zapraszamy na Forum poświęcone oświacie w Gminie Mię-
dzyzdroje, które odbędzie się 23 listopada (w środę) 2016 
roku w sali teatralnej Międzynarodowego Domu Kultury  
w Międzyzdrojach. Początek spotkania o godzinie 17.00.

Leszek Dorosz
Burmistrz Międzyzdrojów

Spotkanie będzie miało charakter rozmowy, 
do której serdecznie zapraszamy wszystkich 
mieszkańców oraz turystów. W trakcie pokazu 
slajdów zobaczymy jak, od początku XX wieku, aż 
do czasów współczesnych, zmieniała się południo-
wo-zachodnia część naszego miasta, m.in. ulice 
i budynki przy Nowomyśliwskiej, Niepodległości, 
Słowiańskiej, Curie-Skłodowskiej, Komunalnej, itd.  

„Wspomnień czar” cz. V
Zapraszamy na kolejne spotkanie z cyklu „Wspomnień czar” i podzielenie się z nami 
wspomnieniami na temat Międzyzdrojów -  10.11.2016 r. (czwartek) w Miejskiej Biblio-
tece Publicznej w Międzyzdrojach o godz. 18.00.

***
Jeśli masz zdjęcia lub pocztówki związane 

z naszym miastem, które możesz udostępnić do 
prezentacji, przyślij je na e-maila: biblioteka.mje.
bibliotekarze@gmail.com lub przynieś do biblio-
teki w celu ich skopiowania. Oryginały zwracamy 
właścicielom w nienaruszonym stanie.

Bibliotekarze 

11.11.2016 r. – Narodowe Święto Nie-
podległości – program na str. 3;
14.11.2016 r. – Koncert Edyty Geppert, 
godz. 19:00, Międzynarodowy Dom 
Kultury, bilety w cenie 85 zł;   
17.11.2016 r. – Spotkanie pt. „Zapo-
mniani kuzyni – plemiona połabskie 
i misja św. Ottona z Bambergu na 

Pomorzu”, godz. 17:00, Miejska Bi-
blioteka Publiczna;
18.11.2016 r. – „Dzień Seniora”, godz. 
12:00, Międzynarodowy Dom Kultury;
18.11.2016 r. – „Jesienne spotkanie 
z piosenką żeglarską”, koncert Jerzego 
Porębskiego i poezja Andrzeja Mlecz-
ki, godz. 15:00, Międzynarodowy Dom 
Kultury;

25.11.2016 r. – Spotkanie z Ewą 
Wachowicz i Dariuszem Rekoszem, 
godz. 18:00, Międzynarodowy Dom 
Kultury;
26.11.2016 r. – Bal Andrzejkowy  
„Z miłości do dzieci”, godz. 20:00, 
Międzynarodowy Dom Kultury, 
bilety w cenie 90 zł od osoby.

Redakcja
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Zaproszenie do udziału w uroczystościach  Święta Niepodległości
  w Międzyzdrojach 11 listopada 2016 roku

Narodowe Święto Niepodległości - polskie święto państwowe obchodzone jest dla upamiętnienia rocznicy odzyskania przez  
Naród Polski niepodległego bytu państwowego w 1918 roku, po 123 latach od rozbiorów, dokonanych przez Austrię, Prusy i Rosję. 
Ustanowione w ostatnich latach II Rzeczypospolitej Polskiej, przywrócone w 1989 roku. 
Zapraszamy przedstawicieli instytucji, organizacji, związków, stowarzyszeń, partii politycznych, placówek oświaty i kultury, 
spółek, firm, zakładów, wszystkich Mieszkańców Międzyzdrojów, Zalesia, Wicka, Wapnicy, Lubina oraz naszych Gości, do udziału 
w uroczystościach związanych z  98. rocznicą odzyskania przez naszą Ojczyznę niepodległości.

        Jan Magda                                                                  Leszek Dorosz
  Przewodniczący Rady Miejskiej                                        Burmistrz Międzyzdrojów

10.30   zbiórka uczestników przy Placu Stefana Kardynała 
 Wyszyńskiego, wystawienie Warty Honorowej przy 
 Pomniku Marynarza,
10.45   ustawienie kolumny - poczty sztandarowe 
 i delegacje,         
11.00  słowo wstępne, wprowadzenie do uroczystych 
 obchodów,
11.10  przejście delegacji do Pomnika Marynarza i złożenie 
 symbolicznej wiązanki kwiatów, „Niepodległościowy 
 Apel Pamięci”, salwa honorowa,
11.40   przemarsz kolumny do kościoła parafialnego pw. św. 
 Piotra Apostoła,
12.00  spotkanie przy kamieniu pamięci „Duchowym 
 Budowniczym Międzyzdrojów”,
 msza święta w intencji Ojczyzny. 

14.00 Powitanie Gości i Mieszkańców Gminy Międzyzdroje 
 w Międzynarodowym Domu Kultury. 
 Otwarcie Uroczystej Sesji Rady Miejskiej 
 w Międzyzdrojach:
 •  rys historyczny odzyskania niepodległego bytu 
  państwowego.
 Okolicznościowa Akademia w Międzynarodowym 
 Domu Kultury:
 •  program „A to Polska właśnie” w wykonaniu 
  gimnazjalistów,
 •  część artystyczna w wykonaniu międzyzdrojskich 
  artystów.
W kościele parafialnym pw. Matki Bożej Jasnogórskiej 
w Lubinie:
11.00   msza święta w intencji Ojczyzny.

Program uroczystości:

Andrzej Wajda nie żyje

Wspomnienie o Andrzeju Kopiczyńskim
Słynny aktor, znany m.in. z roli w serialu 
„Czterdziestolatek” zmarł w wieku 82 lat.
Andrzej Kopiczyński wykształcenie zdobył 
na Wydziale Aktorskim łódzkiej PWST, którą 
ukończył w 1958. Zadebiutował na ekranie 
w 1957 w filmie Jerzego Kawalerowicza pt. 
„Prawdziwy koniec wielkiej wojny”. 

Początkowe zamiary aktora skłaniające 
się ku sztuce dramatycznej radykalnie 
zmieniły się po roli inż. Stefana Karwow-
skiego w serialu Jerzego Gruzy pt. „Czter-

Polski reżyser filmowy i teatralny zmarł w wieku 90 lat. 
W latach 1989 – 1991 senator I kadencji. Kawaler Orderu 
Orła Białego. Popularność przyniosły mu filmy inicjujące 
tzw. polską szkołę filmową: „Kanał” oraz „Popiół i dia-
ment”, w których dokonywał rozrachunku z czasami 
II wojny światowej. Dokonał ekranizacji wielu dzieł 
literackich, jak „Popioły”, „Brzezina”, „Wesele”, „Ziemia 
obiecana”, „Panny z Wilka” i „Pan Tadeusz”. Współtworzył 
kino moralnego niepokoju, w którego ramach powstały 
osadzone w tematyce społecznej, demaskujące pa-
tologie systemu komunistycznego w Polsce obrazy: 
„Człowiek z marmuru” i jego kontynuacja „Człowiek z że-

laza”, nagrodzony Złotą Palmą w Cannes. Do ostatnich 
dokonań artysty należą: martyrologiczny film „Katyń” 
oraz eksperymentalny „Tatarak”. 

Za zasługi dla rozwoju kinematografii Wajda był 
wielokrotnie nagradzany, między innymi w 2000 roku 
otrzymał Oscara - Nagrodę Akademii Filmowej za ca-
łokształt twórczości.

W 1997 roku podczas drugiego Festiwalu Gwiazd 
w Międzyzdrojach odsłonił symboliczną rzeźbę au-
torstwa prof. Adama Myjaka, w uznaniu za wybitny 
dorobek artystyczny w polskiej kinematografii.

MDK Miedzyzdroje

dziestolatek” (1974 – 1977). Od tamtego 
czasu Kopiczyński, wcześniej znany z roli 
Mikołaja Kopernika w serialu „Kopernik”, 
wyprodukowanym dla uczczenia pięćset-
lecia urodzin astronoma, był kojarzony 
wyłącznie z postacią inż. Karwowskiego.  
Do dziś pozostał on dla wielbicieli właśnie 
inż. Stefanem Karwowskim. Wielką popular-
ność serialu i ogólny aplauz publiczności po 
latach nakłonił realizatorów do przypomnie-
nia go widzom. Nowy inż. Karwowski ujawnił 

się w 1993 w serialu „40-latek. 20 lat 
później”. W latach 90. aktor prowa-
dził teleturniej Koło Fortuny nada-
wany w TVP. Był laureatem wielu 
nagród i plebiscytów publiczności.

Andrzej Kopiczyński pozostawił 
trwały ślad w Alei Gwiazd podczas 
19. Festiwalu Gwiazd w 2014 roku. 
Żegnamy znakomitego aktora te-
atralnego i filmowego. Cześć jego 
pamięci! MDK Międzyzdroje



4 INFORMATOR  MIĘDZYZDROJSKI  NR 10/2016

AKTUALNOŚCI

Byłam uczennicą tej szkoły w latach 1969-
1977. Moją pierwszą wychowawczynią była 
pani Eleonora Derlatka, dyrektorką wów-
czas była pani Janina Gaj. W klasie trzeciej 
wychowawstwo objęła pani Irena Podyma,  

a w klasie czwartej pani Antonina Madaliń-
ska, natomiast od klasy piątej wychowaw-
czynią była pani Małgorzata Sembrat. Dyrek-
torem był wtedy pan Krzysztof Haftkiewicz. 

Gdy po studiach szukałam pracy nauczy-
ciela matematyki przyjął  mnie dyrektor pan 
Leszek Jakubiak. W trakcie mojego nauczy-
cielskiego stażu moimi dyrektorkami były 
pani Irena Podyma i pani Teresa Purgal. 

W ciągu siedemdziesięciu lat polskiej, 
międzyzdrojskiej szkoły przy ulicy Kolejo-
wej spędziłam w jej murach 35 lat.  Każdy  
z nas: nauczycieli, pracowników,  absolwen-
tów, uczniów ma wiele wspomnień związa-
nych ze szkołą, bo przecież szkoła to życie, 
a życie to ustawiczna szkoła.

W ciągu 70 lat: 
- 2342 absolwentów opuściło  mury 

ośmioklasowej szkoły podstawowej,
- 1035 absolwentów gimnazjum, 
- 150 nauczycieli pracowało w szkole 

podstawowej w  latach 1946-1999 (53 lata), 
- 72 nauczycieli w gimnazjum w latach 

1999-2016 (17 lat).
Przez 70 lat szkoła miała: 14 kierowni-

ków i dyrektorów, ale spotkać się niestety  
możemy już  tylko z panem  Leszkiem 
Jakubiakiem, dyrektorem  w latach 86-91, 
panią Ireną Podyma,  dyrektorką w latach 
91-97 i panią Teresą Purgal, dyrektorką pod-
stawówki  od 97 do 99 i w latach 1999 -2002 
dyrektorem gimnazjum i ze mną, która 15. 
rok pełni tę zacną funkcję. Pani dyrektor 
Janina Gaj była przez 11 lat dyrektorem 
1963-1974, a 8 lat pan Bolesław Żelazowski 
(1978 – 1986).  

Zatem z całym przekonaniem stwier-
dzam, że najspokojniejsze to czasy, gdy 
kieruję gimnazjum. Najspokojniejsze czasy, 
choć  bywało przecież różnie. Wiele zadań 
stało przed nauczycielami gimnazjum, wiele 
wyzwań  w tej nowej rzeczywistości, która 
nie zawsze pozwalała spać spokojnie.  

Wspomnienie - na 70-lecie szkoły przy ulicy Kolejowej 
Hasło naszego gimnazjum to: Semper in 

Altum – zawsze wzwyż. Zawsze – w nauce, 
sporcie, zachowaniu. I przez te wszystkie lata 
wypracowywaliśmy  to, by nasza młodzież 
osiągała sukcesy w dalszej drodze życiowej 

opuszczając mury szkoły, która dziś świętuje 
szczególny jubileusz. 

Od lat, gratulując rodzicom, mówimy  
o korzeniach danych przez dom rodzinny 
i skrzydłach dodanych naszą pracą. Mamy 
informacje zwrotne, że wśród naszych 
absolwentów,  absolwentów gimnazjum,  
z których najstarszy rocznik, to trzydziesto-
latkowie  - są doktorzy nauk chemicznych, 
historycznych, radni, policjanci, inżyniero-
wie, mechanicy… 

Nasi uczniowie wcześniej byli: przed-
szkolakami w międzyzdrojskich "Morskich 
Skarbach", uczniami szkół podstawowych od 
Szafera i Chrobrego. Wszyscy przyczyniliśmy 
się  do  ich rozwoju. Gimnazjum to tylko trzy 
lata, ale jest trampoliną w świat.

10 lat temu świętowaliśmy sześćdzie-
sięciolecie, szkoła się nie zmieniła, my tylko 
trochę. Ale wiele zrobiliśmy: nadaliśmy imię 
gimnazjum, przez rodziców został ufundo-
wany sztandar dla gimnazjum, organizowa-

liśmy wspólnie z profilaktyką "Jesienne Biegi 
Przełajowe" (już 19 edycji), organizowaliśmy 
dla szkół województwa "Festiwal Ekolo-
giczny" współpracując z Uniwersytetem 
Szczecińskim. Od pięciu lat organizujemy 
"Festiwal Profilaktyczny" skupiając się 
głównie na naszej młodzieży, działaliśmy 
na polu wymiany międzynarodowej z Serbią  
i Niemcami, przyznawana była przez Kon-
went Byłych Burmistrzów Międzyzdrojów 
nagroda pieniężna  dla wybitnego absol-
wenta, jak również fundowana nagroda 
dla najlepszego chemika.  Dwukrotnie nasi 
uczniowie z nauczycielką wiedzy o społe-
czeństwie  byli z wizytą w Brukseli. Gimna-
zjaliści w rywalizacji sportowej w powiecie 
zajmują corocznie miejsca na podium.

Jednak przede wszystkim pracujemy 
osiągając dobre efekty, widoczne w eg-
zaminach gimnazjalnych – od lat wyniki  
z historii i wiedzy o społeczeństwie, przed-
miotów przyrodniczych, matematyki i języka 
angielskiego są powyżej średniej powiatu  
i województwa. Myślę, że dajemy poczucie 
bezpieczeństwa naszym uczniom , bo jeste-
śmy wymagający, bo tacy byli również nasi 
poprzednicy w ciągu 70 lat.

O ogromnej pracy wykonanej przez 7 
dekad  i jej wynikach świadczą puchary, zdję-
cia, kroniki.  A  dla nas nauczycieli, pracow-
ników obsługi, pracowników administracji,  
osób będących na emeryturze, którzy  
zostawili w szkole część swojego życia naj-

ważniejsza informacja zwrotna,  to pamięć 
absolwentów i te "dzień dobry" powiedziane 
z uśmiechem!

W 2006 roku szkoła otrzymała imię Jana 
Pawła II.  W gabinecie dyrektora znajduje się  
wykonany ołówkiem przez byłą uczennicę 
Samantę Fiodorowicz  portret Jana Pawła 
II. Samanta doskonale ujęła błysk i uśmiech 
oczu człowieka, który ukochał młodzież.  

A my wszyscy jesteśmy dla młodzieży.
 Tamara Starachowska
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Po oficjalnej uroczystości był czas na słodki 
poczęstunek i małżeńskie wspomnienia.  

Państwo Helena i Jan Garbaczowie poznali się 
na dansingu w restauracji „Europa” w Międzyz-
drojach. W 1964 roku pani Helena przyjechała do 
kurortu za pracą, pan Jan przyjechał tu już w 1946 
roku jako przesiedleniec z Przeworska. Tu też za-
trudnił się w Straży Pożarnej gdzie przepracował  
37 lat. Po dwóch latach znajomości  pobrali się. 
Ślub cywilny i kościelny zawarli w Międzyzdrojach. 
W 1968 roku urodził im się syn Henryk , po dwóch 
latach na świat przyszła córka Wioletta. Państwo 
Garbaczowie doczekali się trójki wnucząt. Dziś pan 
Jan w tej wyjątkowej uroczystości uczestniczył bez 
żony z powodu jej  choroby.

Państwo Marianna i Jan Kargulowie również 
poznali się na zabawie. Wszystko zaczęło się 
w 1965 roku we wrześniu na potańcówce w klubie. 
Po roku znajomości w lutym 1966 roku odbył się 
ich ślub w Chełmie Lubelskim. Po kilku latach los 
sprawił, że przyjechali z małym synkiem Toma-
szem  do Międzyzdrojów by opiekować się dziad-
kiem. Wkrótce p. Jan otworzył zakład budowlany, 
pani Marianna opiekowała się domem i dzieckiem. 
Kiedy syn dorósł pani Marianna dostała dosłownie 
skrzydeł. Zaangażowała się do śpiewania w dwóch 

chórach: „Scholi Confido” i „Fale” oraz zaczęła 
udzielać się społecznie i pisać wiersze. Dziś jest 

„Państwa przykład wierności danemu słowu jest z pewnością powodem do 
dumy i radości dla najbliższych i przyjaciół, a dla wielu dowodem na to, że warto 
do tego ideału dążyć” - z listu gratulacyjnego Prezydenta RP Andrzeja Dudy.

50 lat razem
 Trzy pary:  Helena i Jan Garbaczowie, Marianna i Janusz Kargulowie oraz Halina 
i Józef  Kopaczewscy,  z okazji "50-lecia Pożycia Małżeńskiego” odebrały  z rąk 
burmistrza Międzyzdrojów medale przyznane przez Prezydenta RP Andrzeja 
Dudę. Uroczystość odbyła się 30 września w Urzędzie Miejskim.  

autorką czterech własnych tomików. Swoje wier-
sze zamieszcza również w internecie. Jeden ze 
swoich wierszy i kilka  fraszek zacytowała podczas 
Jubileuszu 50-lecia. 

Pan Józef Kopaczewski swoją przyszłą żonę 
Halinę poznał jako młodziutką panienkę, która nie 
miała jeszcze 17 lat. Ich ślub odbył się 25 marca 
1966 roku w Wolinie. Po ślubie na świat przyszła  
pierwsza córka Marzena, po roku druga córka 
Wioleta. Państwo Kopaczewscy doczekali się trójki 
wnuków i jednej wnuczki. Przez lata prowadzili 
w Międzyzdrojach  rodzinną pizzerię. Pani Halina 
jako osoba tryskająca energią od kilkunastu lat 
udziela się również społecznie śpiewając w dwóch 
miejscowych chórach: „Fale” i „ Scholi Confido”. 
Mimo licznych obowiązków zawsze jest pełna 
humoru i dowcipu.

Receptą Jubilatów na długoletnie pożycie jest 
nie tylko wzajemna miłość i szacunek, lecz przede 

wszystkim wyrozumiałość i ustępstwo obu stron. 
Ich zdaniem nie należy zbyt długo żywić do siebie 
żalu i urazy. W życiu trzeba się kierować tolerancją.

Julianna Rogowska

Po odczytaniu sprawozdania z wieloletniej 
działalności Klubu i obejrzeniu diaporamy  przy-
stąpiono do wręczania wyróżnień:                                                                                                                     

Klub „Na Wyspach” ma 40 lat!          
W sobotnie pierwszo-październikowe przedpołudnie w gościnnych progach hotelu 
„Międzyzdroje” zebrali się przewodnicy z Klubu Przewodników PTTK „Na Wyspach”, 
aby świętować  40-lecie powstania Klubu.       

- Srebrną Odznakę  Gryfa Pomorskiego, wrę-
czono Magdalenie Jakubowskiej,  

- Srebrną Honorową Odznaką PTTK, wyróżnio-

no Klub Przewodników PTTK „Na Wyspach” w Mię-
dzyzdrojach,                                                                                                                                  

- Brązową Honorową Odznakę PTTK, wręczono  
Mirosławowi Nieśpelskiemu,                                                                                                                                 

- Odznakę Zasłużony w pracy PTTK wśród 
Młodzieży, wręczono Ewie Marciniak,  

- Odznakę „ Zasłużony Przewodnik PTTK”,  wrę-
czono Dorocie Czuchry i Witoldowi Ukraińskiemu,                                                                                                           

- dyplom ZG PTTK, otrzymali: Wolfgang Abra-
ham i Piotr Nogala. 

Klub został wyróżniony przez Zarząd Oddziału 
PTTK w Międzyzdrojach grawertonem, który 
wręczył przewodnikom obecny na spotkaniu 
prezes Zarządu Oddziału PTTK w Międzyzdrojach  
Jerzy Czerski,  zaś prezes Klubu Adam Jakubowski 
otrzymał pamiątkowy dyplom. 

Po wręczeniu wyróżnień głos zabrała radna 
Województwa Zachodniopomorskiego Izabela 
Grabowska i dyrektor Instytutu Nauk o Morzu 
Uniwersytetu Szczecińskiego prof. Stanisław Mu-
sielak, dziękując za zaproszenie na uroczystość, 
życząc dalszych sukcesów w pracy przewodnickiej 
na następne lata.

Po części oficjalnej,  prelekcję wygłosił prof. 
Stanisław Musielak mówiąc o „Powstaniu i rozwoju 
brzegów morskich Pomorza Zachodniego”. Ko-
lejnym prelegentem był Jan Magda, który mówił 
o „Walorach przyrodniczych Wolińskiego Parku 
Narodowego”.

Wspólnym uroczystym obiadem zakończy-
liśmy obchody jubileuszowe 40-lecia powsta-
nia Klubu Przewodników PTTK „Na Wyspach”  
w Międzyzdrojach. 

Adam Jakubowski 
Prezes Klubu „Na Wyspach”
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AKTUALNOŚCI

Pomysł zorganizowania Uniwersytetu Trze-
ciego Wieku w Międzyzdrojach zrodził się przed 
rokiem. To wtedy przewodniczący Polskiego 
Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów, 
Rejonowego Oddziału w Międzyzdrojach  - Jan 
Modzelewski przedstawił burmistrzowi wolę 
sporej grupy mieszkańców Gminy Międzyzdroje 
by, podobnie jak w innych sąsiednich gminach, 
utworzyć w Międzyzdrojach Uniwersytet Trzecie-
go Wieku. W dniu 26 stycznia 2015 r. w Między-
narodowym Domu Kultury odbyło się spotkanie, 
w którym udział wzięło76 mieszkańców Gminy 
Międzyzdroje. Niespełna miesiąc później odbyło 
się zebranie założycielskie.

Nadmorski Uniwersytet Trzeciego Wieku 
posiada własne logo z symboliką i kolorem nawią-
zującą do międzyzdrojskiego kurortu. Autorem 
logo jest Jerzy Neukampf, który został wybrany 
przez członków założycieli  NUTW na prezesa za-
rządu.  Siedziba NUTW mieści się przy ul. Cichej 2, 
odbywają się tam dyżury  zarządu stowarzyszenia 
i przyjmowane są osoby zainteresowane uczest-
nictwem. Dyżury odbywają się  w środę, czwartek 
i piątek w godzinach 11.00 - 14.00. 

Zgodnie ze statutem członkiem zwyczajnym 
stowarzyszenia może zostać osoba, która ukoń-

czyła 55 lat, złożyła deklarację członkowską, wpła-
ciła 50 złotych wpisowego oraz zobowiązała się 
do wpłaty  składki w wysokości 10zł miesięcznie. 

4 października br. odbyło się I Nadzwyczajne 
Walne Zgromadzenie Członków Zwyczajnych 
NUTW, na którym zatwierdzono przedstawiony 
przez zarząd stowarzyszenia skład Rady Progra-
mowej NUTW. Przewodniczenie radzie przejął 
Stanisław Musielak z Wydz. Nauk o Ziemi Uniwer-
sytetu Szczecińskiego. Członkami  rady zostali: 
Kazimierz Kozłowski, Wojciech Zyska, Tomasz 
Olechwir, Jan Magda, Artur Duszyński. 

Od listopada br. rozpoczną się zajęcia nauki 
języka niemieckiego i angielskiego oraz pod-
stawowej obsługi komputera, tabletu, telefonu 
komórkowego, itp. Ponadto planowany jest raz 

KRÓTKO O HISTORII 

We wrześniu 2006 roku w gminie Międzyz-
droje przygodę z harcerstwem rozpoczęły 
międzyzdrojskie zuchy z 44 Gromady Zuchowej 
„Pracowite Pszczółki”. Założycielką gromady była 
druhna Marlena Salamon. Początkowo swoją 
działalność gromada prowadziła w Lubinie, 
jednak w 2007r. kontynuowała ją w Między-

URODZINY POPRZEZ ZABAWĘ

W dniu 24 września 2016 r. na terenie Domu 
Wczasów Dziecięcych w Międzyzdrojach odbyła 
się urodzinowa uroczystość naszych międzyzdroj-
skich zuchenek i zuchów. 44 Gromada Zuchowa 
obchodziła dziesiąte urodziny! W organizacji 
imprezy, pomogli harcerze z 34 DH „Orlęta” i PDSH 
„Feniksy” z Międzyzdrojów. Dla uczestników 

Inauguracja Nadmorskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku
Po długim okresie urzędowych zmagań 6 października 2016 r. odbyło się w Międzynarodowym Domu Kultury otwarcie 
roku akademickiego Stowarzyszenia o nazwie „Nadmorski Uniwersytet Trzeciego Wieku”(NUTW).

w miesiącu wykład z zakresu prawa spadkowego 
oraz medycyny dotyczącej seniorów. W planach  
stowarzyszenia przewidziane są  też promocje ar-
tystyczne seniorów szczególnie członków NUTW. 
W pierwszej dekadzie grudnia zarząd stowarzysze-
nia planuje zorganizować 2-3 dniową wycieczkę.

Jak podkreśla prezes Zarządu Stowarzyszenia 
Jerzy Neukampf, praca członków zwyczajnych 
w tym także zarządu oraz komisji rewizyjnej na 
rzecz stowarzyszenia jest wykonywana w formie 
wolontariatu i nie jest wynagradzana. Warto 
podkreślić, że żaden ze słuchaczy Uniwersytetu 
Trzeciego Wieku nie może liczyć na formalny doku-
ment ukończenia studiów, gdyż wszelkie tego typu 
stowarzyszenia nie mają prawa do ich wydawania.

Julianna Rogowska

Dziesiąte urodziny 44 Gromady Zuchowej „Pracowite Pszczółki”
ważna, szczególnie dla kilku zuchów. Na początku 
druh Fabian Makiełkowski (przyboczny 44GZ) po-
dziękował wszystkim za przybycie, a druh Przemy-
sław Wiaderski odczytał rozkaz okolicznościowy. 
Następnie, odbyło się przekazanie części zuchów 
w szeregi międzyzdrojskich drużyn harcerskich. 
Przyboczny 44GZ wyznaczył siedmioro zuchów, 
którzy mogli już przejść na kolejny etap swojej 

narodowym Domu Kultury w Międzyzdrojach.  
Od tamtego czasu „Pracowite Pszczółki” uczyły 
się poprzez zuchową zabawę, gry i pląsy nowych 
rzeczy, poznawały różne zawody i harcerskie dzie-
dziny zdobywając dużo sprawności. Uczestniczyły 
w wędrówkach po regionie, biwakach i rajdy tere-
nowych. Wyjeżdżały na kolonie zuchowe m.in. do: 
Szklanej Huty k. Lęborka, Wejherowa, Kosarzysk k. 
Połczyna Zdroju, Pogorzelicy, Machlin i Łukęcina. 
Przez cały okres istnienia 44 GZ, gromadą opieko-
wali się drużynowi:  HO. Marlena Salamon (2006 
- 2009), pwd. Tomasz Rychłowski (2010 - 2013),  
dh. Paulina Szymkiewicz (2014), sam. Aleksandra 
Buczek – Żyła (2015),- HO. Matylda Czuchry (2016).

zuchowych urodzin przygotowali grę pn. „Poke-
moniada”. Po zabawie, na wszystkich uczestników 
urodzin, czekała niespodzianka w formie tortu. 
W tym czasie wręczono też okolicznościowe dy-
plomy oraz chusty. Po krótkiej uroczystości wszy-
scy przenieśli się na plac, gdzie był zorganizowany 
poczęstunek dla uczestników.

WAŻNA CHWILA

Pod koniec imprezy wszyscy goście wraz 
z jubilatami ustawili się w kręgu. Była to krótka 
chwila na podsumowanie dziesięciolecia 44 Gro-
mady Zuchowej „Pracowite Pszczółki”, choć bardzo 

wędrówki. Czworo zuchów: Karolina Janiszewska, 
Amelia Kujda-Rogowska, Anna Raczkowska i Bar-
tosz Pyżyński trafiło do 34DH „Orlęta”, natomiast 
do PDSH „Feniksy” przyszli: Igor Wancisiewicz, 
Patryk Kierepka i Bartosz Sobczak. 

Serdecznie gratulujemy nowym Druhnom 
i Druhom, a także wszystkim Zuchom. Mamy 
nadzieję, że będziecie świetnie się z nami bawić 
przez cały rok harcerski! 

Czuj! Czuwaj!
pwd. Tomasz Rychłowski

ćw. Przemysław Wiaderski 
fot. A. Zygmund
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WYDARZENIA

Armia Krajowa była najsilniejszą i najsprawniej 
zorganizowaną armią podziemną w czasie wojny 
w Europie. Powstała 14 lutego 1942 roku. Po za-
kończeniu wojny żołnierze AK byli prześladowani 
i szykanowani ze strony władz PRL. Wielu z nich zo-
stało skazanych na niesprawiedliwe wyroki, w tym 
także karę śmierci. Młodzi żołnierze żyli i walczyli 
zgodnie z hasłem ,,Bóg. Honor. Ojczyzna.” Jednak 
historia nie była dla nich łaskawa i długie lata 
minęły zanim pokolenia Polaków mogły poznać 
ich prawdziwe losy.  

Członków Armii Krajowej i innych organizacji 
zbrojnych, podporządkowanych w czasie II wojny 
światowej legalnemu Rządowi RP na emigracji,  
które walczyły o odzyskanie niepodległości Pol-
ski, zrzesza Światowy Związek Żołnierzy Armii 
Krajowej. Grupuje również członków organizacji, 
które kontynuowały tę walkę po rozwiązaniu AK, 
a także – jako członków nadzwyczajnych – osoby 
wyznające ideały AK i działające na rzecz ich 
utrwalenia w społeczeństwie polskim.

A zaczęło się od jakże pamiętnej daty - 13 
grudnia 1981 r., gdy kilku akowców podjęło 
decyzję o powołaniu Klubu Kresowych Żołnierzy 
Armii Krajowej w Szczecinie. Na czele Klubu sta-
nął płk Józef Roman, zaś w skład zarządu weszli 
kpr. Roman Kucharski, Jerzy Ossowski i Tadeusz 
Mieczkowski. Pomysłodawcom przyświecała 
idea zintegrowania środowiska żołnierzy AK oraz 
odbudowanie patriotyzmu w społeczeństwie. 

Pierwszy zjazd odbył się w 1982 roku w ma-
lowniczej wsi nad jeziorem Wełtyń. 

Uczestnicy zjazdów promowali koncepcje  
zmierzające do upamiętniania działalności swoich 
brygad i oddziałów poprzez wykonanie tablic, 
epitafiów, kaplic na terenie kościołów  w całej 
Polsce, aby historia Armii Krajowej była znana  
i poznawana. W latach 1982 – 1991 zjazdy odby-
wały się w Wełtyniu i Podgrodziu.

Od 1992 roku na miejsce kolejnych spotkań 
wybrano Międzyzdroje. We wspomnieniach Da-
nuty Szyksznian – Ossowskiej, która kontynuowała 
zjazdy w naszym mieście, Międzyzdroje powitało 
uczestników piękną tęczą. To tu  żołnierze AK 
znaleźli swój drugi dom, swoje Wilno, co często 

Ostatni taki Zjazd…
To już 35 lat spotkań polskich patriotów i bohaterów, dla których Ojczyzna, honor, walka o wolność to nie tylko słowa, a najważniej-
sze wartości. Weterani żołnierze Armii Krajowej spotykają się jesienią w Międzyzdrojach podczas uroczystych Zjazdów Żołnierzy 
Kresowych Armii Krajowej. W tym roku, jak przed laty, powitała ich w naszym mieście barwna tęcza, symbol nadziei dla tych, którzy 
nie lękali się poświęcić życia w obronie kraju i wolności. 

podkreślali, ale też komfortowe warunki w hotelu 
"Slavia". 

Zjazdom towarzyszył zawsze bogaty program: 
konferencje, wykłady naukowe o tematyce histo-
rycznej, spotkania pokoleń, występy zespołów 
muzycznych, tanecznych, wystawy o tematyce 
kresowej i patriotycznej. Kolejne pokolenia 
młodych ludzi miały okazję do udziału w żywych 
lekcjach historii - podczas spotkań pokoleń. Spo-
tkania Kresowych Żołnierzy AK to także wesołe 
biesiady pełne wspomnień i smaków młodości 
– pieczonego jabłuszka i ziemniaczanej babki. 

Na zjazdach nie zabrakło znamienitych gości, 
14 października 2008 roku na galę 26. Zjazdu przy-
był śp.prezydent Lech Kaczyński. Rangę zjazdów 
podnosiła obecność dawnych dowódców AK. 
Podczas zjazdów tradycją stała się celebracja mszy 
św. w kościele pw.Św. Piotra Apostoła w Międzyz-
drojach, z udziałem weteranów, oprawą wojskową 
i pocztami sztandarowymi. 

Żołnierze Armii Krajowej walcząc  podczas II 
wojny światowej nie tylko byli wierni hasłu ,,Bóg. 
Honor. Ojczyzna.” , mają je wypisane w swoich 
sercach. Wielu w nich za swoją działalność zostało 
skazanych na łagry na dalekiej Syberii. Pomimo 
ciężkich i dramatycznych  przeżyć uderza wśród 

uczestników Zjazdów 
ich pogoda ducha, 
radość z każdego 
dnia. Doceniają także 
tych, którzy wspierają 
ich w działaniach na 
rzecz zachowania pa-
mięci o historii Armii 
Krajowej.

W dniu 16 marca 
2015 roku na wniosek 
środowiska żołnierzy 
AK Burmistrz Mię-
dzyzdrojów Leszek 
Dorosz i Sekretarz 
Gminy Henryk Nogala 
za wieloletnie wspie-
ranie i pomoc przy 
organizacji Zjazdów 
otrzymali medale Pro 
Patria – dla Ojczyzny. 

Podczas  zjazdu w 2015 roku świętowano 90. 
urodziny wieloletniej organizatorki zjazdów AK, 
major Danuty Szyksznian – Ossowskiej, od 2009 
roku  Honorowej Obywatelki Międzyzdrojów. 
Przed jubileuszowym Zjazdem Danuta Szyksz-
nian – Ossowska otrzymała Krzyż Oficerski Orderu 
Odrodzenia Polski. To ona przez lata była duszą 
Zjazdów, dzięki jej zaangażowaniu, wielkiemu 
poświęceniu organizowano kolejne spotkania. 

Marzeniem wielu kresowiaków było, aby 
w Międzyzdrojach pojawił się symbol, który 
nieodłącznie kojarzy się z Wilnem – trzy krzyże 
na górze Trzykrzyskiej. I marzenie to zostało 
spełnione. Ze środków finansowych gminy Mię-
dzyzdroje Rajmund i Marcin Bąkowscy z Pracowni 
Ślusarsko – Kowalskiej z Mierzyna– wzorując się 
na wileńskich  krzyżach autorstwa Antoniego 
Wiwulskiego, wykonali pomnik, który stanął 
na przykościelnym placu. Odsłonięcia dokonali 
burmistrz Międzyzdrojów Leszek Dorosz i Danuta 
Szyksznian - Ossowska. Uroczystość uświetniły 
występy zespołu muzycznego ,,Krąg” ze Szczeci-
na oraz ,,Faustyna” z Równego na Ukrainie. Przy 
dźwiękach trąbki kwiaty przy pomniku  złożyły 
liczne delegacje. Na pamiątkowej tablicy widnieją 
słowa:
,,Kresowym Żołnierzom Armii Krajowej,
którzy, rozrzuceni po świecie, 
w Międzyzdrojach znaleźli swoją Małą Ojczyznę.
Wśród grona przyjaciół, w okruchach wspomnień 
pozostali wierni młodzieńczym ideałom obrońców 
Ziem Kresowych i kresowym korzeniom.”

Podczas uroczystej gali w Międzynarodowym 
Domu Kultury nie zabrakło wileńskiego pachną-
cego chleba, którym poczęstowano uczestników. 

Choć XXXV Jubileuszowy Zjazd Żołnierzy Kre-
sowych Armii Krajowej w Międzyzdrojach został 
nazwany ostatnim, i choć kurczy się gromada 
kresowiaków odchodzących na wieczną wartę, 
w sercach wielu jest nadzieja niczym kolorowa 
tęcza, że  znajdą się osoby i instytucje, które 
zaangażują się w dzieło pielęgnowania pamięci 
o niezłomnych kresowych żołnierzach, którzy 
kształtowali historię Polski. 

Na podstawie materiałów od organizatorów
Joanna Ścigała

Referat Promocji i Współpracy z Zagranicą 
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Z PRAC  RADY  MIEJSKIEJ

Uchwała Nr XXV/231/16
w sprawie powołania doraźnej komisji Rady Miej-
skiej ds. zagospodarowania terenu przy molo

Powołuje się doraźną Komisję Rady Miejskiej 
ds. zagospodarowania terenu przy molo,  skła-
dającą się z 7 radnych. Do zadań Komisji należy 
opracowanie koncepcji pod kątem wydanych 
warunków zabudowy na części dz. Nr. 255, obręb 
20,  ustalenie warunków umów dzierżaw oraz 
zapoznanie się z kosztami inwestycji. Komisja 
zobowiązana jest zakończyć prace do 31.01. 
2017 r., przedkładając na najbliższej sesji Rady 
Miejskiej sprawozdanie ze swojej pracy oraz 
wypracowane stanowisko. Ustala się następujący 
skład Komisji: Mateusz Bobek, Iwona Czyż, Ka-
tarzyna Natkańska, Janusz Piłat, Józef Bogusław 
Sutyła, Krzysztof Szlaski, Ewa Trott.

Na Przewodniczącego Komisji  powołuje się 
Mateusza Bobka.

Uchwała Nr XXV/232/16
w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie na 
rok 2016

W niniejszej uchwale proponuje się zwiększe-
nie dochodów i wydatków  na kwotę  73 160 zł. 
Dochody zwiększa się o kwotę 73 160 zł (dochody 
bieżące). Wydatki zwiększa się o kwotę  98 910 zł 
(wydatki bieżące 80 460 zł, wydatki majątkowe 18 
450 zł) i zmniejsza się o kwotę 25 750 zł (wydatki 
bieżące 19 750 zł, wydatki majątkowe 6 000 zł). 

Zmiany polegają między innymi na:
1/ zwiększeniu dochodu z tytułu wpływów 

z opłaty targowej na kwotę 73 160 zł oraz zwięk-
szeniu wydatku na wypłatę prowizji za pobór 
opłaty targowej w kwocie 42 500 zł,  

2/ zwiększeniu wydatku na zakup usług 
obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opi-
nii – gospodarka nieruchomościami w kwocie 
18 210 zł,

3/ zwiększeniu wydatku na mycie i konserwa-
cję fontann na promenadzie w kwocie 12 000 zł,

4/ zwiększeniu wydatku na kwotę 6 000 zł na 
zamontowanie dodatkowych opraw oświetle-
niowych przy ul. Nadbrzeżnej w m.Wicko, który 
sfinansowany będzie ze zmniejszenia wydatku  
na zadanie „Urządzenie placu zabaw” na tę samą 
kwotę (sołectwo Wicko),

5/ zwiększeniu wydatku na  kwotę  18 450 zł na 
zadanie „Zagospodarowanie terenu w granicach 
działki nr 227 przy ul. Zdrojowej”, 

6/ zmniejszeniu wydatków w łącznej kwocie 
18 000 zł na realizację zadań w obszarze wspie-
rania rodziny i systemu pieczy zastępczej (Gmina 
uzyskała dotację na ten cel z Zachodniopomor-
skiego Urzędu Wojewódzkiego, w związku z tym 
zabezpieczone na początku roku środki własne 
nie zostaną wykorzystane),

7/ zwiększeniu wydatku na kwotę 1750 zł na 
remont pomieszczeń w budynku „Wiklina”, który 
sfinansowany będzie ze zmniejszenia wydatku 
na zakup materiałów i wyposażenia –budynek 
„Wiklina” na tę samą kwotę (sołectwo Wapnica).

Uchwała Nr XXV/233/16
w sprawie zmiany uchwały Nr VII/159/15  Rady 
Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia  17 grudnia 
2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy 
Międzyzdroje na 2016 rok

W niniejszej uchwale zmienia się treść za-
łącznika nr 10 „Wydatki jednostek pomocniczych 

w ramach budżetu Gminy Międzyzdroje w 2016 
r.” w związku ze zmianami w uchwale w sprawie 
zmian w budżecie na rok 2016.  

Uchwała Nr XXV/234/16
w sprawie zmiany uchwały Nr IV/23/11 Rady 
Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 4 stycznia 2011 
roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy 
finansowej Gminy Międzyzdroje na lata 2016-2035

Zmianie ulega  treść załączników, w ślad za 
zmianami powyższej uchwały. 

 
Uchwała Nr XXV/235/16

w sprawie określenia wysokości stawek podatku 
od nieruchomości

Określa się stawki podatku od nieruchomości 
obowiązujące na terenie Gminy  Międzyzdroje:

1. od gruntów:
1) związanych z prowadzeniem działalności 

gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifiko-
wania w ewidencji gruntów i budynków – od 1 m² 
powierzchni 0,88 zł, w tym zajętych na prowadze-
nie działalności z zakresu kultury fizycznej 0,30 zł,

2) pod wodami powierzchniowymi stojącymi 
lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior 
i zbiorników sztucznych – od 1 ha powierzchni 
4,51 zł,       

3) pozostałych, w tym zajętych na prowadze-
nie odpłatnej statutowej działalności pożytku      
publicznego przez organizacje pożytku publicz-
nego  - od 1 m² powierzchni 

a)   położonych na terenach  wiejskich 0,37 zł,    
b)   położonych w Międzyzdrojach przy uli-

cach: Bohaterów Warszawy, Promenada Gwiazd, 
Campingowa, Turystyczna, Ludowa, Pomorska, 
Romualda Traugutta, Tadeusza Kościuszki, Ksią-
żąt Pomorskich, Tysiąclecia Państwa Polskiego,  
Parkowa, Ignacego Krasickiego, Światowida, 
Zwycięstwa, Krótka, Zdrojowa, Morska, Mikołaja 
Kopernika, Adama Mickiewicza, Rybacka, Gryfa 
Pomorskiego, Plażowa, Poprzeczna, Spokojna, Ci-
cha, Wczasowa, Wesoła, Dąbrówki, Plac Neptuna, 
odcinek ulicy Niepodległości od ul. Zwycięstwa do 
skrzyżowania z ul. Marii Dąbrowskiej, Nowomy-
śliwska, Mieszka I-go, Myśliwska, Sportowa, Aleja 
Róż, Polna, Orla, Komunalna 0,45 zł,                   

c)   położonych na pozostałych terenach Gminy 
Międzyzdroje 0,42 zł,

4)niezabudowanych objętych obszarem 
rewitalizacji, o którym mowa w ustawie z dnia 
9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. poz. 
1777), i położonych na terenach, dla których 
miejscowy plan zagospodarowania przestrzen-
nego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę 
mieszkaniową, usługową albo zabudowę o prze-
znaczeniu mieszanym obejmującym wyłącznie te 
rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wejścia w życie 
tego planu w odniesieniu do tych gruntów upłynął 
okres 4 lat, a w tym czasie nie zakończono budowy 
zgodnie z przepisami prawa budowlanego - od 1 
m2 powierzchn 2,98 zł. 

2.  od budynków lub ich części:
1) mieszkalnych – od 1 m² powierzchni użyt-

kowej 0,73 zł,                           
2) związanych z prowadzeniem działalności 

gospodarczej  oraz od części budynków miesz-
kalnych  zajętych na prowadzenia działalności 
gospodarczej  - od 1 m² powierzchni użytkowej                      

a) położonych  na terenach wiejskich 21,00 zł, 
b) położonych w Międzyzdrojach przy uli-

cach: Bohaterów Warszawy, Promenada Gwiazd, 
Campingowa, Turystyczna, Ludowa, Pomorska, 
Romualda Traugutta, Tadeusza Kościuszki, Ksią-
żąt Pomorskich, Tysiąclecia Państwa Polskiego, 
Parkowa, Ignacego Krasickiego, Światowida, 
Zwycięstwa, Krótka, Zdrojowa, Morska, Mikołaja 
Kopernika, Adama Mickiewicza, Rybacka, Gryfa 
Pomorskiego, Plażowa , Poprzeczna, Spokojna, Ci-
cha, Wczasowa, Wesoła, Dąbrówki, Plac Neptuna, 
odcinek ulicy Niepodległości od ul. Zwycięstwa do 
skrzyżowania z ul. Marii Dąbrowskiej,  Nowomy-
śliwska, Mieszka I-go, Myśliwska, Sportowa, Aleja 
Róż, Polna, Orla, Komunalna 22,66 zł,

c)   położonych na pozostałych terenach Gminy 
Międzyzdroje 22,00 zł,      

3) zajętych na prowadzenie działalności go-
spodarczej  w zakresie obrotu kwalifikowanym 
materiałem siewnym – od 1 m² powierzchni 
użytkowej 10,59 zł,                                                                         

4) związanych z udzielaniem świadczeń zdro-
wotnych w rozumieniu przepisów o działalności 
leczniczej, zajętych przez podmioty udzielających 
tych świadczeń - od 1 m² powierzchni użytkowej                                                                                           
4,61 zł,   

5) od pozostałych, w tym zajętych na pro-
wadzenie odpłatnej statutowej działalności 
pożytku publicznego przez organizacje pożytku  
publicznego – od 1 m² powierzchni użytkowej                                                                                          
7,62 zł,   

3. Ustala się stawkę podatku od nieruchomości 
od budowli: 

1) zajętych na prowadzenie działalności z za-
kresu kultury fizycznej, w tym części nawodnej 
molo  0,1 %  ich wartości,

2) zajętych na prowadzenie pozostałej działal-
ności  2 % ich wartości.     

§ 2.1. Wpłaty podatku od nieruchomości 
można dokonywać bezpośrednio na konto Gmi-
ny Międzyzdroje lub w kasie Urzędu Miejskiego 
w Międzyzdrojach. 

2. Pobór podatku od nieruchomości może 
odbywać się również na terenach wiejskich od 
osób  fizycznych w drodze inkasa.

3. Ustala się, że inkasentami są sołtysi.
4. Wysokość wynagrodzenia za inkaso ustala 

się w wysokości 10 % kwoty pobranego podatku. 

Uchwała nr XXV/236/16
w sprawie przyznania dotacji na prace konserwa-
torskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy 
zabytku wpisanym do rejestru zabytków

Na wniosek p. Eleni Zacharopulu zgodnie 
z zabezpieczonymi w budżecie gminy na 2016 rok 
środkami finansowymi w par. 921-92120-6570-
01 na ochronę zabytków na dotacje celowe na 
dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów 
zabytkowych, przyznane środki zgodnie z przedsta-
wionym kosztorysem i decyzją Zachodniopomor-
skiego Konserwatora Zabytków w Szczecinie po-
kryją remont zniszczonych schodów zewnętrznych 
prowadzących do budynku oraz remont balkonu. 

Uchwała Nr XXV/237/16
w sprawie upoważnienia Burmistrza Międzyz-
drojów do złożenia wniosku o dofinansowanie 
do Programu Operacyjnego Infrastruktura i Śro-
dowisko 2014-2020 oraz przyjęcia do realizacji 
przedsięwzięcia pn. „Zagospodarowanie terenów 
zieleni w Międzyzdrojach”

Inwestycja p.n. „Zagospodarowanie terenów 
zieleni w Międzyzdrojach” planowana do przepro-

Uchwały Rady Miejskiej
Rada Miejska obradując podczas XXV Sesji w dniu 29.09.2016 r. podjęła następujące uchwały:
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Z PRAC  RADY  MIEJSKIEJ

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 godziny 12.00 – 13.00, 

pok. Nr 14 Urząd Miejski

e-mail: mateusz_bobek@miedzyzdroje.pl

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

02.11.2016 r. - Janusz PIŁAT

09.11.2016 r. - Krzysztof SZLASKI

16.11.2016 r. - Filip SZYSZKOWSKI

23.11.2016 r. - Ewa TROTT

30.11.2016 r. - Jan WĘGLORZ

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.

PLAN DYŻURÓW RADNYCH RADY 
MIEJSKIEJ 

W MIĘDZYZDROJACH

wadzenia przez Gminę Międzyzdroje przy współ-
finansowaniu ze środków pozabudżetowych, wy-
maga upoważnienia Burmistrza Międzyzdrojów  
przez Radę Miejską w Międzyzdrojach do złożenia 
wniosku o dofinansowanie.

Uchwała Nr XXV/238/16
w  sprawie uzgodnienia wykonania prac na potrze-
by  ochrony przyrody przy pomnikach przyrody

Zgodnie z art. 45 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 16 
kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody  w stosunku 
do uznanych pomników przyrody mogą być 
wprowadzone m.in. następujące zakazy: niszcze-
nia, uszkadzania lub przekształcania obiektu lub 
obszaru. W myśl ust.  2  ww. artykułu  zakazy te nie 
dotyczą m.in. prac wykonywanych na potrzeby 
ochrony przyrody po uzgodnieniu z organem 
ustanawiającym daną formę ochrony przyrody.

W tym przypadku, organem ustanawiającym 
ww. drzewa pomnikami przyrody jest Rada Miej-
ska w Międzyzdrojach.

Wiśnie ptasie „Rybitwy”, zostały  uznane po-
mnikami przyrody  Uchwałą Nr XV/144/03 Rady 
Miejskiej  z dnia 29 grudnia 2003r. w sprawie 
wprowadzenia indywidualnej ochrony przyrody 
w drodze uznania za pomnik przyrody, zmie-
nionej  Uchwałą Nr LVII/559/14 Rady Miejskiej 
w Międzyzdrojach  z dnia 28 sierpnia 2014r. 
w sprawie zmiany Uchwały Nr XV/144/03 Rady 
Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 29 grudnia 
2003r. w sprawie wprowadzenia indywidualnej 
ochrony przyrody w drodze uznania za pomnik 
przyrody.  Zgodnie z § 2 uchwały  w stosunku do 
powyższych pomników przyrody  wprowadzony 
został  zakaz niszczenia, uszkadzania lub prze-
kształcania  obiektu.

W dniu 26 sierpnia 2016r. do Urzędu wpłynął 
wniosek „PRIMA II” Sp. z o.o. z załączonym Pro-
gramem gospodarki drzewostanem na terenie 
działki nr 74/2, obr. 20, zawierającym  wykaz i opis 
niezbędnych prac pielęgnacyjno-urządzeniowych 
w koronach oraz przy zabezpieczeniu systemu 
korzeniowego  pomnikowych drzew.

Zaplanowane prace mają na celu wyelimino-
wanie  potencjalnego  zagrożenia bezpieczeństwa 
ludzi lub mienia, w związku z planowaną przez 
Spółkę budową obiektu hotelowo-usługowego 
w sąsiedztwie pomnikowych drzew.

Uchwała Nr  XXV/239/2016
w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od 
obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy 
dzierżawy

Prima II Spółki z o.o. – dzierżawca terenu poło-
żonego przy ulicy Bohaterów Warszawy, stanowią-
cego część działki nr 74/2 o powierzchni 2.836 m², 
zwrócił się do gminy o zmianę terenu będącego 
przedmiotem trwającej umowy w ten sposób, 
że Spółka zrezygnuje z dzierżawy części terenu 
o powierzchni 241 m² objętego umową, a usytu-
owanego wzdłuż pasa drogowego, przewidywa-
nego na poszerzenie ciągów komunikacyjnych. 
Jednocześnie spółka wnioskuje o powiększenie 
terenu dzierżawionego o część ww. działki nr 74/2 
usytuowanego po zachodniej stronie przedmiotu 
dzierżawy, o analogicznej powierzchni 241 m².

Wnioskodawca zainteresowany jest zacho-
waniem dotychczasowej łącznej powierzchni 
dzierżawionego terenu, wynoszącej 2.836 m², 
która umożliwi mu realizację na dzierżawionym 
terenie odpowiedniej ilości miejsc parkingowych 
w garażu podziemnym, niezbędnej dla obsługi 
planowanego obiektu.

Proponuje się podjęcie uchwały w sprawie 
odstąpienie od obowiązku przetargowego 
trybu zawarcia umowy dzierżawy ww. terenu 
o powierzchni 241 m² na okres do 31 sierpnia  
2041 r., tj. zgodny z terminem trwania obowiązu-
jącej umowy dzierżawy w celu realizacji przedsię-
wzięcia wynikającego z zawartej umowy.

Uchwała Nr  XXV/240/2016
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy 
dzierżawy

W związku z wnioskiem dotychczasowego 
dzierżawcy, zainteresowanego zawarciem kolejnej 
umowy dzierżawy terenu przy zejściu na plażę, 
stanowiącego część działki nr 74/2 o powierzchni 
321 m², zabudowanej obiektem stanowiącym wła-
sność dotychczasowego dzierżawcy, proponuje 
się podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody 
na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy ww. terenu 
z przeznaczeniem na prowadzenie działalności 
gastronomicznej na okres do30 września 2017 r.

Uchwała Nr  XXV/241/2016
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy 
dzierżawy

W związku z wnioskiem dotychczasowego 
dzierżawcy, zainteresowanego zawarciem kolejnej 
umowy dzierżawy terenu przy zejściu na plażę, 
stanowiącego część działki nr 74/2 o powierzch-
ni 82,50 m², proponuje się podjęcie uchwały 
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej 
umowy dzierżawy ww. terenu z przeznaczeniem 
na prowadzenie działalności gastronomicznej na 
okres do 30 września 2017 r.

Uchwała Nr  XXV/242/16
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieru-
chomości

Proponuje się przeznaczyć do sprzedaży w try-
bie przetargu nieograniczonego nabyty od Spółki 
„Międzyzdrojski Rynek”  Sp. z o.o. lokal użytkowy 
nr 102 o powierzchni 55,80 m².

Przedmiotowy lokal był przedmiotem umowy 
najmu zawartej na okres do 31 sierpnia 2016 r.

Uchwała Nr XXV/243/16
w sprawie  skargi J.Z. na bezczynność Burmistrza 
Międzyzdrojów

Odpowiedź burmistrza została p. J. Z. udzielo-
na pismem, które wnioskodawca otrzymał w dniu 
20 czerwca 2016 r.

W skardze z dnia 20 czerwca 2016 r. p. J. Z. 
zarzucił, że burmistrz Międzyzdrojów nie wszczął 
postępowania administracyjnego na podstawie 
wniosku z dnia 23 maja 2016 r., lecz potraktował 
ten wniosek jako pismo informacyjne.

Po analizie dokumentów dotyczących spra-
wy, a także po wysłuchaniu wyjaśnień zastępcy 
burmistrza p. Katarzyny Kutereby-Gniteckiej oraz 
pracownika Urzędu Miejskiego w Międzyzdrojach 
odpowiedzialnego za sprawę – p. Antoniego 
Łozowskiego, a także wyjaśnień p. J. Z., Komisja 
Rewizyjna uznała skargę z dnia 20 czerwca  
2016 r. za bezzasadną.

Wskazać należy, że pismo z dnia 23 maja  
2016 r. zostało prawidłowo potraktowane jako 
wniosek do organu administracji publicznej, zło-
żony w trybie art. 241 k.p.a. Brak było natomiast 
obowiązku wszczęcia przez burmistrza postę-
powania administracyjnego w przedmiotowej 
sprawie, bowiem wniosek p. J. Z. nie dotyczył 
postępowania administracyjnego rozstrzyga-

nego w formie decyzji administracyjnej, którego 
wnioskodawca mógłby być stroną. W tym stanie 
rzeczy burmistrz zasadnie udzielił wniosko-
dawcy odpowiedzi o sposobie załatwienia 
wniosku na podstawie art. 244 k.p.a. Udzielenie 
odpowiedzi nastąpiło ponadto w terminie prze-
widzianym przepisem art. 237 § 1 k.p.a. w zw. 
z art. 244 § 1 k.p.a. Powyższe stanowisko zostało 
przyjęte przez Komisję Rewizyjną 4 głosami za 
przyjęciem. 

Jan Magda
Przewodniczący Rady Miejskiej
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AKTUALNOŚCI

Z roku na rok takich miejsc 
przybywa. Nie dzieje się to samo 
- to dzięki pracownikom Zakładu 
Ochrony Środowiska, którzy co-
dziennie od wczesnych godzin 
porannych porządkują, podlewają, 
dbają o zieleń. Bez tych prac i na-
kładów finansowych nie byłoby 
takich efektów. 

W tym roku przy ul. Norwida 
powstała kolejna zielona zupełnie 
wyjątkowa przystań – bylinowy 
ogród. Bo nie jest to kolejna upo-
rządkowana, poprzycinana równo 
rabatka. Dzięki wielu gatunkom, 
które  tworzą nietypową przepiękną 
łąkę, m.in.: jeżówka, przetacznik 
kłosowy, krwawnik „Red Beauty”, 
kłosowiec, pysznogłówka dwoista, 
złocień czerwony, werbena pata-
gońska i inne, nad ogrodem unosiły 
się w okresie letnim barwne motyle 
i pszczoły. 

Bo głównym założeniem, jakie 
przyświecało pomysłodawczyni 
Anidzie Kostrzewie przy projekto-
waniu ogrodu, było wpisanie się 
w ogólnoświatową akcję ratowania 
pszczół, które zaczęły wymierać 
na wielką skalę nie tylko w Polsce, 

PAMIĘTAJMY O OGRODACH
Wśród wielu atrakcji Międzyzdrojów ogromnym zainteresowaniem i uznaniem cieszy się międzyzdrojska zieleń. Kwietne rzeźby - 
Paw Tolek, motyl Emanuel, biedronka, ukwiecone skweryi rabaty,ogród angielski, Park Chopina budzą zainteresowanie i zachwyt 
odwiedzających nasze miasto, to przy nich turyści robią sobie pamiątkowe zdjęcia. 

ale i na świecie. Najpoważniejszą 
konsekwencją tego zjawiska jest 
ograniczenie zapylania kwiatów, 
a co za tym idzie - załamanie pro-
dukcji warzyw, owoców i zboża. 
Bez pszczół nie ma życia, więc poza 

urokliwym miejscem w centrum 
miasta powstało miejsce pożytecz-
ne i potrzebne tym wymierającym 
owadom. 

Jak wszystko co nowe, bylinowy 
ogród zyskał na początku swoich 
miłośników i przeciwników. I tak 
zwolennicy zatrzymywali się, robili 
zdjęcia, przyglądali zachwyceni, ko-

mentowali. A krytykujących może 
przekona  to, że podczas Między-
narodowych Targów Ogrodniczych 
,,Zieleń to Życie”, które odbywały się 
w dniach 1-3 września 2016 roku 
w Warszawie na EXPO XXI, mię-

dzyzdrojski bylinowy ogród znalazł 
uznanie w oczach fachowców 
z branży ogrodniczej. W tym roku 
podczas targów zaprezentowało 
się 300 wystawców roślin z kraju i ze 
świata. Targi to przede wszystkim 
szkolenia dotyczące tematów zwią-
zanych z zielenią miejską, ochroną 
drzew oraz poznawaniem nowych 

preparatów do walki z chorobami, 
szkodnikami roślin, których nie  
brakuje podczas sezonu ich we-
getacji. 

 Wiele pozytywnych opinii  
p. Anida Kostrzewa usłyszała od 
osób, które na co dzień zajmują się 
tą wymagającą dziedziną, jaką jest 
ogrodnictwo. Wyrażali oni swoje 
uznanie dla bylinowego ogrodu. 
To zainteresowanie przyciągnęło 
także media i zaowocowało nagra-
niem materiału przez Telewizję TVS 
„Ogród od A do Z”, w którym został 
pokazany ogród i Międzyzdroje  
w kwiatach. Jest to ciekawa i je-
dyna w swoim rodzaju promocja  
naszego miasta w Polsce i poza jej 
granicami. 

Bo któż może pozostać obojęt-
nym na piękno i różnorodność przy-
rody, która daje nam wyciszenie, 
radość, wytchnienie w codziennym 
pośpiechu. Lato za nami, bylinowy 
ogród zmienił swoje oblicze, aby 
już wiosną obudzić się do życia 
wszystkimi kolorami. 

Joanna Ścigała
Referat Promocji i Współpracy 

z Zagranicą 

Leszek Herman od lat intereso-
wał się historią Szczecina, tajem-
nicami architektonicznymi oraz 
historią sztuki. Autor od ponad 20 
lat jest  architektem, razem z bratem 
prowadzi pracownię architekto-
niczną. 

Pomysł na napisanie książki po-
wstał już dawno. Pisał ją około dwóch 
lat. W „Sedinum” pokazuje piękny  
i ciekawy Szczecin. Pisanie o Szcze-
cinie, jego ciekawostkach i legen-
dach miało  być jedynie uzupełnie-
niem do  portalu internetowego 
„KochamSzczecin.pl” prowadzone-
go przez jego koleżankę. Podczas 
spotkania nasz gość zdradził, że 
znajdująca się na okładce „Sedi-
num” twarz to Sydonia von Borck, 
pomorska szlachcianka z XVI wieku 
oskarżona o czary, która rzuciła 
klątwę na ród Gryfitów i została stra-
cona przez ścięcie mieczem. Książka 
Leszka Hermana przyczyniła się 
do ogromnej promocji Szczecina 
i okolic. 

Nasz gość opowiadał również  

Fascynujący Szczecin 
oczami Leszka Hermana
21 października 2016 r. w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Mię-
dzyzdrojach odbyło się spotkanie autorskie z Leszkiem Hermanem, 
autorem książki pt. „Sedinum”. Tytuł książki nawiązuje do łacińskiej 
nazwy Szczecina z XVI wieku. 

o pracy nad konserwacją zabyt-
ków, o zrealizowanych projektach  
m. in. w kościele w Jarszewie nieopo-
dal Kamienia Pomorskiego, pałacu  
w Przelewicach, w „Starej Rzeźni” 
na Łasztowi. Uważa, że odrestau-
rowywanie powinno odbywać się  
„w duchu tego, co już było”.

Na Pomorzu istnieje wiele 
ciekawostek architektonicznych, 
które Leszek Herman odkrywa 
i dzieli się nimi. Warto wspomnieć  
o Zamku Książąt Pomorskich, gdzie, 
według teorii poznańskiego profe-
sora, w krypcie jest fragment starej 
wieży, o obrazach w kościele w Ma-
rianowie, czy o usytuowaniu ścieżek 
na Cmentarzu Centralnym w Szczeci-
nie  w kształcie skarabeusza. Leszek 
Herman uważa, że historią Pomorza 
należy zająć się w sposób komercyj-
ny. Jest to jedyny sposób, by ją ocalić. 

W listopadzie zostanie wydana 
kolejna książka Leszka Hermana. 
Tym razem akcja będzie związana  
z Morzem Bałtyckim.

Bibliotekarze
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Krzysztof Kowalewski to znakomity aktor 
filmowy i teatralny. Znany jest z takich filmów 
jak: „Nie ma róży bez ognia”, „ Co mi zrobisz jak 
mnie złapiesz”, czy „Brunet wieczorową porą”. 
Grał także w wielu filmach dla młodzieży m.in.: 
„Awantura o Basię”, „Stawiam na 
Tolka Banana”. Wystąpił w serialach 
telewizyjnych, tj.: „Rodzina Le-
śniewskich”, „Janka”, „Buła i spóła” 
czy „Daleko od noszy”. Oczywiście 
nikt nie zapomniał jego wielkiej 
roli w słuchowisku „Kocham pana, 
panie Sułku”, które było emitowa-
ne na antenie Programu Trzeciego 
Polskiego Radia. Od ponad trzy-
dziestu lat jest związany z Teatrem 
Współczesnym w Warszawie.

Juliusz Ćwieluch jest absol-
wentem filmoznawstwa Uniwer-
sytetu Jagiellońskiego. Pracował 
w redakcji „Gazety Wyborczej”. 
Obecnie jest dziennikarzem tygo-
dnika „Polityka”. Oboje są autorami 
książki będącej wywiadem-rzeką 
z Krzysztofem Kowalewskim. 

Książka „Taka zabawna historia” 
powstawała u aktora w domu. Na 
początku był to tylko krótki wywiad do tygodnika 
„Polityka”. Artykuł  był na tyle ciekawy, że wydawca 
poprosił o więcej tekstu i powstała z tego niesa-
mowita książka. 

Krzysztof Kowalewski nie ukrywał, że miał bar-
dzo trudne dzieciństwo. Nie ominął go strach, głód, 
a niezapomniane, makabryczne obrazy wojny 
nadal ma przed oczami. Pomimo całego bagażu 
doświadczeń, jest bardzo pogodnym człowiekiem 
i często się uśmiecha. Jak sam przyznał, pogodna 
natura człowieka potrafi odsunąć złe myśli. 

„Życie to tragikomedia” 
czyli Krzysztof Kowalewski w rozmowie z Juliuszem Ćwieluchem
14 października br. Miejska Biblioteka Publiczna w Międzyzdrojach zorganizowała spotkanie z wybitnym aktorem Krzysztofem Kowalewskim. 
Wieczór autorski został poświęcony książce pt. „Taka zabawna historia”, której autorem jest Krzysztof  Kowalewski oraz Juliusz Ćwieluch.

Aktor wspominał swoich rodziców, zwłaszcza 
matkę. Ojca Cypriana, który był wojskowym i trafił 
do sowieckiej niewoli, nie pamięta. Matka chciała 
studiować prawo, ale ze względu na to, że była 
Żydówką uniemożliwiono jej to. Została aktorką 

i przyjęła pseudonim Czahurska. Krzysztof Ko-
walewski o swoim pochodzeniu dowiedział się  
w wieku 9 lat tuż przed pogromem kieleckim 
w 1946 r. Aktor opowiedział również, że matka 
chorowała na stwardnienie rozsiane i nieraz 
miała z tego powodu załamania nerwowe i próbę 
samobójczą. W tamtych czasach nie było jeszcze 
leków hamujących rozwój choroby i trzeba było 
patrzeć, jak człowiek szybko staje się niedołężny. 
To był trudny czas dla Kowalewskiego.  

Aktor opowiedział także o swojej pracy na 

planie. Przytaczał wiele zabawnych anegdot. 
Wspominał wielkie nazwiska, takie jak: Aleksander 
Bardini, Jerzy Krasowski, Janusz Gajos, Jerzy Do-
browolski, Jerzy Trela, Jerzy Hoffman czy Edward 
Dziewoński. Nasz gość stwierdził, że przełomowym 

momentem w jego karierze 
była rola u Stanisława Barei 
w filmie „Brunet wieczorową 
porą” oraz kreacja Rocha 
Kowalskiego w „Potopie”.

Krzysztof Kowalewski 
bardzo ceni sobie pracę 
w teatrze. Opowiedział przy-
byłym gościom o różnych 
psikusach, jakie robił swoim 
kolegom aktorom dla rozła-
dowania atmosfery. Kiedyś 
założył sobie miednicę na 
głowę, przykrył się obrusem 
udając stolik na scenie i łapał 
kolegów po fachu za nogi.

 Aktor przyznał, że dzi-
siejszy kabaret nie dorów-
nuje temu, w którym on 
kiedyś występował. Przede 
wszystkim teksty były o wie-
le śmieszniejsze, bo literac-

kie. Pisali je m.in. Agnieszka Osiecka, Jonasz Kofta, 
Stanisław Tym. 

Po zakończeniu rozmowy fani kunsztu ak-
torskiego Krzysztofa Kowalewskiego ustawili się  
w kolejce po autografy i pamiątkowe zdjęcia. 

Spotkanie obyło się w ramach Festiwalu 
Czytania  „Odkrywcy Wyobraźni” i Dyskusyjnego 
Klubu Książki. Zapraszamy do lektury książki 
„Taka zabawna historia”, którą można wypożyczyć 
w naszej bibliotece. 

Bibliotekarze

PONIEDZIAŁEK
12.30 - 17.00  Nauka gry na pianinie, zajęcia 
 wokalne - p. Inna Żołudiewa, 
 sala nr 6A
15.00 - 17.00  Zajęcia kabaretowe - p. Dorota 
 Sielewicz, sala nr 9 
16.00 - 18.00  Zespół Bryza - sala nr 51 
16.15 - 17.00 Taniec towarzyski - sala 
 pomarańczowa 
18.00 - 20.00  Zespół Fale - sala nr 6A 
19.00 – 20.30 Joga – sala pomarańczowa

WTOREK
12.00 - 17.00  Nauka gry na pianinie, zajęcia 
 wokalne - p. Inna Żołudiewa, 
 sala nr 6A 
15.00 - 17.00  Zajęcia kabaretowe - p. Dorota 
 Sielewicz, sala pomarańczowa 
16.00 - 18.00  Zajęcia teatralne - p. Ewa 
 Sobolewska-Kaśkosz
16.00 - 18.00  Stowarzyszenie Osób Niepełno-
 sprawnych RADOŚĆ, sala nr 53 
17.15 - 18.00  Taniec nowoczesny - grupa młodsza 

MIĘDZYNARODOWY DOM KULTURY W MIĘDZYZDROJACH 
ZAPRASZA NA ZAJĘCIA:
 5 - 7 lat - sala pomarańczowa  
18.00 - 18.45  Taniec nowoczesny - grupa starsza - 
 sala pomarańczowa  
18.15 - 20.15  Pracownia Rękodzieła Artystycznego 
 (od 13.09.2016 ) p. Anna Piecyk 
 oraz p. Monika Jakubowska, 
 sala nr 51 

ŚRODA
12.00 - 17.00  Nauka gry na pianinie, zajęcia 
 wokalne - p. Inna Żołudiewa, 
 sala nr 6A 
16.00 - 18.00  Stowarzyszenie Osób 
 Niepełnosprawnych RADOŚĆ, 
 sala nr 53 
15.00 - 16.30  Zajęcia plastyczne, p. Anna 
 Mackiewicz, sala nr 51 
17.30 - 19.00 Joga – sala pomarańczowa

CZWARTEK
10.00 - 12.00  Spotkanie kombatantów, sala nr 53 
12.00 - 17.00  Nauka gry na pianinie, zajęcia 
 wokalne - p. Inna Żołudiewa, 
 sala nr 6A 

15.00 - 17.00  Zajęcia kabaretowe - p. Dorota 
 Sielewicz, sala pomarańczowa 
16.00 - 17.00  Zajęcia plastyczne KREATYWNE 
 RĄCZKI - p. Aleksandra Głod  
 sala nr 9
16.00 - 18.00  Zespół Bryza - sala nr 51 
16.30  zajęcia edukacyjne „Klub naukowca” 
 – sala komputerowa
17.00 -…  Sekcja Brydża, sala pomarańczowa 
18.00 - 19.30  Teatr rodzinny FANTAZJA, sala nr 51 
18.00 - 20.00  Zespół Fale - sala nr 6A 

PIĄTEK
13.00 - 17.00  Nauka gry na pianinie, zajęcia 
 wokalne - p. Inna Żołudiewa, 
 sala nr 6A 
16.00 - 18.00  Stowarzyszenie Osób 
 Niepełnosprawnych RADOŚĆ, 
 sala nr 53 

SOBOTA
12.00 - 15.00  44 Gromada Zuchowa i 34 Drużyna 
 Harcerska - sala nr 51
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Na uroczystości wręczenia nagród obecni 
byli uczestnicy, rodzice oraz opiekunowie, któ-
rzy z wielkim zaangażowaniem wspierali swo-
ich podopiecznych podczas turnieju oraz przy-
czynili się do całej otoczki podczas eliminacji 
w Międzyzdrojach. Główną nagrodę w turnieju 
kategorii klas V-VI wygrała drużyna „Meksy-
ku”. W nagrodę  dniu 8 października 2016 br. 
grupa młodzieży klas pierwszych z Gimnazjum 
nr 1 obejrzała mecz piłkarski reprezentacji Polski 
z Danią, który rozegrany został na stadionie PGE 
Narodowy w   Warszawie  w ramach eliminacji 
MŚ Rosja 2018. 

Organizator, pomysłodawca turnieju,  
a obecnie menadżer projektu Pogoń Szczecin 
Football Schools - Grzegorz Matlak, zaznaczył, że 

Zwycięzcy Mini Mundialu na Stadionie Narodowym w Warszawie
Dnia 6 października 2016  w Urzędzie Miejskim w Międzyzdrojach odbyło się uroczyste wręczenie głównej nagrody dla zwycięz-
ców 7. edycji Mini Mundialu 2016 jaką były bilety na mecz w piłce nożnej. Zwycięzcy obejrzeli mecz reprezentacji Polski z repre-
zentacją Danii na żywo na Stadionie Narodowym w Warszawie.

od lat Mini Mundial daje 
dzieciom możliwości po-
kazania swoich umiejęt-
ności piłkarskich, a także 
kształtuje w nich podsta-
wy idei fair play. W przy-
szłym roku, jak podkre-
ślił, idea Mini Mundialu 
nabierze jeszcze więk-
szego znaczenia, a to za 
sprawą Pogoń Szczecin 
Football Schools, czyli 
nowo powstałych szkó-
łek nieselektywnych dla 
dzieci w naszym regio-
nie.

- „Chcemy, aby turniej był taką wisienką na 
torcie dla wszystkich naszych uczestników i nie 
tylko. Nie mogą jednak zapominać o bardzo 
ważnej rzeczy: sport musi iść w parze z nauką 
w szkole. Jest to bardzo ważne dla ich przyszło-
ści. Będziemy starali się im w tym wszystkim po-
móc. Przy współpracy Pogoń Szczecin Football 
Schools z klubem Fala Międzyzdroje możemy 
jeszcze wiele dobrego dla nich zrobić i wycho-
wać przyszłych reprezentantów Polski. Ja w to 
bardzo wierzę!” - powiedział Grzegorz Matlak, 
wychowanek Pogoni Szczecin.

Zdzisław Piątkowski 
Koordynator turnieju Mini Mundial

Tym razem w zawodach rywalizowało 86 
uczniów z SP 1 Międzyzdroje, SP Dziwnów, SP Wy-
soka Kamieńska, SP 2 Wapnica oraz 20 gimnazja-
listów z Międzyzdrojów, Dziwnowa i Wolina. Pod-
czas zawodów pogoda był niesprzyjająca, dlatego 
przełożyło się to na mniejszą liczbę uczestników 
niż zwykle. Organizatorzy pragną podziękować 

III Zawody z cyklu Międzyzdrojskich 
Czwartków Lekkoatletycznych
Za nami trzecie zawody III Edycji cyklu „Międzyzdrojskich Czwartków Lekkoatletycz-
nych z ORLENEM” oraz „Grand Prix Gimnazjum” pod patronatem Burmistrza Międzyz-
drojów, które odbyły się 12 października 2016 r. na Stadionie Miejskim w Międzyzdro-
jach. Organizatorem zawodów jest Uczniowski Klub Sportowy „Chrobry” Międzyzdroje. 

wszystkim osobom zaangażowanym w organiza-
cję zawodów, a przede wszystkim nauczycielom, 
wolontariuszom z Fundacji Motywacja i Działanie 
oraz ratownikom WOPR Międzyzdroje. Kolejne 
zawody dopiero na wiosnę 2017 r., na które już 
teraz serdecznie zapraszamy wszystkich młodych 
pasjonatów biegania. Więcej informacji, zdjęć oraz 

wyniki można znaleźć na stronie internetowej 
organizatora w zakładce Czwartki Lekkoatletyczne 
www.uks.jupe24.pl. 
Najbardziej wartościowe rezultaty Czwartków LA
• dziewczęta: Anna Rejchert (SP Dziwnów)  
2004 r. – 60m – 8,78, Aurelia Burza (SP 1 Międzyz-
droje) 2004 r. – piłka palantowa – 35,00mKornelia 
Orszulak (SP Wysoka Kamieńska) 2006 r. – 60m – 
9,47, Hanna Szymańska (SP 1 Międzyzdroje) 2006 
r. – 60m – 9,52, Weronika Stefańska (PSP Kołczewo) 
2004 r. – 60m – 9,05, Natalia Lewandowska (SP 
Dziwnów) 2005 r. – 600m – 2:07,12, Aleksandra 
Grudzińska (SP Wysoka Kamieńska) 2005 r. – piłka 
palantowa – 29m
• chłopcy: Arkadiusz Bieńkowski (SP Dziwnów) 
2006 r. – 60m – 9,33, Kryspin Przygodzki (SP 1 
Międzyzdroje) 2004 r. – 300m – 47,52, Kamil 
Przybyszewski (SP Dziwnów) 2004 r. – 60m – 9,12

Rafał Błocian
UKS Chrobry Międzyzdroje
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W dniu 6 października 2016 r. w hali 
sportowej przy Szkole Podstawowej 
nr 1 zostały rozegrane Mistrzostwa 
Szkoły Podstawowej nr 1 w tenisie 
stołowym dziewcząt i chłopców. 
Organizatorem zawodów był UKS 
Chrobry Międzyzdroje oraz Szkoła 
Podstawowa nr 1 w Międzyzdro-
jach. W turnieju wystartowało 30 
uczniów, którzy rywalizowali o tytuł 
Mistrza Szkoły. W kategorii dziewcząt 

24 września lekkoatleci UKS „Chro-
bry” Międzyzdroje wystartowali 
w Białogardzie na mityngu zakoń-
czenia sezonu. Dla niektórych był 
to pierwszy poważny start na bieżni, 
a dla wszystkich -  ostatni start na 
stadionie w tym sezonie. Najlepiej 

spośród wszystkich zawodników 
„Chrobrego” zaprezentowała się 
Anna Rejchert, która na 100m uzy-
skała czas 13,88. Wynik Ani jest 
bardzo obiecujący, co potwierdza 
fakt, że jest to najlepszy czas w wo-
jewództwie w roczniku 2004 oraz 7. 
wynik w Polsce. Ania biegała również 
na 300 m bijąc rekord życiowy z wy-
nikiem 47,18. Wartościowy rezultat 
uzyskała Wiktoria Kalemba na 300m-
47,73 PB. Hanna Szymańska w biegu 

W dniu 26 września odbył 
się ostatni bieg Szkolnej Ligi 
Biegowej. Organizatorami 
byli Szkoła Podstawowa nr 
1 w Międzyzdrojach oraz 
UKS „Chrobry” Międzyzdroje. 
Szkolna Liga Biegowa to cykl 
trzech biegów przełajowych 
na dystansie ok. 850m. Pod-
czas całego cyklu dzieci zbie-
rają punkty za poszczególne 
miejsca zdobyte w biegach. 
W kategorii dziewcząt bardzo 
dobrze spisała się Hanna 
Szymańska, która ustanowi-
ła rekord trasy klas czwar-
tych wynikiem 3:29 i jednocześnie  
w ostatnim biegu zwyciężyła z kole-
żankami ze starszych klas. W katego-
rii chłopców dobrze zaprezentował 
się Szymon Kozłowski uczeń klasy 
trzeciej, który wygrał ostatni bieg  
z najlepszym wynikiem 3:17. 

Podsumowując w trzech biegach 
Szkolnej Ligi Biegowej wystartowało 
61 uczestników ze Szkoły Podstawo-
wej nr 1 w Międzyzdrojach. Podzię-
kowania dla nauczycieli wychowa-

Międzyzdrojska drużyna Chrobrego zmie-
rzyła się z KS Bronowianka Kraków w ramach 
Ekstraklasy Kobiet tenisa stołowego. Mecz 
rozpoczął się wspaniale dla naszego zespołu. 
Joanna Kiedrowska pokonała w trzech setach 
Chinkę Zhao Xia. Następny pojedynek pomię-
dzy Anną Zielińską a Agnieszką Maluszczak 
zakończył się zwycięstwem Ani w stosunku 
3:1. Przy stanie 2:0 dla Chrobrego do stołu 
podeszła Wioleta Witkowska. Niestety mu-
siała uznać lepszą dyspozycję zawodniczki 
z Krakowa - Aleksandry Falarz. Dwa kolejne 
pojedynki zakończyły się również na korzyść 
gospodarzy. Anna Zielińska nie zdołała poko-
nać Zhao Xia. Joanna Kiedrowska po zaciętym 
pojedynku przegrała z Agnieszką Maluszczak. 
Ostatecznie mecz zakończył się wynikiem 
2:3. Z niecierpliwością czekamy na rewanż, 
mamy nadzieję, że tym razem, przy dopingu 
kibiców, uda nam się wygrać.

UKS Chrobry Międzyzdroje

Mistrzostwa SP Nr 1 w tenisie stołowym
zwyciężyła Laura Kober z klasy VI, na-
tomiast w kategorii chłopców wygrał 
Michał Wandachowicz z klasy IV.

Klasyfikacja dziewcząt: 1. Laura 
Kober, 2. Julia Bartkiewicz,3. Aurelia 
Burza

Klasyfikacja chłopców: 1. Mi-
chał Wandachowicz, 2. Oskar Rocho-
wicz, 3. Dominik Bursa

Rafał Błocian
UKS Chrobry Międzyzdroje

Minimalna porażka UKS 
Chrobry w KrakowieSzkolna Liga Biegowa Jesień 2016

klasy V 1. Milena Jabłońska 70 
pkt., 2. Alesja Litwin 55 pkt., 3. 
Weronika Helbik 43 pkt.
klasy VI 1. Rozalia Woźniak 75 
pkt., 2. Amelia Falba 55 pkt., 3. 
Natalia Kozaczuk 37 pkt.
Wyniki chłopców
klasy IV 1. Oskar Skierski 65 
pkt., 2. Kacper Musialski 60 
pkt., 3. Bartosz Piorun 43 pkt.
klasy V 1. Natan Makiełkow-
ski 75 pkt., 2. Bartek Ligęza 
60 pkt., 3. Artur Herodziński 
45 pkt.
klasy VI 1. Norbert Gałda 60 
pkt. 2. Daniel Królikowski 53 
pkt., 3. Tristan Belter 53 pkt.

Rafał Błocian 
UKS Chrobry 

Międzyzdroje

Mityng zakończenia sezonu
na 100m w roczniku 2006 nie miała 
sobie równych z wynikiem 15,25.

Pozostałe wyniki naszych za-
wodników: Kamil Dwornik 2003 
r. 600m -1:51,73, Dominik Kujda  
2001 r. 100m - 12,88 PB i 300m - 
41,93 PB, Dawid Stasiak 2001 r. 100m 

-13,04 PB i 300m - 44,11 PB, Julian 
Poznań 2001 r. 100m - 13,80 i 300m 
- 46,74 PB, Kacper Musialski 2006 r. 
100m -15,39 PB, Weronika Kalemba 
2006 r. 100 - 16,88 PB, Marta Karwan 
2003 r. 100m -16,87 PB i 200m - 
36,82, Julia Kądziołka 2006 r. 100m 
- 21,34 PB, Julia Jadanowska 2006 
r. 100m -18,62 PB, Rozalia Woźniak 
2004 r. 100m -15,99 i 200m - 34,35 PB

Rafał Błocian
UKS Chrobry Międzyzdroje

nia fizycznego Leszka Nyrkowskiego 
oraz Zdzisława Piątkowskiego za 
pomoc w przeprowadzeniu Szkolnej 
Ligi Biegowej. Więcej wyników oraz 
zdjęcia można znaleźć na stronie 
internetowej sekcji lekkoatletycznej 
UKS Chrobry Międzyzdroje www.
uks.jupe24.pl
Wyniki dziewcząt
klasy IV 1. Hanna Szymańska 75 
pkt., 2. Julia Jadanowska 46 pkt., 3. 
Weronika Kalemba 40 pkt.
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ROZMOWA

- W pierwszej części rozmowy, która uka-
zała się we wrześniowym wydaniu Infor-
matora Samorządowego, powiedziałyście 
Panie czym jest uzależnienie, jakie są jego 
objawy, na czym polega terapia osoby uza-
leżnionej oraz jaka jest rola środowiska i ro-
dziny, gdy osoba uzależniona podejmuje te-
rapię. Powiedzmy jeszcze o znaczeniu rodzi-
ny w procesie wychodzenia z uzależnienia. 

- Rodzina jest niezwykle ważna w wycho-
waniu młodego pokolenia. To rodzice są tymi, 
od których uczymy się jak reagować na stres, 
oni nas kształtują. 

Często środowisko i rodzina zwraca uwagę 
na osobę, która  swoim strojem  skupia uwa-
gę innych. Po wyglądzie właśnie oceniają, że 
młody człowiek może mieć 
problemy z nałogiem. Tym-
czasem nic bardziej mylne-
go, osoby biorące narkotyki 
lub dopalacze wyglądają 
całkiem zwyczajnie i swo-
im wyglądem nie zwracają 
uwagi. 

Rodzice są przyzwy-
czajeni do tego, że młody 
człowiek siedzi długo przy 
telefonie lub komputerze, 
biorąc narkotyki robi to 
w sposób niekontrolowa-
ny – rodzic idzie spać, widzi 
dziecko przy komputerze, 
wstaje rano, a młody dalej 
siedzi. Ważna jest zasada – 
,,kochaj i sprawdzaj”, rodzice  
- mówiąc wprost - nie mogą 
ufać we wszystko co mówi 
młody człowiek. Uwagę ro-
dziców powinny zwrócić 
rozszerzone źrenice, bezsen-
ność, wielomówność, nadaktywność – dziec-
ko, które dotychczas nie przykładało się do 
porządków w ciągu  dnia ma błysk w pokoju. 

W przypadku alkoholu obowiązuje zasada 
– syndrom mocnej głowy, ,,Ty możesz wypić, 
,,Tobie nic nie będzie”. Ale jest to bardzo złud-
ne i nieprawdziwe. Mówiąc o osobach, które 
sięgają po alkohol, ważne jest, aby wiedziały 
od osób z najbliższego otoczenia jak się za-
chowują po alkoholu, czy są agresywne, czy 
panują nad swoim zachowaniem, to są bardzo 
ważne kwestie. Często od kobiet słyszę zdanie 
– ,,mąż wypił piwo, dwa, ale co to jest? To jest 
chłop, on musi wypić”. Albo: ,,on pije w domu", 
tak jakby to picie w domu było inne, było ok. 
Zauważamy przyzwolenie na picie w pracy, bo 
ktoś ma nerwową pracę i musi się napić, itp. 

- Jakie trudności spotykacie Panie w swo-
jej pracy?

- Trzeba sobie jasno uświadomić, że jeśli 
przychodzi do mnie rodzic i mówi, że jego 
dziecko bierze, to niestety rodzic zazwyczaj 
jest ostatnią osobą, która się o tym dowiedzia-
ła. Jego dziecko używa już dużo wcześniej. 
Dziecko ma swój świat, w którym się ukrywa, 
rodzice nie zawsze zwracają uwagę na to, nie 

Porozmawiajmy o uzależnieniach cz. 2
Przedstawiamy Państwu drugą część rozmowy z Karoliną Flacht, terapeutką uzależnień, kierowniczką Poradni 
Terapii Uzależnień w Międzyzdrojach i Anetą Całus, terapeutką uzależnień. 

znają się na narkotykach, nie widzą objawów 
uzależnienia. Problematyczną kwestią w na-
szej pracy jest to, że rodzice nie chcą się z tym 
zmierzyć, chcą aby ktoś temu zaprzeczył. Al-
koholik będzie obwiniał o nałóg wszystkich 
– tylko nie siebie, otoczenie, pracodawcę. 
Warto powiedzieć o rodzinach, które oczekują 
natychmiastowej poprawy od osoby uzależ-
nionej. Ktoś zaczął terapię, a nadal pije, trzeba 
zdać sobie sprawę, że alkoholizm to choroba 
nawrotów, że powrót do picia może się zda-
rzyć. Ale spotykamy się z tym, że rodzina nas 
obwinia o brak efektów w leczeniu. Dopóki 
pacjent jest w  poradni jest dla niego szansa, 
słyszy o skutkach picia lub brania narkotyków, 
picie przestaje być dla niego komfortowe. 

Gdy pacjent idzie do ośrodka, w którym widzi 
skutki picia, słyszy o nich od innych, zdaje so-
bie sprawę z nałogu. 

Najlepsze efekty terapeutyczne osiąga się, 
gdy cała rodzina wspiera osobę wychodzącą 
z nałogu, wtedy jest  szansa na efektywną te-
rapię. 

- Czym jest współuzależnienie?
- Współuzależnienie, zwane inaczej koal-

koholizmem, określamy jako zespół  zaburzeń 
członków rodziny osoby uzależnionej. Nie 
dotyczy jednak tylko alkoholu, ale wszyst-
kich uzależnień, które dotykają najbliższych. 
Jest to cena, jaką płaci rodzina i bliscy osoby 
uzależnionej za życie w sytuacji uporczywego 
stresu. Zaobserwowano, że u tych osób poja-
wiają się fizyczne, emocjonalne, duchowe i in-
telektualne zmiany, które prowadzą do stanu 
przypominającego uzależnienie. Życie z oso-
bą uzależnioną to życie w stanie ciągłego 
pogotowia emocjonalnego, czegoś w rodzaju 
„wysokiego napięcia”. To powoduje poważne 
konsekwencje dla zdrowia fizycznego, psy-
chicznego i zmienia funkcjonowanie rodziny. 

Często widzimy taką postawę u rodzin 
osób uzależnionych od alkoholu, że stawia-

ją tezę iż nałóg jest tylko problemem tego, 
który pije. Ale tak naprawdę jest to problem 
tej osoby  i całej rodziny, bo ta rodzina nie 
funkcjonuje już jak zdrowa rodzina, zachwiane 
są emocje. Cała rodzina powinna być objęta 
pomocą terapeutyczną. U osób współuzależ-
nionych pojawia się poczucie wstydu, poczu-
cie krzywdy. Wypracowujemy takie postawy, 
dzięki którym będzie umiała sobie poradzić  
z nałogiem osoby uzależnionej. 

- Proszę powiedzieć jaką pomoc mogą 
uzyskać osoby, które zgłoszą się do Poradni 
Terapii Uzależnień działającej w budynku 
OPS w Międzyzdrojach?

- Naszą pracę podzieliliśmy w ten spo-
sób, że Karolina Flacht zajmuje się osobami 

uzależnionymi  od narkoty-
ków, Aneta Całus osobami 
starszymi uzależnionymi 
od alkoholu. W poradni 
pracuje także terapeuta 
Bartosz Ślaski, zajmujący 
się młodymi ludźmi. Młody 
człowiek musi trafić do nas 
z rodzicami, potrzebna jest 
zgoda rodziców. Jeśli nie jest 
uzależniony może otrzymać 
pomoc w postaci spotkań 
profilaktyczno - terapeu-
tycznych. Natomiast jeśli 
terapeuta stwierdza, że mło-
dy człowiek jest na drodze 
do uzależnienia lub jest już 
uzależniony, to takie osoby 
mogą dostać skierowanie 
do ośrodka stacjonarnego 
(zamkniętego).

Gdy mamy do czynienia 
z osobą  dorosłą i widzimy, 
że jest w kondycji, która 

pozwoli mu na zerwanie ze środowiskiem, 
w którym brał narkotyki lub nadużywał alko-
holu, praca z taką osobą może odbywać się  
w naszej poradni. Starszym osobom lepiej 
jest podjąć terapię na miejscu, aby nie tracić 
pracy i kontaktu z rodziną. Problem pojawia 
się z młodzieżą, rodzice chcą aby ich dziecko 
leczyło się u nas, a młodemu człowiekowi jest 
bardzo ciężko zerwać ze środowiskiem, dlate-
go często lepiej gdy leczy się poza miejscem 
zamieszkania. Są u nas także osoby, które po-
stanowieniem sądu są skierowane na leczenie 
w poradni. W naszej poradni pacjent może 
otrzymać diagnozę, pracuje z nami lekarz 
psychiatra Krzysztof Klepacki. Rejestracja do 
naszej poradni jest telefoniczna: 

Karolina Flacht, tel. 506-591-164, 
Aneta Całus, tel. 501-788-894,
Bartosz Ślaski, tel. 504-587-341. 
Rejestracja do lekarza psychiatry odbywa 

się za naszym pośrednictwem. 
-Serdecznie dziękuję za rozmowę. 

Joanna Ścigała
Referat Promocji i Współpracy 

z Zagranicą 
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OGŁOSZENIA

Numer
pokoju Referat, Stanowisko Numer telefonu

PARTER

1 Kasa 91-3275641

2 Referat Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej Kierownik Referatu 91-3275656

3 Referat Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej Gospodarka Odpadami 91-3275657

4 Sala konferencyjna, Sala ślubów

5 Urząd Stanu Cywilnego – Kierownik USC, Informatyk 91-3275658

5 Informatyk 91-3275663
6 Ewidencja ludności, Kadry 91-3275633

7 Oświata i zdrowie,  Sprawy społeczne i kultura fizyczna  91-3275636

8 Planowanie Przestrzenne 91-3275651

9 Archiwum Zakładowe, Administracja 91-3275653

9 Komendant Gminny Ochrony Przeciwpożarowej 91-3275653

PIĘTRO

10 Sekretariat Burmistrza, Sekretariat Zastępcy Burmistrza 91-3275631

10 Sekretariat - Biuro Podawcze 91-3275631

11 Sekretarz Gminy – Kierownik Referatu Spraw Obywatelskich i Społecznych 91-3275645

12 Skarbnik Gminy 91-3275635

12
Referat Budżetu i Finansów 
Kierownik Referatu Budżetu i Finansów

91-3275635
91-3275642

13 Działalność Gospodarcza 91-3275634

14 Rada Miejska - Biuro Rady Miejskiej 91-3275647

15 Zamówienia Publiczne 91-3275665

16 Kontrola Wewnętrzna 91-3275659

17
Referat Infrastruktury Technicznej i Inwestycji
Kierownik Referatu 91-3275652

17 Drogownictwo 91-3275646

18
Referat Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa
Kierownik Referatu 91-3275632

18 Sprzedaż Nieruchomości, Gospodarka Mieszkaniowa 91-3275666

19 Zarządzanie Kryzysowe (wejście od tyłu budynku) 91-3275637

20
Straż Miejska
Komendant Straży Miejskiej (wejście od tyłu budynku) 91-3275640

INFORMACJA O POSTĘPOWANIU ADMINISTRACYJNYM
Uprzejmie informujemy, iż trwają postępowania administracyjne dotyczące ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzeń inwesty-
cyjnych polegających na:
- opracowaniu dokumentacji projektowej i wykonaniu robót budowlanych i innych prac oraz czynności na stacji redukcyjno - pomiarowej Międzyz-
droje, położonej przy ul. Niepodległości w Międzyzdrojach, na działce o numerze geodezyjnym: 509/2, zlokalizowanej w obrębie nr 19 jednostki 
ewidencyjnej m. Międzyzdroje,
Wnioskodawca: Operator Gazociągów Przesyłowych Gaz-System S.A, ul. Mszczonowska 4, 02-337 Warszawa, pełnomocnik: Dominik Ptak, ATREM S.A, 
ul. Czołgowa 4, Złotniki, 62-002 Suchy Las.
- budowie strefy wejściowej i schodów ewakuacyjnych dla budynku socjalnego oraz remontu budynku garażowego na terenie Komisariatu Policji  
w Międzyzdrojach, położonego przy ul. Mikołaja Kopernika 2 w Międzyzdrojach, na działce o numerze geodezyjnym: 190, zlokalizowanej w obrębie 
nr 20 jednostki ewidencyjnej m. Międzyzdroje,
Wnioskodawca: Komenda Wojewódzka Policji w Szczecinie, ul. Małopolska 47, 70-515 Szczecin, pełnomocnik: Jan Kisielewicz, Biuro Projektowe  
Technologii i Architektury TE-AR, ul. Kadłubka 41, 71-524 Szczecin.
W celu uzyskania szczegółowych informacji dotyczących ww. postępowania administracyjnego uprasza się Strony o przybycie do Urzędu Miejskiego 
w Międzyzdrojach, ul. Książąt Pomorskich 5, pok. nr 8, w godzinach pracy Urzędu (w poniedziałki, wtorki i czwartki w godzinach od 8.00 do 15.30,  
w środy w godzinach od 8.00 do 17.00, w piątki w godzinach od 8.00 do 14.00). Ponadto, informacje dotyczące niniejszego postępowania admi-
nistracyjnego 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 zapytań czy wątpliwości prosimy o kontakt tel. 91 32 75 651.
Sylwia Jagielska, Małgorzata Baczyńska 

Planowanie przestrzenne Urząd Miejski w Międzyzdrojach

ul.  Ksią-
żąt Pom. 8/8

Referat Promocji i Współpracy z Zagranicą
Kierownik Referatu (w budynku OPS naprzeciw Urzędu, I piętro)

91-3275654
91-3280441

REFERATY I STANOWISKA W URZĘDZIE MIEJSKIM W MIĘDZYZDROJACH
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