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Świêto Mamy i Taty

Koniec maja i początek czerwca to szczególny czas w życiu 
każdej rodziny. 

Obchodzone w tym czasie uroczystości nadają mu tak 
doniosłe znaczenie.

Dzień Mamy, Dzień Dziecka, Dzień Ojca czy Święto Rodziny 
są to wydarzenia, podczas których w sposób szczególny pod-
kreśla się rolę rodziny we współczesnym świecie.

Czterolatki w Przedszkolu Miejskim  w Międzyzdrojach 
wyrażają to słowami wiersza:

Zawsze wszystko się udaje 
Cztery ręce to nie dwie
Razem z Tatą pomagamy
Kiedy Mama czegoś chce.
Pomagamy sobie wszyscy
Bo od tego jest Rodzina
Od niej uczysz się wszystkiego
Tak się życie twe zaczyna.

Elwira Korcz

Dyrektor Przedszkola Miejskiego 

NAJWAŻNIEJSZA JEST RODZINA!

27 maja by³ Dniem Samorz¹du Terytorialnego,
29 maja to Dzieñ Dzia³acza Kultury i Drukarza.

Wszystkim samorz¹dowcom, pracownikom samorz¹du i dzia³aczom kultury w gminie Miêdzyzdroje 
oraz pracownikom drukarni Delta w Świnoujściu, sukcesów w pracy i w ¿yciu osobistym. 

¯yczy Redakcja
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„Wierzê w mosty zbudowane 
z ludzkich serc i ramion”

Wspomnienie 
o śp. Zofii Małgorzacie 

Sembrat
10 maja 2012 roku zmarła nagle nasza kole-
żanka Zofia Małgorzata Sembrat. 

W naszych wspomnieniach zostanie Jej 
otwartość, pogodne i serdeczne podejście 
do ludzi, życia, świata.

 Była nauczycielką języka polskiego 
w Szkole Podstawowej nr 1 w Międzyzdro-
jach (obecnie gimnazjum), wychowawczy-
nią wielu pokoleń międzyzdrojan. Praca 
z dziećmi  i młodzieżą była  Jej pasją,  dosko-
naliła swoje umiejętności pedagogiczne do 
końca  życia  poszukując najlepszych metod  
wychowawczych. 

Wspaniale było spotkać na swojej drodze 
życia tak wyjątkową Kobietę, pełną entuzja-
zmu, nadziei,  zapału, zarażającej energią 
i nowymi pomysłami.

Będzie nam Ciebie Małgosiu bardzo 
brakowało.

Koleżanki i Koledzy  
z międzyzdrojskiego gimnazjum.

  

Szkolenia rozpoczęte
27 kwietnia br. rozpoczęły się szkolenia dla 

uczestników realizowanego przez Gminę Mię-

dzyzdroje projektu „MEW@ - Morze Cyfrowych 

Kompetencji”. Każdy z beneficjentów  odbędzie 

32-godzinne szkolenie. Zajęcia odbywają się 

w trzech dziesięcioosobowych grupach.

Podczas zajęć uczestnicy zdobywają pod-
stawową wiedzę na temat obsługi komputera 
i korzystania z Internetu.  

- Samo przekazanie sprzętu bez odpowiednio 
profilowanych programowo szkoleń nie umoż-
liwiłoby tym ludziom pozyskania tak bardzo 

potrzebnych obecnie umiejętności ułatwiających 
poruszanie się w cyfrowym świecie, pozwalające 
na  łatwiejsze funkcjonowanie w społeczeństwie 
i wzajemną komunikację. Chcemy tym ludziom 
dać szansę  zapoznania się z nowoczesnymi 
rozwiązaniami technologicznymi, ale przede 
wszystkich chcemy im pomóc przełamać barierę 
mentalną, która blokuje ich przed korzystaniem 
z komputera i Internet  – mówi Krzysztof Głomb, 
prezes Stowarzyszenia „Miasta w Internecie”, które 
jest partnerem Projektu. 

Zajęcia odbywają się w świetlicy kompu-
terowej w Międzynarodowym Domu Kultury 
w Międzyzdrojach z zastosowaniem sprzętu za-

Program tegorocznej  imprezy obejmował: XXI 
Targi Turystyczne Market Tour (prezentacje regio-
nów, miast i Gmin,  a także biur podróży i obiektów 
noclegowych), Festiwal Wyrobów i Kuchni Regio-

nalnych (promocja regionalnej kuchni i wyrobów 
województwa zachodniopomorskiego) oraz 
Wielkie Gotowanie (czyli gotowanie regionalnych 
przysmaków w garze o pojemności 2 500 litrów). 

Na targach „Piknik Nad Odrą”
W dniach 12 – 13 maja po raz 21. odbył się Piknik nad Odrą - wyjątkowa impreza na Wałach 

Chrobrego w Szczecinie. To jedna z najważniejszych plenerowych imprez turystycznych w 

Polsce. Z roku na rok spotkanie cieszy się coraz większym zainteresowaniem odwiedzających 

oraz wystawców. To doskonałe źródło wiedzy o najnowszych propozycjach dla turystów i dla 

przedstawicieli branży turystycznej. 

W tym roku odwiedzający mieli okazję skosz-
tować bardzo smacznej zupy pieczarkowej po 
szczecińsku. Do zupy, którą częstowali osobiście 
organizatorzy Targów Turystycznych Market Tour 
ustawiła się długa kolejka. 

Wśród wystawców było wielu producentów 
zdrowej żywności. Można tu było spróbować 
tradycyjnie pieczonego chleba, wiejskiej kiełba-
sy, pysznych miodów. Były stoiska pełne roślin, 
kwiatów i drzewek dla miłośników zieleni i przy-
domowych ogródków. 

Spotkaniu towarzyszył bogaty program im-
prez muzycznych – pokazy tańca towarzyskiego 
dzieci i młodzieży, występy zespołów ludowych 
i orkiestr dętych. Na tarasie Wałów Chrobrego 
przygotowano dla zwiedzających wystawę sztuki 
nowoczesnej, na której eksponaty ułożono z kom-
pozycji kwiatowych.

Międzyzdroje reprezentowali pracownicy 
Referatu Promocji i Współpracy z Zagranicą 

Urzędu Miasta. Bardzo dużym zainteresowaniem 
odwiedzających międzyzdrojskie stoisko cieszyły 
się plany miasta, informator o bazie noclegowej, 
kalendarz imprez na rok 2012 oraz broszury 
informacyjne hoteli, pensjonatów i ośrod-
ków wypoczynkowych. Zachęcaliśmy rodziny 
z dziećmi na przyjazd do Międzyzdrojów na festyn 
rodziny, który będzie organizowany w Amfiteatrze 
1 czerwca br.  z okazji Dnia Dziecka.

Serdeczne podziękowania za owocną współ-
pracę i wspólną promocję Międzyzdrojów na 
stoisku należą się przedstawicielom Ośrodka 
Wypoczynkowego „Gromada” – Justynie Polak 
i Wojciechowi Smolakowi. 

Tomasz Rychłowski

Referat Promocji i Współpracy z Zagranicą

kupionego w ramach realizacji projektu. Więcej 
informacji na stronie www.mewaprojekt.pl 

Marta Trojan 

Koordynator projektu 

Zwycięzcami turnieju została para zawodników ze 
Świnoujścia: Stanisław Grzyb i Łukasz Szczełkun, 
nagrodę dla najlepszej pary z Gminy Międzyzdro-
je zdobyła para: Stanisław Kulesza i Włodzimierz 
Dziewiarski, a najlepszą parą mikstową zostali 
państwo Sabina i Aleksander Kaźmierscy z Ko-
łobrzegu.

Dzięki hojności sponsorów: Gminy Międzyz-
droje, Międzyzdrojskiego Klubu Biznesu – Sto-
warzyszenia na Rzecz Rozwoju Międzyzdrojów, 
Katarzyny Gołos,  Haliny Staszczyk,  Iwony Jachi-

mek, Mariana Buśko,  Edwarda Leszczyńskego,  
Rafała Wolnego,  Mirosławy i Lecha Nurkowskich,  
Janusza Kluchy,  Andrzeja Gniteckiego,  Krzysz-
tofa Małolepszego i  Waldemara Witkowskiego, 
aż 12 czołowych par zostało uhonorowanych 
nagrodami.

Do zobaczenia za rok na IX Turnieju, którego 
ranga zostanie podniesiona dzięki włączeniu go 
do cyklu Grand Prix Pomorza Zachodniego. 

Roman 

Pawłowski

VIII Turniej Brydża Sportowego 
Już po raz ósmy został rozegrany w Międzynarodowym Domu Kultury Turniej Brydża Sportowego 

Parami o Puchar Burmistrza Międzyzdrojów Leszka Dorosza w którym wzięły udział 34 pary. 

Music Baltic
V Międzynarodowy Festiwal Muzyczny już 

za nami. Odbyło się sześć koncertów pięknej  

muzyki klasycznej oraz  jeden występujących 

gościnnie artystów, którzy zaprezentowali 

muzykę ludową z Serbii. 

Tym, którzy uczestniczyli w koncertach po-
zostaną na długo w pamięci  koncerty: Chóru 
i Orkiestry Akademii Sztuki, Pruskiej Orkiestry 
Kameralnej, czy Orkiestry Kameralnej Concerti-
no, którą dyrygował bardzo młody Marek Siwka, 

a solistą był student AS Damian Rybicki, Orkiestry 
Kameralnej AS, pod dyrekcją Henryka Tritta.

W dniu 29 maja obchodzimy Dzień Działacza 
Kultury i Drukarza. Wszystkim swoim partnerom 
festiwalowym, animatorom kultury,  instrukto-
rom, artystom lokalnym, a przede wszystkim 
pracownikom Międzynarodowego Domu Kultury 
składam wielkie podziękowania za zaangażowa-
nie, trud włożony w pracę, rozwijanie wrażliwości 
artystycznej, piękną oprawę wszystkich wydarzeń 
kulturalnych, serce i dyspozycyjność. 

Jadwiga Bober 
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Wszystkich uczestników i zwolenni-
ków Społecznej Rady Konsultacyjnej 
zapraszam na spotkanie w dniu 06 
czerwca 2012 r. (środa) na godzinę 
16.30, do sali konferencyjnej Urzędu 
Miejskiego w Międzyzdrojach. Te-
matem spotkania będzie strategia 

rozwoju Gminy Międzyzdroje na 
najbliższe lata, z uwzględnieniem 
trudności ekonomicznych kraju i 
możliwości budżetowych gminy. 
W ramach dyskusji poruszane będą 
sprawy bieżące.        Leszek Dorosz 

Burmistrz Międzyzdrojów

Burmistrz zaprasza
Kolejne spotkanie Spo³ecznej Rady Konsultacyjnej

Mecze o awans do pierwszej ligi 
w tenisie stołowym odbywały się               
w czterech województwach: za-
chodniopomorskim, pomorskim, 
wielkopolskim i kujawsko – po-
morskim. Razem rozegrano aż 14 
meczów, wszystkie zakończone zwy-
cięstwami naszych zawodniczek! 
Dziewczyny z UKS „Chrobry” przeszły 
przez rozgrywki jak burza, jako jedy-
ne wygrały wszystkie mecze. 

Skład zwycięskiej drużyny: 
Sylwia Wandachowicz, Oktawia 
Karkoszka, Adriana Kołaszewska, 
Sylwia Składanek, Marta Nowak, 
Paulina Komisarska.

W nowym sezonie, który roz-
pocznie się we wrześniu, będziemy 
rywalizować z zespołami z Gdańska, 

Warszawy, Lidzbarka Warmińskiego, 
Nadarzyna, Inowrocławia, Gniezna, 
Chełmna, Łodzi i Torunia. W tych 
miastach odbywać się będą mecze 
i rewanże, więc z tymi wydarzeniami 
sportowymi powiązane będą relacje 
prasowe i telewizyjne. Stwarza to 
nowy wymiar sportowy i promo-
cyjny naszego miasta, w którym od-
bywać się będą zdarzenia sportowe 
rangi ogólnopolskiej.

M i e s z k a ń c y 
będą miel i  możli-
wość uczestniczyć w 
pierwszoligowych za-
wodach sportowych 
jako widzowie swojej, 
międzyzdrojskiej dru-
żyny. Miasto zyskuje 
szerokie możliwości 
promocyjne, dzięki 
doniesieniom medial-
nym o meczach, wielu 
potencjalnych tury-
stów może dowiedzieć 
się, że Międzyzdroje to 
perła Bałtyku, nadmor-

ski modny kurort, ale też ośrodek 
sportowy o znaczeniu krajowym. 

Brawo dziewczyny. Teraz z nie-
cierpliwością oczekujemy udanych, 
nadal zwycięskich występów – już 
w I lidze.

Waldemar Witkowski              

Prezes UKS „Chrobry” Międzyzdroje

Historyczny awans zawodniczek UKS „Chrobry” Miêdzyz-
droje do I Ligi Tenisa Sto³owego

W etapie barażowym o I ligę zespół 
z Międzyzdrojów pokonał drużynę z 
Kostrzyna, a następnie uległ zawod-
nikom z Ostrzeszowa. 28 kwietnia 
br. w rozgrywkach Pucharu Polski 
na szczeblu wojewódzkim zdoby-
liśmy Podwójną Koronę, zajmując 
I miejsce wśród kobiet i mężczyzn 

Walka o awans
II liga mężczyzn w tenisie stoło-

wym również nie zawiodła, zaj-

mując I miejsce w województwie 

zachodniopomorskim. 

i awansowaliśmy do czołowej szes-
nastki Pucharu Polski.

Skład drużyny: Krzysztof Bor-
kowicz, Zdzisław Witkowski, Adam 
Wandachowicz, Michał Kluczyński.

Waldemar Witkowski

Prezes UKS Chrobry

Klasyfikacja drużyn II Ligi mężczyzn

Po sezonie 2011/2012

Wielkimi krokami zbliża się kolejna 
47. edycja Międzynarodowego Festi-
walu Pieśni Chóralnej. W Międzyzdro-
jach zapowiedziały swój udział chóry 
z Korei Południowej, Rosji, Ukrainy, 
Mołdawii, Łotwy oraz Polski. Wyjątko-
wym wydarzeniem na pewno będzie 
występ Chóru Dziecięcego z Moskwy, 
który uznawany jest za jeden z najlep-
szych chórów na świecie. Znakomity 
koreański Pilgrim Mission Choir to 

Chórzyści po raz 47
jeden z najwybitniejszych zespołów 
śpiewaczych Azji. Zdobywca wielu 
nagród i zwycięzca wielu konkursów 
na różnych międzynarodowych 
festiwalach w Azji i Europie. Jak co 
roku imprezami towarzyszącymi 
festiwalowi będą Warsztaty Dyry-
genckie oraz Akademia Chóralna „in 
terra pax”.

Jadwiga Bober

Dyrektor MDK

M-ce Nazwa Dru yny Pkt. 
1. UKS Chrobry Mi dzyzdroje 920 
2. Stal Stocznia Szczecin 885 
3. Fala Trzebiatów 850 
4. I Champion Police 780 
5. LUKS Wierzbi cin 710 
6. Sparta Z otów 615 
7. Na cz Ostroróg 610 
8. II Champion Police 600 

PROGRAM
47.  Miêdzynarodowego Festiwalu Pieśni Chóralnej 

w Miêdzyzdrojach 24 - 29 czerwca 2012 roku
24.06.12 – niedziela, godz. 19.30

Koncert Inauguracyjny
Wrocławscy Kameraliści Cantores Minores Wratislavienses, dyrygent Piotr 
Karpeta

25.06.12 – poniedziałek, godz. 19.30
Zespół Wokalny Cantus Delicius z Pyrzyc, dyrygent Tomasz Szutkowski
Chór Adoramus ze Słubic, dyrygent Barbara Weizer - Lada
Chór Dziecięcy Lastivka z Kijowa na Ukrainie, dyrygent Oksana Ursaty

26.06.12 – wtorek, godz. 19.30
Chór Szkoły Muzycznej I stopnia w Szczecinie dyrygent Agata Pawłowska
Chór Swiato - Uspienskowo Kościoła z Ilyichewska na Ukrainie, dyrygent 
Ganna Grusheva
Wielki Dziecięcy Chór Rosyjskiego Radia - Głos Rosji Wiktora Popowa z Mo-
skwy, dyrygent Anatoly Kisliakow

27.06.12 – środa, godz. 15.00
Koncert Musica Sacra - Kościół p.w. Św. Piotra Apostoła w Międzyzdrojach
Wszystkie Chóry

godzina 19.30
Koncert specjalny
 I część
Akademia Chóralna „in terra pax”
dyrygenci Jean Baptist Bertrand, Szymon Wyrzykowski
 II część
Chór Pilgrim Mission z Korei Południowej, dyrygent Jae - Joon Lee

28.06.12 – czwartek, godz. 19.30
Chór Sanctus z Sajanska w Rosji, dyrygent Yuri Murashov
Akademicki Chór Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, dyrygent Monika 
Mielko - Remiszewska
Chór Cantemus z  Chisinau w Mołdawii, dyrygent Denis Ceausov

29.06.12 – piątek, godz. 19.30
Koncert Finałowy

I LIGA W MIĘDZYZDROJACH!

od lewej: Oktawia Karkoszka, Adriana Kołaszew-

ska, Marta Nowak, Sylwia Składanek, Paulina 

Komisarska oraz Sylwia Wandachowicz
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W przerwie na posiłek przygotowane zostało 
ognisko, na którym każdy z uczestników mógł 

Zuchy na przystani żeglarskiej w Łunowie
W słoneczny sobotni poranek (19 maja) zuchy i harcerze z Międzyzdrojów wyruszyli na przystań 

żeglarską do Łunowa. Tam zuchenki i zuchowie, druhenki i druhowie zdobywali wiedzę o tema-

tyce żeglarskiej. Uczyli się rozpoznawać łodzie i budowę wszelakich urządzeń marynistycznych, 

poznawali między innymi to czym jest grot, bom, sztag, wanta lub saling na łodzi jachtowej. Uczyli 

się wiązania węzłów żeglarskich oraz pogłębiali wiedzę w ich zastosowaniu.

sam sobie upiec kiełbaski. Gdy już wszyscy zjedli, 
przed samym wyjściem na wodę przygotowana 

została dla zuchów 
łódź wiosłowa typu 
bączek. Dopasowa-
no do niej wszystkie 
niezbędne elemen-
ty- wiosła, koło ra-
tunkowe oraz kapo-
ki. Każdemu z dzieci, 
które wchodziło do 
łódki udzielane były 
uwagi oraz instruk-
cje, a w towarzystwie 
drużynowego uczyły 
się obsługi dużych 
drewnianych wioseł. 
Z dużą wytrwałością 

umiejętność wiosłowania ćwiczono wzdłuż kanału, 
który prowadził z przystani wprost na szeroką 
wodę Jeziora Wicko Wielkie. 

Na koniec pobytu w przystani miłą niespo-
dziankę przygotował drużynowy 44 GZ druh 
Tomasz Rychłowski. W towarzystwie harcmistrzyni 
Hanny Żurawskiej z Hufca Ziemi Wolińskiej ZHP w 
kręgu ogniskowym wyróżniono Zuzię Wachowicz, 
która w obecności całej gromady złożyła Obietnicę 
Zuchową przysięgając na prawo zuchowe ZHP 
(obietnica Zucha to dobrowolne składanie obiet-
nicy przestrzegania prawa zucha, które jest syste-
mem zasad stanowiących podstawę wychowania 
najmłodszych uczestników harcerstwa).

Drużynowy również wręczył żółto - czarne 
barwy gromady Karolinie Przygockiej. W harcer-
stwie nadanie barw to element obrzędowości 
ZHP charakteryzujący się wręczeniem trójkątnej 
chusty osobie, która wyraziła chęć przynależności 
do drużyny lub gromady działającej w mieście. 

44 Gromada Zuchowa „Pracowite Pszczółki” 
z Międzyzdrojów kieruje serdeczne podziękowania 
za gościnę do kierownictwa przystani oraz instruk-
torów żeglarstwa z Młodzieżowego Domu Kultury 
ze Świnoujścia. Czuj! Czuwaj!

44 Gromada Zuchowa z Międzyzdrojów

Pierwszym etapem turnieju była umiejętność 
orientacji w terenie i posługiwania się mapą, w 
celu znalezienia zaznaczonych punktów.  Kilka 
godzin później zawodnicy podczas testów musieli 
wykazać się rozległą wiedzą z zakresu krajoznaw-
stwa całego terenu Polski,  a w szczególności 
województwa zachodniopomorskiego i dolno-
śląskiego (które w czerwcu będzie gospodarzem 
finałów centralnych w Świeradowie Zdroju).  Ale 
to nie wszystko. Jako że turystyka jest aktywną 

formą działalności, regulamin turnieju wymaga 
od uczestników ugruntowanej wiedzy z zakresu 
przepisów ruchu drogowego, podstawowej 
wiedzy medycznej i udzielania pierwszej po-
mocy, właściwego „czytania mapy” i znajomości 
znaków topograficznych, wiedzy o historii i dniu 
dzisiejszym Polskiego Towarzystwa Turystyczno-
Krajoznawczego oraz zasad zdobywania odznak 
turystycznych. Te różne, wydawałoby się, dziedziny 
wiedzy kształtują młodego turystę, otwartego na 
otaczający go świat, a równocześnie uświadamiają, 
jak rozwiązywać problemy na szlaku i przeciwdzia-

łać możliwym zagrożeniom.
Po części teoretycznej trzeba było odreagować 

na „Orliku”. I tu nieco kapryśna pogoda nie potra-
fiła zepsuć atmosfery sportowej walki w strugach 
pojawiającego się co chwilę deszczu. Następnie 
pałeczkę przejęli organizatorzy, sprawdzając testy 
i aktualizując punktację do późnej nocy.

Sobotnie przedpołudnie to okres zmagań z 
konkurencjami praktycznymi. Fachową obsługę 
z zakresu pierwszej pomocy zapewnił zespół ra-

towników ze stowarzyszenia w Międzyzdrojach. 
Zawodnicy reanimowali „fantom” oraz opisywali 
reakcje na zdarzenia wypadkowe. Na podsumo-
waniu odpowiedzi,  ratownicy podkreślili bardzo 
dużą wiedzę i umiejętności wszystkich drużyn 
w tym zakresie. Nieco problemów niektórym 
uczestnikom sprawił przejazd rowerem po usta-
wionym torze z przeszkodami, ale największym 
wyzwaniem było prawidłowe rozbicie i złożenie 
namiotu  przy porywającym wietrze. W kolejnych 
konkurencjach – ocenie odległości i wysokości 
„na oko” oraz grze azymutowej, o miejscu drużyny 

decydowały centymetry. Dodatkowo na podstawie 
zdjęć trzeba było rozpoznać obiekty z wojewódz-
twa zachodniopomorskiego oraz rośliny.

W międzyczasie część osób skorzystała 
z możliwości zapoznania się z obiektami i historią 
wyrzutni V3, a po południu przy pięknej słonecz-
nej pogodzie podziwialiśmy krajobrazowe uroki 
jeziora Turkusowego oraz wstecznej delty Świny.

W uroczystym zakończeniu  imprezy w nie-
dzielę wzięli udział zaproszeni goście: dyrektor 
Wolińskiego Parku Narodowego – p. Ireneusz Le-
wicki, sekretarz Urzędu Miasta i Gminy – p. Henryk 
Nogala, prezes Oddziału PTTK w Międzyzdrojach 
– p. Dariusz Traut. Pucharami w tym roku zostały 
obdarowane zespoły ze Szczecina: w kategorii 
szkół podstawowych Katolicka Szkoła Podstawowa 
im. Św.Rodziny, w kategorii gimnazjów Pałac Mło-
dzieży-Pomorskie Centrum Edukacji-Pracownia 
Turystyczno-Ekologiczna, w kategorii szkół ponad-

gimnazjalnych XIII Liceum 
Ogólnokształcące. Te 3 
drużyny będą reprezento-
wać nasze województwo 
podczas finałów central-
nych w Świeradowie.

Organizatorzy turnieju 
chcą jeszcze raz gorąco 
podziękować za pomoc 
rzeczową i organizacyjną 
wszystkim władzom lo-
kalnym, a w szczególności 
w/w gościom, bez pomocy 
których impreza nie mia-
łaby tak znakomitej opra-
wy (przepiękne albumy, 
puchary, dofinansowanie 

wyżywienia), jak również dyrektorowi szkoły 
p. Bogumile Popko, pracownikowi WPN p. Jacko-
wi Misiakowi, p. Piotrowi Nogali oraz zespołowi 
ratowników medycznych.

Szkoda, że w turnieju zabrakło szkół lokalnych, 
ale mamy nadzieję, że to co udało nam się zapre-
zentować, zachęci do udziału w tym trudnym, ale 
jakże ciekawym konkursie. Jako organizatorzy 
zapewniamy pomoc w przygotowaniu młodzieży 
i opiekunów do turnieju.

Z turystycznym pozdrowieniem
Janusz Zbiorczyk

Turystyka w teorii i w praktyce
Majowy weekend w Wapnicy stał się areną zmagań turystycznych  młodzieży z terenu naszego 

województwa. W finale wojewódzkim XL Ogólnopolskiego Młodzieżowego Turnieju Turystyczno-

Krajoznawczego, organizowanym przez Zachodniopomorski Oddział PTTK w Szczecinie,  wystąpiły 

22 trzyosobowe drużyny w 3 kategoriach – szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimna-

zjalnych, wyłonione podczas etapów miejskich i powiatowych. Bardzo gościnnie  już w piątkowe 

przedpołudnie przyjęła uczestników Szkoła Podstawowa Nr 2 w Wapnicy.
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KULTURA

      ZARZĄD OCHOTNICZYCH STRAŻY POŻARNYCH  
                            MIĘDZYZDROJE - LUBIN 
 

                     
             
 

 

 
 
 

Zarząd Ochotniczych Straży Pożarnych 
Międzyzdroje – Lubin 

 
   ZAPRASZA 

 
 9 czerwca 2012 r. do remizy strażackiej            

w Lubinie 
na uroczystości związane z obchodami  

 
„DNIA STRAŻAKA” 

 
Nasze Święto rozpoczniemy o godz. 15.00 

uroczystym apelem, po którym zapraszamy na 
wspólną, wspaniałą zabawę. 

 
 

                                                            Zarząd Miejsko-Gminny OSP  
                                                           Międzyzdroje – Lubin 

 
                                                           
 
 
 

 

 

Międzynarodowy Dom Kultury od 28 kwietnia do 
06 maja br. był organizatorem szeregu wydarzeń 
kulturalnych i edukacyjnych. Podczas długiego 
weekendu  mogliśmy zobaczyć efekt podpisanego 
niedawno porozumienia o współpracy pomiędzy 
Międzynarodowym Domem Kultury i Akademią 

Sztuki w Szczecinie. Studenci z Wydziału Sztuk 
Wizualnych zaprezentowali swoje umiejętności w 
kreowaniu działań artystycznych w szerokim tego 
słowa ujęciu: „Znikająca Rzeźba”, ”Eko fala – eko 

rzeźba”, „Teatr cieni”, „Malowanie światłem” czy 
„Pranie” - to tylko kilka z wielu atrakcji odbywają-
cych się podczas spotkań studentów z turystami 
i mieszkańcami naszej gminy, w których można 
było brać aktywny udział w ramach „rodzinnego 
sztukowania”. Zespół „Adler Party” (studenci z Wy-
działu Muzycznego) uświetnił uroczystą sesję Rady 
Miejskiej, wykonując wiązankę muzyki rozryw-
kowej. 

Bardzo cieszy  fakt, że Rada Miejska i Burmistrz 
Międzyzdrojów uhonorowali dyplomem okolicz-
nościowym ludzi kultury (na zdjęciu), z którymi 
Międzyzdroje są związane od wielu, wielu lat. To 
dzięki takim osobom, jak: prof. Ryszard Handke- 
Rektor Akademii Sztuki, prof. Dariusz Dyczewski 
– Dziekan Wydziału Muzycznego i Piotr Szulc 
– dyrektor Międzynarodowego Festiwalu Pieśni 
Chóralnej, możemy realizować wiele ciekawych 
projektów artystycznych i zaoferować wszystkim 
to, co potocznie nazywamy kultem sztuki.

Jadwiga Bober

Dyrektor MDK

Lew To³stoj - z kim mia³ romans? 
George Sand - zerwa³a z Chopinem 
czy to on j¹ zostawi³? Mozart - bywa³ 
na salonach? Lubi³ hazard?

Nie wiemy i nie chcemy wiedzieć. 4 lipca 
w Międzyzdrojach zaczyna się 17. Festiwal 
Gwiazd, a nie celebrytów. Chcemy rozmawiać 
o współczesnej kulturze i pokazywać jej różne 
oblicza. Festiwal nie jest dla naszych gości okazją 
do zaistnienia w kolorowej prasie i na czerwonym 
dywanie. Odwiedzają Międzyzdroje, aby pracować. 
Ich czas wypełniają nie sesje z fotoreporterami, ale 
próby przed kolejnymi spektaklami. Tak będzie 
również w tym roku. Zadamy ważne pytania o 
kondycję współczesnej rozrywki i drogę od kołyski 
do gwiazd. Pomogą nam Henryk Sienkiewicz, Judy 
Garland, dr Jecyll i Mister Hyde. 

Międzyzdroje to jedno z nielicznych miejsc w 
Polsce, gdzie podczas wakacji spotkanie prawdzi-
wej gwiazdy jest prawie pewne, w końcu to MIA-
STO GWIAZD! Odkąd Dyrektorem Programowym 
Festiwalu Gwiazd jest Olaf Lubaszenko - aktor 
filmowy i teatralny, reżyser i producent - najmoc-
niej reprezentowaną dziedziną sztuki jest teatr. 
Podczas tegorocznej edycji festiwalu zaprezentu-
jemy najciekawsze propozycje sezonu 2011/2012. 
Publiczność zobaczy spektakle m.in. teatrów: Imka, 
Capitol, Teatr Stu czy Kwadrat.

Pięć festiwalowych dni, ponad 80 artystów, 
7500 sprzedanych biletów, kolejki do kas, wy-
pełnione po brzegi sale teatralne i koncertowe, 
tłumy widzów – tak wyglądała 16. edycja Festiwalu 
Gwiazd w oczach ponad 200 akredytowanych 
dziennikarzy. W tym roku rozmach imprezy będzie 
jeszcze większy. 

Nazwisk tegorocznych gości szukajcie na 
naszej stronie internetowej www.festiwalgwiazd.
com i profilu na Facebooku.           Jadwiga Bober

Majowy przypływ sztuki

Od lewej: Piotr Szulc, Ryszard Handke, 

Czesława Tomczak i Dariusz Dyczewski

Podczas spotkania  Józef Pluciński opowiadał o 
powstaniu kurortu w Międzyzdrojach. Z ogromnej 
sympatii do tego miasta autor postanowił zająć się 
historią nadmorskiego kurortu, aby przedstawić ją 
swoim czytelnikom. Dr Pluciński zaczął od tego, że 

już w XIII w. w okolicach obecnych Międzyzdrojów 
istniała osada, a w początkach XVI w. żyło już 
6 gospodarzy, w tym dwóch miało słowiańskie 
nazwiska. Natomiast w 1620 roku zamieszkiwało 
na tych terenach już 21 mieszkańców, w tym 6 
pełnych gospodarstw. Po wojnie trzydziestoletniej 
tutejsze ziemie zostały doszczętnie zrujnowane i 
musiało minąć 100 lat, aby przywrócić je do ży-
cia. Pierwsza informacja o Międzyzdrojach, jako 
kąpielisku, pochodzi z roku 1795, kiedy niejaki 
duchowny wędrując przez Pomorze, na wysokości 
Przytoru, zauważył dwie kobiety, które kąpały 
się  w morzu. Zapisał to wydarzenie w swoich 

Józef Pluciński o powstaniu międzyzdrojskiego kurortu
19 kwietnia br. Miejska Biblioteka Publiczna w Międzyzdrojach po raz kolejny zaprosiła na 

spotkanie dr Józefa Plucińskiego, historyka, autora książek o dziejach Świnoujścia. Pan Józef 

przyjechał ze swoją najnowszą, długo oczekiwaną książką pt. „Świnoujścian chleb powszedni”. 

listach. Na początku XIX w. Międzyzdroje zaczęły 
rozwijać się bardzo intensywnie. Już wtedy ta 
wioska rybacka stała się ogromną atrakcją dla 
kuracjuszy ze Świnoujścia i Heringsdorfu. W 1835 
roku powstały na plaży chatynki pokryte trzciną, 
osobne dla kobiet i mężczyzn. Uroda tego miejsca 
sprawiła, że do Międzyzdrojów przyjeżdżali ludzie 
z różnych zakątków, aby podziwiać nadmorski ku-
rort. Utworzono pierwszą nadmorską promenadę 
imienia Arnolda Lejeune, która stała się później 
głównym deptakiem i, po 
przebudowie, istnieje do 
dzisiejszego dnia. Na prze-
łomie lat 70  i 80 – tych XX 
w. Międzyzdroje przeżywały 
rozkwit turystyczny. 

Czytelnicy oraz przewod-
nicy z klubu „Na wyspach”, 
którzy przybyli na spotkanie, 
z ogromną uwagą słuchali hi-
storii o nadmorskim kurorcie, 
zadając później nurtujące ich 
pytania, na które dr Pluciński 
z chęcią odpowiadał. Oczy-
wiście nie obeszło się bez 
autografów i pamiątkowych 
zdjęć. Pan Józef obiecał, że 
na pewno wróci jesienią ze 
swoją najnowszą książką i 
opowie jeszcze niejedną ze 
swoich pomorskich gawęd.      

Andżelika Gałecka

„POCIĄG DO KSIĄŻKI – KSIĄŻKA DO POCIĄGU”
Miejska Biblioteka Publiczna w Międzyzdrojach, w ramach ogólnopolskiej akcji 
„Pociąg do książki – książka do pociągu”, w dniu 23 kwietnia br. wzięła udział  
w kiermaszu książek na Dworcu PKP w Międzyzdrojach. Projekt został zainicjowany 
przez Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich - Okręg Zachodniopomorski. Kiermasz 
cieszył się zainteresowaniem wśród podróżujących i nie tylko. Zebrano kwotę 
ok. 100 zł, która zostanie przekazana na zakup nowych pozycji książkowych do 
Biblioteki w Międzyzdrojach. 

Już teraz serdecznie zapraszamy na kiermasz letni „Książka za 1 zł”, który będzie 
trwał od połowy czerwca do końca sierpnia. 

Monika Jakubowska



6 INFORMATOR  MIÊDZYZDROJSKI  NR  5/2012

Z PRAC RADY MIEJSKIEJ

UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ
Uchwała Nr XXIII/219/12

Rady Miejskiej w Międzyzdrojach

z dnia 26 kwietnia 2012 r.

w sprawie zmiany budżetu i zmian 

w budżecie na 2012 rok

Uzasadnienie:
W niniejszej uchwale proponuje się zmniej-

szenie dochodów na kwotę 236 668, 75 zł 
i zwiększenie wydatków na kwotę 476 334, 25 zł.  

Dochody zwiększa się o kwotę 84 401, 07 zł 
(dochody bieżące 15 412 zł, dochody mająt-
kowe 68 989, 07 zł) i zmniejsza się dochody 
o kwotę 321 069, 82 zł (dochody bieżące 
283 537 zł, dochody majątkowe  37 532, 82 zł). 
Wydatki zwiększa się o kwotę 551 401, 07 zł 
(wydatki bieżące 472 412 zł, wydatki majątkowe 
78 989, 07 zł) i zmniejsza się wydatki na kwotę 
75 066, 82 zł (wydatki bieżące 37 534 zł, wydatki 
majątkowe 37 532, 82 zł).

Zmiany polegają między innymi na:
1/ zwiększeniu dochodu na kwotę 10 000 zł 

z tytułu nagrody finansowej w ramach konkursu 
na opracowanie autorskiego pomysłu na pod-
trzymanie lub ratowanie środowiska – Konkurs 
„Fundusz Naturalnej Energii” i zwiększeniu wy-
datków w łącznej kwocie 10 000 zł (szkoła nr 2),

2/ zmniejszeniu dochodu z tytułu subwencji 
oświatowej na kwotę 85 160 zł (plan subwencji 
oświatowej po zmianie wynosi 2 548 844 zł),

3/ zmniejszeniu dochodu  na  kwotę 160 843 
zł z tytułu podatku dochodowego od osób fi-
zycznych (plan po zmianie wynosi 3 860 063 zł),

4/ zwiększeniu i zmniejszeniu dochodów 
oraz zwiększeniu i zmniejszeniu wydatków na:

- realizację projektu pn.”Zabezpieczenie 
i oznakowanie pomników przyrody”- 
zmiany wynikają z wprowadzenia dwóch 
źródeł finansowania tj. z budżetu Unii 
Europejskiej w 75 % oraz pomocy finan-
sowej z samorządu województwa w 25 
% (ogólny koszt zadania 83 148 zł, bez 
wkładu własnego),

- realizację projektu pn.”Zakup pomp me-
lioracyjnych wraz z demontażem starego i 
montażem nowego zestawu pompowego 
na kanale Stary Zdrój w Międzyzdrojach”- 
zmiany wynikają z wprowadzenia dwóch 
źródeł finansowania tj. z budżetu Unii 
Europejskiej w 75 % oraz pomocy finan-
sowej z samorządu województwa w 25% 
(ogólny koszt zadania 149 956, 25 zł, bez 
wkładu własnego),

5/ zwiększeniu wydatku w gimnazjum 
w kwocie 24 000 zł na wyjazd 45 osobowej 
grupy młodzieży i nauczycieli do Serbii, 

6/ zwiększeniu wydatku w kwocie 320 000 
zł na oczyszczanie miasta i gminy,

7/ zwiększeniu wydatku w kwocie 10 000 zł 
na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa zejścia na 
plażę z pochylnią dla osób niepełnosprawnych 
poruszających się na wózkach inwalidzkich 
przy ul. Promenada Gwiazd w Międzyzdroja-
ch”(wkład własny wynosi 15%, dofinansowanie 
85 %, całkowity koszt zadania szacuje się na 
725 000 zł),

8/ zwiększeniu wydatku na kwotę 113 000 zł 
na naprawy i konserwacje drogowych urządzeń 
odwadniających.

W związku z powyższymi zmianami zwięk-
sza się planowany deficyt budżetu Gminy 
o kwotę 713 003 zł i wynosi 3 658 964, 20 zł, 
który zostanie pokryty z wolnych środków na 
rachunku Gminy w kwocie 4 360 198, 20 zł oraz 
z pożyczki w kwocie 737 123 zł.

Uchwała Nr XXIII/220/12

Rady Miejskiej w Międzyzdrojach

z dnia 26 kwietnia 2012 r.

w sprawie zmiany uchwały Nr XIX/162/11 

Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 

22 grudnia 2011 roku w sprawie uchwalenia 

budżetu Gminy Międzyzdroje na 2012 rok 

Uzasadnienie:
W z wiązku ze zmianami w uchwale 

w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie 
na 2012 rok powodującymi zwiększenie defi-
cytu budżetu pokrytego wolnymi środkami na 
rachunku gminy zmienia się załącznik nr 3 do 
uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy 
Międzyzdroje na 2012 rok w zakresie kwoty 
wolnych środków.

Uchwała Nr XXIII/221/12

Rady Miejskiej w Międzyzdrojach

z dnia 26 kwietnia 2012 r.

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 2012-2024 

Uzasadnienie:
Zgodnie z art. 229 ustawy z dnia 27 sierp-

nia 2009 r. o finansach publicznych wartości 
przyjęte w wieloletniej prognozie finansowej 
i budżecie powinny być, co najmniej zgodne 
w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim 
kwot przychodów i rozchodów oraz długu 
jednostki samorządu terytorialnego. Uchwała 
w sprawie zmiany budżetu i zmian w budże-
cie powoduje zmianę wyniku budżetu oraz 
zmianę kwoty przychodów w związku, z czym 
konieczna jest zmiana wieloletniej prognozy 
finansowej.

W niniejszej uchwale zmieniono trzy za-
łączniki tj. wieloletnią prognozę finansową 
Gminy Międzyzdroje na lata 2012-2024, ob-
jaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej 
prognozie finansowej Gminy Międzyzdroje na 
lata 2012-2024 oraz planowane i realizowane 
przedsięwzięcia Gminy Międzyzdroje w latach 
2012-2023.

W załączniku nr 3 zmiana występuje:
1/ w zadaniu pn.” Budowa zejścia na plażę z 

pochylnią dla osób niepełnosprawnych poru-
szających się na wózkach inwalidzkich przy ul. 
Promenada Gwiazd w Międzyzdrojach”- zmie-
niono kwotę łącznych nakładów finansowych, 
limit wydatków w roku 2012 i 2013 oraz limit 
zobowiązań. 

Uchwała Nr XXIII/222//12

Rady Miejskiej w Międzyzdrojach 

z dnia 26 kwietnia 2012 roku

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie 

przez Gminę Międzyzdroje umowy dofinan-

sowania operacji pt. „Zakup pomp meliora-

cyjnych wraz montażem starego i montażem 

nowego zestawu pompowego na kanale Stary 

Zdrój w Międzyzdrojach” współfinansowa-

nego ze środków Unii Europejskiej w ramach 

Europejskiego Funduszu Rybackiego

Uzasadnienie:
W związku ze złożonym wnioskiem do 

Urzędu Marszałkowskiego i pozytywnym jego 
rozpatrzeniem niezbędne jest podjęcie uchwały 
w celu realizacji projektu.

Uchwała Nr XXIII/223//12

Rady Miejskiej w Międzyzdrojach 

z dnia 26 kwietnia 2012 roku

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie 

przez Gminę Międzyzdroje umowy o dofi-

nansowanie operacji pt. „Zabezpieczenie 

i oznakowanie pomników przyrody poprzez 

wykonanie ogrodzeń oraz tablic informacyj-

nych o treści przyrodniczej w 3 językach przy 

pomnikach przyrody na terenie Gminy Mię-

dzyzdroje” współfinansowanego ze środków 

Unii Europejskiej w ramach Europejskiego 

Funduszu Rybackiego

Uzasadnienie:
W związku ze złożonym wnioskiem do 

Urzędu Marszałkowskiego i pozytywnym jego 
rozpatrzeniem niezbędne jest podjęcie uchwały 
w celu realizacji projektu.

Uchwała Nr XXIII/224/2012

Rady Miejskiej w Międzyzdrojach

z dnia 26 kwietnia 2012 r.

w sprawie zmiany uchwały Nr V/40/11 

Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 

27 stycznia 2011 r. w sprawie opłaty targowej

        
§ 1.  W uchwale Nr V/40/11 Rady Miejskiej 

w Międzyzdrojach z dnia 27 stycznia 2011 r. 
w sprawie opłaty targowej wprowadza się 
następujące zmiany:

1. Zmienia się treść § 3 ust. 3 pkt a) i b), który 
otrzymuje brzmienie:

„a) strefa I, w której wyodrębnia się dwie 
części: część IA - obejmującą teren plaży 
(z uwzględnieniem odrębnych przepisów i 
uregulowań) oraz część IB – obejmująca części 
ulic Bohaterów Warszawy i Promenady Gwiazd 
pomiędzy ulicami Zdrojową, a posesją przy ul. 
Promenada Gwiazd 12, zgodnie z załącznikiem 
graficznym oraz działki gruntu bądź części dzia-
łek gruntu przyległych do tych ulic.

b) strefa II, obejmuje: nie zaliczone do strefy 
I części ulic Promenady Gwiazd i Bohaterów 
Warszawy łącznie z zejściami na plażę oraz ulice: 
Campingową, Turystyczną, Ludową, Pomorską, 
Tadeusza Kościuszki, Romualda Traugutta, 
Morską, Zdrojową, Mikołaja Kopernika, Rybac-
ką. Adama Mickiewicza, Plażową, Poprzeczną, 
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Z PRAC RADY MIEJSKIEJ

Na swoje dyżury zapraszają również:

PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ 
– Jan MAGDA 
w czwartki od godz. 14.00 - 15.30 
stały kontakt: Tel. 609 847 375; 
e-mail:  jan_magda@miedzyzdroje.pl 
WICEPRZEWODNICZĄCA RM 
– Dorota KLUCHA  
we wtorki od 13.00–14.00 
stały  kontakt: 
e-mail: dorota_klucha@miedzyzdroje.pl
WICEPRZEWODNICZĄCY RM 
– Mateusz BOBEK  
w poniedziałki od 12.00–13.00 
stały kontakt: 
e-mail: mateusz_bobek@miedzyzdroje.pl

PLAN DYŻURÓW 

RADNYCH RADY MIEJSKIEJ 

W MIĘDZYZDROJACH

23.05.2012 r. - Piotr NOGALA

30.05.2012 r. - Roman PAWŁOWSKI

6.06.2012 r. - Janusz PIŁAT

13.06.2012 r. - Teresa PURGAL

20.06.2012 r. - Dorota SIELEWICZ

27.06.2012 r. - Michał SUTYŁA

ODBYWAJ¥CYCH SIÊ W ŚRODY
OD GODZ. 15.30 DO 16.30 

W URZÊDZIE MIEJSKIM, 
ul. KSI¥¯¥T POMORSKICH 5 

– POKÓJ NR 14
/ Kontakt - tel. 91 3275647 /

Pani Czesława Tomczak urodziła się Chromcu 
koło Jeleniej Góry. Naukę rozpoczęła w Kapańcu 
i Cieplicach Śląskich, a następnie w Gnieźnie i 
Poznaniu, uzyskując tytuł Dyplomowanej Położnej 
w Państwowej Szkole Położnych.

Od 1969 roku swoją aktywność zawodową, 
społeczną i biznesową związała z Międzyzdrojami. 
Przez pierwsze 20 lat  pracowała w Przychodni 
Rejonowej i Izbie Porodowej w Międzyzdrojach, 
a także w międzyzdrojskim oddziale świnoujskiego 
sanatorium. Od 1988 roku Pani Czesława Tomczak 
swoją aktywność zawodową związała z przedsię-
biorstwem rodzinnym. 

Wyróżnia ją  wrażliwość na los innych ludzi. 
Empatia i kultura bycia, zjednały jej sympatię 
i szacunek mieszkańców. Umie słuchać. Zoriento-
wana w problemach swojej „Małej Ojczyzny”,  od 
lat działa w kierunku poprawy  sytuacji dzieci i mło-
dzieży. Przykładem takiej postawy jest wspieranie 
działalności oświatowej, kulturalnej, artystycznej 
i sportowej.

Pani Czesława to kobieta wrażliwa, hojna 
 i energiczna, dla której dobro drugiego człowie-
ka, a w szczególności dziecka w trudnej sytuacji 

losowej, jest najwyższą wartością. Jej dewizą jest 
„dać radość innym”, co czyni z powodzeniem na 
co dzień. Obywatelska postawa Pani Czesławy 
Tomczak, jej działalność  społeczna i uzyskane 
efekty  dają podstawę do wyróżnienia i naślado-
wania. Szanowna Laureatko, proszę przyjąć moje 
gratulacje i wyrazy najwyższego uznania.                                         

Jan Magda   

Przewodniczący   
Rady Miejskiej w Międzyzdrojach  

Międzyzdroje - 03 maja 2012 r.

Uchwała Nr XXIII/218/12

Rady Miejskiej w Międzyzdrojach

z dnia 26 kwietnia 2012 r.

w sprawie nadania tytułu ,,Zasłużony dla 

Międzyzdrojów”

Uzasadnienie:
Wniosek Stowarzyszenia Handlowców i Przed-

siębiorców w Międzyzdrojach z dnia 1.03.2012 r. 
w sprawie nadania tytułu Zasłużony dla Międzyz-
drojów Pani Czesławie Tomczak został przyjęty 
przez Honorową Kapitułę na posiedzeniu w dniu 
4.04.2012 r. 

W uzasadnieniu powyższej kandydatury 
„Honorowa Kapituła” uznała, że moralna postawa 
Pani Czesławy, chęć niesienia pomocy dzieciom, 
sponsorowanie imprez szkolnych, oraz w Domu 
Dziecka w Lubinie, finansowanie wypoczynku 
dzieci z ubogich rodzin, jak również wrażliwość na 
dobro dziecka w trudnej sytuacji losowej, wobec 
której nie przechodzi obojętnie, predestynują 
kandydatkę do przyznania tytułu „Zasłużony dla 
Międzyzdrojów”.

Zas³u¿ona dla Miêdzyzdrojów

LAUDACJA
Przypadł mi w udziale wielki zaszczyt, a równo-

cześnie przyjemność, przedstawienia Państwu 

sylwetki Pani Czesławy Tomczak, której Rada 

Miejska w Międzyzdrojach przyznała zaszczyt-

ny tytuł „Zasłużonej dla Międzyzdrojów”.  

Większość z nas doskonale zna Laureatkę, która 

swoją postawą i zaangażowaniem na niwie spo-

łecznej zasłużyła na tak wysokie wyróżnienie.

Spokojną. Cichą, Wczasową i Wesołą oraz działki 
gruntu bądź części działek gruntu przyległych 
do tych ulic.”

 2. Zmienia się treść § 9, który otrzymuje 
brzmienie:

„§ 9. Inkasent pobierający opłatę targową 
odprowadza ją do kasy Urzędu Miejskiego 
w Międzyzdrojach, w okresie sezonu letniego 
najpóźniej w dniu następnym po dokonaniu 
poboru, a w pozostałych miesiącach do ostat-
niego dnia miesiąca.”

3. Zmienia się treść § 10, który otrzymuje 
brzmienie:

„§ 10. Wynagrodzenie, o którym mowa 
w § 8 płatne jest na ręce inkasenta w kasie 
Urzędu Miejskiego lub przelewem na wskaza-
ny rachunek bankowy, w terminie do 10 dnia 
każdego miesiąca, za kwoty opłaty targowej 
odprowadzane w miesiącu poprzednim.”

4. Zmienia się treść § 12 pkt 5, który otrzy-
muje brzmienie:

„5. Przy sprzedaży obnośnej: 
w części IA strefy I 20, 00 zł (stawka stała) 

30, 00 zł (stawka w okresie od.01.05.do 30.09.)   
w części IB strefy I 40, 00 zł (stawka stała) 

400, 00 zł (stawka w okresie od.01.05.do 30.09.)” 
          

Uchwała Nr XXIII/225/12

Rady Miejskiej w Międzyzdrojach

z dnia 26.04.2012r.

w sprawie wykazu kąpielisk na rok 2012 

na terenie Gminy Międzyzdroje

Uzasadnienie:
Nowelizacja ustawy Prawo Wodne na pod-

stawie art. 34a ust. 1 ustawy Prawo Wodne 
nałożyła na Radę Miejską w Międzyzdrojach, 
obowiązek podjęcia uchwały w sprawie wykazu 
kąpielisk na terenie gminy Międzyzdroje.

Wniosek o ujęcie w wykazie kąpielisk składa 
organizator kąpieliska w terminie do 31 grudnia 
roku poprzedzającego sezon kąpielowy. 

Urząd Miejski w Międzyzdrojach wystąpił 
z wnioskiem z dnia 31.12.2011r. o wpisanie 
dwóch kąpielisk do rejestru kąpielisk na rok 
2012 na terenie gminy Międzyzdroje.

Zgodnie z wnioskiem sezon kąpielowy 
trwać będzie w okresie od 22.06. do 16.09.2012r. 

W związku z powyższym, Burmistrz Międzyz-
drojów przygotował projekt uchwały w sprawie 
wykazu kąpielisk na rok 2012 na terenie Gminy 
Międzyzdroje. 

Uchwała Nr XXIII/226/2012

Rady Miejskiej w Międzyzdrojach

z dnia 26 kwietnia 2012 r.

w sprawie zmiany uchwały nr XV/137/11 

z dnia 27.09.2011 r. w sprawie powołania 

doraźnej komisji Rady Miejskiej ds. opraco-

wania nowego statutu Gminy Międzyzdroje

Uzasadnienie:
Na wniosek Przewodniczącego Rady Miej-

skiej przedłużono termin prac doraźnej komisji 
statutowej do końca czerwca br. celem dopre-
cyzowania treści nowego statutu w zakresie 
formalno prawnym. 

Jan Magda

Przewodniczący Rady Miejskiej

c.d. ze str. 6
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AKTUALNOŚCI

 W dniu 18 maja br. odbył się koncert serbskie-
go artysty Bory Dugiča wraz z zespołem. Muzyk 
wprowadził nas w świat serbskiej kultury ludowej, 
z której czerpie inspiracje do swoich kompozy-
cji. Muzyka flecisty, wraz z akompaniamentem 
12–osobowego zespołu, wprowadziła uczestni-
ków koncertu w nastrój nostalgii i romantyzmu. 
Wyjątkowy charakter koncertu to folkowa muzyka 
przeplatana opowieściami o historii Serbii wraz 
z  przesłaniem autora. Taka formuła  przybliżyła 
licznie przybyłym ten bałkański kraj oraz ukazała 
wyjątkową wrażliwość artysty. Koncert zyskał 
ogromny aplauz publiczności, która po dwu–
godzinnym koncercie wyraziła swój zachwyt 
i wielkie uznanie dla artystów prosząc o liczne bisy. 
Koncert, jak to określiła jedna z osób wychodząc 
z koncertu, był „prawdziwą ucztą duchową” .

W ramach pobytu delegacja serbska zwiedziła 
tereny Gminy Międzyzdroje, uczestniczyła w orga-
nizowanym w dniu 19 maja Międzynarodowym 
Turnieju Tańca Towarzyskiego oraz miło spędziła 

czas na polu golfowym w Kołczewie. Oficjalne 
spotkanie w Urzędzie Miejskim z władzami Mię-
dzyzdrojów wzbudziło zachwyt naszych gości, 

kiedy to młodzież Gimnazjum nr 1 -  pod opieką 
Doroty Sielewicz - odśpiewała hymn Serbii i Polski, 
a zastępca burmistrza Międzyzdrojów i przewod-
niczący Rady Miejskiej Čačka pokroili  specjalnie 
przygotowane na tę okazję  torty z flagą polską 
i serbską. 

Współpraca polsko-serbska rozwija się 
i przynosi wymierne efekty czego dowodem jest 
rozwijająca się przyjaźń szkół z Międzyzdrojów 
i miasta Čačk.                                       Anetta Czyżak

Referat Promocji i Współpracy z Zagranicą 

Pobyt delegacji Serbii w Międzyzdrojach
Już po raz drugi – w ramach współpracy partnerskiej miast - gościliśmy delegację miasta Čačak 

w Międzyzdrojach. Wizyta delegacji,  dniach 17–21 maja br., połączona była z organizowanym 

w ramach Festiwalu Music Baltic dniem muzyki serbskiej. Honorowy patronat nad koncertem 

objęła Ambasada Serbii w Polsce, a ceremonii otwarcia w Międzynarodowym Domu Kultury 

dokonali osobiście: Radca Ambasady Serbskiej Miroljub Petrović oraz Burmistrz Międzyzdrojów.

Byliśmy pierwszymi gośćmi nowo oddanego 
luksusowego hotelu w Gornej Trepczy. Nasi go-
spodarze pokazali  nam wspaniałe i najpiękniejsze 
w okolicy miejsca. Byliśmy pod wrażeniem prze-
pięknych Monasterów  (m.in. Blagoveštenje nad 
wioską Ovčar Banja), drewnia-
nego miasta zbudowanego 
przez Emira Kusturicę jako 
scenografia do filmu „Życie 
jest cudem”, Zlatiboru (odpo-
wiednik naszego Zakopane-
go), kurortu Vrnjačka Banja, 
ale przede wszystkim pod 
wielkim wrażeniem serdecz-
ności jaką nasi gospodarze 
nas otaczali. Dbali o nas i na 
każdym kroku okazywali swo-
ją radość z naszej obecności. 
Na spotkaniu w szkole byli-
śmy zachwyceni występem 
młodzieży serbskiej, tańcami 
ludowymi, śpiewem, a Serbo-
wie  z wielkim aplauzem przy-
jęli występ naszych uczniów. 
Nauczyciele zwiedzili również 
jedno z  przedszkoli oraz byli 
na spotkaniu z Burmistrzem 
Čačaka.

Jadąc do Serbii nie wiedzieliśmy, że nasi 
gospodarze zaplanowali dla nas tak wspaniały 
pobyt. Oni zaś podkreślali, że w ten sposób chcą 
odwdzięczyć się za cudowne przyjęcie w sierpniu 
2011 r. w Międzyzdrojach. 

Tamara Starachowska

***
Większość z nas poznała już w sierpniu ub.r. 

uczniów ze szkoły z Čačak, kiedy po raz pierwszy 

przyjechali do nas Serbowie. Gdy ponownie spo-
tkaliśmy się z tamtejszą młodzieżą zacieśniliśmy 
więzy między sobą. Natomiast ci, którzy mieli 
z nimi kontakt po raz pierwszy, nawiązali nowe 
znajomości.

Wszystkie polskie dzieci nauczyły się podsta-
wowych zwrotów w języku serbskim, a my naszym 
słowińskim przyjaciołom przypomnieliśmy wiele 
polskich słów, których nauczyli się podczas po-
pobytu u nas. Wszyscy jednak dostaliśmy wielką 
szansę kształcenia języka angielskiego.

Atmosfera podczas naszego pobytu była 
wspaniała. Stronie serbskiej wyraźnie zależało, 
byśmy czuli się jak najlepiej. Byli bardzo serdeczni, 

Najlepsze co nas spotkało!
W czwartek 10 maja powróciła z pięciodniowego pobytu w  Serbii 45-osobowa de-

legacja uczniów i nauczycieli z Gimnazjum nr 1 im. Jana Pawła II w Międzyzdrojach. 

32 uczniów i 13 nauczycieli przebywało na zaproszenie dyrektora szkoły medycznej Čačak 

w dniach od 4 do 9 maja. Wszyscy są  jednomyślni w stwierdzeniu, że przyjęto nas  i  ugoszczono 

po królewsku!

otwarci i gościnni. Czas spędziliśmy bardzo aktyw-
nie. Odwiedziliśmy m. in. drewniane miasto, wiele 
przepięknych cerkwi, najwyższe góry w okolicach 
Čačaka oraz wiele monasterów położonych w wy-
jątkowo malowniczych i dziewiczych miejscach.
Te ostatnie w okolicach Čačaka są często spoty-
kane - nawet do 13 na 10 km². Do jednego z tych 
cudownych miejsc dopływaliśmy tratwą, gdyż nie 
można tam dotrzeć w inny sposób.

Serbia to jedno z najbogatszych w lecznicze 
źródła miejsc Europy. Mając to wszystko w za-
sięgu ręki, musieliśmy skorzystać, więc chodząc 
od kranu do kranu co rusz przemywaliśmy oczy, 

piliśmy  wodę, a czasem nawet 
tylko powąchaliśmy (woda z 
zawartością siarki). Czwartego 
dnia pobytu kąpaliśmy się w 
wodach leczniczych o tempe-
raturze powyżej 36°C., a mak-
symalny czas kąpieli wynosił 
tylko pół godziny.

W środę, w ostatni dzień 
pobytu w Čačaku, po śniadaniu 
podziękowaliśmy za cudowną 
gościnność i pożegnaliśmy się. 
Nie obyło się bez łez, ale rów-
nież wspólnych uśmiechów i 
pamiątkowych zdjęć. W drodze 
powrotnej zatrzymaliśmy się 
w Belgradzie. Zwiedziliśmy 
najważniejsze miejsca (m.in. 
Kalemegdan, Katedrę, ul. Kneza 
Mihaila, najstarszą ulicę Ska-
darlija) zrobiliśmy zdjęcia (nie 
wszędzie jest to dozwolone) 
i po raz ostatni pożegnaliśmy się 

z Serbią. To był naprawdę wspaniale spędzony ty-
dzień. Wróciliśmy pełni wrażeń, niezapomnianych 
przeżyć  i wspomnień.

My już przetarliśmy szlaki, zbudowaliśmy 
mosty. Teraz w rękach następnych „kwiatów” 
międzyzdrojskiej młodzieży leży przejście tą drogą 
i dobudowanie kolejnego przęsła.

Olga Bagrowska  

Klasa III a Gimnazjum w Międzyzdrojach
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OŚWIATA, SPORT

„Perła Bałtyku 2012”
Jak co roku, pod koniec maja za sprawą turnieju 
„Perła Bałtyku” Międzyzdroje na dwa dni zostały 
taneczną stolicą Polski. W sobotę i niedzielę (19-20 
maja)  ponad 300 par z całego kraju rywalizowało 
w rytmach standardowych i latynoamerykańskich  
na przepięknie przygotowanej hali sportowej przy 
szkole podstawowej. O oprawę światło, muzykę i 
dźwięk zadbali prawdziwi specjaliści – „Studio 88” 
z odległego Augustowa.

Turniej został rozegrany w kategoriach: 
rekreacja, sport, hobby. Jednak prawdziwym 
wydarzeniem były zmagania par w kategorii GPP 
Seniorów i Amatorów Latin.

Wspaniale prezentowali się międzyzdrojscy 
tancerze od przedszkolaków począwszy na ama-
torach i seniorach kończąc.

W kat. do lat 8 h złote medale otrzymali:
Bartek Sobczak, Iga Litwiak, Piotr Sołtysiak, Eryk Głod, Bartek 

Ligęza, Amelia Kokot, Alesja Litwin, Nadja Kastrau, Martyna Deptuła, 

Natalia Kazaniecka

W kat. do lat 8 h złote medale otrzymali:
Krzysztof Sienkiewicz, Wanessa Jankowska, Matylda Kaszu-

bowska, Adrianna Dymitruk, Oliwia Wilczyńska, Wiktor Szydłowski, 

Karolina Żurek.

Wyniki kat. 8-9 g:
Damian Różycki-Oliwia Kałużna-brąz

Dawid Sowa –Wiktoria Kalemba-srebro

Kamil Dwornik-Weronika Kujda-srebro

Dawid Sowa-Klaudia Kropińska-srebro

Kuba Lizak-Nikola Niewiadomska-złoto

Wyniki kat. sportowych:
Oskar Celt-Michalina Ruśkiewicz kat.12-13c-Vm.

Mikołaj Synowiec-Justyna Rożek kat. 14-15d-Vm.

Jakub Gołos-Beata Mamińska-14-15c-IVm.

Daniel Ciesielski-Emilia Gorzałczyńska-14-15c-IIIm.

Filip Marchalewski- Wiktoria Kaszubowska-14-15b-Iim.

Bartosz Paczuk-Ola Michałowska-pow.15 d-IVm.

Cezary Czarski-Natalia Maśluk-pow. 15c-IIIm.

Piotr Popiołek-Ula Biełuń-pow. 15b-VIIIm.

Krzysztof Chrzanowski-Ada Paczuk-pow. 15b-Vim.

Marcin Plewka-Karolina Kamińska-pow.15 b-Im.

Marcin Wojtkowiak-Ola Jurga GPP-IVm.

Senior Hobby Open plus-Izabela i Sebastian Drozd- Im.

Anna Zjawińska

V Dzieñ Recyklingu w Wapnicy

Kwiatki za odpadki
5 czerwca 2012r. (wtorek) w godz. od 15.30 do 18.00 w szkole w Wap-

nicy przy ul. Jodłowej 3 odbędzie się kolejna, piąta zbiórka surowców 

wtórnych. Podczas poprzednich dni recyklingu zebraliśmy ponad 4 tony 

elektroodpadów i 100 kg baterii.

W zamian za Zużyty Sprzęt Elektryczny i Elektroniczny (ZSEE) każdy 
uczestnik otrzyma wiosenny kwiatek ufundowany przez kwiaciarnię „TULI-
PAN” w Międzyzdrojach. Zachęcamy do wiosennych porządków i pozbycia 
się niepotrzebnych odpadów poprzez oddanie ich we właściwe miejsce. W 
ten sposób chronimy środowisko!

Przypominamy, że w szkole w Wapnicy znajdują się specjalne pojemniki, 
do których możecie Państwo wrzucić zużyte baterie, kartridże, telefony 
komórkowe, nakrętki i aluminium.

Liczymy na Państwa obecność! Więcej informacji na stronie www.
sp2wapnica.pl

Organizatorzy: Szkoła Podstawowa nr 2 w Wapnicy, Gmina Międzyz-
droje, Zakład Ochrony Środowiska, kwiaciarnia „Tulipan” i Nadleśnictwo 
Międzyzdroje.

Iwona Samołyk

KONKURS PLASTYCZNY 
W PRZEDSZKOLU
W dniu 14 marca 2012r. w Przedszkolu Miejskim Nr 1 „Morskie Skarby” 
w Międzyzdrojach odbyły się przedszkolne eliminacje konkursu ogłoszone-
go przez miesięcznik Bliżej 
Przedszkola, „Moja mała 
ojczyzna – mieszkam w 
Międzyzdrojach”. W konkur-
sie wzięło udział 17 sześcio-
latków z grupy „Rybacy”. 
Pod kierunkiem pani Vio-
letty Bajroszewskiej, dzieci 
wykonały wiele ciekawych 
prac przedstawiających na-
sze miasto. Jury  w składzie: 
dyrektor przedszkola, nauczyciel mianowany, przedstawiciel Rady Rodziców 
oraz przedstawiciel Międzynarodowego Domu Kultury, wyłonili 5 najciekaw-
szych prac. Autorami zwycięskich prac są: Amelia, Piotr, Dawid, Eryk i Patryk.

Wyróżnienie  w eliminacjach wojewódzkich otrzymała Amelia.
Elwira Korcz

Dyrektor przedszkola miejskiego

Celem spotkania było przybliżenie problemów 
dzieci chorych na zespół Downa i autyzm. Pani 
B. Daniluk w sposób bardzo ciekawy i emocjo-
nalny opowiadała o dzieciach z chorobą Downa. 
Prezentacja poparta była pięknymi zdjęciami i 
wzruszającym filmem. Pani S. Płaczkowska przy-
bliżyła dzieciom trudną problematykę i specyfikę 
funkcjonowania dzieci autystycznych.

Spotkania takie są bardzo potrzebne i waż-
ne, gdyż uczą tolerancji i poszanowania dzieci 
z różnymi jednostkami chorobowymi. Dla dzieci 
zdrowych problemy te, a także zachowania dzieci 
chorych są często niezrozumiałe i przez to trudne 
do zaakceptowania.  

Iwona Szczawińska

Anna Marszał

Ważne spotkania
W kwietniu br. w Szkole Podstawowej nr 1 w Międzyzdrojach odbyło się spotkanie pracowników 

Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjnego z Przybiernowa z dziećmi z klas IV - VI. Ośrodek repre-

zentowały: p. Bożena Daniluk i p. Sylwia Płaczkowska.

Spotkanie rozpoczął Kurczak, który przywitał 
przedszkolaki, a następnie każdy ptak  zaprezen-
tował się, opisując swój wygląd, aby dzieci bez 
problemu rozpoznały, kto jest jakim ptakiem. Po 
krótkiej prezentacji „ptasia rodzina” zaprosiła dzie-
ci do tańca prezentując układ choreograficzny. 

Później rozpoczęła się „sprzeczka” gości o to, kim 
tak naprawdę jest Dziubdziub. Każdy ptak chciał 
przekonać przedszkolaków, że właśnie do niego 
jest podobny. 

W rolę Papugi wcieliła się Andżelika Gałecka, 
dyrektor biblioteki, za Kurczaka przebrał się 
Szymon Głod, rolę Pingwina odegrała księgowa 

Grażyna Bejster, jako Sowa wystąpiła  Anita 
Cieślak, za Pawia przebrała się Anna Piecyk, 
a rolę Bociana zagrała  Monika Jakubowska. 
Stroje na przedstawienie uszyła Maria Kowalska, 
pracownik Biblioteki, zaś scenariusz spektaklu 
przygotowała Andżelika Gałecka.  

Po przedstawieniu dzieci zostały po-
proszone, o narysowanie, jak wyobrażają 
sobie Dziubdziuba i do którego z ptaków 
jest on najbardziej podobny. Na zakończe-
nie Biblioteki przekazali na ręce  dyrektor 
przedszkola Elwiry Korcz, maskotkę Tweety 
wraz z kompletem książeczek o tym żółtym 
kanarku, by zachęcić dzieci do wspólnego 
czytania. Biblioteczne Ptaki odwiedziły 
każdą grupę robiąc sobie zdjęcia z dziećmi 
i podziwiając ich rysunki. Wszystkie prace 
zostały podpisane przez dzieci i przeka-
zane bibliotekarzom, aby pokazać, jakie 
zdolności plastyczne i bogatą wyobraźnię 
mają przedszkolaki z Międzyzdrojów. Z prac 

i fotorelacji będzie zorganizowana wystawa z Miej-
skiej Bibliotece Publicznej w Międzyzdrojach, na 
którą już dziś wszystkich serdecznie zapraszamy. 

Ptaki podziękowały przedszkolakom za ciepłe 
przyjęcie, zapraszając do odwiedzania biblioteki i 
obiecując, że powrócą do przedszkola 15 czerwca 
na Rodzinny Piknik.                Monika Jakubowska

Ptasie show w przedszkolu                      
We wtorkowy poranek 15 maja br. Przedszkole „Morskie Skarby” w Międzyzdrojach gościło

 „Biblioteczne Ptasie Radio”, czyli pracowników Miejskiej Biblioteki Publicznej  w Międzyzdrojach, 

przebranych za ptaki, którzy przyszli odwiedzić przedszkolaków, by rozwiązać z nimi zagadkę, 

kim jest tajemniczy Dziubdziub? 

Fina³ tygodnia bibliotek
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Stacja w Białej Górze jest zamiejscową jednostką 
Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Pozna-
niu. Stacja została powołana w 1996 roku na 
podstawie porozumienia między Uniwersytetem 
im. Adama Mickiewicza, Wolińskim Parkiem 
Narodowym i Wojewódzkim Inspektoratem 
Ochrony Środowiska w Szczecinie. Jej pierwotną 
lokalizacją było Grodno. Od 2005 roku Stacja 
znajduje się w Białej Górze, gdzie na jej potrzeby 
zostały użyczone przez Woliński Park Narodowy 3 
budynki. Głównym celem Stacji w Białej Górze jest 
pogłębianie wiedzy naukowej o funkcjonowaniu 
środowiska przyrodniczego wyspy Wolin, a w 
szczególności Wolińskiego Parku Narodowego 
oraz realizacja zajęć dydaktycznych i promocja 
walorów przyrodniczych i kulturowych regionu.

Badania prowadzone przez pracowników 
Stacji dotyczą głównie jakości środowiska geo-
graficznego wyspy Wolin, np.: jakości powietrza 
i wody, warunków meteorologicznych, tempa 
cofania klifów, wpływu człowieka na środowisko, 
czyli antropopresji. W stacji meteorologicznej 
zlokalizowanej na koronie klifu w Białej Górze 
(jedyna w Polsce meteorologiczna stacja położo-

na na klifie) w sposób ciągły rejestrowanych jest 
26 parametrów pogodowych, np. temperatura 
gruntu i powietrza, ciśnienie atmosferyczne, siła 
i kierunek wiatru, opady atmosferyczne. Stacja 
należy do ogólnopolskiej sieci Zintegrowanego 
Monitoringu Środowiska Przyrodniczego, do 
której należy 9 jednostek w Polsce a Biała Góra 
jest jedyną stacją nadmorską. Badania w ramach 
ZMŚP nadzorowane są przez Główny Inspektorat 
Środowiska w Warszawie. Realizowanych jest 18 
specjalistycznych programów badawczych w za-
kresie badań przyrody ożywionej i nieożywionej, 
m.in. chemizm powietrza, wody powierzchniowe 
i podziemne, uszkodzenia drzew i drzewostanów.

Stacja w Białej Górze czynna jest przez cały rok 
i posiada stałą obsadę 4 pracowników. Stacja służy 
nie tylko macierzystej uczelni, ale przynosi rów-
nież wiele korzyści regionowi poprzez ekspertyzy 
naukowe, upowszechnianie wiedzy o środowisku 
przyrodniczym i edukację ekologiczną.

Podczas spotkania profesor zw. dr hab. 
Andrzej Kostrzewski (pełnomocnik Rektora ds. 
Stacji Naukowych UAM) wygłosił referat pre-
zentujący funkcje i zadania stacji terenowych w 

badaniach środowiska przyrodniczego. Profesor 
Kostrzewski podkreślił znaczenie stacji tereno-
wych we współczesnych badaniach, ich rolę w 
dydaktyce oraz konieczności spożytkowania 
wyników badań w celach praktycznych. Kierownik 
Stacji dr Jacek Tylkowski przedstawił dotychcza-
sowe osiągnięcia naukowe i dydaktyczne Stacji. 
Dr Iwona Piotrowska z Pracowni Dydaktyki 
Geografii UAM przedstawiła projekt zadań edu-
kacyjnych. Ponadto zaprezentowane zostały 
specjalistyczne pracownie naukowe Stacji (geo-
biochemiczna i sedymentologiczno-geotechnicz-
na) oraz terenowy system pomiarowy.

W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele: 
lokalnych władz samorządowych i administracji 
publicznej (m.in. starosta powiatu kamieńskiego 
Beata Kiryluk, burmistrz Międzyzdrojów Leszek 
Dorosz, burmistrz Wolina Eugeniusz Jasiewicz, 
dyrektor Wolińskiego Parku Narodowego Ireneusz 
Lewicki), stowarzyszeń i związków działających na 
terenie wyspy Wolin, szkół regionu oraz jednostek 
naukowych (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza 
w Poznaniu, Uniwersytet Szczeciński).

Jacek Tylkowski

Mariusz Samołyk

Dzień Stacji Monitoringu Środowiska Przyrodniczego UAM 
8 maja br. odbył się Dzień Stacji Monitoringu Środowiska Przyrodniczego UAM w Białej Górze. Była to dobra okazja do prezentacji działalności 

naukowej, dydaktycznej i edukacyjnej Stacji. 

„Pokochaj bieganie”
Po raz szesnasty (28 kwietnia br.) odbyły się 

Wiosenne Biegi Przełajowe „Wapnica 2012”. 

Szkoła Podstawowa nr 2 w Wapnicy im. prof. 

dr  Wł. Szafera miała zaszczyt gościć m.in. 

biegaczy z Polic, Świnoujścia, Wolina, Mię-

dzyzdrojów, Przytoru, Wysokiej Kamieńskiej 

oraz Czarnogłów.

Charakter i organizacja imprezy umożliwiły 
start przedszkolakom, dzieciom i młodzieży szkół 
podstawowych, gimnazjalnych oraz ponadgimna-
zjalnych, a także osobom niepełnosprawnym oraz 
całym rodzinom. 

Najlepszym sportowcom zostały wręczone 
atrakcyjne nagrody rzeczowe oraz puchary. 
Goście, zawodnicy i kibice  mogli skosztować 
pysznej grochówki w uroczym plenerze Jeziorka 
Turkusowego oraz sąsiedztwie Wolińskiego Parku 
Narodowego. 

Dziękujemy wszystkim, którzy pomogli w or-
ganizacji imprezy: sędziom, Ochotniczej Straży Po-
żarnej w Lubinie za obstawienie tras biegowych, 
Straży Miejskiej z Międzyzdrojów, ratownikom me-
dycznym. Dziękujemy  sponsorom doceniającym 
wysiłki sportowe, a są nimi: Starostwo Powiatowe 
w Kamieniu Pomorskim (fundator pucharów 
w „biegu open”), firmie „Navikon” (fundator głów-
nych nagród biegu klas 1-2), Ośrodkowi Pomocy 
Społecznej w Międzyzdrojach (za ufundowanie 
pucharów i nagród dla większości zwycięzców), 
sołtysom Wapnicy i Lubina (p. Bożena Magda, 
p. Krystyna Brzezińska – puchary dla przedszkola-
ków), firmie „Printis” z Międzyzdrojów (przygoto-
wanie baneru Wiosennych Biegów Przełajowych 
w Wapnicy), firmie  „Graffiti” z Międzyzdrojów za 
przygotowanie naklejek na puchary, grupie łodzi 
rybackiej Tomasza Sielickiego za ufundowanie flar 
dymnych do ceremonii otwarcia. Podziękowania 
dla klubu biegacza „Sporting” w Międzyzdrojach 
za pomoc organizacji zawodów.  

Gratulujemy wszystkim zawodnikom i zachę-
camy do dalszego trenowania.

 Paweł Nogala

XVI Wiosenne Biegi Prze³ajowe

W zawodach udział wzięli zawodnicy z wojewódz-
twa zachodniopomorskiego oraz województwa 
warmińsko – mazurskiego: Świnoujścia, Złocieńca, 
Międzyzdrojów, Połczyna Zdroju, Wolina, Przy-
biernowa, Choszczna, Łobza, Olsztyna. Zawody 
rozegrano na nowej hali sportowej przy Szkole 
podstawowej Nr 1, w konkurencji kumite, kata 
i grappling. 

  Zawodnicy Międzyzdrojskiego Klubu Spor-
towego Bushido zajęli następujące miejsca 
medalowe:

Adrian BRESLER – I miejsce w kumite juniorów 
12 lat w kategorii do 37 kg. II miejsce w kata junio-
rów 12 lat, II miejsce w grapplingu juniorów 12 lat              
w kategorii OPEN;

Oliwer RUDNICKI – I miejsce w kata chłopców 
8 lat, II miejsce w grapplingu chłopców 8 lat do 
26 kg;

Kacper TROJAN – III miejsce w kata chłopców 
11 lat;

Dominik SAWICKI – I miejsce w kumite ju-
niorów 15 lat w kategorii OPEN, I miejsce w kata 
juniorów 15 lat;

Karatecy o puchar Burmistrza Międzyzdrojów
W dniu 12 maja br. w hali sportowej im. Andrzeja GRUBBY  w Międzyzdrojach odbyły się Mistrzo-

stwa Województwa Zachodniopomorskiego Kyokushin Karate   o puchar Burmistrza Międzyzdro-

jów. Organizatorem mistrzostw był Świnoujski Klub Karate Kyokushin, a współorganizatorem 

i głównym sponsorem Gmina Międzyzdroje.

Dariusz GWÓŹDŹ – III miejsce w kumite ju-
niorów 15 lat w kategorii OPEN, III miejsce w kata 
juniorów 15 lat;

Marcin LEMANCZYK – III miejsce w kumite 
juniorów 16-17 lat w kategorii OPEN, III miejsce 
w kata juniorów 16-17 lat. 

Drużynowo I miejsce zajął  Świnoujski Klub Ka-
rate Kyokushin zdobywając jednocześnie puchar 
Burmistrza Międzyzdrojów. 

Zarząd Klubu, a przede wszystkim zawodnicy 
serdecznie dziękują fundatorom nagród i wspar-

cia, do których należą: Gmina Międzyzdroje, 
Firma Vital Zdrowa Woda, portal moja-oferta, Lim-
usługi reklamowe, Firma Duet. Dziękujemy także 
całej obsłudze zawodów i sędziom. Specjalne 
podziękowania należą się: Leszkowi Doroszowi 
Burmistrzowi Gminy Międzyzdroje, dzięki które-
mu możliwe było przeprowadzenie Mistrzostw 
Województwa Zachodniopomorskiego w ra-
mach realizacji zadania publicznego wpieranie                                   
i upowszechnianie kultury fizycznej na terenie 
Gminy Międzyzdroje.

Andrzej Sawicki 
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23 kwietnia br. roku ruszyła pierwsza edycja 
Międzyzdrojskiej Amatorskiej Ligi Szóstek Piłki 
Nożnej na kompleksie boisk Orlik 2012  przy 
Szkole Podstawowej nr 1 w Międzyzdrojach. 
Rozegrane zostaną cztery rundy. W sezonie 2012 
na starcie Międzyzdrojskiej Amatorskiej Ligi Szó-
stek Piłki Nożnej stanie 6 drużyn, liga potrwa do 

Amatorska Liga Szóstek 

Piłki Nożnej w Międzyzdrojach

Do tej pory rozegrano 7 kolejek, w których prowadzi zespół „LEŚNIKA” Międzyzdroje

1    LEŚNIK      6  18    6     0      0     67:23
2    LIGOWCY      5  12    4     0      1     42:33
3    SP „LEŚNIK - OLDBOY” I     5    9    3     0      2     42:25
4    SP „LEŚNIK - OLDBOY” II     6    6    2     0      4     32:60
5    KLIF      5    3    1     0      4     30:45
6    PTAMPA      7    3    1     0      6     40:67

połowy sierpnia 2012 r. spotkania rozgrywane są 
w tygodniu poniedziałki i środy od godziny 18.30.

Bieżące wydarzenia z ligi śledzić można na 
stronie www.orlikmje.ligspace.pl

Serdecznie zapraszamy wszystkich chętnych 
do kibicowania.                                               Jan Rączewski

MAJÓWKA NA SPORTOWO
01 maja 2012 roku Zarząd Klubu Sportowego 

„FALA”  zorganizował festyn sportowo - rekreacyj-
ny dla dzieci i młodzieży (piknik rodzinny) oraz 
otwarty turniej piłki nożnej amatorów.

Cała impreza odbyła się  na Stadionie Miejskim 
w Międzyzdrojach przy ulicy Gryfa Pomorskiego.

Był to dzień niesamowity, gdyż zrealizo-
waliśmy to co było naszym celem, czyli dobra 
zabawa, w atmosferze piłkarskiego święta. Dziś 
możemy powiedzieć, że - poza drobnymi nie-
dociągnięciami - udało nam się przeprowadzić 
imprezę na wysokim poziomie. Z kronikarskiego 
obowiązku jesteśmy Państwu winni podsumowa-
nie imprezy od strony statystyki.

Rano na Stadionie Miejskim w Międzyzdrojach 
odbył się Sportowy Festyn Rodzinny. Prezes klubu 
„Fala” powitał wszystkich uczestników festynu 
i rozpoczął szaloną zabawę.

Przygotowano 12 konkurencji sportowych 
które wzbudziły wiele emocji i śmiechu u wszyst-
kich uczestników festynu, którzy byli w różnym 
wieku od najmłodszego aż po dziadka. W festynie 
uczestniczyło ok. 200 osób. Byli to mieszkań-
cy Gminy Międzyzdroje,ale także udział brali 
mieszkańcy innych miast m.in Szczecina. Każdy 
uczestnik otrzymał kartę, która upoważniała do 
udziału w festynie.

Konkurencje:
Tor Przeszkód: Rzut Kaloszem, Picie wody na 

czas, slalom piłkarski, Ergometr Wioślarski, Mistrz 
Jedenastek, Strong Man, bieg po kopercie, rzuty 
karne I bramkarzowi Fali, Mistrz Podań, Bieg 40m, 
Mistrz Celnych Zagrań.

Wszyscy uczestnicy otrzymali pamiątkowy 
dyplom oraz słodki poczęstunek i napoje. 

Odbyły się także  zawody zespołowe tj. „prze-
ciąganie liny”, gdzie rywalizacja była bardzo zacię-
ta pomiędzy trenerami, piłkarzami a wszystkimi 
uczestnikami festynu. To był punkt kulminacyjny 
festynu. Zwyciężył zespół dzieci i rodziców, któ-
remu nie podołał nawet sztab strażaków, piłkarzy 
i trenerzy klubu sportowego „Fala”. Emocje po 
konkurencjach  ostudzili wszystkim strażacy 
z Międzyzdrojów „prysznicem” z działka. Była to 
atrakcja dla najmłodszych.

Wszystkich uczestników festynu ugoszczono 
kiełbaskami z rożna, ciepłą zupą, kawą, ciastem 
i napojami. Grillował Emilian Popławski, ciasta 
upiekły mamy naszych zawodników. Konkurencje 
sportowe przygotowali trenerzy klubu Fala.

Festyn trwał od godziny 10 do godziny 14, 
był to czas niezapomnianych atrakcji oraz emocji 
związanych z każdą konkurencją. Każdy uczestnik 
miał dowolną ilość prób w każdej z poszczegól-
nych konkurencji i mógł  poprawiać rekordy swoje 
lub kolegów.

Organizatorzy serdecznie dziękują wszystkim 
uczestnikom Festynu za wspólną zabawę, wielkie 
podziękowania dla mam naszych zawodników, 
które się super zorganizowały i upiekły smaczne 
ciasta, także Zarząd Klubu składa wielkie podzię-
kowania dla  PTTK o/ Międzyzdroje za wsparcie 
finansowe i zakup artykułów  spożywczych.

Natomiast w godzinach 17 – 20 odbył się 
Otwarty Turniej Piłki Nożnej o Puchar Prze-
chodni Prezesa  Klubu Sportowego „FALA” 

Międzyzdroje. W Turnieju wzięło udział osiem 
zespołów ( w sumie 80 zawodników). Puchar 
pozostał w rękach Wyspiarzy  bowiem zwyciężyła 
I drużyna KS „FALA” po wygranej w finale 
z FALĄ - I Klasa Juniorów  Międzyzdroje, nato-
miast trzecie miejsce zdobyła drużyna „BACKER 
OBR” Szczecin  po zwycięstwie nad drużyną 
Leśnika Międzyzdroje 2-0. Ponadto udział brały 
drużyny: No Name (Ładzin), Klif Międzyzdroje, 
FC Przytór, Graj Niunie (Wolin).

Wiosna na plus
KS „Fala” w sezonie 2011/12 wciąż niepokonana 
u siebie.  

Po 19 kolejkach sezonu nasz I zespół zgroma-
dził 44 punkty i jest wiceliderem grupy  1 „A” Klasy 
ZZPN.  Wiosną drużyna dotychczas  rozegrała 
8 spotkań, wygrywając 6 spotkań, raz remisując  
i raz doznając porażki.

Wyniki spotkań:

Fala Międzyzdroje - Błękitni Trzygłów  3 - 0
Mewa Resko - Fala Międzyzdroje   4 - 1
Fala Międzyzdroje - Bizon Cerkwica  4 - 1
Bałtyk Międzywodzie - Fala Międzyzdroje  2 - 7
Fala Międzyzdroje - Bałtyk Gostyń  2 - 0
Pomorzanin Przybiernów - Fala Międzyzdroje 1 - 1
Fala Międzyzdroje - Jantar Dziwnów  2 - 0

Największym  wydarzeniem była 17. kolejka. 
Fala rozegrała spotkanie z  największym swoim 
rywalem  Pomorzaninem  Przybiernów, który 
jest  „naszpikowany” doświadczonymi ligowcami. 
Padł remis 1-1 po bramce Dariusza Cadera.  Warto 
wspomnieć, że  jesienią w Międzyzdrojach nasz 
zespół pokonał faworytów do awansu 1-0. 

Do końca sezonu pozostały trzy spotkania:  
z Koroną Stuchowo i Sowianką Sowno na wyjeź-
dzie, natomiast 27 maja o godzinie 17 z OKS Go-
leniów na stadionie miejskim w Międzyzdrojach, 
na który serdecznie zapraszamy.

TABELA

1.  Pomorzanin Przybiernów    18 49 16 1 1 97 / 7 
2.  Fala Międzyzdroje                    19 44 14 2 3 48 / 22 

3.  Korona Stuchowo  19 42 14 0 5 60 / 32 
4.  Jantar Dziwnów   19 36 11 3 5 39 / 31 
5.  Błękitni Trzygłów  19 31 9 4 6 40 / 35 
6.  Sowianka Sowno   19 30 9 3 7 42 / 35 
7.  Bizon Cerkwica   19 29 9 2 8 41 / 40 
8.  Mewa Resko   19 25 7 4 8 46 / 35  
9.  Bałtyk Gostyń  19 14 4 2 13 27 / 55 
10. OKS Euroinsbud Goleniów  18 12 4 0 14 17 / 51 
11. Orzeł Prusinowo   19 8 2 2 15 23 / 66 
 12.Bałtyk Międzywodzie 19 7 2 1 16 21 / 92

Również bardzo dobrze radzi sobie zespół ju-
niorski, który wiosną nie stracił żadnych punktów, 
odnotowując  5  zwycięstw, w tym z liderem Iną 
Goleniów 3-2  

Wyniki spotkań:

Fala Międzyzdroje - Sparta Gryfice  3 - 0
Ina Goleniów - Fala Międzyzdroje  2 - 3
Fala Międzyzdroje - Sarmata Dobra  3 - 0
Polonia Płoty - Fala Międzyzdroje  2 - 3
Fala Międzyzdroje - Gryf Kamień Pomorski 6 - 1

W tabeli prowadzi zespół Iny Goleniów z 37 pkt 
w 14 meczach natomiast nasz młodzieżowy zespół 
po 13 spotkaniach zajmuje 2 miejsce z 32 pkt. 

Najmłodsi otwierają 
Mistrzostwa Euro 2012
02 czerwca 2012 roku Klub Sportowy „Fala” 
wraz z Hotelem  Lubiewo Forest & Sea Resort i 
Olimp Sport Jan Kobyłecki organizuje Otwarcie 
Mistrzostw Europy 2012 w Międzyzdrojach. 
W turnieju weźmie 16 drużyn złożonych z zawod-
ników Fali i zespołów z regionu w roczniku 2003 
i młodsi. Rozpoczęcie Mini ME 2012 o godzinie 
11.00, na skwerze obok Amfiteatru. W trakcie 
imprezy przewidziane są konkurencje związane 
z piłką nożną m.in. mistrz jedenastek, żonglerka, 
mistrz podań.

Serdecznie wszystkich sympatyków piłki 
nożnej zapraszamy.

Jan Rączewski

Wieści z klubu „Fala”
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OGŁOSZENIA - KOMUNIKATY

Nieruchomości gminne przeznaczone do sprzedaży
Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do nabywania nieruchomości 

po³o¿onych na terenie gminy Miêdzyzdroje.

W ofercie:
1. Nieruchomość zabudowana  położona w Wapnicy  przy ul. Turkusowej , działka nr 139/2  
o pow. 356m² , 
2.  Nieruchomość zabudowana położona przy ul. Zwycięstwa w Międzyzdrojach, działka nr 439 
o pow. 22.880 m²., 
3. Nieruchomość niezabudowana położona w Międzyzdrojach  przy ul. Gryfa Pomorskiego, 
działka nr 106 o powierzchni  16 m², 
4. Nieruchomości niezabudowanych położonych w Lubinie przy ul. Głównej :

- działka nr 9/4 o powierzchni 475 m² i działka nr 8/3 o powierzchni 775 m²,  
- działka nr 8/6 o powierzchni 1.452 m²,  

5. Nieruchomość niezabudowana położona w Lubinie przy ul. Głównej, działka nr 8/1 
o powierzchni 4.759 m²,  
6. Nieruchomość niezabudowana położona w Międzyzdrojach przy ul. Kolejowej, działka nr 460/1 
o powierzchni 369 m², 
7. Nieruchomość niezabudowana położona w Lubinie przy ul. Głównej, działka nr 9/2 
o powierzchni 967 m², 
8. Nieruchomość niezabudowana położona w Wicku, działka nr 93/2 o powierzchni 1.653m2, 
9. Nieruchomość zabudowana położona w Międzyzdrojach przy ul. Polnej 36 , działka nr 83/7 
o powierzchni 1.024m2,,
10. Nieruchomości niezabudowane położone w Wicku przy ul. Żwirowej:

- działka nr 120/44 o powierzchni 37.738m2,
- działka nr 120/37  o powierzchni 25.961m2,
-działka nr 120/30 o powierzchni 1.439m2 i 120/34 o powierzchni 327m2 w udziale do ½ ,
-działka nr 120/35 o powierzchni 1.660m2.

Szczegółowe informacje na temat sprzedaży można uzyskać na naszej stronie www.miedzyzdroje.pl 
lub w dziale Referatu Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa  Urzędu Miejskiego w Międzyzdrojach 
pok. Nr 18, numer telefonu  91 32 756 66

Edyta Konarzewska 

Referat gospodarki nieruchomościami

List do sąsiada
Szanowni Państwo! Pozdrawiam wszyst-

kich, których interesują nasze sołectwa 

i chcą włączyć się do pracy dla naszego 

środowiska. Zadajmy sobie pytanie: 

„co zrobię, aby nasze miejscowości były 

piękniejsze i żyło się w nich przyjemnie?”

Nasze miejscowości to my - pamiętajmy 
o tym każdego dnia. Dbajmy o nasze posesje 
i ich otoczenie, nie dewastujmy wszelkiego 
dobra publicznego. W naszej okolicy, przy 
sprzyjającej pogodzie, można przyjemnie 
spędzić czas wspólnie z rodziną, przyjaciółmi 
i znajomymi, ciesząc się z uroków otaczają-
cej nas przyrody, korzystając z istniejącej 
infrastruktury. 

Szanowni Mieszkańcy, każdy chciałby 
mieszkać w ładnym i czystym miejscu. Każ-
dy lubi, gdy na posesjach i ulicach panuje 
porządek. Każdy lubi, ale… Czy każdy z nas 
dba o czystość i porządek na ulicach, przy 
których mieszka?

W naszej Gminie od wielu lat z optymi-
zmem patrzymy w przyszłość, snujemy nowe 
plany i marzenia. Jestem przekonana, że 
piękne trwanie i ciągły rozwój naszych so-
łectw zawdzięczamy nie tylko samorządowi, 
ale też mieszkańcom, którzy dla nich pracują. 
Wspólnie dbajmy o teren, którego jesteśmy 
gospodarzami. Pamiętajmy, iż nasze oto-
czenie świadczy o nas. Kto zaśmieca ulice, 
chodniki, skwery czy otwarte przestrzenie 
naszej „Małej Ojczyzny” - wyrządza szkodę 
ludziom i godzi także w siebie samego. 
Dbałość o czystość i ochronę naturalnego 
środowiska jest wyrazem kultury człowieka. 

Marzę, byśmy wszyscy nabrali nawyków, 
które służą ochronie przyrody, na przykład 
- tak jak ja robię – zgniatania plastikowych, 
czy aluminiowych opakowań, które dzięki 
temu stanowią w masie śmieci dużo mniej-
szą objętość. Zawsze też sięgam po papier 
leżący na ulicy, by wrzucić go do śmietnika. 
Liczę, że wkrótce dobre zwyczaje staną się 
powszechne w naszym społeczeństwie. 
Uważam, że Wapnica jest najpiękniejszym 
miejscem w naszej Gminie i dlatego powin-
niśmy być absolutnym wzorcem dla innych, 
jako oaza czystości, ciszy i spokoju.  Nas na to 
stać, tylko musimy od czegoś zacząć. 

Zaczynamy od śmieci?  - świetnie! A po-
tem spróbujmy zrobić coś z hałasem, jaki na 
przykład wydają z impetem jeżdżące motory 
i rozpędzone samochody. To od nas zależy 
jak zdrowe i przyjazne będzie otaczające nas 
środowisko. Utrzymanie porządku wymaga 
zaangażowania wszystkich Mieszkańców. Bo 
otaczająca nas przyroda musi być enklawą 
spokoju.

Bożena Magda 

Sołtys Wapnicy

Poznaj swoich dzielnicowych
Młodszy aspirant Paweł Sobczak - jest 

policjantem pracującym w Komisariacie Policji 
w Międzyzdrojach. Do służby w policji wstąpił 
w 2003 roku. Przez pierwsze 2 lata pracował 
w Ogniwie Patrolowo - Interwencyjnym, a od 
2005 roku objął stanowisko dzielnicowego. 

Wieloletnie doświadczenie w pracy dziel-
nicowego sprawia, że  ma rozeznanie, kto 
może stwarzać zagrożenie w jego rejonie i 
kogo należy odwiedzać częściej. 

Rejon Służbowy:
Miasto Międzyzdroje 

Młodszy aspirant Tomasz Cesarski -  jest 
dzielnicowym pracującym w Komisariacie 
Policji w Międzyzdrojach. Do służby wstąpił w 
2004 roku. Początkowo pełnił służbę patrolo-
wą w Ogniwie Patrolowo – Interwencyjnym, 
a w roku 2007 został dzielnicowym. Uważa, 
że każdy dzielnicowy powinien znać miesz-
kańców swojego rejonu, rozmawiać z nimi 
i pomagać w rozwiązywaniu problemów. 
Musi wiedzieć, gdzie w okolicy są miejsca 
niebezpieczne i na jakie zagrożenia mogą być 
narażeni okoliczni mieszkańcy. 

Rejon służbowy:
Miejscowości: Lubin, Wapnica, Zalesie, Lubiewo, Grodno

Sierż. Marta Kostur

KPP Kamień Pomorski


