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Witaj szkoło!
Minęły wakacje i  3 września wszyscy uczniowie usłyszeli pierwszy 
dzwonek. Szczególnym przeżyciem było przekroczenie progu szko-
ły dla uczniów klas pierwszych i … ich rodziców. To ważna chwila. 
Od teraz czekają Was – Uczniowie - nowe wyzwania i możliwości.  

Wszystkim uczniom życzymy dobrego roku, wielu sukcesów 
i radości w szkole. Nauczycielom – zapału, wytrwałości i wiary, 
że robimy coś ważnego i dobrego. Powodzenia! 

Uczmy się - dzięki wiedzy nasze życie jest bogatsze, pełniejsze, 
piękniejsze. Witaj Szkoło! 

Redakcja
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„SPLOTY JEDNEGO WARKOCZA”
Zapraszamy wszystkich mieszkańców oraz 

zainteresowanych  losami Britte Wuttke, 

w dniu 29 września (sobota) o godz. 17 na pre-

mierę filmu dokumentalnego  pt. „Sploty jedne-

go warkocza”, która odbędzie się w kinie „Eva”.  

Wstęp wolny.

Film portretuje byłą mieszkankę Międzyzdrojów, 
znaną pisarkę Britte Wuttke. 

Britta Wuttke,  jest legendarną postacią 
i honorową obywatelką Międzyzdrojów (tytuł 
nadany przez Radę Miejską V Kadencji w 2010 r.). 
Jej rodzinie, jako nielicznym Niemcom, udaje się 
po wojnie pozostać w Międzyzdrojach. W latach 60 
i 70 – tych dwudziestego wieku pracuje w pogoto-
wiu ratunkowym oraz pełni funkcje społeczne, jako 
lekarz w Domu Dziecka w Lubinie. W 1975 roku Britta 
staje się znaną postacią dzięki udziałowi w konkursie  
literackim, w którym otrzymuje drugą nagrodę za 
powieść autobiograficzną „Homunkulus z tryptyku”.  
Jest to  opowieść o pierwszych latach powojennych 
Międzyzdrojów widzianych oczami dziecka. Pisarka 
jako pierwsza pokazuje losy Niemców, którym udaje 
się pozostać w Polsce.  

Film realizowany jest przez Stowarzyszenie 
„Edukacja, Nauka, Kultura” (SENK) ze Szczecina we 
współpracy z producentem filmów dokumentalnych 
Q-Vision. Zadanie współfinansuje Gmina Międzyz-
droje w wysokości 5 tys. zł oraz Zachodniopomorski 
Fundusz Filmowy.

Anetta Czyżak

Kierownik Referatu Promocji i Współpracy z Zagranicą 

Stojąca przy wejściu na molo biała, oszklona  gablo-
ta od wielu dziesięcioleci przypomina o dawnych 
czasach Międzyzdrojów. Zabytkowa wieżyczka me-
teorologiczna z XIX wieku jest charakterystycznym 
punktem i dodatkową atrakcją promenady. Na jej 
szczycie za pomocą symboli przedstawiono dobę: 
kogut oznacza poranek, ul – południe, nietoperz – 
wieczór, zaś ciemną noc – sowa. Wewnątrz witryny 
wiszą cztery zegary, które odmierzają czas z różnych 
stref czasowych Ziemi. 

W 2010 roku gablota została odnowiona przez Za-
kład Ochrony Środowiska w Międzyzdrojach, a w dniu 
14 września br. we wnętrzu gabloty meteorologicznej 
umieszczony został przyrząd zawierający termometr 
wskazujący temperaturę powietrza, higrometr okre-
ślający wilgotność w powietrzu i barometr mierzący 
ciśnienie powietrza. Urządzenie zakupione zostało 
przez Urząd Miejski w Międzyzdrojach, a zainstalowali 
je pracownicy ZOŚ. Urządzenie niemieckiej produkcji 
jest usadowione na jednej mosiężnej nóżce. Jest to 
tak zwany przestrzenny aparat meteorologiczny 
w kształcie szklanej kuli z zamontowanymi w jej 
wnętrzu wskaźnikami pogodowymi.

Mamy nadzieję, że urządzenie będzie służyć 
mieszkańcom i turystom przez bardzo długi czas. 

Tomasz Rychłowski

Mł. referent ds. promocji, kultury, sportu i organizacji społecznych

Meteorologiczny zabytek 
z nowym barometrem

Świat pełen jest pasjonatów, którzy konsekwent-

nie realizują swoje marzenia. Jedną z takich osób 

jest Rafał Mierzyński z Zelowa koło Bełchatowa. 

W dniach 11 – 19 września br.  Pan Rafał zaplano-

wał przebiec plażą ze Świnoujścia na Hel, dystans 

około 350 km. W organizacji imprezy pod nazwą 

,,Biegiem przez Wybrzeże” panu Rafałowi pomaga 

ojciec, który dokumentuje całe wydarzenie wyko-

nując zdjęcia i krótkie filmiki.  

Rafał Mierzyński studiował Zarządzanie i Mar-
keting. Obecnie prowadzi wraz z rodzicami firmę 
rodzinną, podróżuje po Europie autostopem i – jak 
mówi – spełnia swoje marzenia. W 2009 roku jako 
wolontariusz wziął udział w Maratonie Warszawskim. 
W 2010 roku był już uczestnikiem tego biegu. Od 
dwóch lat bieganie jest jego pasją. W przygotowa-
niach i programie treningowym wspiera go August 
Jakubik, który przebiegł  42 maratony w ciągu 42 dni.

W ramach przygotowań do ,,Biegiem przez 
Wybrzeże” w  2012 roku Rafał Mierzyński przebiegł 
Maraton Toruński oraz Maraton w Spale. Brał także 
udział  w  jednym z etapów wydarzenia ,,Biegiem 
przez Polskę” z Zakopanego na Hel.  

Bieg swój rozpoczął 11 września w Świnoujściu. 
W Międzyzdrojach, podczas krótkiego  przystanku, 
panowie zwiedzili  promenadę, Aleję Gwiazd, Park 
Chopina oraz podziwiali Zatokę Pomorską z Kawczej 
Góry.  

Gmina Międzyzdroje zgłosiła do konkursu moderni-
zację nowej formy turystycznego zagospodarowania 
Promenady Gwiazd w kategorii – sport i rekreacja. 
Dyplomy dla finalistów konkursu wręczał przewod-
niczący kapituły Jan Pikuła oraz Sekretarz Stanu  
w Kancelarii Prezydenta RP Olgierd Dziekoński. W 
imieniu Gminy dyplom  odebrała Katarzyna Kutere-

ba – Gnitecka, Zastępca Burmistrza Międzyzdrojów 
oraz przedstawiciel Firmy Projektowo – Budowlanej 
,,Ar-tech” Andrzej Rychlicki. 

Olgierd Dziekoński przeczytał list Prezydenta RP 
Bronisława Komorowskiego, w którym podkreślił, 
że: ,,Każde z przedsięwzięć uczestniczących w kon-
kursie ‘Modernizacja Roku’ ma swój udział w  naszej 
wspólnej, historycznej modernizacji. Każde z nich 
przyniosło jakieś nowe, dobre efekty. Przyczyniło się 

do społecznego rozwoju i umocniło międzyludzkie 
więzi. Są dowodem przedsiębiorczości, kreatywności, 
ambicji.” 

Zastępca Burmistrza odebrała także dyplom 
dla Gminy Międzyzdroje za zajęcie I miejsca w in-
ternetowym głosowaniu na najbardziej popularne 
modernizacje w Polsce ,,Plebiscyt MR 2011”. Na mię-

dzyzdrojską promenadę oddano 4 795 głosów. 
W tegorocznej edycji konkursu przeznaczono 
także nagrody dla  osób biorących udział w 
plebiscycie.  Jedną ze zwycięzców jest  Anna 
Szymańska z Bolewic w woj. wielkopolskim. Na 
Zamku Królewskim pani Anna odebrała jedną 
z głównych nagród dla głosujących, którym  
był  tablet. W głosowaniu  oddała swój głos 
na promenadę w Międzyzdrojach.  Podczas 
rozmowy po uroczystości dowiedzieliśmy się, 
że  pani Anna jest byłą mieszkanką Międzyz-
drojów, córką mieszkańca Międzyzdrojów 
i przewodniczącego Prezydium Miejskiej Rady 
Narodowej w Międzyzdrojach w latach 1962-
1972, nieżyjącego już Stanisława Stępnia. 

Wszystkie obiekty, które przeszły do 
finału zostały przedstawione w sierpniowym 
wydaniu ogólnopolskiego czasopisma bu-
dowlanego ,,Rom – Dom”. 

Modernizacja Roku, jest konkursem 
trwającym od 16 lat, cieszącym się dużym  
uznaniem. Udział w konkursie to doskonały 
sposób na zaprezentowanie gminnych in-

westycji wśród najlepszych w Polsce, a tym samym 
promocja miasta na terenie całego kraju.

 Serdecznie  dziękujemy wszystkim osobom, 
które przyczyniły się do zwycięstwa Międzyzdrojów 
w plebiscycie internautów.

Więcej informacji o konkursie i uroczystości wrę-
czenia nagród na stronie  www.modernizacja-roku.pl 

Joanna Ścigała

Referat Promocji i Współpracy z Zagranicą

Rafał i Zenon Mierzyński

Na pamiątkę pobytu w Międzyzdrojach pan Rafał 
otrzymał pamiątkowe gadżety promocyjne.

Joanna Ścigała

Referat Promocji i Współpracy z Zagranicą

Biegiem 
przez Wybrzeże

,,MODERNIZACJA ROKU 2011”
W dniu 29 sierpnia br. na Zamku Królewskim w Warszawie rozstrzygnięto XVI edycję ogólnopolskiego 

konkursu ,,Modernizacja Roku 2011”. W Sali Złotej zgromadzili się licznie przedstawiciele miast z całej 

Polski oraz wykonawcy i projektanci poszczególnych modernizowanych obiektów. Tegoroczna edycja 

konkursu obejmowała ponad 800 inwestycji. Do finałowego etapu zakwalifikowało się 105 zmoderni-

zowanych obiektów. Były one oceniane w 14 kategoriach. 

Nowa promenada finalist¹ konkursu

Od lewej: Katarzyna Kutereba- Gnitecka, Andrzej Rychlicki 

i Anna Szymańska
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Na apelu obecni byli Sybiracy oraz 
Kombatanci, przedstawiciele władz 
samorządowych i jednostek organi-
zacyjnych gminy, przedstawiciele 

stowarzyszeń, szkół i harcerstwa, 
młodzież szkolna i  mieszk ańc y 
Międzyzdrojów. Technicznąoprawą 
uroczystości zajął się Międzynaro-
dowy Dom Kultury.

Podczas uroczystości odczytane 
zostały listy wspomnień wieloletniej 
mieszkanki Międzyzdrojów, Sybiraczki 
Joanny Koryckiej. Program poetycko-
muzyczny wykonał zespół „Fale” z Mię-

dzyzdrojów. Uroczystość poprowadził 
Andrzej Mleczko.

Modlitwę za zmarłych odprawił 
ksiądz Mariusz Ogórski. Pod Krzyżem 

Katyńskim złożono wieńce i kwiaty. 
Poczty sztandarowe oddały cześć 
i honor poległym.

Po oficjalnych obchodach Sybira-
cy w Sali Konferencyjnej Urzędu Mia-
sta spotkali się z Zastępcą Burmistrzea 
Miasta, by przy łagrowych pieśniach 
powspominać historie z młodzień-
czych lat, które spędzili wywiezieni na 
wschód.                Tomasz Rychłowski

W środę 29 sierpnia w Międzynarodo-
wym Domu Kultury w Międzyzdrojach 
nastąpiło uroczyste otwarcie wystawy 
”Tożsamość Słowenii – design w 
służbie Państwa”.  Or-
ganizatorem wysta-
wy była  Ambasada 
Słowenii oraz Gmina 
Międzyzdroje. Uro-
czystego otwarcia 
wystawy dokonał 
Ambasador Repu-
bliki Słowenii J.E. 
Marjan Šetinc oraz 
Burmistrz Międzyz-
drojów Leszek Do-
rosz. Wizyta Ambasa-
dora w Międzyzdro-
jach była wynikiem 
trwającej od ponad 
roku współpracy Międzyzdrojów ze 
słoweńskim miastem Izola, położonym 
na Riwierze Słoweńskiej.  

Wystawa, prezentowana w termi-
nie od 29.08. do 07.09. br.,  przedsta-
wiała rozwiązania wzornicze stwo-
rzone, na potrzeby funkcjonowania 
młodego państwa, jego instytucji oraz 
codziennego życia obywateli Słowenii, 
przez Miljenka Micula – jednego z 

najwybitniejszych projektantów sło-
weńskich. Wzory monet państwowych 
i dokumentów tożsamości  stanowiły 
ciekawy element ekspozycji. 

Podczas swojego pobytu w Mię-
dzyzdrojach Ambasador Słowenii 
zwiedził również atrakcje turystyczne 
Gminy Międzyzdroje. Wizyta odbyła się 
w ramach współpracy marketingowej 
z firmą Green House, koordynatora 
wizyty  J. E.  Marjana Šetinca.

 Anetta Czyżak

Kierownik Referatu Promocji 
i Współpracy z Zagranicą  

Nowością była konkurencja Nordic 
Walking na 3000 m oraz „ Bieg na ob-
casach”. Wszystko to przejaw  chęci or-
ganizatorów, by imprezę uatrakcyjnić i 
zachęcić do integracji także tych, któ-
rzy z jakichś powodów biegać nie chcą 
lub nie mogą.  Samorząd Uczniowski 

wykorzystał  zainteresowanie zawo-
dami, by podreperować swój budżet 
sprzedająć za symboliczną złotówkę 
pyszne kawałki ciasta. Grochówka dla 
wszystkich była gratis. 

Wiemy, że wiele osób traktuje „Je-
sienne biegi przełajowe”   jako  formę  
rozrywki dla całych rodzin  albo jako 
okazję do spotkania ze znajomymi. I to 
cieszy. Zależy nam na wychowywaniu 
młodzieży poprzez sport, ale równie 
mocno na jednoczeniu naszej całej 
społeczności wokół wspólnych idei. Im 
lepiej się poznamy, tym łatwiej będzie 
nam ze sobą żyć.

Imprezę otworzyli: Tamara Stara-
chowska dyrektor Gimnazjum oraz Le-
szek Dorosz, burmistrz Gminy Międzyz-
droje. Reprezentantem władzy uchwa-
łodawczej był  jej przewodniczący- Jan 
Magda. Od strony organizacyjnej 
wspierali  szkołę: Henryk Nogala, se-

kretarz Gminy, dawniej 
reprezentant Polski 
w biegach długo -
dystansowych (or-
ganizacja star tów, 
m o t y w o w a n i e  d o 
uczestnictwa), Robert 
Leszczyński, wicepre-
zes  Zachodniopo -
morskiego Związku 
Lekkiej Atletyki, wraz 
z  żo n ą  -  b r ą zową 
medalistką Młodzie-
żowych Mistrzostw 

Europy Kowno 2009, Marek Jaku-
bowski, trener Kadry Narodowej oraz 
sędziowie. Poszczególne etapy łączył 
w całość za pomocą słowa Przyjaciel 
Gimnazjum - Andrzej Mleczko. 

W 21 konkurencjach wzięło udział 
213 zawodników. A oto wyniki:
I. Kategoria przedszkole (dziew-

częta):

 1. Milena Jabłońska
 2. Patrycja Flotyńska
 3. Weronika Kalemba

II. Kategoria przedszkole (chłopcy):

1. Kacper Sobierajski

2. Dawid Małolepszy
3. Szymon Ceuner

III. Bieg niepełnosprawnych:

 1. Dominika Mrówczyńska
 2. Emilia Staśkiewicz
 3. Arleta Szulińska

IV. Szkoły podstawowe kl. I-II 

(dziewczęta):

1. Oliwia Kieler
2. Weronika Ciślak
3. Marta Masiukiewicz

V. Szkoły podstawowe kl. I- II 

(chłopcy):

1. Miłosz Brzozowski
2.Olaf Pawełczyk
3.Norbert Gałda

VI. Szkoły podstawowe kl. III- IV 

(dziewczęta):

1. Karolina Przygodzka
2. Alicja Karpińska
3. Nikola Traut
VII. Szkoły podstawowe kl. III-IV 

(chłopcy):

1. Filip Batycki
2. Szymon Wydrzyński
3. Kamil Ilczenko

VIII. Szkoły podstawowe kl. V-VI 

(dziewczęta):

1. Edyta Bielska
2. Daria Pastuszka
3. Oliwia Orzechowska

IX. Szkoły podstawowe kl. V-VI 

(chłopcy):

1. Zygmunt Wieczorek
2. Aleks Szmańdo
3. Paweł Małolepszy

X. Gimnazja kl. I (dziewczęta):

1. Roksana Ratajczyk
2. Katarzyna Dylawerska
3. Livia Belter

XI. Gimnazja kl. I (chłopcy):

1. Kamil Baran
2. Maksymilian Oswald
3. Mateusz Wesołowski

XII. Gimnazja kl. II- III ( dziewczęta):

1. Wiktoria Wieczorek
2. Daria Garbiec
3. Wiktoria Otkała

XIII. Gimnazja kl. II- III (chłopcy):

1. Gracjan Wiktorowicz
2. Michał Słomian
3. Maciej Haraś

XIV. Szkoły ponadgimnazjalne 

(dziewczęta):

1. Katarzyna Kecler
2. Paulina Krawczyk
3. Sandra Adamska

XV. Szkoły ponadgimnazjalne 

(chłopcy):

1. Adrian Szyłejko
2. Adam Adamski

XVI. Bieg na obcasach:

1. Hanna Sobierajska
2. Agnieszka Pawełczyk
3. Dorota Jaroszewska

XVII. Nordic Walking:

1. Tamara Starachowska
2. Sławomir Mazur
3. Elwira Korcz

XVIII. Pracownicy oświaty (kobiety):

1. Hanna Sobierajska
2. Elżbieta Musiał
3. Katarzyna Kowalczyk- Błocian

XIX. Pracownicy oświaty (męż-

czyźni):

1. Bartłomiej Musiał
2. Andrzej Piotrowski
3. Zdzisław Piątkowski

XX. Bieg Open – kobiety:

1. Katarzyna Kecler
2. Ewa Senkowska
3. Elżbieta Musiał

XXI. Bieg Open – mężczyźni:

1. Bartłomiej Musiał
2. Rafał Błocian
3. Andrzej Piotrowski

Dorota Sielewicz

Gimnazjum nr 1 im. Jana Pawła II

Jesienne przełaje 
Po raz piętnasty  15 września odbyły się  „Jesienne biegi przełajowe” organi-

zowane przez Gimnazjum nr 1 im. Jana Pawła II, przy współpracy z Ośrodkiem 

Pomocy Społecznej. Hasło przewodnie „Doładuj się bieganiem” sugerowało, 

że impreza ma na celu zwrócenie uwagi, szczególnie młodym, na wartościowe 

formy spędzania wolnego czasu. 

Historia i wspomnienia
Z okazji obchodów Światowego Dnia Sybiraka w dniu 17 września br. pod 

Krzyżem Katyńskim na Cmentarzu Komunalnym w Międzyzdrojach odbyło 

się spotkanie upamiętniające 73. rocznicę agresji sowieckiej na Polskę. 

Ambasador Słowenii 

w Międzyzdrojach
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Karolina opowiedziała o swoich pasjach, jakimi są 
malarstwo i grafika komputerowa. Od najmłod-
szych lat pomagała i podpatrywała swego ojczyma 
Ryszarda Mielczarskiego przy tworzeniu obrazów. 
W przeciwieństwie do ojca, który jest samoukiem, 

Karolina mając zmysł artystyczny, ukończyła 
Szczecińską Akademię Sztuki i rozpoczęła studia 
podyplomowe we wrocławskiej ASP. Opowiedziała 
o swojej pracy magisterskiej, którą obroniła na 

ocenę 6. Jej fragment, w postaci grafik wykonanych 
metodą wklęsłodruku (akwatinty, akwaforty) pt. 
„Stany emocjonalne”, można podziwiać w czytelni 
w Bibliotece. Zgromadzonym gościom wyjaśniła 
na czym polega ta metoda, oraz jak ważne jest 
przy tym szkolenie BHP, ponieważ pracuje się po 
kilkanaście godzin z kwasem azotowym. Technika 
wklęsłodruku jest sztuką bardzo pracochłonną, 
przez co elitarną i w Polsce jeszcze niedocenianą.

Prace Ryszarda Mielczarskiego, które znajdują 
się na wystawie to tempery i akwarele wykonane 
na papierze. Cechują się wielobarwnością i eks-
presją. Główne i ulubione tematy tego twórcy to 
pejzaże morskie oraz martwa natura. Pan Ryszard 
nie maluje w plenerze, ale w domowym zaciszu 
przenosi zapamiętane okoliczne krajobrazy na 
płótno.

Obydwoje specjalizują się w technice oleju 
na płótnie. Karolina często tworzy portrety dla 
znajomych. Jest grafikiem, więc również projek-
tuje identyfikacje wizualne (wizytówki, foldery, 
plakaty, itp.). 

Podczas otwarcia wystawy wiele prac pana Ry-
szarda zostało zakupionych przez gości m.in. z Ber-
lina, Wrocławia, Krakowa, a także Międzyzdrojów, 
tym samym dając wyraz uznania dla twórczości 
międzyzdrojskiego artysty.

Wystawę można oglądać do 6 października 
2012 roku w godzinach otwarcia Biblioteki. Wszyst-
kich serdecznie zapraszamy.

Monika Jakubowska

PODSUMOWANIE 
WAKACJI W BIBLIOTECE
W Miejskiej Bibliotece Publicznej od 25 czerwca do 17 
sierpnia br. odbywał się letni kiermasz książki, który 
cieszył się dużym powodzeniem. Książki można było 
nabyć w cenie już 1 zł. Kwota jaką uzyskaliśmy z kier-
maszu to 4 345 zł, za którą zostaną zakupione nowe 
pozycje książkowe do biblioteki. 

Miłym zaskoczeniem był wzrost liczby osób 
korzystających z prasy i księgozbioru czytelni oraz 
niesłabnące powodzenie kafejki internetowej w po-
równaniu z rokiem ubiegłym. Na podobnym poziomie 
czytelniczym odnotowaliśmy liczbę wypożyczających 
książki. Wczasowicze chętnie zapisywali się do biblio-
teki, ponieważ wystarczyło mieć ze sobą dowód toż-
samości i nie była pobierana kaucja za wypożyczone 
książki.                                                  Andżelika Gałecka

SPOTKANIE Z PISARKĄ 
Serdecznie zapraszamy na spotkanie z pisarką 

Hanną Cygler, które odbędzie się 27 września 

2012 (czwartek) o godz. 18 w Miejskiej Bibliotece 

Publicznej  (wstęp wolny).

Hanna Cygler, a właściwie Anna Kanthak, jest pol-
ską  pisarką i tłumaczką. Na Uniwersytecie Gdańskim 
ukończyła skandynawistykę. Zanim zaczęła pisać 
i zawodowo tłumaczyć z języka angielskiego oraz 
szwedzkiego, imała się różnych zajęć. Pracowała m.in. 
przy zbiorach owoców i jako nauczyciel akademicki 
na UG. Jej powieści to m.in. „3 razy R”, tryptyk: „Tryb 
warunkowy”, „Deklinacja męska/żeńska„ i „Przyszły 
niedokonany”, a także dwuksiąg: „Głowa anioła” 
i „Dwie głowy anioła”.

„Piszę dla przyjemności, a nie dla męki twórczej. 
Tak postanowiłam już przy mojej pierwszej powieści. 
Pomyślałam wtedy, że pragnę pisać książki, sprawiają-
ce również przyjemność moim czytelnikom…” - Hanna 
Cygler (www.hannacygler.pl).

Gdy rok temu otrzymałam od polskiego pracodawcy 
skierowanie do pracy wśród mołdawskiej Polonii 
miałam mieszane odczucia. Z jednej strony cieszyłam 
się, że wyjadę, poznam nowych ludzi, zdobędę nowe 
doświadczenie życiowe, zwiedzę trochę wschodniej 
części świata, a z drugiej byłam przerażona odległością 
dzielącą Polskę i Mołdawię oraz tym, jak przyjmą mnie 
tamtejsi ludzie. Moje obawy okazały się bezpodstaw-
ne. Osoby z działającego tu stowarzyszenia polonij-
nego przyjęły mnie bardzo ciepło. Do dziś na każdym 
kroku okazują mi wiele serca i życzliwości, pomagają 
w załatwieniu wielu spraw, a nawet bezinteresownie 
obdarowują domowymi przetworami.

Jadąc tutaj o swoim miejscu przyszłej pracy 
wiedziałam tylko tyle, że w Komracie istnieje Sto-
warzyszenie Polaków Gagauzji, a w jego ramach 
działają: Polska Klasa, w której prowadzę lekcje ję-
zyka polskiego i wiedzy o Polsce oraz zespół Polacy 
Budżaka. Należąca do zespołu młodzież tańczy tylko 
polskie tańce narodowe, a na warsztatach tanecznych, 
prowadzonych przez choreografa, poznaje nie tylko 
podstawowe kroki i figury, ale także historię tańców 
i elementy stroju. 

W Mołdawii odbywa się wiele imprez i koncertów 
z udziałem Polonii. Jedną z nich jest Etno Festiwal. 
Odbywa się on zawsze w Kiszyniowie w połowie 

września. Spotykają się na nim przedstawiciele 
wszystkich mniejszości narodowych mieszkających 
w Mołdawii. Jest pięknie, wesoło i kolorowo. Repre-
zentacje poszczególnych nacji przygotowują krótki 
program artystyczny. Można też skosztować potraw 
narodowych. Na polskim stoisku w tym roku można 
było spróbować m.in. staropolskiego bigosu, chleba 
ze smalcem i kiszonym ogórkiem, faszerowanej ryby 
oraz pierogów ruskich i z kapustą i grzybami. Zespół 
taneczny Polacy Budżaka zatańczył dwa polskie 
tańce narodowe: poloneza i kurpiowskiego. Występ 
młodych polonusów z Komratu bardzo się spodobał 
licznie zgromadzonej publiczności. Muszę przyznać, 
że młodzież wkłada wiele serca w naukę języka 
polskiego, historii, geografii i tradycji Polski.  Praca tu 
jest dla mnie poświęceniem, ale i radością z sukcesów 
odnoszonych przez uczniów i dorosłych, a także życio-
wą przygodą.                                               Anna Matysiak

„MIŁOŚĆ DO SZTUKI ŁĄCZY POKOLENIA”
7 września br. w Miejskiej Bibliotece Publicznej odbył się wernisaż prac Karoliny Kulik i Ryszarda 

Mielczarskiego. Niestety pan Ryszard nie mógł uczestniczyć  w spotkaniu ze względów zdrowot-

nych. Goście przybyli bardzo tłumnie. Byli przedstawiciele władz samorządowych i powiatowych, 

lokalni artyści, mieszkańcy oraz wczasowicze. Przybyły również osoby, które interesują się 

i zajmują sztuką na co dzień. Goście chętnie dyskutowali z młodą artystką.

Wieści z Mołdawii
Jestem międzyzdrojanką. Los pokierował moim życiem tak, że znalazłam się za wschodnią granicą 

Polski, a dokładnie w mołdawskim Komracie. Jest to miasto liczące około 35 tys. mieszkańców 

i stolica Autonomii Gagauskiej - obszaru autonomicznego położonego w południowej Mołdawii 

i słynącego z dobrego wina, bryndzy, mamałygi i placindy. 

Cztery strony świata

Polskie stoisko

Polonez w wykonaniu zespołu Polacy Budżaka.
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MMMIIIEEEJJJSSSKKKAAA   BBBIIIBBBLLLIIIOOOTTTEEEKKKAAA   PPPUUUBBBLLLIIICCCZZZNNNAAA      
WWW   MMMIIIĘĘĘDDDZZZYYYZZZDDDRRROOOJJJAAACCCHHH   

ZAPRASZA DO 
PUNKTU BIBLIOTECZNEGO 

W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 2 
W WAPNICY 

W GODZ. 111000...000000   –––   111666...000000   
W ŚRODY CO DWA 

TYGODNIE, 
CZYLI: 

111222   iii   222666   WWWRRRZZZEEEŚŚŚNNNIIIAAA   

111000   iii   222444   PPPAAAŹŹŹDDDZZZIIIEEERRRNNNIIIKKKAAA 

W programie imprezy zaplanowa-
no 8 walk bokserskich, w którym 
debiutowali młodzi adepci boksu 
zawodowego  np.  bracia Sasun i Ha-
kob Karapetjan (KSW Róża Karlino), 
jak również doświadczeni bokserzy, 

mający na swoim koncie po 17 walk  
na ringu zawodowym np. Alaksiandr 

IV GALA BOKSU ZAWODOWEGO  ZA NAMI !
Już po raz czwarty  18 sierpnia  na terenie amfiteatru w Międzyzdrojach odbyła się impreza bokserska pn.  

MIĘDZYZDROJE SEASIDE BOXING SHOW.

Abramienka (Białoruś), Steve Krökel 
(Niemcy). W międzynarodowym to-
warzystwie bokserzy z  Polski, w tym 
również z zachodniopomorskiego,  
w różnych kategoriach wagowych 
ambitnie walczyli w ringu.    

G ł ó w n ą 
atrakcją wie -
czoru była  10 
rundowa wal-
k a  w  w a d z e 
junior ciężkiej,  
w której udział 
wziął   Krzysztof 
Głowacki (17-0, 
11 KO),  jeden z 
najbardziej uta-
lentowanych 
pięściarzy mło-
dego pokolenia 
w Polsce.  Jego 
przeciwnikiem 
był Meksyka-
nin Felipe El 

Indiano Romero  (15-6-1, 10 KO).  
Stawką pojedynku był pas WBO Inter-

Continental, a wygrana otworzyła 
furtkę do walk o mistrzostwo świata 
federacji WBO. Pochodzący z Wałcza 
zawodnik bez problemu  pokonał 
w 6. rundzie przez tko (nokaut tech-
niczny) Romero, rozbijając 28-letnie-
go Meksykanina. 

Rokrocznie frekwencja na zawodach w Mię-
dzyzdrojach jest rekordowa, w tym roku zgłosiło 
się 53 zawodników, w tym 8 pań. To, co zapewne 
przyciąga uczestników to unikalny klimat za-
wodów stworzony przez organizatorów z Event 
Factory, atrakcyjne nagrody oraz chęć rywalizacji, 
która w tym roku dawała możliwość zdobycia 
tytułu Mistrza Polski w Kite Sla-
lomie. W trakcie dwóch dni regat 
parokrotnie podejmowano próby 
wykorzystania pojawiających się 
powiewów wiatr, niestety skończy-
ło się tylko na próbach. Natomiast 
pokazało to, że kite jest w stanie 
pływać przy wietrze na poziomie 
5kts. Tomek Janiak wraz z Markiem 
Rowińskim wykonali kilka halsów 
na dużych zestawach race’owych, 
niestety wiatr był zbyt niestabilny 
aby myśleć o jakiejkolwiek rywa-
lizacji.

Skoro wiatr nie chciał współ-
pracować to trzeba było sięgnąć 
po konkurencje alternatywne 
– Stand Up Paddle oraz wake. 
Rywalizacja w obu konkuren-
cjach była dobrą zabawą dla uczestników oraz 
rozrywką dla osób zgromadzonych na pla-
ży, szczególnie przy zażartych finałach SUP.
Każdy wieczór w Międzyzdrojach uwieńczony był 
koncertami w Amfiteatrze oraz after party w klu-
bie hotelu Amber Baltic. Na scenie w Amfiteatrze 
można było zobaczyć zespoły Raggafaya, Rich 
Bitch, BigFatMama oraz Charlie Monroe.

Wiadomo, że wszyscy lubią zabawę w dobrym 
surfowym towarzystwie, ale zawody kitesurfingo-
we bez kitesurfingu pozostawiają lekki niedosyt 
ich uczestnikom. W sobotę po południu zapadła 
decyzja aby wykorzystać niedzielną prognozę i 
przenieść się na akwen Zalewu Szczecińskiego 
do Czarnocina, k/Stepnicy i tam rozegrać kon-

kurencję slalom oraz freestyle. Około godziny 13 
w niedzielę wystartował pierwszy heat slalomu. 
Trasa ustawiona z wiatrem (downwind), zapewnia-
ła niezłe widowisko dla zgromadzonych na plaży. 
Szczególnie finał, gdzie zawodnicy szli łeb w łeb do 
pierwszej boi, na której w trakcie zwrotu latawce 
tasowały się synchronicznie. Co więcej na sam 
finał wiatr wzmógł się i co niektórzy mieli niezłe 

rodeo na dużych latawcach. Awaria sprzętu wy-
eliminowała jednego z pretendentów do podium 
– Tomka Janiaka. Wyścig wygrał Marek Rowiński 
przed Błażejem Ożógiem i Maksem Żakowskim.
Po finale slalomu zawodnicy zeszli z wody na 
chwilę przerwy i podładowanie baterii przy 
grillu. Pierwotnie planowano rozegrać trzy 

rundy slalomu, a finalnie zapadła decyzja o 
rozegraniu konkurencji freestyle. Wszystkich 
zawodników podzielono na dwie grupy, 
heat trwał 15 minut i oceniane były trzy 
najlepsze tricky. W finale spotkało się sześciu 
zawodników – Ziomek, Świstak, Czernicki, 
Rowiński Jr, Kmieć oraz młodziutki Miceh 
Ditrich. Jak tylko zielona flaga poszła w górę 
wiatr poszedł w dół. Heat był przedłużany 
parokrotnie, w sumie trwał z 30min. Przy 
kolejnych podmuchach udało się każdemu z 
zawodników coś skoczyć i pozwoliło to wyło-
nić zwycięzcę, który został Marek Rowiński Jr.
Po południu na plaży w Czarnocinie odbyło się 
rozdanie nagród, po którym wszyscy rozjechali 
się w swoich kierunkach z uśmiechniętymi 
twarzami i pełną satysfakcją rozegranych za-
wodów Summer Kite Festival 2012. 

Na koniec należą się szczególne podzię-
kowania dla firmy EnergySports.pl oraz szkoły 
KitePoint za organizację zawodów w Czarno-
cinie, jak również Ośrodka Frajda za udostęp-
nienie infrastruktury na plaży w Czarnocinie.
Z przyczyn formalnych niedzielne wyścigi slalomu 
nie miały rangi Mistrzostw Polski mimo to rywali-
zacja była iście mistrzowska. Do zobaczenia za rok!

Źródło: www.summerkitefestival.pl

Imprezę pod okiem zawodowych 
sędziów (tj. Daniel Va De Wille, Paweł 
Kardyni) prowadził znany dziennikarz 
Ireneusz Bieleninik, a transmitowała  
ją na żywo stacja Canal+ sport.  
W IV Gali Boksu Zawodowego uczest-
niczyło wiele gwiazd sportu w tym: 
Krzysztof Kosedowski, Paweł Skrzecz, 
Albert Sosnowski, czy miłośnik 
walk bokserskich aktor Zbigniew 
Buczkowski. 

Anetta Czyżak

Summer Kite Festival 2012 rozegrany!
Piąta edycja Summer Kite Festival za nami. Organizacja zawodów, w których głównym sprzymierzeńcem jest 

pogoda, a konkretnie wiatr, jest do samego końca teletombolom. Tegoroczna edycja w szczególności nie 

chciała się spasować z zapowiedziami synoptyków – przed zawodami wiało, po zawodach wiało, a w trakcie 

nic! – plaża, zabawa i chill,... tak w skrócie można opisać piątek i sobotę na plaży przed hotelem Amber Baltic 

w Międzyzdrojach.
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Z PRAC RADY MIEJSKIEJ

UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ
Uchwała Nr XXVIII/253/12

Rady Miejskiej w Międzyzdrojach

z dnia 28 sierpnia 2012 r.

w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie 

na rok 2012

Uzasadnienie:
W niniejszej uchwale proponuje się zwięk-

szenie dochodów i zwiększenie wydatków na 
kwotę 63 477,96 zł. Dochody zwiększa się o kwotę 
701 942,00 zł (dochody bieżące) i zmniejsza się 
o kwotę 638 464,04 zł (dochody majątkowe). 
Wydatki zwiększa się o kwotę 1 634 501 zł 
(wydatki bieżące- 243 440,14 zł, wydatki mająt-
kowe- 1 391 060,86 zł) i zmniejsza się o kwotę 
1 571 023,04 zł (wydatki bieżące 17 141,04 zł, 
wydatki majątkowe 1 553 882 zł).  

Zmiany polegają między innymi na:
1/ zwiększeniu dochodu na kwotę 503 624 zł 

z tytułu zwrotu utraconych dochodów z tytułu 
zwolnienia z podatku od nieruchomości w parkach 
narodowych i rezerwatach przyrody za rok 2011,

2/ zwiększeniu dochodów w łącznej kwocie 
18 000 zł z tytułu dotacji na realizację projektu 
w gimnazjum pn.”Zajęcia pozalekcyjne z Artera-
pii” oraz zwiększeniu wydatków na łączną kwotę 
23 542,54 zł (wydatki w kwocie 18 000 zł finanso-
wane będą z dotacji, wkład własny do projektu 
wynosi 5 542,54 zł),

3/ zwiększeniu dochodu na kwotę 4 000 zł 
z tytułu darowizny z przeznaczeniem na sekcję za-
paśniczą UKS „Gimsport” i zwiększeniu wydatków 
na łączną kwotę 10 500 zł na organizację turnieju 
zapaśniczego o Puchar Burmistrza Międzyzdrojów 
w dniu 13.10.2012 r. przez UKS „Gimsport”-sekcja 
zapasy,

4/ zwiększeniu dochodu z tytułu zwrotu 
podatku VAT za rok 2008  na kwotę 176 318 zł 
oraz zwiększeniu wydatku na kwotę 120 072,07 
zł na zapłatę za usługę związaną z odzyskaniem 
podatku VAT za rok 2008 oraz za okres od stycznia 
do maja 2012 r. 

5/ zmniejszeniu dochodu z tytułu sprzedaży 
nieruchomości na kwotę 638 464,04 zł,

6/ zwiększeniu wydatku w kwocie 25 036,99 zł z 
tytułu zwrotu dotacji związanej z realizacją projek-
tu pn.”Wprowadzenie nowej formy turystycznego 
zagospodarowania Promenady Gwiazd w Międzyz-
drojach” oraz zwiększeniu wydatku w kwocie 2 300 
zł z tytułu odsetek od zwrotu w/w dotacji,

7/ zwiększeniu wydatku na kwotę 7 200 zł na 
przeniesienie syreny alarmowej z dachu obiek-
tu „Wikliny” do Szkoły Podstawowej nr 2 oraz 
zwiększeniu wydatku w kwocie 2 800 zł na zakup 
plandek wielkopowierzchniowych niezbędnych do 
zabezpieczenia budynków mieszkalnych podczas 
wykonywania przez gminę zadań reagowania 
kryzysowego,

8/ zwiększeniu wydatków w łącznej kwocie 
5 698,50 zł na kolonie w gimnazjum, które sfi-
nansowane będą ze zmniejszenia wydatków 
w stołówce na tę sama kwotę,

9/ zwiększeniu wydatku na kwotę 50 000 zł 
w szkole nr 1 z przeznaczeniem na UKS „Chrobry”,

10/ zwiększeniu wydatku w rozdziale 90004 
„Utrzymanie zieleni w miastach i gminach” na 
kwotę 5 900 zł z przeznaczeniem na zagospoda-
rowanie terenu po rozbiórce budynku Gyf III, który 
sfinansowany będzie ze zmniejszenia wydatku na 
usługi związane z rozbiórką budynku Gryf III na tę 
sama kwotę (rozdział 70095),

11/ zwiększeniu i zmniejszeniu wydatku na 
kwotę 1 353 882 zł związanego ze zmianą nazwy 
zadania, było „Przebudowa mechanicznej części 
oczyszczalni ścieków polegających na naprawie 
zbiornika- komór czerpalnych ścieków i stropu 
oraz wymianę krat mechanicznych z przesyłem 
na zewnątrz w budynku przepompowni ścieków 
na oczyszczalni ścieków w Międzyzdrojach”, jest 
„Remont zbiornika-komór czerpalnych ścieków 
nr 1 i 2, pomieszczeń w budynku centralnej 
przepompowni ścieków oraz wymiana krat me-
chanicznych z przesyłem na zewnątrz w budynku 
na oczyszczalni ścieków w Międzyzdrojach przy 
ul. Nowomyśliwskiej, działka nr 491, obręb 19”,

12/zmniejszeniu wydatku na kwotę 200 000 zł 
z przeznaczeniem na dotację celową dla MDK oraz 
zwiększeniu wydatku na kwotę 17 351,90 zł z prze-
znaczeniem na dotację celową dla MDK- zaistniała 
konieczność zmiany nazwy zadania, było „Remont 
obiektu Międzynarodowego Domu Kultury”, jest 
„Remont elewacji zabytkowego budynku MDK 
wraz z pracami uzupełniającymi”, realizacja pro-
jektu będzie następująca: w roku 2012 – 17 351,90 
zł (w planie wydatków było 200 000 zł), w roku 
2013- 250 000 zł, w roku 2014- 13 825 zł,

13/zwiększeniu wydatku na kwotę 10 000 zł 
z przeznaczeniem na dotację podmiotową dla 
Międzynarodowego Domu Kultury.

Uchwała Nr XXVIII/254/12

Rady Miejskiej w Międzyzdrojach

z dnia 28 sierpnia 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 
W niniejszej uchwale zmieniono trzy załączniki 

tj. wieloletnią prognozę finansową Gminy Międzyz-
droje na lata 2012-2024, objaśnienia wartości przy-
jętych 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 w pro-
jekcie pn. „Budowa infrastruktury Portu Jachto-
wego w Wapnicy”. W związku ze zmniejszeniem 
wydatków w uchwale w sprawie zmiany budżetu 
i zmian w budżecie na łączną kwotę 565 062 zł 
dotyczących promocji projektu zmniejsza się 
limit wydatków w 2012 r. z kwoty 8 907 315,06 
zł na kwotę 8 342 253,06 zł. W roku 2013 ustala 
się limit wydatków na kwotę 568 752 zł (wydatki 
związane z promocją projektu). Zmieniono okres 

realizacji zadania do roku 2013,  kwotę łącznych 
nakładów finansowych na 9 270 866,70 zł oraz 
limit zobowiązań na 605 480 zł.   

Uchwała Nr  XXVIII / 255 / 2012

Rady Miejskiej w Międzyzdrojach

z dnia 28 sierpnia 2012 r.

w sprawie wyrażenia zgody na wygaszenie 

użytkowania nieruchomości i wniesienie nie-

ruchomości aportem do spółki „Promenada” 

spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

   
Uzasadnienie
Proponuje się wygaszenie prawa użytkowania 

części działki gminnej nr 224/4 o powierzchni 585 
m² ustanowionego na rzecz spółki „Promenada” 
Sp. z o.o. aktem notarialnym z dnia 18.12.2009 r. 
w celu realizacji inwestycji – obiektu usług gastro-
nomicznych na podstawie przekazanej dokumen-
tacji projektowej i wniesienie aportem do w/w 
spółki wydzielonej działki oznaczonej numerem 
224/6 o powierzchni 456 m².

Z wnioskiem o wniesienie aportem do spółki 
„Promenada” przedmiotowej działki nr 224/6 wy-
stąpił prezes spółki, ze względu na prowadzone 
dotąd bezskuteczne działania mające na celu wyło-
nienie kontrahenta – przyszłego dzierżawcy grun-
tu, który wybuduje obiekt ze środków własnych.   

W związku z brakiem potencjalnych dzierżaw-
ców zainteresowanych samodzielną realizacją 
inwestycji, Spółką widzi możliwość zrealizowania 
tejże inwestycji sfinansowanej z zaciągniętego 
uprzednio przez Spółkę kredytu lub ze środków 
pozyskanych w analogiczny do kredytu sposób. 
Zawarcie umowy kredytu wiązać się będzie 
z koniecznością zabezpieczenia roszczeń kredy-
todawcy; standardowym zabezpieczeniem tego 
rodzaju roszczeń będzie hipoteka na nierucho-
mości, na której realizowana będzie inwestycja. 
Przeniesienie własności działki na Spółkę umożliwi 
zabezpieczenie kredytu zaciągniętego przez Spół-
kę na jej majątku. 

Uchwała Nr XXVIII/256/12

Rady Miejskiej w Międzyzdrojach

z dnia 28.08.2012 r.

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez 

Gminę Międzyzdroje umowy o dofinansowanie 

operacji „Zajęcia pozalekcyjne z Arterapii” w ra-

mach Programu Operacyjnego Ryby 2007-2013.

Uzasadnienie:
W niniejszej uchwale wyrażono zgodę na 

zawarcie przez Burmistrza Gminy Międzyzdroje 
umowy o dofinansowanie operacji „Zajęcia 
pozalekcyjne z Arterapii” w ramach środka 
4.1 „ Rozwój obszarów zależnych od rybac-
twa” na operacje polegające na „Wzmocnieniu 
konkurencyjności i utrzymaniu atrakcyjności 
obszarów zależnych od rybactwa” objętych 
osią priorytetową 4 – Zrównoważony rozwój 
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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

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 /

29.09.2012 r. - Michał SUTYŁA

03.10.2012 r. - Jan WĘGLORZ

10.10.2012 r. - Waldemar WITKOWSKI

17.10.2012 r. - Rafał WOLNY

24.10.2012 r. - Jan BURZYŃSKI

31.10.2012 r. - Adam JAKUBOWSKI

07.11.2012 r. - Andrzej KOŚCIUKIEWICZ

14.11.2012 r. - Piotr NOGALA

obszarów zależnych od rybactwa, zawartej 
w programie operacyjnym  „Zrównoważony 
rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych 
obszarów rybackich 2007-2013” da możliwość 
utworzenia pracowni ceramiki artystycznej 
i użytkowej a tym samym umożliwi naukę rze-
miosła artystycznego i użytkowego poprzez 
organizowanie zajęć pozalekcyjnych w Gim-
nazjum. Prowadzenie zajęć pozalekcyjnych 
z arterapii spowoduje nabycie nowych umie-
jętności uczniów. Program nauczania nie 
uwzględnia rozwoju motoryki małej, która 
wpływa na rozwój sprawności manualnej 
i psychofizycznej, stąd potrzeba dodatkowych 
zajęć artystycznych. Uzyska się to poprzez wypo-
sażenie szkoły w pracownię ceramiki artystycznej 
i użytkowej. Kompleksowe wyposażenie pracowni 
ceramicznej to: piec do wypalania ceramiki, urzą-
dzenia i narzędzia typu koła garncarskie, toczki, 
formy, szpatułki, pędzelki, szkliwa i farby szkliwne 
oraz surowce: glina, szamot, masy lejne i inne.  

Uchwała nr XXVIII/257/12

Rady Miejskiej w Międzyzdrojach

 z dnia 28.08.2012 r. 

w sprawie skargi  na nierówne traktowanie 

podmiotów gospodarczych

Uzasadnienie:
Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej w Międzyz-

drojach rozpatrywała skargę  p. Jacka Jachimka na 
trzech posiedzeniach w dniach: 4,18,30 lipca 2012 
r. z powodu oczekiwania na opinie prawne doty-
czące trudnych zagadnień: opłaty targowej, opłat 
z tytułu prowadzenia działalności rozrywkowej, 
usługowej, handlowej, gastronomicznej, ogród-
ków gastronomicznych, miejsc przed punktami 
do  celów promocyjno-handlowych.

W trakcie rozpatrywania skargi informacji 
udzielali: Edyta Konarzewska- Kierownik Referatu 
Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa,  Teresa 
Wróbel - Insp. ds. Drogownictwa i Terenów Zielo-
nych,  Marzena Paluch- Insp. ds. Działalności Go-
spodarczej, Henryk Nogala- Sekretarz Miasta,  Eleni 
Zacharopulu- Inkasent Poboru Opłaty Targowej. W 
jednym posiedzeniu Komisji uczestniczył skarżący 
p. Jacek Jachimek.

Według pana Jachimka, prowadzącego dzia-
łalność gospodarczą wraz z żoną Iwoną Jachimek 
w Międzyzdrojach, dzierżawcy terenu nie są 
jednakowo traktowani pod względem naliczania 
opłaty targowej.      

Komisja Rewizyjna przeanalizowała każdy 
zarzut w skardze i zajęła następujące stanowisko:

Zarzut dotyczący 70 punktów handlowych usy-
tuowanych przy ul. Boh. Warszawy (między molo a 
Feniksem) jest niezasadny, gdyż funkcjonują one 
na podstawie zawartych umów dzierżaw dla ca-
łego zajmowanego terenu, łącznie z wystawkami, 
w których są zobowiązani dzierżawcy do płacenia 
podatku od nieruchomości i w myśl art.15 i 16 usta-
wy  Podatki i opłaty lokalne (Dz. U. z 2010, Nr 95, 
poz.613 ze zm.) zwalnia się te podmioty od opłaty 
targowej. Zapis w Uchwale  Rady Miejskiej o opła-
cie targowej w § 5 pkt c) nie ma zastosowania do 
tych punktów handlowych, ponieważ tę kwestię 

reguluje nadrzędny przepis – wyżej wymieniona 
ustawa o podatkach i opłatach lokalnych.

Zarzut dotyczący opłat za działalność typu 
wesołe miasteczko, plac zabaw przy korcie teniso-
wym WDW, automaty do gry jest niezasadny. Pro-
wadzenie działalności rozrywkowej nie podlega 
opłacie targowej, ponieważ nie dokonuje się tam 
sprzedaży, lecz świadczy wyłącznie usługi. Jedynie 
zawieranie umów sprzedaży w rozumieniu art. 535 
Kodeksu cywilnego i czynności zmierzającej do jej 
zawarcie nakładają na podmioty wykonujące te 
czynności obowiązek uiszczania opłaty targowej. 

Uchwała Rady Miejskiej nie może być sprzeczna 
z ustawą o podatkach i opłatach lokalnych, dlatego 
nie zajmuje się działalnością usługową. Ponadto 
automaty do gry podlegają oddzielnemu podatko-
wi od gier, o którym mowa w art. 71 ustawy z dnia 
19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 
2009 r., Nr 201, poz. 1540 ze zm.), która odnosi się 
do gier na automatach (art. 1 ww. ustawy).

Namiot ustawiony na terenie „Feniksa” podlega 
opłacie targowej. 

Zarzut dotyczący ustalanej powierzchni, za 
którą należy uiścić opłatę targową jest częściowo 
zasadny. Otóż inkasentka opłaty targowej nie-
właściwie interpretowała (w ślad za interpretacją 
urzędnika) zapis § 12 i 13 pkt 2 w Uchwale w ta-
belach: „przy sprzedaży ze stoiska z pokryciem za 
każdy m ² zajętej powierzchni”, nie pobierając opła-
ty targowej za powierzchnie będące przejściami, 
kącikami socjalnymi, magazynami itp. Natomiast 
§ 12 i 13 Uchwały  Rady Miejskiej z dnia 27 stycznia 
2011 r. w sprawie opłaty targowej stanowi wprost, 
iż przedmiotem opodatkowania jest powierzchnia 
faktycznie zajęta na potrzeby prowadzenia handlu. 
Tak więc cała przestrzeń zajęta przez namiot czy 
kontener, powinna podlegać opłacie targowej. 
Zasada odliczania w/w przestrzeni była stosowana 
jednakowo wobec wszystkich podmiotów handlu-
jących, także wobec żony skarżącego, pani Iwony 
Jachimek, prowadzącej działalność gospodarczą 
na terenie byłej „Pomeranii” oraz w sezonie letnim 
2011 na terenie „Polonii”.

Odnośnie punktu gastronomicznego zlokalizo-
wanego przy FWP „Posejdon”, tzw. Naleśnik, pod-
miot prowadzący tę gastronomię słusznie płacił 
opłatę targową od baru, na którym znajdowała się 
kasa fiskalna, gdyż uzasadnione jest stanowiskiem 
orzecznictwa pobieranie opłaty targowej od sprze-
daży produktów gastronomicznych.

Natomiast w sprawie opłaty za zajmowany 
cały teren z  ławkami, lodówkami, parasolami, tzn. 
ogródek gastronomiczny, Komisja Rewizyjna nie 
może zająć jednoznacznego stanowiska, ponieważ 
należy wyjaśnić, iż zgodnie z uchwałą Regionalnej 
Izby Obrachunkowej z dnia 19 lipca 2011 r., 107/11 
„uzależnianie opłaty targowej  nie od dokonywania 
sprzedaży, a od zajętej powierzchni przez sprzeda-
jącego lub liczby sztuk wystawionych do sprzedaży 
narusza przepisy art. 15 ust. 1 ustawy”. Powyższe 
oznacza, że nie sposób jednoznacznie zająć stano-
wiska, czy przynależny ogródek gastronomiczny 
podlega  także opłacie targowej. Jeżeli bowiem 
na terenie ogródka nabywcy jedynie konsumują 
nabyty towar, a nie jest dokonywana sprzedaż (nie 
jest przedstawiona oferta produktów, cennik, nie 
jest dokonywana zapłata ceny, nie następuje wy-

danie towaru przy stoliku) – nie jest uzasadnione 
pobieranie opłaty targowej.

W naszej Gminie, z informacji urzędnika oraz 
inkasenta  opłaty targowej wynika, iż w roku 2011 
przyjęto zasadę niepobierania opłaty targowej za 
ogródki gastronomiczne. 

Odpowiadając na pytanie skarżącego doty-
czące punktów oddanych przez miasto bezprze-
targowo, np. w lutym na plaży, Komisja Rewizyjna 
odpowiada, iż w każdej z umów dzierżawy na te 
punkty zawarto klauzulę, że dzierżawca poza czyn-
szem ponosi koszty opłat za usługi komunalne oraz 
inne opłaty związane z dzierżawionym gruntem, w 
tym podatek od nieruchomości i na tej podstawie, 
zgodnie z art. 16 ustawy o podatkach i opłatach 
lokalnych, jest zwolniony z opłaty targowej. 

Sugestia skarżącego dotycząca kontroli wszyst-
kich punktów handlowych w sezonie letnim przez 
komisję ds. handlu została wdrożona w życie przez 
Pana Burmistrza, a efekty jej pracy zostaną przed-
stawione Radzie Miejskiej.

Konkludując, Komisja Rewizyjna rekomenduje 
Radzie Miejskiej przyjąć wyszczególnione w skar-
dze zarzuty dotyczące nierównego traktowania 
podmiotów gospodarczych jako niezasadne. 

Jednocześnie Komisja Rewizyjna wnosi do 
Burmistrza o pilne zweryfikowanie Uchwały Nr 
V/40/11 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 
27 stycznia 2011 r. w sprawie opłaty targowej, do-
stosowując ją do aktualnego orzecznictwa sądów 
administracyjnych  i warunków naszej Gminy.                

Jan Magda

Przewodniczący Rady Miejskiej
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AKTUALNOŚCI

Od września kontynuujemy zajęcia chóru 
kameralnego oraz chóru „Canti Giocosi ”. Próby 
odbywają się w piątki, godz. 17-19 oraz soboty, 
godz. 11-13. Dyrygent – Anna Sobierajska.  

W MDK odbywają się lekcje języka angielskie-
go dla dzieci w różnych grupach wiekowych. Za-
jęcia płatne. Bliższe informacje –  Joanna Ciemna, 
tel. 502 361 900.

Już zaczęły się zajęcia muzyczne dla przed-
szkolaków „Kolorowe Nutki”. Tu wesoło się bawi-
my, nigdy nie nudzimy, wielu rzeczy się uczymy. 
Tańczymy, śpiewamy i gramy na instrumentach 
muzycznych. Zajęcia odbywają się we wtorki i 
czwartki, godz. 16 -17. Instruktor –  Inna Żołudie-
wa. Zajęcia bezpłatne.

 Tych, którzy chcą odkryć tajniki sztuki wokal-
nej, zapraszamy na indywidualne oraz zespołowe 
lekcje śpiewu. Uczestnicy zajęć poznają różnorod-
ny repertuar, w atrakcyjny sposób spędzają czas, 
nawiązują nowe przyjaźnie. Regularnie bierzemy 
udział w konkursach wokalnych takich, jak Ogól-
nopolski Konkurs Kolęd i Pastorałek,  Konkurs 
Piosenki „Wygraj Sukces”. Występujemy również 
na scenie MDK. Zajęcia są bezpłatne i odbywają 
się według indywidualnie ustalonego harmono-
gramu. Instruktor –  Inna Żołudiewa. 

MDK oferuje różne formy muzykowania dla 
dzieci, wśród nich znalazły swoje miejsce Bum 
Bum Rurki, uhonorowane wieloma prestiżowymi 
nagrodami w USA. Bum Rurki to nie tylko koloro-

we muzyczne tuby – to sposób 
na kreatywne spędzenie czasu 
i tworzenie radosnej muzyki! 
Można ćwiczyć samemu albo 
stworzyć własny zespół, zapra-
szając do muzykowania rodzi-
nę i przyjaciół. Muzykowanie z 
pomocą kolorowych rurek jest 
doskonałym wstępem do nauki 
gry na innych instrumentach. 
Zajęcia są bezpłatne i odbywają 
się w środy – godz. 15. Instruktor 
– Inna Żołudiewa.

Od października zapraszamy na:
– zajęcia plastyczne „Coś 

z niczego” dla dzieci młodszych – 
z p. Ewą Lewandowską. Wtorek, 
czwartek, godz. 17 – 18. Zajęcia 
bezpłatne.

– zajęcia plastyczne dla dzieci starszych 
– z Anną Mackiewicz. Środy, godz. 16-18. Zajęcia 
bezpłatne. 

– taniec nowoczesny, p. Agata Mida. Środy, 
godz. 16-19 zajęcia bezpłatne.

– kabaret, Dorota Sielewicz. Zajęcia bezpłatne. 
– grupa teatralna „Czy są trzy jajka”, Ewa 

Kaśkosz. Piątek, godz. 15-17. Zajęcia bezpłatne.
– taniec towarzyski, Szkoła tańca „Jantar”, 

Anna Zjawiska. Wtorki, godz. 15.30-20.00. 
Zajęcia płatne. Informacje Anna Zjawińska, 
tel. 601 878 373.

– Gromada Zuchów,  Tomasz Rychłowski;
Informacje dotyczące zapisów dzieci na 

zajęcia można uzyskać w sekretariacie MDK, 
tel. 91 328 26 00 od poniedziałku do piątku 
w godzinach 9 -17. 

Jadwiga Bober

Dyrektor MDK

Zbiórki harcerskie 
44 Gromada Zuchowa „Pracowite Pszczółki” 
z Międzyzdrojów serdecznie zaprasza dzieci 
i młodzież na:

- harcerskie zbiórki,
- pląsy, zabawy i gry terenowe, 
- zajęcia tematyczne - pierwsza pomocy, tere-

noznawstwo, pionierka i inne,  
- wyjazdy na rajdy, biwaki, 
- obozy harcerskie w Polsce i zagranicą.
Wszystkich chętnych zapraszamy na spotkania 

do Międzynarodowego Domu Kultury. Pierwsze 
spotkanie w sobotę 29 bm. o godz. 13. 

Wszelkie informacje: MDK – 91 328 26 00,  
Tomasz Rychłowski – 691 262 432

Zapraszamy na zajęcia organizowane w MDK

Sezon 2012 był wyjątkowy ponieważ  udało się 
dostosować wymagania sprzętowe i kwalifika-
cyjne do nowej ustawy o bezpieczeństwie osób 
przebywających na obszarach wodnych, dzięki 
czemu zwiększyło się bezpieczeństwo na kąpie-
lisku morskim. 

Wszyscy ratownicy ukończyli kursy kwalifi-
kowanej pierwszej pomocy. Dodatkowo w ich 
szeregach znaleźli się dwaj ratownicy medyczni. 
W pracy wykorzystywano jednostki do szybkiego 
reagowania: łódź typu rib oraz skuter z platformą. 
Na każdej wieży  ratowniczej znajdowała się   
profesjonalnie wyposażona apteczka z zestawem 
do tlenoterapii i deską ortopedyczną. Jednak 
najbardziej do wzrostu bezpieczeństwa przyczy-
nił się zakup pierwszego w  gminie defibrylatora 
i przeszkolenie z jego obsługi 20 ratowników. 

Średnia temperatura powietrza w sezonie 
letnim wynosiła 21ºC, wody: 17ºC, natomiast stan 
morza 2 w skali Beauforta. Czystość wody badana 
była co 3 tygodnie przez cały okres letni zgodnie z 
ustalonym harmonogramem.  Wyniki nie wykazały 
żadnych zanieczyszczeń  mikrobiologicznych, jak 
również w  ocenie wizualnej nie stwierdzono 
zanieczyszczeń.

Zakład Ochrony Środowiska zajął się utrzyma-
niem w czystości terenów kąpielowych, wykazał 
się dużym poczuciem czasu i estetyki, prowadząc 
sprzątanie o każdej porze dnia.

W tym roku WOPR zorganizował 
(pierwszy raz) dzień ratownika, w cza-
sie którego można było zapoznać się 
ze sprzętem jaki posiadają, przepłynąć 
łódką ratowniczą, a także zapytać się 
o dowolny aspekt ich pracy. Akcja 
wzbudzała bardzo duże zainteresowa-
nie i na pewno będzie organizowana 
w następnych latach.

Można śmiało powiedzieć, że 
ratownicy WOPR przez kwalifikacje, 
sprzęt i odpowiedzialność, jaką po-
siadają w swojej pracy, są już służbą 
zawodową, a nie ochotniczą. Niestety, 
dość często osoby wypoczywające 
nad morzem uwagi i rady ratowników 
odbierają jako zakazy, na które reagują 
agresywnie, natomiast ratownicy 
informują tylko, jak należy się zacho-
wywać, aby kąpiel była bezpieczna 
a upalny dzień spędzony na plaży 
skończył się dla plażowiczów przy-
jemnie. Kąpielisko w sezonie letnim 
obsługuje 30 ratowników, a  turystów 
przebywających i korzystających z 
kąpieliska jest kilka tysięcy, i jeżeli 
wymagają bezpieczeństwa, muszą 
sami zachowywać się w sposób od-
powiedzialny. 

Ratownicy podsumowali 
Sezon ratowniczy na kąpielisku strzeżonym w Międzyzdrojach trwał od 22.06. do 16.09.

br. Nad bezpieczeństwem turystów czuwało ponad 30 wykwalifikowanych ratowników 

na 10 wieżach, którzy udzielili pierwszej pomocy: 37 razy osobom w wodzie, 150 razy 

osobom na lądzie. W tym okresie ratownicy brali udział w ponad 40 akcjach poszuki-

wawczych zaginionych dzieci, jak i dorosłych. Udało im się także przeprowadzić akcje 

profilaktyczne z zakresu bezpiecznego wypoczynku dla blisko 2 tys. dzieci. 

Z tego miejsca chcielibyśmy podziękować wszystkim, którzy 
pomagali nam w trudnych chwilach tego sezonu, a było Was tak 
wielu w różnych sytuacjach, że nie sposób wymienić każdego.

Andżelika Przygodzka, Mateusz Bobek
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Uczniowie klas 1-6 Szkoły Pod-
stawowej nr 2 w Wapnicy od 5 
lat aktywnie uczestniczą w Ogól-
nopolskim Konkursie Nauk Przy-
rodniczych ŚWIETLIK i 
każdego roku odnoszą 
sukcesy. Konkurs obej-
muje treści dotyczące 
eksperymentów wyko-
nywanych wcześniej w 
szkole oraz inne treści 
ze wszystkich dziedzin 
nauk przyrodniczych 
(biologia, chemia, fizyka, astrono-
mia, geografia), dostosowane do 
wieku uczestników.

W tym roku laureatami kon-
kursu zostali Jan Grzywaczewski 
i Dorota Szubelko. Ponadto orga-
nizator konkursu przyznał 5 dodat-

kowych nagród dla szkół. Dzięki 
licznemu uczestnictwu uczniów w 
konkursie szkoła wygrała nagrodę 
w postaci Warsztatów Nauk Przy-

rodniczych prowa-
dzonych przez pra-
cowników Wydziału 
Fizyki, Astronomii 
i Informatyki Sto-
sowanej Uniwersy-
tetu Jagiellońskie-
go (dla wszystkich 
uczniów). Warsztaty 

zostaną przeprowadzone w naszej 
szkole 16 listopada przy okazji ob-
chodów Dnia Patrona.

Więcej informacji na:
www.swietlik.edu.pl

Iwona Samołyk 

Nauczyciel przyrody

Świetlik docenił szkołę w Wapnicy

Pracowania „Motywacja i Działanie” 
poszukuję wolontariuszy do uczest-
niczenia w różnego rodzaju akcjach 
związanych z projektami, które 
trzeba na bieżąco relacjonować. 
Pracownia zajmująca się realizacją 
projektów dla młodzieży, poszukuje 
aktywnej osoby do pomocy w dzia-
łaniach medialnych (robienie zdjęć, 
nagrywanie video, montaż filmików).

Wolontariusz będzie miał szanse 
wyboru sprzętu, na jakim chciałby 
zdobywać doświadczenie. Pierwsze 
działania już w II połowie września. 
Efekty finalne pracy będą się znajdo-
wać na wideo blogu na stronie ofi-
cjalnej Pracowni „Motywacja i Dzia-
łanie”, odsłona nowej strony wkrótce.
Informacje i kontakt: 506591164

Karolina Flacht 

Program English Teaching został stworzony 
przez Polsko-Amerykańską Fundację Wolności. 
Krajowym operatorem Programu jest Nidzicka 
Fundacja Rozwoju NIDA. Celem Programu jest 
wspieranie działań na rzecz promocji uczenia 
się języka angielskiego i jego lepszej znajo-
mości wśród dzieci i młodzieży z małych miast 
i wsi, a także wspieranie rozwoju zawodowego 
nauczycieli języka angielskiego spoza dużych 
aglomeracji miejskich. SMALL GRANTS to 
konkurs dla szkół i organizacji pozarządowych 

ubiegających się o dotacje na projekty związane 
z nauczaniem języka angielskiego w ciekawej, 
pozalekcyjnej formie.

Szkoła w Wapnicy wygrała „pełny pakiet” 
obejmujący udział w szeregu szkoleń oraz dofi-
nansowanie w wysokości 11 640 zł na realizację 
projektu związanego z nauką języka angielskiego 
pod hasłem „Have fun, be nature fan”. Pomysło-
dawcą i koordynatorem projektu jest nauczyciel 
języka angielskiego i przyrody Iwona Samołyk. 
Będzie to projekt, który łączy treści przyrodnicze 

z nauką języka angielskiego. W ramach realizacji 
projektu, która będzie trwała do grudnia 2013 
roku, planujemy zajęcia językowe dla dzieci 
i chętnych rodziców. Ponadto zorganizowany 
zostanie konkurs języka angielskiego  skierowany 
do uczniów ze wszystkich szkół podstawowych 
wyspy Wolin. Zakupione zostaną również pomoce 
do nauki języka angielskiego oraz nagrody dla 
uczestników projektu.

Wierzymy, że dzięki realizowanemu projektowi 
uda się zwiększyć motywację uczniów do nauki 
języka angielskiego, spowodować ich większą 
otwartość i odwagę w używaniu języka obcego i 
wzmocnić ich własne poczucie wartości.

Iwona Samołyk

English Teaching w szkole w Wapnicy
Tylko dwie szkoły z województwa zachodniopomorskiego, w tym Szkoła Podstawowa nr 2 

w Wapnicy, zakwalifikowały się w roku szkolnym 2011/2012 do programu English Teaching.

We wrześniu rozpoczęliśmy w szkole w Wapnicy realizację projektu „Czy warto 
segregować odpady?”. Projekt jest jednym z pięciu pomysłów nagrodzonych 
w województwie zachodniopomorskim w II edycji  konkursu Fundusz Na-
turalnej Energii, którego organizatorem jest Spółka Operator Gazociągów 
Przesyłowych GAZ – SYSTEM S.A.

W ramach projektu będą odbywały się zajęcia o charakterze ekologicznym, 
wycieczki terenowe, powstanie szereg materiałów propagujących segrego-
wanie odpadów. Już we wrześniu przeprowadziliśmy kilkuetapowy konkurs 
pod hasłem „Czy warto segregować odpady?”, zaś rozstrzygnięcie odbyło się 
podczas obchodów dnia Sprzątania Świata. Do konkursu zgłaszały się 3-oso-
bowe drużyny, a zadania konkursowe dotyczyły właściwego postępowania 
z odpadami. W nagrodę 6 najlepszych drużyn pojedzie w październiku na 
wycieczkę do Torunia i odwiedzi m. in. miejsca, gdzie przetwarza się plastik, 
papier i szkło.

Jednym z działań projektowych będzie też kolejna zbiórka elektrośmieci 
zaplanowana w dniu 16 listopada, na którą zapraszamy już dziś wszystkich 
mieszkańców Gminy Międzyzdroje.                                               Iwona Samołyk

Gaz-System wspiera pomysły 
proekologiczne

Na zdjęciu zwycięzcy konkursu pod hasłem „Czy warto segregować 

odpady?”

Wolontariusze poszukiwani
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Treningi 

karate kyokushin
Międzyzdrojski Klub Sportowy Bushido Karate 
Kyokushin zaprasza wszystkich chętnych do 
udziału w treningach karate. Treningi odbywają 
się w hali sportowej im. Andrzeja GRUBBY przy 
Szkole Podstawowej ul. Leśna 17  w środy i piątki 
od godz. 17 do 19.30.  Od godziny 17 do 18  - za-
jęcia dla dzieci i młodzieży do lat 11 i od godz. 18 
do 19.30 - zajęcia dla młodzieży i dorosłych od 
12 lat w wzwyż.  

Wszystkich chętnych do udziału w treningach 
serdecznie zapraszamy.

Andrzej Sawicki

Nabór do sekcji 

lekkoatletycznej
Trwa nabór dzieci i młodzieży do sekcji lekkoatle-
tycznej Uczniowskiego Klubu Sportowego „Chro-
bry” Międzyzdroje. Zajęcia odbywają się w dwóch 
grupach wiekowych: grupie młodszej (dzieci z klas 
I-III) – piątek godz. 14.00, oraz starszej (dzieci z klas 
IV-VI i starsze) – wtorek godz. 14.30 i piątek 15.00. 

Treningi prowadzone są w większości na 
świeżym powietrzu (Boisko „Orlik” lub las przy SP 
nr 1 w Międzyzdrojach). Dla dzieci z grupy młod-
szej zajęcia są przede wszystkim nastawione na 
gry i zabawy ruchowe z elementami rywalizacji 
biegowej. Natomiast zajęcia dla grupy starszej 
polegają na ogólnym przygotowaniu biegowym 
nastawionym na konkurencje trójboju i czwórboju 
lekkoatletycznego. 

Zajęcia prowadzone są przez instruktora lek-
koatletyki Rafała Błociana, który podczas swojej 
kariery zawodniczej trenował sprinty, a specjali-
zował się w biegach na 200m i 400m. 

Kontakt z instruktorem: tel. 665 722 607 lub 
e-mail: boc200@gmail.com. Więcej informacji 
można znaleźć na oficjalnej stronie internetowej 
sekcji lekkoatletycznej www.ukschrobry.vel.pl  

Rafał Błocian

Zapraszamy na rozgrywki I Ligi 
Kobiet w Tenisie Sto³owym

KALENDARZ 
I RUNDY ROZGRYWEK

22 września  (sobota) 2012r. godz. 16.00  

UKS „CHROBRY” MIĘDZYZDROJE - MKS „JE-
DYNKA” ŁÓDŹ

2 października (wtorek) 2012r. godz. 16.00

UKS „CHROBRY” MIĘDZYZDROJE – GKS „GO-
RZOVIA” GORZÓW

20 października (sobota) 2012r. godz. 16.00

UKS „CHROBRY” MIĘDZYZDROJE – „EURO-
STYL” MRKS GDAŃSK

17 listopada (sobota ) 2012r. godz. 16.00

UKS „CHROBRY” MIĘDZYZDROJE – ULKS 
MOSZCZENICA

Mecze będą rozgrywane w hali sportowej im. 
Andrzeja Grubby przy ul. Leśnej 17.

W pierwszej kolejce rundy rewanżowej rozpoczęły 
zespoły SP „Leśnik-Oldboy” II - PTAMPA (padł wynik 
3-10), następnie „Klif” pokonał Ligowców 3-0, a w 
spotkaniu ostatnim mecz silnych ekip: SP „Leśnik-
Oldboy” I – „Leśnik” Międzyzdroje, w którym SP 
„Leśnik-Oldboy” II rozgromił chłopaków z Leśnika 
5-1 (wiosną, po ciekawych spotkaniach, po jednej 
wygranej miała każda ekipa). 

Tabela:

Międzyzdrojska Amatorska Liga Szóstek na 
orliku powoli się rozwija - w rundzie jesiennej do 
ligi dołączył siódmy zespół PRZYTÓR TEAM, który 
będzie rywalizował od 13 kolejki z zespołami o 
cenne punkty.

Terminarz kolejki 12,13 i 14

KOLEJKA 12
• KLIF: SP „LEŚNIK - OLDBOY” I 17 wrzesień 2012, 
poniedziałek 20:00

• LIGOWCY: SP „LEŚNIK - OLDBOY” II 19 wrzesień 
2012, środa 18:00
• PTAMPA: LEŚNIK 19 wrzesień 2012, środa 19:00
• PAUZA PRZYTÓR TEAM

KOLEJKA 13
• LIGOWCY: SP „LEŚNIK - OLDBOY” I 24 wrzesień 
2012, poniedziałek 20:00
• KLIF: PRZYTÓR TEAM 26 wrzesień 2012,środa 18:00
• PUAZA LEŚNIK MIĘDZYZDROJE

KOLEJKA 14
• SP „LEŚNIK - OLDBOY” I: PTAMPA 1 październik 
2012, poniedziałek 20:00
• SP „LEŚNIK - OLDBOY” II:  LEŚNIK 3 październik 
2012, środa 18:00
• PRZYTÓR TEAM: LIGOWCY 3 październik 2012, 
środa 19:00
• PAUZA KLIF

Które drużyny zdobędą punkty? Kto już na tym 
etapie odpadnie z rywalizacji o tytuł mistrza? Czy 
któraś z drużyn oderwie się od stawki?  Zaprasza-
my na rozgrywki już w najbliższy poniedziałek 
i środę! Czekają nas wielkie emocje! Zapraszamy 
na trybuny!

Bieżące informacje można śledzić na stronie 
http://www.orlikmje.ligspace.pl/    Jan Rączewski

Liga na Orliku - czas na rundę rewanżową
5 września wznowione zostały rozgrywki MALS! Po wakacyjnej przerwie „budzi się ze snu” Mię-

dzyzdrojska Amatorska Liga Szóstek na Kompleksie Orlika przy ul. Leśnej 17, która potrwa do 

7 listopada 2012! 

1
2
3
4
5
6

„LEŚNIK „Międzyzdroje
SP „LEŚNIK - OLDBOY I M-je
„LIGOWCY” Międzyzdroje
„KLIF” Międzyzdroje
„PTAMPA” Dargobądz
SP „LEŚNIK” - OLDBOY II M-je

11
11
11
11
11
11

27
27
18

9
9
9

98:50
83:38
66:74
75:96
69:91
52:94

Na gali byli obecni przedstawiciele zachodnio-
pomorskich klubów, którym gratulowali: prezes 
ZZTS Marek Kibała oraz burmistrz Międzyzdrojów 
Leszek Dorosz. Zwycięzcy rozgrywek drużyno-
wych otrzymali pamiątkowe puchary, podobnie 
jak najlepsi zawodnicy w poszczególnych kate-
goriach. Za najlepszy wynik sportowy uznano 
zdobycie brązowego medalu przez zawodniczkę 
UKS Chrobry - Sylwię Składanek w grze mieszanej  
Młodzieżowych Mistrzostw Polski rozegranych w 
Brzegu Dolnym.

SEZON CHROBREGO
UKS Chrobry Międzyzdroje po raz dziesiąty 

wygrał klasyfikację na najlepszy klub w wo-

jewództwie zachodniopomorskim. Uroczyste 

podsumowanie sezonu 2011/2012 odbyło się 

25 sierpnia 2012 roku w Międzynarodowym 

Domu Kultury w Międzyzdrojach.

Ponadto drużyna kobiet z Międzyzdrojów 
awansowała do I Ligi. Od lat nie mieliśmy na tym 
szczeblu rozgrywek swojego przedstawiciela. 

Reprezentanci Chrobrego zajęli czołowe miej-
sca w posezonowych  klasyfikacjach końcowych:

w kategorii seniorek – Oktawia Karkoszka 
– I miejsce

w kategorii seniorów – Jacek Wandachowicz 
– I miejsce

w kategorii seniorów – Krzysztof Borkowicz 
– II miejsce

w kategorii młodzieżowców – Sylwia Składa-
nek – I miejsce

w kategorii juniorek – Adriana Kołaszewska 
– II miejsce

w kategorii kadetek – Paulina Komisarska 
– II miejsce

w kategorii  żaczek – Weronika Cygan 
– I miejsce

w kategorii żaczek – Agata Konicka – III miejsce
w kategorii skrzatek – Joanna Wilczek – II miejsce               

WaldemarWitkowski

UKS Chrobry Międzyzdroje

Zawody rozegrano w sześciu kategoriach wieko-
wych, z podziałem na gry pojedyncze, gry podwój-

ne i gry mieszane. Nasze miasto reprezentowało 
trzech zawodników: Waldemar Witkowski, Piotr 
Surwiło i Adam Kołodziej, którzy zajęli czołowe 
lokaty w swoich kategoriach wiekowych.

Turniej stał na bardzo wysokim poziomie, 
szczególnie w kategorii 40-49 lat mężczyzn, 
w której - po zaciętym finale - Krzysztof Kaczmarek 
pokonał ubiegłorocznego zwycięzcę tej kategorii 
– Gregorija Rubinsteina, w stosunku setów 3:2.

Najlepsi zawodnicy otrzymali nagrody rzeczo-
we, puchary i dyplomy.

Trzydniowe zawody przyniosły wiele nieza-
pomnianych emocji, zarówno uczestnikom jak 
i kibicom.                                   Krzysztof Borkowicz

  UKS Chrobry Międzyzdroje

MIĘDZYNARODOWA CZOŁÓWKA WETERANÓW W MIĘDZYZDROJACH
W dniach 7-9 września br.  w Międzyzdrojach odbyły się II Międzynarodowe Mistrzostwa Polski 

Weteranów w tenisie stołowym. W zawodach brało udział 123 uczestników  z wielu krajów, 

w tym wielu znakomitych zawodników,  miedzy innymi Claus Pedersen (Dania) – były mistrz 

świata, Krzysztof Kaczmarek – wielokrotny medalista Mistrzostw Polski, Grigorij Rubinstein(Ro-

sja) – ubiegłoroczny zwycięzca i wielu innych. 
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Po okresie przygotowań grupa seniorów i grupy 
młodzieżowe rozpoczęły nowy sezon piłkarski. 
W trakcie okresu przygotowawczego wszystkie dru-
żyny systematycznie trenowały 2-3 razy w tygodniu 
na obiektach sportowych w Międzyzdrojach, nato-
miast w sierpniu najmłodsi zawodnicy przebywali 
na obozie sportowo-rekreacyjnym. 

Drużyna Seniorów pod kierunkiem trenera Jana 
Rączewskiego rozegrała 7 spotkań kontrolnych oraz 
2 spotkania pucharowe: „Bajer” Świnoujście 3-1, 
„Pomorzanin” Przybiernów 2-3.

Okres letni to także czas na zmiany kadrowe. Do 
drużyny doszli wychowankowie  z grupy juniorskiej: 
Michalski Dawid, Bursa Piotr, Kozłowski Artur, Ko-
złowski Dariusz, Badalewski Konrad, Jankowski Karol, 
Paszek Ernest, a także do gry wrócili Majtas Paweł, 
Żołna Jarosław i Popławski Emilian. W okienku letnim 
nie obyło się bez strat, z klubu odeszli wyróżniający 
się zawodnicy: Aleksander Sikora (Vineta Wolin – IV 
liga), Miłosz Gajda (Flota Świnoujście – WLJ), Malujdy 
Marcin (Świt Piotrowo – IV liga), Krzysztof Strzelecki 
(wyjazd do pracy). Tak więc kadra to mieszanka 
rutyny z młodością - tak można określić kadrę „Fali” 
Międzyzdroje zgłoszoną do rozgrywek Klasy „A” 
sezonu 2012/2013. W rundzie jesiennej zarząd klubu 
postanowił dać szanse także młodym piłkarzom 
z zespołu juniorów, którzy zostali włączeni do szero-
kiej kadry seniorów.

Kadra I zespołu KS FALA Międzyzdroje na 

rundę jesienną sezonu 2012/2013

Bramkarze: Hnat Grzegorz, Laskowski Michał, 
Majtas Paweł, Badalewski Konrad

Obrońcy: Rączewski Jan, Kozłowski Dariusz, 
Arczewski Rafał, Tokarz Dariusz, Cybulski Paweł, 
Michalski Dawid, 

Pomocnicy: Helt Mariusz, Gałczyński Andrzej, 
Straszewski Tomasz, Rutkowski Piotr, Jankowski Karol, 
Bursa Piotr, Gera Tomasz, Popławski Emilian, 

Napastnicy: Cader Dariusz, Szumlewski Łukasz, 
Paszek Ernest, Karasiewicz Piotr, Złotnik Sławomir, 
Kozłowski Artur, Łaba Dominik, Żołna Jarosław

Trener: Jan Rączewski
II Trener: Piotr Karasiewicz;  Szumlewski Łukasz
Kierownik drużyny: Janusz Klein
Grupy młodzieżowe także ciężko pracowały 

w  okresie przygotowawczym. Przeprowadzono zaję-
cia specjalistyczne, biegowe, które miały za zadanie 
przygotowanie formy sportowej oraz siły dynamicz-
nej i ogólnej. Prowadzone były ćwiczenia szybkości 
z piłkami i bez, które miały na celu kształtować ko-
ordynację ruchową oraz technikę i taktykę. Juniorzy 
w tym okresie rozegrali 4 spotkania kontrolne: 

KS „Fala” Junior – Victoria ŚWIEBODZICE 2-1; KS 
„Fala” – „Unia” Warszawa 1-3; KS „Fala” – „Unia” Tarnów 
0-3 ;KS „Fala” – KS „FALA” Senior 1-3

Głownym celem trenera juniorów było zbudowa-
nie drużyny, ponieważ wielu zawodników ukończyło 
wiek juniorski, więc  sprawdzał zawodników nowych,  
a także z grup młodszych, aby w  nowym sezonie nasi 
młodzi zawodnicy  godnie reprezentowali klub i  mieli 
dużo satysfakci z gry.

26 sierpnia br. rozpoczął się okres startowy. Dwa 
spotkania rozegrali seniorzy: „Orzeł ” Prusinowo  – 
„Fala” 0-2 br. Cader D., Paszek E. „Fala” – „Orzeł ” Łożnica 
1-0 br. Cader Dariusz; po dwóch kolejkach Fala zajmu-
je 3-miejsce za Pionierem Żarnowo i Spartą Gryfice, 
które mają identyczną ilość punktów wyprzedzając 
nasz zespól bramkami. 

Cztery spotkania rozegrali juniorzy w I klasie 
juniorów na szczeblu województwa zachodniopo-
morskiego:

„Polonia” Płoty  – „Fala” 2-1 br. Czajkowski Dawid, 
„Fala” – „Wybrzeże” Rewal 6-8 br. Bursa P., Czajkowski 
D., Kozłowski D., „Vineta” Wolin – „Fala” 3-1 br. Kozłow-
ski D., „Fala” – „Mewa” Resko 1-4  br. Bloch Dominik.

Jan Rączewski

Nowy nabór
Klub Sportowy „Fala” Międzyzdroje prowadzi 

otwarty nabór do drużyn piłkarskich.

Juniorzy - rocznik 1994 – 1997 (wtorek, piątek 
godz.17.30 - Stadion) 

Trampkarze - rocznik 1998 – 2001 (wtorek, czwar-
tek godz. 16.30 - Stadion) 

Orlik - rocznik 2002 - 2003 (wtorek,czwartek godz. 
17.00 - Moje Boisko Orlik) 

Żaki - rocznik 2004 - 2005 (poniedziałek,piątek 
godz. 17.30-Moje Boisko Orlik) 

Skrzaty – rocznik 2006 (poniedziałek,piątek godz. 
17.30 - Moje Boisko Orlik) 

Skrzaciki – rocznik 2007(poniedziałek, środa godz. 
16.30- Moje Boisko Orlik)

Grupa żeńska - od 12 roku życia (wtorek godz. 
18.30 - Moje Boisko Orlik). 

Zawodnicy „Fali” to nie tylko chłopcy ukierun-
kowywani na cel sportowy. Dzięki pomocy wysoko 
wykwalifikowanego sztabu szkoleniowego z profe-
sjonalnym podejściem wychowawczym, kształtujemy 
także charakter i właściwe podejście do życia wśród 

naszych zawodników. Cechy, jakie wpajają im trene-
rzy, to wysoka kultura osobista, skromność,szacunek 
dla rywali na boisku, oraz szeroko rozumiane zasady 
fair play. Z uwagi na dobro drużyny w przypadku 
pierwszych symptomów niewłaściwego zachowania, 
zawodnik może zostać wykluczony definitywnie 
z drużyny „Fali” lub odbyć stosowną karę. Dotyczy to 
nie tylko zachowania się na boisku, lecz również poza 
nim. Dzięki konsekwentnej pracy atmosfera w klubie 
jest przyjazna, nie dochodzi wśród zawodników do 
żadnych przejawów agresji. Bardzo pozytywny wpływ 
dobrze zgranej drużyny piłkarskiej na osobowość 
podopiecznych potwierdzają instruktorzy i trenerzy 
poszczególnych zawodników.

Zapraszamy serdecznie!
W sprawach naboru prosimy kontaktować się 

bezpośrednio z trenerami.
Numery telefonów:
Jan Rączewski: 696-091-828;Dariusz Tokarz: 600-

637-970 – trampkarz; Piotr Karasiewicz: 695-439-317 - 
junior; Łukasz Szumlewski: 668-376-674 – orlik,grupa 
żeńska; Dariusz Cader: 668-455-089 – żak, skrzaty;  
Piotr Karasiewicz: 695-439-317 – skrzaciki.

Kontakt mail: jan.falamiedzyzdroje@op.pl

Zawodnicy „Fali” 
rozpoczęli nowy sezon

PODZIĘKOWANIA
Zarząd Klubu Sportowego „Fala” Międzyzdroje, 
pragnie złożyć  najserdeczniejsze podziękowania 
za przekazane nam wsparcie finansowe - Państwu 
Patrycji i Krzysztofowi Marchelakom firama „Savia-
no”, Państwu Iwonie i Robertowi Sołtysiakom  oraz 
Firmie: Konik-Sport w Międzyzdrojach.

W dniach 5-12 sierpnia 2012r w miejscowości Jastro-
wie woj. wielkopolskie odbył się  Letni Obóz  Spor-
towo-Rekreacyjny z KS FALA Międzyzdroje. Uczest-
nikami byli zawodnicy w rocznikach 1999 do 2004.

W trakcie obozu został zrealizowany bogaty 
program sportowo - rekreacyjny. Treningi odbywały 
się w trzech grupach, zgodnie z posiadanym przez 
uczestników stopniem zaawansowania. Podczas 
treningów ćwiczący doskonalili swoje umiejętności 
techniczne, zwinność, gibkość, koordynację.

Najmłodsi na Obozie Sportowo-rekreacyjnym
Jedną z atrakcji obozu były całodniowe wycieczki 

do Szymbarku, gdzie zawodnicy zobaczyli najdłuższą 
deskę świata, syberyjskie łagry, bunkry oraz domek 
odwrócony do góry nogami, a także wycieczka do 
Solca Kujawskiego - Jura Park (Park Dinozaurów). 
Czas wolny od zajęć uczestnicy spędzali  miejscowym 
Ośrodku „Leśna Chata”.

Zawodnicy także rozegrali spotkania towarzyskie 
z drużynami w różnych rocznikach z „Junak” Warszawa 
oraz Polonia Jastrowie pokazując się z dobrej strony.

Na zakończenie obozu 
wszyscy uczestnicy otrzymali 
pamiątkowe koszulki, dyplo-
my uczestnictwa, medale 
oraz pamiątkowe nagrody w 
różnych kategoriach, które 
były uwieńczeniem ciężkiej 
pracy jaką chłopcy wykonali 
w ciągu 7 dni.

Dzięki finansowemu zaangażowaniu Państwa  
możliwy był zakup niezbędnego sprzętu sportowe-
go dla naszych zawodników. Raz jeszcze serdecznie 
dziękujemy za okazane nam wsparcie, jednocześnie 
życząc Państwu samych sukcesów we wszystkich 
przedsięwzięciach. 

Zarząd Klubu Sportowego  „Fala”

SENIORZ Y:

KOLEJKA 2

08 WRZESIEŃ 2012 (SOBOTA) GODZ. 15.00
„FALA” MIĘDZYZDROJE -  „ORZEŁ” ŁOŻNICA

KOLEJKA 4

22 WRZESIEŃ 2012 (SOBOTA) GODZ. 15.00
„FALA” MIĘDZYZDROJE - „KORONA” STUCHOWO

KOLEJKA 7

13 PAŹDZIERNIK 2012 (SOBOTA) GODZ. 15.00
„FALA” MIĘDZYZDROJE - „BŁĘKITNI” TRZYGŁÓW

KOLEJKA 9

27 PAŹDZIERNIK 2012 (SOBOTA) GODZ. 15.00
„FALA” MIĘDZYZDROJE - „SPARTA” GRYFICE

KOLEJKA 11

10 LISTOPAD 2012 (SOBOTA) GODZ. 14.00
„FALA” MIĘDZYZDROJE - „PIONIER” ŻARNOWO

JUNIORZY:

KOLEJKA 2

29 SIERPIEŃ 2012R. (ŚRODA) GODZ. 14.00
„FALA” MIĘDZYZDROJE -  MGLKS „POLONIA” PŁOTY

KOLEJKA 4

08 WRZESIEŃ 2012 (SOBOTA) GODZ. 12.00
„FALA” MIĘDZYZDROJE - KS „MEWA” RESKO
KOLEJKA 6
22 WRZESIEŃ 2012 (SOBOTA) GODZ. 12.00
„FALA” MIĘDZYZDROJE - LKS „MASOVIA”  MASZEWO

KOLEJKA 8

07 PAŹDZIERNIK 2012 (NIEDZIELA) GODZ. 12.00
„FALA” MIĘDZYZDROJE - DKS „JANTAR” DZIWNÓW

KOLEJKA 10

21 PAŹDZIERNIK 2012 (SOBOTA) GODZ. 12.00
„FALA” MIĘDZYZDROJE - GKS „INA” GOLENIÓW

KOLEJKA 12

03 LISTOPAD 2012 (SOBOTA) GODZ. 12.00
„FALA” MIĘDZYZDROJE - MGLKS „GRYF” KAMIEŃ 
POMORSKI

Bieżące wydarzenia z życia klubu, przebieg 
rozgrywek ligowych, aktualności z boisk śledzić 
można na klubowej stronie internetowej: www.
fala1984miedzyzdroje.futbolowo.pl

Zapraszamy wszystkich sympatyków piłki nożnej na Stadion Miejski, 
gdzie nasze zespoły rozgrywają swoje spotkania:
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INFORMACJE, OGŁOSZENIA

Projekt planu do wglądu
Trwa wyłożenie do publicznego wglądu  

projektu zmiany miejscowego planu zago-

spodarowania przestrzennego „Promenady” 

w Międzyzdrojach p.n. „Osiedle mieszkanio-

wo – wypoczynkowe Wesoła” – w terminie od 

10 września 2012r.  do 1 października  2012r.

Informuję, że trwa procedura planistyczna 
w zakresie sporządzania zmiany miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego pro-
menady pod nazwą:  „Miejscowy plan zagospo-
darowania przestrzennego Osiedla wypoczynko-
wo- mieszkaniowego ‘Wesoła’ w Międzyzdrojach”. 
Plan dotyczy zachodnich  obszarów miasta 
Międzyzdroje, przyległych do promenady i obej-
muje obszar w rejonie ulic: Wczasowej, Wesołej, 
Bohaterów Warszawy, Dąbrówki. 

Aktualnie w terminie od 10 września 2012r. 
do 1 października  2012r. trwa wyłożenie do 
publicznego wglądu  projektu zmiany przedmio-
towego planu. 

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie 
planu miejscowego rozwiązaniami odbyła się.

Zgodnie z przepisami  ustawy o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym, każdy kto 
kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie zmiany 
planu miejscowego, może wnieść uwagi.

Uwagi należy składać na piśmie do Burmistrza 
Międzyzdrojów z podaniem imienia i nazwiska 
lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, 
oznaczenia nieruchomości, której uwaga doty-
czy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15 
października 2012r. Jako wniesione na piśmie 
uznaje się również uwagi wniesione w postaci 
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem 
elektronicznym weryfikowanym przy pomocy 
ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

Pełne ogłoszenie dotyczące wyłożenia tego 
planu zostało umieszczone m.in. w Biuletynie 
Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Mię-
dzyzdrojach www.bip.miedzyzdroje.pl 

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

Urszula Pyzik

Planowanie Przestrzenne

Nieruchomości gminne przeznaczone do sprzedaży
Zapraszamy wszystkich zainteresowanych 

do nabywania nieruchomości 

położonych na terenie gminy Międzyzdroje.

PROPONUJEMY DO SPRZEDAŻY:
1. Nieruchomość zabudowaną  położoną w Wapnicy  przy ul. Turkusowej, stanowiącą działkę  

nr 139/2  o powierzchni 356m², 

2.  Nieruchomość zabudowaną położoną przy ul. Zwycięstwa w Międzyzdrojach, stanowiącą 
działkę nr 439 o powierzchni  22.880 m², 

3. Nieruchomość niezabudowaną położoną w Międzyzdrojach  przy ul. Gryfa Pomorskiego, 
stanowiącą  działkę nr 106 o powierzchni  16 m², 

4. Nieruchomość  niezabudowaną  położoną  w Lubinie przy ul. Głównej, stanowiącą  działkę 
nr 9/4 o powierzchni 475 m²  oraz  działkę nr 8/3 o powierzchni 775 m²,  

5. Nieruchomość  niezabudowaną  położoną  w Lubinie przy ul. Głównej, stanowiącą  działkę

 nr 8/6 o powierzchni 1.452 m²,  

6. Nieruchomość niezabudowaną położoną w Lubinie przy ul. Głównej, stanowiąca działkę  
nr 8/1 o powierzchni 4.759 m²,  

7. Nieruchomość niezabudowaną położona w Międzyzdrojach przy ul. Kolejowej, stanowiącą 
działkę nr 460/1 o powierzchni 369 m², 

8. Nieruchomość niezabudowaną położoną w Lubinie przy ul. Głównej, stanowiącą działkę  
nr 9/2 o powierzchni 967 m², 

9. Nieruchomość niezabudowaną położoną w Wicku, stanowiącą działkę nr 93/2 o powierzchni 
1.653m2, 

10. Nieruchomość zabudowaną położoną w Międzyzdrojach przy ul. Polnej 36, stanowiącą  
działkę nr 83/7 o powierzchni 1.024m2,

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

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

13. Nieruchomość  niezabudowaną położoną w Wicku przy ul. Żwirowej, stanowiącą działkę  
nr 120/30 o powierzchni 1.439m2 i 120/34 o powierzchni 327m2 w udziale do ½,

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

Szczegółowe informacje na temat sprzedaży można uzyskać na naszej stronie www.miedzyz-
droje.pl lub w dziale Referatu Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa  Urzędu Miejskiego 
w Międzyzdrojach pok. nr 18, numer telefonu  91 327 56 66

Edyta Konarzewska

Opłata za korzystanie 
z zezwolenia na alkohol - III rata 
Zgodnie z art. 11¹ ust. 7 ustawy z dnia 26 paź-
dziernika 1982r. o wychowaniu w trzeźwości
i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, przypomina-
my przedsiębiorcom prowadzącym sprzedaż 
napojów alkoholowych, że z dniem 30 września 

2012 r. upływa termin wniesienia III raty opłaty 
za korzystanie z zezwolenia w roku 2012.

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

dzyzdrojach, 
- bezgotówkowo na rachunek bankowy Urzędu:

BGŻ  S. A. O. Międzyzdroje nr 38 2030 0045 

1110 0000 0054 7180

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

Andżelika Przygodzka

Referat Spraw Obywatelskich i Społecznych
Działalność Gospodarcza

UWAGA PRZEDSIĘBIORCY!
Przypominamy, ¿e wszelkie czynności zwi¹zane z wpisem 
do Centralnej Ewidencji i Informacji o Dzia³alności Gospo-
darczej (CEIDG) prowadzonej przez Ministra Gospodarki 
s¹ BEZP£ATNE.
Wpis do tych rejestrów nie upoważnia do wykonywania działalności go-
spodarczej na terytorium Polski i nie jest wymagany przez przepisy prawa. 

Rozsyłane pisma, sugerujące konieczność uiszczenia opłaty za wpis do „rejestru przedsiębiorców”, są w 
istocie ofertami handlowymi, o czym świadczą informacje zamieszczone drobnym drukiem. Uiszczona 
w odpowiedzi na takie pismo opłata za wpis stanowi przychód firmy, która wysyłając pismo wprowadza 
adresatów w błąd, sugerując publicznoprawny i obligatoryjny charakter tej opłaty.

Ewidencje tworzone przez tego typu firmy stanowią próbę powielenia ogólnodostępnych bezpłat-
nych informacji o przedsiębiorcach, zawartych w publicznych rejestrach CEIDG czy też REGON (http://
www.stat.gov.pl/regon/), w których rejestracja jest całkowicie bezpłatna, o czym przypomina również 
zamieszczony na stronie https://prod.ceidg.gov.pl/ceidg.cms.engine/ komunikat Ministra Gospodarki.

Do wszystkich przypadków oferowania wpisu do rejestru przedsiębiorców za opłatą należy pod-
chodzić ze szczególną ostrożnością.

Zespół CEIDG
Ministerstwo Gospodarki


