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AKTUALNOŚCI

Apelujemy do mieszkańców, aby 
w tych godzinach udali się na cmen-
tarz pieszo, a samochody pozostawili 
w miejscach postojowych przy oko-
licznych ulicach przed wiaduktem. 
Dyżur przy Cmentarzu Komunalnym 
zakończymy o godzinie 19.00.

Okolicznościowe punkty handlo-
we będą ustawione, podobnie jak w 
roku ubiegłym. Zainteresowanym 
szczegółowych informacji udzielać 

Wśród prelegentów zaproszonych na tegorocz-
ne forum byli: Stanisław Gawłowski Sekretarz Stanu 
w Ministerstwie Rolnictwa, Olgierd Dziekoński 
Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta RP, prezy-
denci miast, burmistrzowie, ekonomiści, prawnicy. 
Wydarzenie to honorowym patronatem objął Pre-
zydent Rzeczypospolitej Polskiej Bronisław Komo-
rowski. Podczas Forum na uroczystej gali wręczono 
nagrody i dyplomy w rankingu pisma Samorządu 
Terytorialnego ,,Wspólnota”,  podsumowującym 
wydatki samorządów na infrastrukturę techniczną 
w latach 2010-2012. Burmistrz Międzyzdrojów 
Leszek Dorosz odebrał dyplom dla  Międzyzdrojów 
za zajęcie  VI miejsca w kategorii „małe miasta”. 
Inwestycje w infrastrukturę techniczną w latach 
2010-2012 na jednego mieszkańca Międzyzdrojów 
wyniosły w naszej gminie 2 364,53 zł. Pierwsze 
miejsce w tym rankingu zajęła Krynica Morska, 
drugie –Nowe Warpno.

Szóste miejsce Międzyzdrojów dotyczy inwestycji, 
które były dofinansowane ze środków zewnętrznych. 
Biorąc pod uwagę inwestycje ze środków własnych, 
bez dotacji  międzyzdrojskie inwestycje zajęły wysokie 
3. miejsce. Wśród województw zwyciężyło wojewódz-
two zachodniopomorskie, które w ubiegłym roku za-
jęło 3. miejsce. Najlepszym powiatem pod względem 
inwestycyjnym jest powiat lubelski.

Warto podkreślić zmiany, jakie w  rankingu 
inwestycji w infrastrukturę techniczną zajmowały 
Międzyzdroje w ostatnich latach.

 W latach 2001 - 2003 nasze miasto zajmowało 
451. pozycję, w latach 2004 - 2006 – 411, aby już  
w latach 2005 - 2007 zająć miejsce 17., a 2007 - 2009 
wysoką 5 lokatę. 

- Wysokie miejsca, jakie w rankingach zajmuje  
w ostatnich latach gmina Międzyzdroje  pokazują,  
że w naszej gminie prowadzona jest długofalowa, 
skuteczna polityka inwestycyjna. Wykonane inwestycje 

wpływają na poprawę wizerunku miasta, poprawiają 
bezpieczeństwo, dostępność komunikacyjną. Wszystko 
to wpływa na zwiększenie atrakcyjności Międzyzdrojów. 
Aby inwestycje doszły do skutku potrzebna jest praca 
wielu ludzi - podkreśla Burmistrz Leszek Dorosz. - Środ-
ki zewnętrzne na większość inwestycji w ostatnich latach 
pozyskiwane są w ramach wniosków przez Referat 
Infrastruktury Technicznej i Inwestycji. Pracownicy tego 
referatu biorą udział w całym procesie inwestycyjnym. 
Wyróżnienie, które odebrałem  jest także podziękowa-
niem dla  tych wszystkich osób, które swoją pracą do 
zmiany wizerunku naszego miasta się przyczyniły.

Warto przypomnieć, że Międzyzdroje osiągają 
wysokie pozycje także w Rankingu Zrównoważonego 
Rozwoju Jednostek Samorządu Terytorialnego. W tym 
rankingu  w kategorii gmin miejsko – wiejskich w cią-
gu ostatnich lat Gmina Międzyzdroje jest w pierwszej 
trójce (2010 r. – 2 miejsce, 2011 r.- 1, 2012 r. – 3). 

Referat Promocji i Współpracy z Zagranicą

Aby możliwa była wymiana idei między bada-
czami z odmiennych dziedzin i państw, w 2009 roku 
rozpoczęto projekt COST Action SPLASHCOS Sub-
merged Prehistoric Archaeology and Landscapes 
of Continental Shelf. Obecnie organizacja zrzesza 
ponad stu specjalistów wielu dyscyplin naukowych  
z 24 państw europejskich. Zajmuje się poszerzaniem 
wiedzy na temat przemian środowiskowych na 
szelfie kontynentalnym, promowaniem interdyscy-
plinarnych badań archeologicznych krajobrazów 
zatopionych, a także planowaniem nowych badań. 

Niektóre z istotnych wydarzeń ludzkiej ewolucji 
społecznej w ciągu ostatnich 100 000 lat miały 
miejsce na obecnie znajdujących się pod wodą  
terenach. Do dnia dzisiejszego w tych wyjątko-
wych warunkach zachowały się tysiące stanowisk 
archeologicznych, zawierających cenne dane na 
temat przeszłych warunków środowiskowych i ślady 
starożytnych krajobrazów. 

Jedną z imprez towarzyszących  konferencji była 
wizyta jej uczestników w naszym regionie. Naukow-
cy zwiedzili jedno z wyjątkowych pod względem 
historycznym miejsc na terenie gminy Międzyzdroje 
– grodzisko w Lubinie. 

Najstarsze ślady osadnictwa średniowiecznego 
odkryte na grodzisku można datować na IX wiek.  
O randze dwunastowiecznego Lubina i wydarzeniach, 
jakie miały tu miejsce dowiadujemy się z żywotów 
św. Ottona z Bambergu. Biskup Otton pojawił się  
w Lubinie podczas swojej pierwszej misji chrystiani-
zacyjnej na Pomorze (w 1124 roku). Założył w Lubinie 
kościół, który później otrzymał wezwanie św. Miko-

łaja. Kilkadziesiąt lat po tych wydarzeniach, ok. 
1173 roku, gród został zdobyty przez duńskiego 
księcia Waldemara podczas jednej z jego wypraw 
zbrojnych na Szczecin. Po najeździe zmalało zna-
czenie ośrodka i już od połowy XIII wieku Lubin 
nazywany jest wsią.

Niezwykła historia miejsca przyciągnęła do 
Lubina archeologów. Przez cztery sezony badaw-
cze w latach 2008 - 2011, dzięki ogromnej pracy 
prof. M. Rębkowskiego, jego współpracowników 
i studentów oraz przy finansowym wsparciu  
z budżetu Gminy Międzyzdroje, prowadzili prace w 
poszukiwaniu śladów wydarzeń zapisanych w kro-
nikach średniowiecznych. Przebadali oni kontekst 
osadniczy grodziska oraz dokonali kilku ciekawych 
odkryć. Nie tylko udało się dokładnie zlokalizować 

świątynię założoną przez Ottona z Bambergu, lecz 
również zweryfikować dotychczasowe informacje na 
temat chronologii i ukształtowania przestrzennego 
tego miejsca w średniowieczu i czasach późniejszych. 

Na podstawie materiałów otrzymanych od or-
ganizatora

oprac. Joanna Ścigała
Referat Promocji i Współpracy z Zagranicą 

Na cmentarzu
        

W dniu 1 listopada br. od godziny 8.00 funkcjonariusze Straży Miejskiej 
przy Cmentarzu Komunalnym w Międzyzdrojach będą kierować  ruchem 
w celu zabezpieczenia płynności ruchu pojazdów i bezpieczeństwa pie-
szych. W godzinach 11 – 15, wjazd pojazdów zostanie ograniczony - tylko 
pojazdy z osobami niepełnosprawnymi i starszymi będą kierowane do 
bramy cmentarza.

będzie Straż Miejska oraz Zakład 
Ochrony Środowiska.

Od 25 października do 4 listopada 
br. na cmentarzach w Międzyzdro-
jach i Lubinie ustawione będą toalety 
typu TOI-TOI, dostosowane również 
dla niepełnosprawnych.

Adam Bączek
Komendant Straży 

Miejskiej 
w Międzyzdrojach 

Dzień Seniora
W imieniu Burmistrza Międzyzdrojów Leszka Dorosza i swoim 
własnym zapraszam: Emerytów, Rencistów, Inwalidów, Komba-
tantów i Byłych Więźniów Politycznych Rzeczypospolitej Polskiej 
oraz Sybiraków – mieszkańców Gminy Międzyzdroje, na spotkanie  
z okazji Dnia Seniora.  Takie spotkania należą już do naszej tradycji.

Spotkanie odbędzie się w Sali Teatralnej Międzynarodowego Domu 
Kultury 15 listopada br. (piątek). Początek  o godzinie 12.00.

Osoby mające problemy zdrowotne, po zgłoszeniu do Przewodni-
czącego, zostaną dowiezionego do MDK i po spotkaniu odwiezione 
do domu.

Kontakt:
tel. do biura ZERiI – 91/ 327 56 55
kom. - 508 933 504

Jan Modzelewski 
Przewodniczący Związku Emerytów Rencistów i Inwalidów 

Oddział Międzyzdroje

Międzyzdroje wśród najlepszych
     

W dniach 9 – 10 października br. w Warszawie odbyło się 11. Samorządowe Forum Kapitału i Finansów. Samorządowe Forum  jest coroczną kon-
ferencją poświęconą tematyce finansów samorządu terytorialnego w Polsce. W każdej edycji spotkania uczestniczy kilkaset osób - prezydentów, 
burmistrzów, wójtów, starostów, skarbników, przedstawicieli rządu i ważnych instytucji finansowych. 

Wybitni naukowcy z wizytą w Międzyzdrojach
W dniach 23-27.09.2013 r.  w Szczecinie odbyła się międzynarodowa konferencja dotycząca kilkuletnich badań tzw. krajobrazów zatopionych, pro-
wadzonych w różnych częściach świata. Konferencja zorganizowana została przez SPLASHCOS, Wydział Nauk o Ziemi Uniwersytetu Szczecińskiego 
oraz Katedrę Archeologii US i skierowana była do wszystkich osób zainteresowanych wahaniami poziomu morza, krajobrazami zatopionymi oraz 
ich archeologicznymi i paleośrodowiskowymi badaniami. W konferencji wzięli udział naukowcy pochodzący z niemal wszystkich kontynentów.
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WYDARZENIA

Burmistrz 
Międzyzdrojów 

zawiadamia o 

konsultacjach społecznych 
nad projektem Strategii Rozwoju 

Gminy Międzyzdroje 
na lata 2014 - 2025 

i zaprasza do udziału w spotkaniach 

Konsultacje społeczne prowadzone będą 
w okresie od dnia 29 października 2013 r. do 
dnia 31 października 2013 r. w formie spotkań 
z mieszkańcami Gminy Międzyzdroje: 

•  29 października br. o godz. 17:00 w Między-
narodowym Domu Kultury w Międzyzdrojach,  
ul. Bohaterów Warszawy 20;

• 30 października br. o godz. 17:00 w Świe-
tlicy Wiklina w Wapnicy, ul. Turkusowa 26;

• 31 października br. o godz. 16:00 w sali 
konferencyjnej w Urzędzie Miejskim w Mię-
dzyzdrojach, ul. Książąt Pomorskich 5.

Celem konsultacji jest poznanie oczekiwań  
i opinii mieszkańców Gminy Międzyzdroje 
w sprawie Strategii Rozwoju Gminy Międzyz-
droje na lata 2014-2025.

Przyjmowanie propozycji, uwag i opinii 
odbędzie się podczas spotkań z mieszkań-
cami Gminy Międzyzdroje.

Projekt Strategii Rozwoju Gminy Mię-
dzyzdroje na lata 2014-2025 udostępniony 
będzie:

- w Biuletynie Informacji Publicznej 
Urzędu Miejskiego w Międzyzdrojach pod 
adresem internetowym http://bip.miedzyz-
droje.pl,

- na stronie internetowej Urzędu Miejskie-
go w Międzyzdrojach www.miedzyzdroje.pl,

- w sekretariacie Urzędu Miejskiego  
w Międzyzdrojach, ul. Książąt Pomorskich 
5, pok. 10, 

- podczas spotkań z mieszkańcami Gminy 
Międzyzdroje.

Zaproszenie do udziału w uroczystościach z okazji 
Narodowego Święta Niepodległości w dniu 11 listopada 

Stało się już tradycją, że dzień 11 listopada – Narodowe Święto Niepodległości – obchodzimy w Gminie 
Międzyzdroje szczególnie uroczyście. Zapraszamy przedstawicieli Kombatantów, JW 1905, Straży Gra-
nicznej, policji,  wszystkich instytucji, organizacji, związków, stowarzyszeń, partii politycznych, placówek 
oświatowych, jednostek budżetowych Gminy Międzyzdroje oraz  mieszkańców Międzyzdrojów, Zalesia, 
Wicka, Wapnicy, Lubina i naszych gości do udziału w uroczystościach z okazji 95. rocznicy odzyskania 
przez Naród Polski niepodległego bytu państwowego.

Z poważaniem
   Jan Magda                                                                  Leszek Dorosz

Przewodniczący Rady Miejskiej w Międzyzdrojach                               Burmistrz Międzyzdrojów
                        

PROGRAM UROCZYSTOŚCI:

10.30  – zbiórka uczestników przy rondzie w okolicach ulicy Światowida,
 - Warta Honorowa przy Pomniku Marynarza,
10.45  -  ustawienie kolumny – pocztów sztandarowych i delegacji z wiązankami kwiatów,
11.00  – przejście delegacji do Pomnika Marynarza i złożenie symbolicznej wiązanki kwiatów,
11.30  – przemarsz kolumny do kościoła parafialnego pw. św. Piotra Apostoła,
11.45  – refleksja przy kamieniu „Duchowych Budowniczych Międzyzdrojów”,
12.00  – msza święta w intencji Ojczyzny
16.00  – uroczystości w Międzynarodowym Domu Kultury - montaż słowno-muzyczny

W kościele parafialnym pw. Matki Bożej Jasnogórskiej w Lubinie
11.00 – msza święta w intencji Ojczyzny

W uroczystościach  otwarcia udział wzięli 
przybyli na zjazd żołnierze AK, młodzież ze szkół 
Gminy Międzyzdroje, przedstawiciele władz 
miejskich i władz województwa oraz historycy. 
Oficjalne otwarcie zjazdu oraz powitanie wszyst-
kich przybyłych na tę uroczystość dokonała  wie-

loletnia organizatorka Zjazdów Żołnierzy Armii 
Krajowej major Danuta Szyksznian-Ossowska.   
W ciepłych słowach i z dużym wzruszeniem pani 
Danuta, Honorowa Obywatelka Międzyzdrojów, 
zwróciła się do młodzieży, by pamiętała o tych, 
którzy walczyli o wolność Polski. 

Program artystyczny podczas uroczystego 
otwarcia Zjazdu przygotowała młodzież z ka-
mieńskiego Domu Kultury wykonując cykl pieśni 
patriotycznych. Podczas uroczystości wykład 
inauguracyjny poprowadził Andrzej Ossowski, 
który przedstawił wyniki prac prowadzonych na 
Cmentarzu Wojskowym na Powązkach. Prace, 
związane z identyfikacją genetyczną ofiar zamor-
dowanych przez totalitaryzm komunistyczny, 
prowadzone były w 2012 i 2013 roku. W trakcie  
odkryto, w pojedynczych i masowych grobach, 196 
osób, z których, na podstawie przeprowadzonych 
badań genetycznych, zidentyfikowano 16 osób, 
byłych żołnierzy AK.  

Podczas zjazdu w hotelu Slavia oraz w Między-
narodowym Domu Kultury  można było zwiedzać 

XXXII Światowy Zjazd Żołnierzy Kresowych Armii Krajowej
Mszą św. w kościele parafialnym p.w. św. Piotra Apostoła rozpoczął się XXXII Światowy Zjazd 
Żołnierzy Armii Krajowej, organizowany w Międzyzdrojach w dniach 01 – 04 października br. Jak 
co roku uczestnicy gościli w hotelu Slavia, w którym również odbyły się uroczystości otwarcia 
zjazdu. Współorganizatorem  był Szczeciński Oddział Instytutu Pamięci Narodowej. 

wystawę przygotowaną przez Towarzystwo Miło-
śników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich. 
Wystawę w hotelu „Slavia” p.n. „Kresy Południowo 
– Wschodnie Rzeczpospolitej. Ziemia i ludzie” 
prezentował  dr Krzysztof Szczur.

W programie XXXII zjazdu przygotowano 

autorski koncert Andrzeja Kołakowskiego, który 
odbył się w dniu 01 października w hotelu Slavia. 

Zjazd byłych żołnierzy AK miał również cel 
edukacyjny. Odbyły się spotkania pokoleń, w tym 
w Gimnazjum nr 1 w Międzyzdrojach wykład p.t. 
„Dramatyczne losy Polaków na Kresach Wschod-
nich, 70. rocznica ludobójstwa na Wołyniu”. Nasza 
młodzież złożyła kwiaty na Kawczej Górze przy 
kamieniu pamięci oraz w dniu 03 października 
przygotowała specjalny program artystyczny. Nasi 
wolontariusze z fundacji „Motywacja i Działanie” 
oraz z Hufca ZHP Ziemi Wolińskiej aktywnie poma-
gali uczestnikom zjazdu podczas ich pobytu, szcze-
gólnie wtedy, kiedy zorganizowano żołnierzom 
wycieczkę do Kamienia Pomorskiego, połączoną 
z koncertem organowym w Kamieniu Pomorskim. 

Coroczny zjazd żołnierzy AK w  Międzyzdrojach 
to wspaniała lekcja historii Polski dla młodych po-
koleń i możliwość budowania wspólnoty Polaków 
mających szacunek do swojej historii.    

Anetta Czyżak 
Referat Promocji i Współpracy z Zagranicą 
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HISTORIA, KULTURA

Ruch turystyczny zahamowany przez I wojnę 
światową powoli wracał do stanu ponownego 
ożywienia. Nie zaprzestano rozbudowy ośrodka. 
W dalszym ciągu we wszystkich ważniejszych 
miastach na terenie Niemiec, Austro – Węgier  
i Niderlandów oraz w niektórych biurach podróży 
można było zakupić foldery i widokówki opisujące 
walory Międzyzdrojów. W 1924 r. 
zlikwidowano odrębne kąpieliska 
dla kobiet i mężczyzn, otwierając 
plażę dla wszystkich. Pozosta-
ło jedynie kąpielisko rodzinne  
w pobliżu hotelu Victoria (obecnie 
dom Posejdon). Na terenie plaży 
znajdowało się wiele drewnianych 
domków – kiosków pełniących 
rolę sezonowych kawiarenek  
i barów. 

W 1927 roku Międzyzdroje po-
siadały około 100 budynków, które 
były obiektami przeznaczonymi 
dla kuracjuszy nastawionych na 
pobyt całoroczny.  Większość hote-
li i pensjonatów posiadała bieżącą 
ciepłą wodę i aparaty telefoniczne. 
Istniejące domy ulegały rozbu-
dowie, zabudowywano werandy, podwyższano 
obiekty o jedną lub dwie kondygnacje. Zagęsz-
czono zabudowę centrum miejskiego i południo-
wych obrzeży miasta. Pojawiły się pierwsze stacje 
benzynowe przy promenadzie i na ul. Zwycięstwa 
oraz zakłady naprawcze samochodów, motorów i 
rowerów. W końcu lat dwudziestych i na początku 
30-tych podjęto ponownie wielką akcję budow-
laną w miasteczku. 

W latach 1926 – 1930 przebudowano i znacz-
nie powiększono dom zdrojowy przy parku oraz 
2 największe hotele – Seeblick (Bałtyk) i Victorię 
(obecnie Posejdon).  W okresie 1926-1929 roz-
budowano hospicjum Bałtyckiego Czerwonego 
Krzyża, wznosząc od strony południowej dodat-
kowy wielki gmach i stołówkę – obecnie dom 

wczasowy WDW. Aby zapobiec niekontrolowanym 
wędrówkom turystów po wydmach wydłużono 
trasę spacerową wzdłuż wydm, przedłużono 
promenadę Victoria w kierunku zachodnim o tzw. 
promenadę Quistorpa, a w kierunku wschodnim 
o promenadę Rochling. Nazwy promenad po-
chodziły od nazwisk ich właścicieli i fundatorów. 

W 1932  roku Międzyzdroje liczyły 3617 miesz-
kańców i 619  budynków  murowanych. W 1935 r. 
ruch turystyczny osiągnął swój największy wymiar 
w skali rocznej – kurort odwiedziło 20 tys. pensjo-
nariuszy. Ogromne znaczenie dla rozwoju miasta 
miała założona  w roku 1857 przez szczecińskiego 
przemysłowca i filantropa, Johannesa Quistorpa 
cementownia w Lubinie. Johannes Quistorp, jak 
również jego syn Martin, spadkobierca fortuny, 
nader hojnie wspierali  okoliczne miasta i gminy. 
Z ich fundacji powstał szczeciński Quistorp Park 
- obecnie Park Kasprowicza, a zachodniopomor-
skie miejscowości połączyło kilka nowych dróg. 
Był to prawdziwy potentat: oprócz lubińskiej 
cementowni posiadał również kilka cegielni, 
udziały w licznych spółkach handlowych oraz 

rozległe dobra ziemskie. Smykałkę do interesów 
łączył w parze z niezwykłym, jak na XIX–wiecz-
nego kapitalistę, zaangażowaniem społecznym. 
Przy każdym z prowadzonych przezeń zakładów 
działały szkoły, świetlice oraz domy starców. 
Pommersche Portlandzement Fabrik Quistorp in  
Lebbin czyli Pomorska Fabryka Cementu Port-

landzkiego w Lubinie rozcią-
gała się na przestrzeni kilku 
hektarów. Fabryka w okresie 
swej największej prosperi-
ty produkowała 100 tys. ton 
cementu najwyższej jakości 
rocznie. Cementownia jako naj-
większy zakład przemysłowy 
na wyspie Wolin, dawała pracę 
wielu okolicznym mieszkań-
com.  Zasługi obu Quistorpów 
dla Lubina  upamiętnia kamień 
dziękczynny, umieszczony  
w roku 1929, po śmierci Marti-
na, przy dawnej bramie fabryki.  
Pomnik ku jego czci znajduje 
się także w Międzyzdrojach. 

Jedną z ostatnich decyzji 
władz miejskich była rozbudo-

wa cmentarza w latach 1939-1941. Do założonego 
w 1919 roku cmentarza wielkości 20 tys. m2, 
postanowiono dołączyć obszar o powierzchni 
13 429m2 wykupiony z państwowego obszaru 
leśnego. Rozbudowy cmentarza nie zdążono już 
przeprowadzić.

Wybuch II wojny światowej zamknął w Mię-
dzyzdrojach okres, w którym były miejscowością 
odwiedzaną przez ludzi bardzo zamożnych, zna-
komicie zagospodarowaną luksusowymi willami i 
zorganizowaną siecią usług na wysokim poziomie. 

Joanna Ścigała
Na podstawie:

 Studium historyczno – urbanistycznego 
Gminy Międzyzdroje, 

autor: Małgorzata Gwiazdowska 

Przełomowym momentem w jego życiu było 
przypadkowe spotkanie - podczas podróży po-
ciągiem - z Leopoldem Staffem, który usłyszawszy 
jeden z wierszy pana Mirosława stwierdził: „pisz 
synu”. Wydarzenie to podbudowało naszego 
gościa, który wówczas postanowił iść przez życie 
tworząc poezję i pisząc książki. 

W jego twórczości przewija się tematyka pa-
triotyczna, tematy poświęcone żołnierzom Armii 
Krajowej. Nie brak w niej również odniesień do 
lat dziecinnych i młodości. W trakcie spotkania 
widząc na sali przybyłą młodzież gimnazjalną, za-
dedykował im wiersz pt. „Czy kochasz wszystkich 
Polaków”. Swojemu przyjacielowi Bogdanowi, 
walczącemu w oddziale gen. Andersa pod Monte 
Cassino, także poświęcił jeden ze swych wierszy. 

Mirosław Keller w swojej poezji dotyka również 
współczesnych czasów. Podczas spotkania autor-
skiego zaprezentował utwór poświęcony ofiarom 
tragedii World Trade Center w Stanach Zjednoczo-
nych. Wiersze czytane w bibliotece kilkakrotnie 

zostały nagrodzone brawami przybyłych gości. 
W drugiej części spotkania szczeciński poeta 

opowiadał o swym dziele życia, czyli poemacie o 
życiu Rotmistrza Witolda Pileckiego napisanym  

Historia opowiedziana poezją
2 października w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Międzyzdrojach gościł Mirosław Keller, szczeciński kombatant i poeta. 
Jest on wieloletnim mieszkańcem Szczecina, pochodzącym z ziemi wołyńskiej na kresach wschodnich. Poprzez swoją poezję 
wyraża on emocje związane historią i wydarzeniami wojennymi. 

wierszem w czterech tomach. W pierwszym  
z nich opisuje historię Józefa Pileckiego, który 
był dziadkiem Witolda, uczestnikiem Powstania 
styczniowego. Drugi tom poświęcony jest życiu  
i losom międzywojennym Witolda Pileckiego, zaś 
trzeci to losy powojenne i jego tragiczna śmierć  
z rąk komunistycznych oprawców.  Trudne stosun-
ki polsko – radzieckie i polsko – niemieckie opisuje 
w czwartym tomie tego dzieła. 

Miłym akcentem spotkania było przybycie 
gości   XXXII Światowego Zjazdu Żołnierzy Kre-
sowych Armii Krajowej oraz wystąpienie Jolanty 
Szyłkowskiej - sekretarza Związku Żołnierzy Armii 
Krajowej Okręgu Szczecin, która wręczyła Mirosła-
wowi Kellerowi upominek książkowy. 

Spotkanie zakończyło się apelem naszego 
gościa o pielęgnowanie wartości patriotycznych 
i krzewienie miłości do ojczyzny wśród młodego 
pokolenia Polaków.    

Andżelika Gałecka
Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej

Historia Międzyzdrojów (część 3)

Rozwój miejscowości w okresie międzywojennym
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KULTURA

Miejscowe zespoły Fale i Bryza - jako gospoda-
rze - bardzo zaangażowały się w organizację tego 
wydarzenia. Zespół Fale powitał wszystkich gości 
utworem pt.” Nasze Międzyzdroje” i ”Festiwalowy 
raj”, słowa napisała nasza mieszkanka  Marianna 
Kargul, a muzykę Zdzisław Szot.  Zespół Bryza pod 
kierownictwem  Janusza Kalemby  zaprezentował 
swój nowy „produkt” – występy kabaretowe. 
Podczas inauguracji wystąpili z programem pt.   
 „Z Bryzami na wesoło”, a na zakończenie SAS przed  
ogłoszeniem wyników z programem pt. „Janicko-
we poletko” wg scenariusza naszej instruktorki 
kabaretu i radnej Doroty Sielewicz.

SAS – to impreza łącząca w sobie występy, 
koncerty, przekaz tradycji ludowych i regio-
nalnych, ale jest  to też program konkursowy. 
Zespoły rywalizują ze sobą o uzyskanie najwyż-
szych notowań, dlatego też zaangażowaliśmy 
profesjonalnych jurorów. Dzięki współpracy  
z Akademią Sztuki w Szczecinie mogliśmy mieć 
profesjonalną  grupę osób- jurorów tj. dr Barbarę 
Halec, dr Ewę Filipowicz- Kosińską, dr hab. Annę 
Tarnowską. Pomysłodawca Krystyna Bakun, tak-
że każdego roku jest z nami, służąc dobrą radą 
oraz udziałem w gronie jurorów. Był również 
Piotr Szulc, dyr. Międzynarodowego Festiwalu 
Pieśni Chóralnej, którego też zaraziliśmy pasją 
seniorów. W gronie jurorów znaleźli się też: Inna 
Zholudieva z MDK oraz człowiek  kultury Andrzej 
Mleczko. Imprezę odważył się poprowadzić 
Krzysztof Szlaski. Wszystkie sprawy organizacyjne, 

logistyczne oraz niespodzianki ogarnął Przemek 
Winiarski przy współpracy z Piotrem Czajkowskim, 
Arturem Duszyńskim, Tomkiem Wilkowskim oraz 
paniami z MDK.   

Wyróżnienia i nagrody otrzymali:
• W kategorii chóry i zespoły śpiewacze:
I miejsce   Zespół „Uśmiech” Łobez
II miejsce Zespół  Śpiewaczy „Uciecho-wianki” 

Uciechów
III miejsce Zygmunt Stańdo Łódź
• W kategorii zespoły folklorystyczne 
  i kapele ludowe:
I miejsce – Stowarzyszenie Muzyków Ludo-

Maria Czubaszek z wykształcenia jest dzienni-
karką. Studiowała na Uniwersytecie Warszawskim 
na Wydziale Dziennikarstwa oraz na Wydziale 
Filologii Angielskiej. Od początku swojej kariery 
zawodowej związana była  z Polskiem Radiem. 
Obecnie można ją oglądać w programie 
pt. „Szkło kontaktowe” w telewizji TVN, 
gdzie komentuje bieżące wydarzenia spo-
łeczno -polityczne. Występuje również  
w improwizowanym serialu „Spadkobiercy”. 
Jest autorką książki napisanej wspólnie  
z Arturem Andrusem pt. „Każdy szczyt ma 
swój Czubaszek”. 

Na spotkaniu Maria Czubaszek przyznała, 
że może pochwalić się trzema wartościowy-
mi dla niej wydarzeniami. Pierwszym z nich 
jest wygrana w plebiscycie „Vivat! NIEnaj-
piękniejsi 2010” zorganizowanym przez Szy-
mona Majewskiego. Poza tym  w 2009 roku 
odebrała Złoty Medal „Zasłużony Kulturze 
Gloria Artis” z rąk Ministra Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego Bogdana Zdrojewskiego. Spekta-
kularnym wydarzeniem była sesja zdjęciowa dla 
miesięcznika „Playboy” na warszawskich Powąz-
kach, gdzie Maria Czubaszek pozowała w czarnym 
worku na zwłoki ze sztucznymi kwiatami w dłoni 

oraz nieodzownym papierosem. Jak  sama mówi o 
sobie, „palę trzy paczki dziennie, ale nie nałogowo” 
albo „jestem stara, ale jara… trzy paczki dziennie”. 
Nie namawia nikogo do palenia, ale nieodzownym 
atrybutem w jej ręku jest zawsze papieros. Jakiś 

czas temu otrzymała nawet prezent w postaci 
kieszonkowej popielniczki od Artura Andrusa, z 
którą nigdy się nie rozstaje.

Podczas spotkania pani Maria stwierdziła: „Nie 
znam się na polityce, ale swój rozumek mam”. Jej 
„ulubienicą” jest Nelly Rokita, która swego czasu 

była posłanką na Sejm. Nasz gość nie czyta opinii 
na swój temat. Mówi, że ma prawo do własnego 
zdania, szanuje odmienne poglądy, ale denerwuje 
ją agresja ze strony rozmówców. Nie ukrywa 
swoich kontrowersyjnych poglądów, nawet jeśli 
wywołają one burzę negatywnych komentarzy. 
Jej życiową dewizą są słowa: „Jedno co warto, to 
uśmiać się warto”, dlatego ma duży dystans do 
siebie. Podczas wieczoru autorskiego Maria Czu-
baszek opowiadała wiele dowcipów, anegdot ze 
swojego życia prywatnego i zawodowego, co wy-
woływało salwy śmiechu na widowni. Wyznała, że 
natchnieniem do pisania są niezapłacone rachunki 
a ulubioną potrawą – parówki.  Wspominała 

również nieżyjących już Jonasza Koftę, Stefanię 
Grodzieńską, Jacka Janczarskiego.

 W czasie spotkania była wesoła i pełna we-
rwy, jednak o sobie mówi, że jest „pesymistką 
pogodną”. Spotkanie było przerywane oklaskami 
przybyłych tłumnie gości, dlatego pani Maria 
czuła się, jak u swoich dobrych znajomych. 
Kocha morze. O swojej ukochanej Warszawie 
mówi: „Jedyną wadą stolicy jest to, że nie leży 
nad morzem”.

Żegnając się z czytelnikami mówiła: „Spieszę 
się pisać słowa do piosenki promującej moją 
najnowszą książkę pt. „Boks na ptaku, czyli każdy 
szczyt ma swój Czubaszek i Karolak”, której pre-
miera zaplanowana jest na 22 października 2013 r”.

Wieczór autorski Marii Czubaszek został sfi-
nansowany przez Miejską Bibliotekę Publiczną w 
Międzyzdrojach i Książnicę Pomorską w Szczecinie 
w ramach Dyskusyjnego Klubu Książki.  

Andżelika Gałecka 
Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej

 

 „Jedno co warto, to uśmiać się warto” 

Spotkanie z Marią Czubaszek 
Miejska Biblioteka Publiczna w Międzyzdrojach zorganizowała 15 października br. wieczór au-
torski znakomitej osobowości Marii Czubaszek. Nasz gość to znana pisarka, satyryczka, autorka 
tekstów piosenek, autorka książek, scenarzystka, felietonistka, dziennikarka, aktorka oraz mi-
łośniczka zwierząt, jednym słowem kobieta - instytucja.

Spotkania Artystyczne Seniorów 2013 

Z pasją i fantazją
W dniu 27 września br. ciekawą i bogatą prezentacją muzyczną oprawioną w wielobarwne, 
piękne stroje, rozpoczęliśmy 11. edycję Spotkań Artystycznych Seniorów w Międzyzdrojach.  
W tegorocznych spotkaniach udział wzięło ponad 400 osób z różnych regionów Polski.

wych Złote Łany
II miejsce – Zespół Sami Swoi Żabinek
III miejsce – Zespół Barwinok Rusinowo
Grand Prix przyznano zespołowi „Ale Babki” 

ze Świdnicy.
Komisja podkreśliła wysoki poziom artystycz-

ny większości zespołów.  Podziwiamy uczestników 
za bezinteresowny udział w pracach zespołów.

Pragnę gorąco podziękować komendantowi  
i funkcjonariuszom Straży Miejskiej oraz Policji za 
pomoc i zabezpieczenie porządkowe korowodu, 
Proboszczowi parafii pw. św. Piotra Apostoła za 
pięknie przygotowaną mszę świętą w intencji 

wszystkich uczestników SAS oraz wszystkim tym, 
którzy wspierają nasze działania. 

Zapraszam do Międzynarodowego Domu 
Kultury. Z naszymi propozycjami można zapoznać 
się stronie internetowej www.mdkmiedzyzdroje.
com, lub uzyskać informację pod nr tel. 91 32 
82 600.

Jadwiga Bober 
Dyrektor Międzynarodowego Domu Kultury
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Z PRAC RADY MIEJSKIEJ

Uchwała Nr XLIV/415/13

w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie na  
rok 2013

Uzasadnienie:
W niniejszej uchwale proponuje się zwięk-

szenie dochodów na kwotę 626 234,30zł (do-
chody bieżące). Wydatki zwiększa się o kwotę 
157 429,59zł (wydatki bieżące) i zmniejsza się 
o kwotę 12 182,29zł (wydatki bieżące).

Zmiany polegają między innymi na:
1 / z w i ę k s ze n i u  d o c h o d u  n a  k wo tę 

549 987,00zł z tytułu zwrotu utraconych do-
chodów z tytułu zwolnienia z podatku od nieru-
chomości w parkach narodowych i rezerwatach 
przyrody za rok 2012,

2/ zwiększeniu dochodu z tytułu otrzyma-
nych środków na realizację projektu „Partnerski 
projekt Comeniusa” na kwotę 67 603,20 zł  oraz 
zwiększeniu wydatku związanego z realizacją 
tego projektu w szkole nr 1 na tę samą kwotę,

3/ zwiększeniu dochodów w gimnazjum na  
kwotę 8 644,10 zł  z tytułu zużytych mediów-
kolonie) i zwiększeniu wydatków w gimnazjum 
na tę samą kwotę,

4/zwiększeniu wydatków w łącznej kwocie 
6 037,29zł na kolonie w gimnazjum, które sfi-
nansowane będą ze zmniejszenia wydatków 
w stołówce na tę samą kwotę,

5/ zwiększeniu wydatku  na usługę związaną 
z wykonaniem oznakowania w ramach stałej 
organizacji ruchu w kwocie 69 000,00zł,

6/zwiększeniu wydatku o kwotę 6 145,00zł  
celem zabezpieczenia wkładu własnego dla 
zadania Gminy pn. „Pomoc materialna dla 
uczniów” (tj. 20% przewidywanych kosztów  
z tytułu wypłaty do końca roku 2013 stypen-
diów i zasiłków szkolnych), który sfinansowany 
będzie ze zmniejszenia wydatków:

- wynagrodzeń bezosobowych ekspertów 
egzaminacyjnych – 1 400,00zł,

- zakupu nagród na zakończenie roku szkol-
nego – 95,00zł,

- zakupu szczepionek przeciwko rakowi 
szyjki macicy – 3930,00zł,

- zakupu usług tj. wykonania szczepień prze-
ciwko rakowi szyjki macicy – 720,00zł.

W związku z powyższymi zmianami zmniej-
sza  się planowany deficyt budżetu gminy  
o kwotę 480 987,00zł i wynosi 71 555,90zł. Pla-
nowany deficyt zostanie pokryty przychodami 
pochodzącymi z wolnych środków.

Uchwała Nr XLIV/416/13

w sprawie zmiany uchwały Nr IV/23/11 Rady Miej-
skiej w Międzyzdrojach z dnia 4 stycznia 2011 roku 
w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy fi-
nansowej Gminy Międzyzdroje na lata 2013 - 2014

Wartości przyjęte w wieloletniej prognozie 
finansowej i w budżecie jednostki samorządu 

Uchwały Rady Miejskiej
Rada Miejska w Międzyzdrojach na  XLIV  Sesji  w dniu 24.09.2013 r.  podjęła następujące uchwały:

terytorialnego powinny być zgodne, co naj-
mniej w zakresie wyniku budżetu, i związanych 
z nim kwot przychodów i rozchodów oraz 
długu jednostki samorządu terytorialnego.  
W uchwale zmieniono trzy załączniki, tj. 
wieloletnią prognozę finansową jednostki sa-
morządu terytorialnego, objaśnienia wartości 
przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej 
Gminy Międzyzdroje na lata 2013-2024 oraz 
wykaz przedsięwzięć wieloletnich.

Zmiana w załączniku nr 3 występuje  
w pozycji:

1.3.1.2 - „Wykonanie planów zagospoda-
rowania przestrzennego” - zwiększono limit 
wydatków w roku 2014, łączne nakłady finan-
sowe o kwotę 75 000zł oraz zwiększono limit 
zobowiązań o kwotę 27 675zł.

Uchwała Nr XLIV/417/13

w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIV/299/12 Rady 
Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 20 grudnia 
2012 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy 
Międzyzdroje na 2013 rok

W uchwale dokonuje się zmiany załącznika 
nr 3 „Przychody i rozchody budżetu Gminy 
Międzyzdroje w 2013r.”W związku ze zmniej-
szeniem planowanego deficytu budżetu gminy 
o kwotę 480 987,00zł zmniejsza  się kwota 
wolnych środków i wynosi 1 924 808,94zł (było 
2 405 795,94zł).

Uchwała Nr XLIV/418/13

W sprawie opłaty od posiadania psów

Zmiana określenia wysokości stawki na  
2014 r. wiąże się ze zwiększeniem wpływów 
do budżetu gminy Międzyzdroje w 2014 r. 
Zawarta w projekcie uchwały stawka opłaty 
od posiadania psów została ustalona na pod-
stawie obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 
31 lipca 2013 roku w sprawie górnych granic 
stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych 
w 2014 r. 

W projekcie uchwały w sprawie opłaty od 
posiadania psów zwiększono stawkę opłaty  
z kwoty 10 zł, do kwoty 20 zł, co stanowi  100 % 
wzrost. Górna granica stawki opłaty od posia-
dania psów została ustalona przez Ministerstwo  
Finansów  na kwotę 121,01 zł.

Uchwała Nr XLIV/419/13

w sprawie określenia wysokości stawek podatku 
od nieruchomości

Zmiana określenia wysokości stawek na 
2014 r. wiąże się z ze zwiększeniem wpływów do 
budżetu gminy Międzyzdroje w 2014 r. Zawarte 
w projekcie uchwały stawki podatku zostały 

ustalone na podstawie obwieszczenia Ministra 
Finansów z dnia 31 lipca 2013 roku w sprawie 
górnych granic stawek kwotowych podatków 
i opłat lokalnych w 2014 r. 

Stawki podatku zostały określone dla 
poszczególnych grup przedmiotów opodat-
kowania, tj. gruntów, budynków i budowli. 
Proponowane zmiany stawek podatku od 
nieruchomości dotyczą budynków związanych 
z prowadzeniem działalności gospodarczej i bu-
dynków mieszkalnych zajętych na prowadzenie 
działalności gospodarczej, które są położone  
w strefie tzw. nadmorskiej, zmiana z 22,82 zł/m² 
na 23,00 zł/m², budynków związanych z udzie-
laniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu 
przepisów o działalności leczniczej, zajętych 
przez podmioty udzielające tych świadczeń, 
zmiana z 4,63 zł/m² na 4,68 zł/m² oraz dla 
budynków pozostałych na terenie całej gminy, 
stawka obecna wynosi 7,66 zł/m², a propono-
wana to 7,73 zł/m². Pozostałe stawki nie ulegają 
zmianie i zostają na poziomie z 2013 roku. 

W proponowanym projekcie uchwały 
uwzględniono podobnie jak w latach ubiegłych  
zróżnicowanie wysokości stawek ze względu  na 
położenie nieruchomości.

Uchwała Nr XLIV/420/13

w sprawie określenia wzorów formularzy informacji  
i deklaracji podatkowych

Niniejsza uchwała zmienia obowiązujące 
na terenie Miasta i Gminy Międzyzdroje wzory 
formularzy deklaracji i informacji na podatek od 
nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny 
w związku z nowelizacją przepisów wynikającą 
z Ustawy z dnia 29 lipca 2011 roku o zmianie 
ustawy o zasadach ewidencji i identyfikacji 
podatników i płatników oraz niektórych innych 
ustaw (Dz.U. z 2011 roku, Nr 171, poz. 1016). 
Zmieniono w tej ustawie niektóre zapisy zawar-
te w ustawie z dnia 13 października 1995 roku  
o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników 
i płatników. Wskutek przedmiotowej nowelizacji 
dla podatników będących osobami fizycznymi 
objętymi rejestrem PESEL nie prowadzącymi 
działalności gospodarczej lub nie będącymi 
zarejestrowanymi podatnikami podatku od 
towarów i usług identyfikatorem podatkowym 
będzie numer PESEL. Nowe wzory formularzy 
podatkowych uwzględniają wyżej opisaną 
zmianę. 

Ustawa z dnia 16 września 2011 roku  
– o redukcji niektórych obowiązków obywateli  
i przedsiębiorców (Dz.U. z 2011 roku, Nr 232, 
poz. 1378) to kolejny przepis prawny, który 
spowodował konieczność zmiany dotychcza-
sowych formularzy podatkowych. W/w ustawa 
zmieniła zapis art. 6 ust. 9 ustawy z dnia 12 
stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach 



7INFORMATOR  MIĘDZYZDROJSKI  NR  10/2013

Z PRAC RADY MIEJSKIEJ

Mieszkańców naszych sołectw, zapraszamy do kontaktowania się 
z sołtysami pod niżej podanymi telefonami: 

  - Krystyna Brzezińska, Sołtys Lubina – 609306297;
  - Bożena Magda, Sołtys Wapnicy – 603620078;
  - Grzegorz Muklewicz, Sołtys Wicka – 606973138. 

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

odbywających się w środy od godz. 15.30 do 16.30 
w Urzędzie Miejskim, ul. Książąt Pomorskich 5 – pokój nr 14

/ kontakt - tel. 91 3275647 /

23.10.2013 r.  – Adam JAKUBOWSKI
30.10.2013 r.  – Andrzej KOŚCIUKIEWICZ
06.11.2013 r.  – Piotr NOGALA
13.11.2013 r.  – Roman PAWŁOWSKI
20.11.2013 r.  – Janusz PIŁAT

lokalnych. Wskutek tej nowelizacji podatnicy 
będący osobami prawnymi, jednostkami 
organizacyjnymi oraz spółkami nie mającymi 
osobowości prawnej, jednostkami organizacyj-
nymi Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa, 
a także jednostkami organizacyjnymi Państwo-
wego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe 
obowiązani są składać w terminie do 31 stycznia 
(a nie jak było dotychczas do 15 stycznia) orga-
nowi podatkowemu właściwemu ze względu na 
miejsce położenia przedmiotów opodatkowa-
nia, deklaracje na podatek od nieruchomości 
na dany rok podatkowy, sporządzone na 
formularzu według ustalonego wzoru, a jeżeli 
obowiązek podatkowy powstał po tym dniu  
- w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okolicz-
ności uzasadniających powstanie tego obo-
wiązku. Przedmiotowa nowelizacja wprowa-
dziła także nowe terminy zapłaty podatku przez 
w/w podatników. W myśl nowych przepisów 
w/w podatnicy będą obowiązani wpłacać obli-
czony w deklaracji podatek od nieruchomości - 
bez wezwania - na rachunek budżetu właściwej 
gminy w ratach proporcjonalnych do czasu 
trwania obowiązku podatkowego, w terminie 
do dnia 15 każdego miesiąca a za styczeń do 
dnia 31 stycznia (dotychczas podatnicy Ci mieli 
obowiązek wpłaty podatku w terminie do dnia 
15 każdego miesiąca). 

Konieczność zmiany formularzy podatko-
wych została także podyktowana zmianą zapisu 
treści oświadczenia składającego formularz. 
Dotychczasowy zapis brzmi: „Uprzedzony/a  
o odpowiedzialności karnej z art. 233 § 1 Ko-
deksu Karnego oświadczam, że podane przeze 
mnie dane są zgodne z prawdą”, ustalenie w 
uchwale rady gminy obowiązku złożenia przez 
podatnika oświadczenia o znajomości odpo-
wiedzialności karnej z art. 233 K.K.  wykracza 
poza zakres kompetencji organu stanowiącego 
jednostki samorządu terytorialnego do kształ-
towania zawartości uchwały ustalającej wzory 
formularzy, informacji i deklaracji podatkowej. 
W związku z powyższym oświadczenie otrzy-
muje nowe brzmienie: „Oświadczam, że są mi 
znane przepisy Kodeksu karnego skarbowego 
o odpowiedzialności za podanie danych nie-
zgodnych z rzeczywistością.”

Uchwała Nr XLIV/421/13

w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyzna-
wania, wstrzymywania  i cofania oraz wysokości 
stypendiów sportowych

Przedstawiony projekt uchwały ma charak-
ter porządkowy,  określa  tryb  i zasady, przy-
znawania, wstrzymywania i cofania stypendiów 
sportowych zgodnie z ustawą z dnia 25 czerwca 
2010 r. o sporcie. 

Uchwała Nr XLIV/422/13

w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie 
nieruchomości w trybie bezprzetargowym

Rada Miejska  w ramach własnej  inicjatywy 
uchwałodawczej wyraziła zgodę na wydzier-
żawienie w trybie bezprzetargowym, na okres 
1 roku na rzecz dotychczasowego dzierżawcy 
lokalu użytkowego o pow. 170,31 m², usytuowa-
nego w obiekcie molo, położonym na działce 
7/19, obręb 20 miasta Międzyzdroje.    

Uchwała Nr XLIV/423/13

w sprawie przeprowadzenia konsultacji z miesz-
kańcami Gminy Międzyzdroje nad projektem 
Strategii Rozwoju Gminy Międzyzdroje na lata 
2014 - 2025

W celu umożliwienia mieszkańcom Gminy 
Międzyzdroje wypowiedzenia swojej opinii 
i zgłaszania wniosków, postanawia się prze-
prowadzić konsultacje z mieszkańcami Gminy 
Międzyzdroje nad projektem Strategii Rozwoju 
Gminy Międzyzdroje na lata 2014-2025.

Konsultacje zostaną przeprowadzone  
w dniach od 29 października do 31 października 
2013 r. w formie zbierania opinii na zebraniach 
z mieszkańcami Gminy Międzyzdroje.

Zebranie z mieszkańcami Gminy Międzyz-
droje odbędzie się:

- w dniu 29.10.2013 r. o godz. 17.00.  
w Międzynarodowym Domu Kultury w Mię-
dzyzdrojach;

- w dniu 30.10.2013 r. o godz. 17.00 w Świe-
tlicy Wiklina w Wapnicy;

- w dniu 31.10.2013 r. o godz. 16.00 w Sali 
konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Międzyz-
drojach.

Uchwała Nr XLIV/424/13

w sprawie skargi na bezczynność Burmistrza 
Międzyzdrojów z dnia 6.09.2013 r.

Rada Miejska postanowiła uznać swoją 
właściwość do rozpoznania skargi pana D. P.  
z dnia 6.09.2013 r.,  przekazując skargę Komisji 
Rewizyjnej  celem zbadania zasadności zarzu-
tów objętych skargą.

Uchwała Nr XLIV/425/13

w  sprawie zasad sprzedaży lokali mieszkalnych.

W uchwale nr XX/185/12 Rady Miejskiej  
w Międzyzdrojach z dnia 26 stycznia 2012 r.  
w sprawie zasad sprzedaży lokali mieszkalnych, 
skreśla się cyfrę „2” w § 2 pkt 3, ppkt 14, wykre-
ślając Ludową 2.

Jan Magda 
Przewodniczący Rady Miejskiej
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OŚWIATA, SPORT

W dniu 9 października 2013 r. w 
Międzynarodowym Domu Kultury w 
Międzyzdrojach zorganizowano spo-
tkanie, na którym ogłoszono wyniki 
konkursu plastycznego pod nazwą 
„Moja Łódka”. Konkurs był jednym 
z elementów oficjalnego otwar-
cia Portu Jachtowego w Wapnicy. 
Prace przygo-
towały dzieci 
i młodzież ze 
Szkoły  Pod-
stawowej nr 
1 w Międzyz-
drojach oraz 
Szkoły Podsta-
wowej nr 2 w 
Wapnicy. Dzie-
ci wykazały się 
dużą inwencją twórczą, powstały 
prace w wielu ciekawych technikach 
plastycznych: pastele olejne, kredki, 
collage, szmatówka, kompozycje z 
materiałów przyrodniczych. 

Wszystkie prace były zaprezen-
towane na I piętrze Międzynaro-
dowego Domu Kultury do dnia 9 
października 2013r. 

Kreacje plastyczne oceniała komi-
sja konkursowa w składzie: Julianna 
Rogowska, Grażyna Dubako, Inna 
Zholudieva, Henryk Nogala i Tomasz 
Rychłowski. Komisja wyróżniła sześć 
najpiękniejszych, który autorami są: 

Julia Szczepaniak  kl.- Va
Sandra Cor - kl. Vb 
Andżelika Piorun - kl. Vb
Natalia Komorowska - kl. Vb
Bogusz Mackiewicz – kl. IVc 
Tomasz Gromadzki – kl. IVd
Laureatami wszystkich nagród 

zostali uczniowie klas IV –VI Szkoły 
Podstawo -
wej nr 1 w 
Międzyzdro-
jach, którzy 
w y k o n a l i 
swoje kom-
pozycje pod 
kierunkiem 
nauczyciel-
k i  plastyk i 
- Anny Mac-

kiewicz. Upominki wręczyła im 
Zastępca Burmistrza Katarzyna 
Kutereba – Gnitecka. W ciepłych i 
miłych słowach Zastępca Burmistrza 
podziękowała wszystkim dzieciom za 
udział w konkursie.

Najpiękniejsze prace konkursowe 
będzie można obejrzeć na dolnym 
korytarzu Szkoły Podstawowej nr 1.

Anna Mackiewicz 
Szkoła Podstawowa nr 1

Tomasz Rychłowski 
Referat Promocji i Współpracy 

z Zagranicą

20 września w Miejskiej Bibliotece 
Publicznej w Międzyzdrojach odbyło 
się spotkanie z ilustratorką Agnieszką 
Żelewską. Na warsztaty plastyczne 
zostały zapro-
szone dzieci z 
klas I ze Szkoły 
Podstawowej nr 
1 w Międzyz-
drojach. Pani 
Agnieszka jest 
m i e s z k a n k ą 
Sopotu i wła-
śnie tam, w jej 
mieszkaniu, ro-
dzi się najwięcej 
pomysłów na udane kolorowe ob-
razki do książek. Pani Agnieszka jest 
autorką ilustracji do takich książek 
dla dzieci jak: „Wesoły Ryjek” „Marceli 
szpak dziwi się światu” lub „Sznurko-
wa historia”… Zajmuje się również 
szyciem unikatowym zabawek. Do 
Międzyzdrojów zabrała szmaciane-
go kota, który będzie bohaterem 
najnowszej książki Roksany Jędrze-
jewskiej-Wróbel o bezdomności, nie 
tylko zwierząt. Nasz gość na początku 
spotkania zapytał dzieci, czy wiedzą 
czym zajmuje się ilustrator? Pierw-
szaki świetnie znały odpowiedź na 
to pytanie i przyznały, że nie jest to 
łatwa praca. Wymaga ona znajomo-
ści tekstu, do którego trzeba zrobić 

ilustracje, dużej wyobraźni oraz 
talentu. Dzieci poznały również taj-
niki powstawania książki. Agnieszka 
Żelewska objaśniła, że tekst  z ilu-

stracjami naj-
pierw trafia do 
drukarni, gdzie 
d r u k o w a n y 
jest na specjal-
nym papierze. 
Dzieci mogły 
zobaczyć także, 
jak powstaje 
okładka książ-
k i .  Kolejnym 
punktem spo-

tkania były zabawy plastyczne, 
podczas których pierwszaki miały 
za zadanie stworzyć własną postać 
Wesołego Ryjka, bohatera książki 
Wojciecha Widłaka. Dzieci wykorzy-
stywały do swoich prac kredki, pla-
stelinę, kawałki materiałów, brokat, 
koraliki oraz guziki. Wesołego Ryjka 
dzieci przedstawiły jako kosmo-
nautę, księżniczkę, czy malarza. Był 
też Ryjek wojownik Star Wars oraz 
Ryjek Superman. Na zakończenie 
zajęć dzieci zaprosiły ilustratorkę do 
pamiątkowego zdjęcia. Puentą spo-
tkania były słowa pierwszoklasisty 
„książka bez obrazków i kolorowej 
okładki to zmarnowane pieniądze”. 

Andżelika Gałecka    

Biwak zuchowy to jedna z form 
działalności gromady zuchowej 
organizowana w czasie roku harcer-
skiego z zakresu wypoczynku wśród 
dzieci, integracji oraz zabawy po 
przez naukę. W trakcie odbywały się 
zajęcia związane z ochroną środo-
wiska. Zuchy budowały i malowały 
kosze do segregacji śmieci składające 
się z dużych pudeł kartonowych, 
sprzątały pobliski las z porzuconych 
tam śmieci, a także uczestniczyły 

w grze terenowej po mieście, która 
polegała na zwiadzie terenowym 

Rangę tej wyjątkowej sportowej 
imprezy podnieśli swoją  obecnością: 
Leszek Dorosz – Burmistrz Międzyz-
drojów, Agnieszka Leszczyńska  - 
brązowa medalistka MME, Bogusław 
Mamiński - wicemistrz świata i Euro-
py, Marek Jakubowski - trener kadry 
narodowej, Henryk Nogala - mistrz 
Polski na 5000 i 10000 m, Robert 
Leszczyński - Wiceprezes ZZLA, 
Marek Dołęgowski - mistrz Polski na 
10 km w Nordic Walking.  Otwarcie 
uświetniły pokazy umiejętności 

młodych zapaśników UKS Gim-
sport prowadzonych przez 
trenera Artura Sobolewskiego.

Biegi odbywały się na dy-
stansie od 100 do 3000m, po 
raz drugi rywalizowano na 3 
km w Nordic Walking, a wi-
dowiskowy Bieg na Obcasach 
- na dystansie 100 m. Pierwsza 
dziesiątka zawodników  otrzy-
mywała pamiątkowe koszulki 
z  hasłem „Doładuj się biega-
niem”, trzej pierwsi zawodnicy 

- puchary i dyplomy,  przedszkolaki -  me-
dale,  a wszyscy zaproszeni byli na smaczną 
grochówkę.

Wyniki konkursu plastycznego „Moja Łódka” Warsztaty plastyczne z ilustratorką

Na biwaku w Goleniowie
Zuchy z 44 Gromady Zuchowej „Pracowite Pszczółki” z Międzyzdrojów, w odpowiedzi na zaproszenie zuchów 
z 9 Gromady Zuchowej „Tęczowi Czarodzieje” z Goleniowa, przyjechały na V Ekologiczny Biwak Zuchowy 
„SZUWAREK”. Zuchowy biwak odbywał się od 4 do 6 października br. w jednej z  goleniowskich szkół. Pojawiły 
się tu również zuchy z gromad ze Szczecina.

z przygotowanymi już wcześniej 
zadaniami ekologicznymi. A wie-

czorem – ognisko. W międzyczasie 
były też zorganizowane urodziny 
Goleniowskich Gromad Zuchowych, 
na których podano przepyszny tort 
urodzinowy. Tym oto weekendem 
zuchy z Międzyzdrojów rozpoczęły 
swoją zuchową działalność w roku 
harcerskim 2013/2014. 

Do udziału w naszych zbiórkach 
zapraszamy serdecznie wszystkich 
chętnych, zainteresowane dzieci 
oraz młodzież, w każdą sobotę o go-
dzinie 13.00 do Międzynarodowego 
Domu Kultury w Międzyzdrojach 
(sala nr 51). 

 Pwd. Tomasz Rychłowski
44 Gromada Zuchowa „Pracowite 

Pszczółki” w Międzyzdrojach

XVI Jesienne Biegi Przełajowe za nami!
W ostatni dzień lata przy pięknej  słonecznej pogodzie odbyły się w Międzyzdrojach XVI Jesienne Biegi Przeła-
jowe. Organizatorzy – Gimnazjum nr 1 im. Jana Pawła II i Ośrodek Pomocy Społecznej - podsumowali imprezę, 
w której startowało łącznie 209 zawodników z Międzyzdrojów, Ładzina, Wapnicy, Wysokiej Kamieńskiej, 
Świnoujścia, Kołczewa, Wolina, Kamienia Pomorskiego, Gryfina, Szczecina i Krakowa! 

Wszystkim zawodnikom, kibi-
com, gościom dziękujemy za obec-
ność i sportową rywalizację.  Szcze-
gólne podziękowania kierujemy 
dla Henryka Nogali za wspaniałą 
rozgrzewkę  prowadzoną przed każ-
dym biegiem dla uczestników oraz 
Andrzeja Mleczko  za profesjonalnie 
prowadzoną imprezę.  

Nad poprawnością  XVI JBP czu-
wali sędziowie z  UKS Ósemka z Polic, 
a zabezpieczenie medyczne zapew-
niła Wojewódzka Stacja Pogotowia 
Ratunkowego. 

Wyniki oraz fotorelacja z bie-
gów zamieszczona jest na stronie 
gimnazjum: www.gm1.pl, a już dziś 
zapraszamy za rok w trzecią sobotę 
września na XVII JBP!

 Organizatorzy
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Uczennice klasy V b przedstawiły kraje part-
nerskie międzynarodowego projektu Comenius 
pt. „Była sobie wyspa”. To projekt partnerski szkół 
znajdujących się na małych i dużych wyspach. 
Przez najbliższe 2 lata będziemy współpracować 
z wyspami: Islandią, Wielka Brytanią, Gwadelupą 
(Francja), Gran Canarią (Hiszpania), Nidą (Litwa), 
Kretą (Gracja), Cyprem, Sycylią, Grenlandią (Dania). 
Uczniowie wyruszą w podróż, poznając nowe kul-
tury, zdobywając i pogłębiając swoje umiejętności 
uczenia się, czytania oraz pisania. Wykorzystując 
narzędzia TIK, będą wspólnie poznawać Euro-
pejską kulturę i wartości poprzez opowiadania. 
Warsztaty oraz spotkania literackie z rodzicami i 
dziadkami wzbogacą ich wiedzę poprzez naucza-
nie zintegrowane. Tworząc opowiadania w każdym 
z języków partnerskich, wykorzystując ilustracje, 
dźwięk i muzykę, uczniowie zostaną skonfron-
towani z różnorodnością językową Europy. Wiele 
szkół partnerskich ma wśród swoich uczniów 
emigrantów, dla których bliskie im opowiadania 
staną się dodatkową motywacją do nauki.

Zgodnie z regulaminem UE, projekt szcze-
gólną uwagę poświęca rozwijaniu umiejętności 
językowych poprzez pisanie i czytanie, zachę-
caniu uczniów z trudnościami do nauki, oraz 

Dzień Edukacji Narodowej 
11 października 2013 w Szkole Podstawowej nr 1 w Międzyzdrojach odbyło się przedsta-
wienie z okazji Święta Nauczycieli i Pracowników Oświaty. W humorystyczno - tanecznej 
formule zaprezentowano zgromadzonym w hali sportowej widzom, czyli uczniom, 
nauczycielom i pracownikom szkoły, program dotyczący ukazujący cele czwartego już 
projektu Comenius, którego realizację rozpoczęto w tym roku szkolnym.

promowaniu społecznej integracji podróżnych 
i imigrantów.

Dłuższe działania projektowe podzielone są 
na 4 części, co zapewni wystarczającą ilość czasu 
na ich realizacje w ciągu 2 lat trwania projektu:  
1 etap - zilustrowanie opowiadania, które napiszą 
partnerzy; 2 etap - wspólne pisanie opowiadania 
przygodowego; 3 etap - proste wierszyki, do 
których ilustracje przygotują partnerzy; 4 etap - 
wspólny spektakl z bohaterami narodowymi.

Krótsze działania: obchodzenie takich 
wydarzeń jak dzień biblioteki, dzień książki, 
tydzień książki, dzień teatru, dzień języków, 
szkolne wizyty do lokalnej biblioteki, teatru lub 
muzeum itp.

Działania trwające przez cały projekt: konkurs 
czytelniczy, uczenie się rymowanek, klub opo-
wieści Babci, Dziadka i Wnusia, wideokonferencje, 
podczas których będziemy dzielić  się wynikami 

konkursu czytelniczego i partnerzy będą uczyć 
się nawzajem rymowanek.

Podczas piątkowego spotkania przedstawiono 
położenie partnerskich wysp, pokazano charakte-
rystyczne miejsca i krajobrazy, zaprezentowano 
tańce, przedstawiono cele. W następnej części 
odbył się koncert życzeń dla nauczycieli i pra-
cowników. Korytarze szkolne zostało ozdobione 
portretami ulubionych nauczycieli wykonanymi 
przez dzieci. Zespół Comenius SP1 

W latach 60-tych ubiegłego wieku w naszym 
mieście funkcjonowała jedna szkoła podstawowa 
(obecne Gimnazjum). Do Międzyzdrojów napływa-
ło coraz więcej mieszkańców i okazało się, że jedna 
szkoła to za mało. W związku z tym w 1960 roku 
powstał Społeczny Komitet Budowy Szkoły numer 
2. Zgromadzono niezbędną dokumentację oraz 
fundusze   i w ciągu 18 miesięcy zbudowano nową 
szkołę, którą oddano do użytku 23.08.1963 roku.

01 września 1963 roku odbyło się uroczyste 
rozpoczęcie roku szkolnego 1963/1964. 

01.06.1965 roku szkoła otrzymała imię Bole-
sława Chrobrego, a w lipcu i sierpniu hol szkoły 
został ozdobiony freskiem autorstwa Zdzisława 
Bika ze Szczecina, przedstawiającym wojów Chro-
brego – fresk ten jest motywem dekoracyjnym 
powtarzającym się na materiałach związanych z 
obchodami 50-lecia SP1.

W 1966 roku szkoła otrzymała sztandar, ufun-
dowany przez społeczeństwo miasta i gminy, 

Historia Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Bolesława Chrobrego

zaś w 1976 oddano do użytku pierwsze boisko. 
W ciągu półwiecza odbyły się trzy duże rozbudowy 
budynku:

- w 1988 roku dobudowano część ze świetlicą
- w 1999 roku oddano do użytku część admi-

nistracyjną
- w 2010 roku starą salę gimnastyczną przebu-

dowano na nowoczesną halę sportową oraz od-
dano do użytku boiska „Orlik”.

Władzę dyrektorską spra-
wowali:

- śp. Bronisław Chmielow-
ski w latach 1963- 1984

- Dariusz Traut w latach 
1984- 2002

- Iwona Banachowicz - od 
2002 do dnia dzisiejszego.

Szkoła nosiła różne nu-
mery:

- „2” w latach 1963-1972
- „12” w latach 1972-1984
- „2” w latach 1984- 1999
- „1” od 1999 roku.
Na przełomie minionych lat 

szkoła odnosiła wiele spekta-

kularnych sukcesów w nauce, sporcie, konkursach 
i olimpiadach. Sukcesem ostatnich lat jest udział w 
czwartej edycji europejskiego projektu COMENIUS. 
Za udział w projekcie szkoła otrzymuje najwyższe 
noty od Agencji Narodowej i jest stawiana za wzór 
dobrej praktyki.

Historię szkoły, nauczycieli i uczniów będziemy 
wspominać w trakcie uroczystości z okazji 50-le-
cia jej istnienia 25 października 2013r. Porządek 
uroczystości prezentujemy poniżej na plakacie, 
wszelkie informacje dostępne na stronie SP1: www.
sp1mz.vel.pl  Serdecznie zapraszamy!

Dyrektor i Grono Pedagogiczne SP1
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Ruszyła II i III 
liga tenisa stołowego
Pierwsze spotkania w nowym se-
zonie 2013/2014 w II Lidze tenisa 
stołowego rozegrał pierwszy zespół 
UKS Chrobry Międzyzdroje, w skła-
dzie: Michał Kluczyński, Ireneusz 
Miklis, Zdzisław Wandachowicz oraz 
Jan Surwiło. Po czterech spotkaniach 
nasz zespół zajmuje piąte miejsce w 
tabeli z dorobkiem trzech punktów 
oraz bilansem 14:26.
Wyniki II Liga
21.09.2013 r.
UKS Czarni Pieszcz                         8 : 2  
UKS Chrobry Międzyzdroje
Darz Bór Karnieszewice                5 : 5 
UKS Chrobry Międzyzdroje
05.10.2013 r.
UKS Chrobry4 Międzyzdroje      7 : 3  
UKS Champion Police
UKS Chrobry Międzyzdroje        0 : 10
Stal Szczecin  

W nowym sezonie III Ligi wystę-
pować będą dwa zespoły naszego 
klubu ze względu na awans z IV 
Ligi trzeciej drużyny UKS Chrobry 
Międzyzdroje. W składzie drugiego 
zespołu UKS Chrobry grają: Dariusz 
Wiśniewski, Adam Woźniak, Artur 
Szczurowski oraz Andrzej Krela. W 
trzeciej drużynie UKS-u występu-
ją: Łukasz Borkowicz, Aleksander 
Banchowicz, Rafał Banach, Paulina 
Komisarska, Grzegorz Muth oraz 
Mateusz Wolny. Po dwóch rozegra-
nych meczach drugi zespół UKS-u 
zajmuje pierwszą lokatę w tabeli z 
kompletem zwycięstw, natomiast 
trzeci zespół UKS-u znajduje się na 
ostatnim miejscu w tabeli III Ligi.
Wyniki III Liga
05.10.2013 r.
II UKS Chrobry Międzyzdroje  10 : 0  
UKS Traper Złocieniec
III UKS Chrobry Międzyzdroje  1 : 9  
Lech Czaplinek
II UKS Chrobry Międzyzdroje  8 : 2  
Lech Czaplinek
III UKS Chrobry Międzyzdroje  2 : 8  
UKS Traper Złocieniec

Rafał Błocian
UKS Chrobry Międzyzdroje

W dniu 21 września br. zawodniczki 
UKS Chrobry Międzyzdroje wygrały 
walkowerem spotkanie IV ko-
lejki z drużyną UKS Klubsovit 
Białystok. Przyczyną walko-
wera było nie stawienie się 
na mecz w Międzyzdrojach 
drużyny z Białegostoku, która 
w konsekwencji otrzymała 
karę finansową od Polskiego 
Związku Tenisa Stołowego. W 
rezultacie naszym tenisistkom 
przyznano wygraną wynikiem 
10:0. Aktualnie nasz zespół 
zajmuje w tabeli trzecią lokatę 
z dorobkiem siedmiu punktów (trzy 
wygrane oraz jedna porażka) oraz 
bilansem 28:12.

Grupka młodych lekkoatletów UKS 
Chrobry Międzyzdroje (rocznik 2004 i 
starsi) startowała w cyklu Czwartków 
Lekkoatletycznych, które odbyły 
się w dniach 26 września oraz 10 
października br. w Poli-
cach. Były to pierwsze 
poważniejsze zawody  dla 
młodych zawodników z 
Międzyzdrojów ponie-
waż podczas rywalizacji 
pomiar czasu odbywał 
się elektronicznie (foto-
komórka), a nie ręcznie. 
Dzieci ustanowiły swoje 
pierwsze oficjalne rekordy 
życiowe na dystansach 
biegowych 60m i 300m 
oraz w konkurencjach 
technicznych skoku w 
dal oraz rzucie piłeczką 
palantową.

Wśród dziewczynek na uwagę 
zasługują wyniki Wiktorii Kalemby, 
która w kategorii rocznika 2003 
nie miała sobie równych w trzech 
konkurencjach (60m-10,18s, rzut 
piłeczką-17,50m, skok w dal-2,96m). 

Swoje rywalki zdeklasowała również 
Weronika Ruśkiewicz w kategorii 
rocznika 2001, która w rzucie pi-
łeczką osiągnęła rezultat 36,50m. 
Wśród chłopców w kategorii rocznika 

2001 w biegu na 60m bardzo dobre 
rezultaty osiągali: Paweł Małolepszy 
– 9,33s, Dominik Kujda – 9,46s oraz 
Dawid Stasiak – 9,84s. W rywalizacji 
skoku w dal w kategorii rocznika 
2003 drugą lokatę uzyskał Kamil 

TABELA

 1 MARKEL TEAM 11 26 70:37
 2 SP „LEŚNIK -... 11 25 72:27
 3 DRUŻYNA A 7 19 49:23
 4 UKS ORLIKI WAPNICA 11 12 49:58
 5 RED DEVILS KINO EVA 11 12 55:85
 6 PRZYTÓR TEAM 11 11 52:58
 7 KLIF 11 7 55:88
 8 MOKRZYCA WIELKA 7 4 18:44
12 kolejka:
RED DEVILS KINO EVA vs. SP „LEŚNIK - OLDBOY” 
21 październik 2013, poniedziałek 18:30     
PRZYTÓR TEAM vs. KLIF 21 październik 2013, poniedziałek 19:15  
UKS ORLIKI WAPNICA vs. MARKEL TEAM 
21 październik 2013, poniedziałek 20:00    
Bieżące informacje można śledzić na stronie http://www.orlikmje.
ligspace.pl/

 Jan Rączewski

I Liga Kobiet tenisa stołowego
Najbliższe spotkanie w Międzyz-

drojach nasze zawodniczki rozegrają 

dopiero 16 listopada br. Będą wtedy 
podejmować drużynę MLUKS Nadwi-
ślanin BS Mazowsze Płock. W między 

UKS Chrobry Międzyzdroje startował 
w Czwartkach Lekkoatletycznych

czasie 20 października br. rozegrają 
wyjazdowe spotkanie w Inowrocła-

wiu z tamtejszym IKTS Noteć.
Zapraszamy wszystkich 

kibiców do śledzenia rywali-
zacji naszych zawodniczek w 
nowym sezonie I Ligi Kobiet 
na naszej stronie internetowej 
www.chrobrymiedzyzdroje.
ubf.pl. Ponadto zapraszamy 
wszystkich sympatyków teni-
sa stołowego do hali sporto-
wej im. Andrzeja Grubby przy 
SP Nr 1 w Międzyzdrojach do 
gorącego dopingu podczas 

spotkań pierwszoligowych. 
Rafał Błocian

UKS Chrobry Międzyzdroje

Dwornik, który skoczył na odległość 
3,20m, natomiast w kategorii roczni-
ka 2001 Dominik Kujda uzyskał wynik 
3,62m. Wyróżnić należy również naj-
młodszego zawodnika Marcela Palu-

cha, który w kategorii 
rocznika 2004 wygrał 
zarówno w biegu na 
60m (czas – 10,90s), 
jak i w rzucie piłeczką 
palantową (20m). 

Z a p r a s z a m y 
w s z y s t k i e  d z i e c i  
w wieku od pierw-
szej klasy Szkoły 
Po d s t a w o w e j  d o 
trzeciej klasy gim-
nazjum na treningi 
lekkoatletyczne. Za-
jęcia odbywają się 
we wtorki 14:30 oraz 
piątki 15:00 przy 

Szkole Podstawowej Nr 1, ul. Leśna 
17. Kontakt e-mail: boc200@gmail.
com oraz www.ukschrobry.vel.pl.

Rafał Błocian
UKS Chrobry Międzyzdroje

Międzyzdrojska Amatorska Liga Szóstek na Orliku
Po 11 kolejkach zespół „Markel” 
Taem Międzyzdroje, mimo ostatniej 
porażki, nadal zasiada na fotelu lidera 
i ani myśli zmieniać tej pozycji. Jest to 
jedyna drużyna, która zaznała tylko 
jednej porażki. Tuż za nimi znajduje 
się SP „Leśnik-Oldboy ”. Dół tabeli 
okupują nadal zespół Przytór TEAM, 
Klif oraz Mokrzyca. 

21 października rozegrana zosta-
nie12. kolejka, w której rozstrzygną 
się losy zwycięzcy II edycji MALS. 
Markel ma tylko jeden punkt przewa-
gi nad drugim miejscem, a zmierzy 
się silna ekipą z Wapnicy. Natomiast 
teoretycznie łatwiejsze ma zadanie 
SP Leśnik-Oldboy, który zmierzy się 
z Red Devils Kino Eva. 

Wyniki ostatnich kolejek: 

MARKEL TEAM vs. SP LEŚNIK 
- OLDBOY    0 : 6 
14 październik 2013,
MARKEL TEAM vs. KLIF  8:3 
7 październik 2013, 
RED DEVILS KINO EVA 
vs. PRZYTÓR TEAM   5:11 
7 październik 2013, 
KLIF vs. RED DEVILS KINO EVA 11:16 30 
wrzesień 2013, 
MARKEL TEAM 
vs. PRZYTÓR TEAM   6:6 
30 wrzesień 2013, 
SP „LEŚNIK - OLDBOY” 
vs. UKS ORLIKI WAPNICA  2:1 
30 wrzesień 2013, 
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Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Bole-
sława Chrobrego w Międzyzdrojach 
ogłasza rozpoczęcie zapisów do IV 
Edycji Międzyzdrojskiej Amatorskiej 
Ligi Futsla-u. Zgłoszenia będą przyj-
mowane do 30 października br. w 
biurze hali sportowej przy SP Nr 1, 
ul. Leśna 17. Natomiast na dzień 5 
listopada br. zaplanowane jest spo-
tkanie kapitanów drużyn.

Od tej edycji będzie obowiązywał 
nieco inny regulamin niż dotychczas. 
Jedną z największych zmian będzie 
wprowadzenie limitu wiekowego dla 
zawodników. Prawo gry w lidze będą 
mieli zawodnicy, którzy ukończyli 
25 lat (od rocznika 1988 włącznie). 
Zmiana ta ma na celu przyciągnięcie 
do rozgrywek osób, które obawiały 
się gry z dużo młodszymi i bardziej 
wysportowanymi zawodnikami. 

Wpisowe od drużyny będzie 
mniejsze niż w poprzedniej edycji 
i będzie wynosić 600 zł. Kosztem 
zmniejszenia wpisowego będzie 
skrócony czas gry jednego spotka-

nia do 2x15 minut z 2 minutową 
przerwą. Spotkania ligowe będą 
rozgrywane w piątki od godz. 19:45 
do 22:00. W IV Edycji MALF będzie 
mogło wystąpić maksymalnie osiem 
drużyn (decydować będzie kolejność 
zgłoszeń).

Już teraz zapraszamy do zgłasza-
nia się do IV Edycji rozgrywek. Każda 
drużyna może liczyć maksymalnie 
15 graczy. W każdym zespole do-
puszczalne jest posiadanie zawod-
ników z klasy rozgrywkowej A, B lub 
okręgowej. Formularz zgłoszeniowy 
oraz oświadczenie dostępne jest 
na stronie internetowej rozgrywek 
www.malf.ligspace.pl. Wpisowe bę-
dzie można uregulować na spotkaniu 
kapitanów drużyn.

Więcej informacji o rozgrywkach 
pod numer tel. 91 3229042 lub 
e-mail: ligamalf@gmail.com

Rafał Błocian
Szkoła Podstawowa Nr 1

w Międzyzdrojach

Zespół Międzyzdrojskiej “Fali” w 
rozgrywkach jesiennych w grupie 
1. A-klasy ZZPN spisuje się nieźle. 
Zawodnicy “Fali” nie przegrali meczu 
na stadionie (od czerwca 2011 roku) 
przy Gryfa Pomorskiego i w tym 
sezonie odnieśli tylko dwie porażki 
na wyjeździe. W tabeli A-Klasy “Fala” 
zajmuje trzecie miejsce ze stratą 6 
punktów do lidera. Zespół Fali nadal 
ma najmniej (7) straconych bramek 
w lidze. 

Do końca rozgrywek rundy je-
siennej pozostały cztery spotkania. 
“Fala” zagra z “Bałtykiem” w Gostyniu 
(19.10.13 r.), “Błękitnymi” Trzygłów 
w Międzyzdrojach (26.10.13 r. godz. 
15); “Spartą ” w Gryficach (2.11.13 r.) 
i “Sowianką” Sowno (09.11.13 r. godz. 
15 w Międzyzdrojach). 

Krótkie relacje z ostatnich spotkań 
pierwszego zespołu „Fali“:

3 kolejka
Pionier Żarnowo – Fala 1 - 0 (0-0). 
Po dwóch zwycięstwach zespół 

„Fali“ wyjeżdżał w dobrych nastro-
jach do Żarnowa. Jednak po średnim 
spotkaniu międzyzdrojanie ulegli 
gospodarzom i stracili pierwsze 
punkty w lidze.

4 kolejka 
Fala – Orzeł Prusinowo 2-0 (0-0) 
bramki: Ernest Paszek, Krzysztof 

Strzelecki
Spotkanie stało na dobrym po-

ziomie, przewagę miała „Fala“, która 
mogła do przerwy prowadzić lecz 
zabrakło skuteczności pod bramką 
rywala, dopiero w ostatnim kwadran-
sie wszystko się rozstrzygnęło.

5 kolejka
Orzeł Łożnica – Fala 2-3 (1-0)
bramki: Złotnik S., Rutkowski P., 

Jankowski K.

Od pierwszego gwizdka sędziego 
to drużyna gospodarzy przejęła ini-
cjatywę stwarzając sobie dużo okazji 
strzeleckich i w efekcie już w 21. 
minucie spotkania po ładnej akcji-
„Orła“, sędzia podyktował rzut karny 
po którym zdobył prowadzenie. Po 
szybko straconej bramce drużyna 
Fali zaczęła grać nerwowo, do końca 
pierwszej połowy mecz nie układał 
się tak jak to było założone. Dogonić 
wynik udało się dopiero w drugiej 
połowie. Bramkę na na wagę 3 pkt. 
Fala zdobyła dopiero w 87. minucie 
spotkania.

6 kolejka
Fala – Korona Stuchowo 2-1 (1-1)
bramki: Sikora A., Rutkowski P., 
Od początku spotkania Fala wy-

szła bardzo wysoko, czego efektem 
była bramka zdobyta przez Aleksan-
dra Sikorę już w 4. minucie spotkania. 
Gospodarze mieli wyraźną przewagę, 
jednak brakowało zdecydowania i 
skuteczności pod bramką przeciw-
nika. Około 20. minuty spotkania ar-
biter niesłusznie podyktował faul dla 
gości na wysokości pola karnego Fali. 
Po dośrodkowaniu Korona wyrówna-
ła stan rywalizacji. Do przerwy wynik 
nie uległ już zmianie. Ok. 75. minuty 
spotkania rzut rożny wykonywali 
gospodarze. Piłkę wrzucaną przez 
Piotra Bursę wybił obrońca Korony, 
który jednak zagrał wprost pod nogi 
Piotra Rutkowskiego, który pięknym 
strzałem z 20 metrów pokonał bram-
karza gości. Fala dowiozła wynik do 
końca i dzięki swojej wygranej oraz 
porażce Jantara Dziwnów z Bałty-
kiem Gostyń (3:5)   awansowała na 
pozycję vicelidera A-klasy i tracąc 3 
pkt do prowadzącej Sparty Gryfice. 

7 kolejka
Jantar Dziwnów – Fala 2-0 (2-0)

Na początku meczu Fala grała 
rozważnie, jednak coraz więcej po-
zwalali gospodarzom na tworzenie 
akcji ofensywnych. W 16. minucie 
spotkania po ładnej akcji gospo-
darzy, pada gol na 1:0. Fala szybko 
chciała podnieść się po straceniu tej 
bramki, jednak w 23. minucie spotka-
nia w polu karnym fauluje bramkarz 
Grzegorz Hnat, sędzia wskazuje na 
wapno i gospodarze podwyższają 
wynik spotkania, który nie zmienił 
się już do końca meczu. 

Po tym meczu Fala spadła na 3 
miejsce w tabeli, mając tyle samo 
punktów co Jantar.

Młodzi na boisku

Rozpoczęli także rywalizację nasi 
zawodnicy z grup młodzieżowych z 
rocznika 2003-Orlik (w rozgrywkach 
brały dwie drużyny Fali), 2004-żak 
starszy, 2005-żak młodszy przy 
ZZPN. Razem z naszym zespołem 
2003 do rozgrywek przystąpili: „Ko-
rona” Stuchowo, „Jantar” Dziwnów, 
„Flota” Świnoujście, „Vineta” Wolin. 
W roczniku 2004 nasz zespół rywa-
lizował z „Gryfem” Kamień Pom., 
„Diego” Gryfice, „Rega” Trzebiatów 
natomiast w roczniku 2005 Fala grała 
z „Gryfem” Kamień Pom., „Wybrzeżem 
Rewalskim” Rewal, „Rega” Trzebiatów   
Rozegrano 11 turniejów. 

W 2003 roczniku zespół „Fali” re-
prezentowali: Jendrysiak Piotr, Meller 
Paweł, Michałowski Gracjan, Budysz 
Krystian, Sieczka Dominik, Oswald 
Szymon, Różycki Damian, Puszczyk 
Dawid, Lizak Jakub, Gromadzki 
Tomasz, Siemak Kacper, Michalski 
Oliwier, Poskart Aleks, Skierski Kac-
per, Klein Kevin, Ogiński Seweryn, 
Lisiecki Dariusz, Sowa Dawid, Oso-
wicki Mikołaj, Grzywaczewski Jan, 
Perucki Janusz. 

W 2004 roczniku barw klubu bro-
niło: Gałda Norbert, Jakubowski Pa-
tryk, Rochowicz Oskar, Kulesza Jakub, 
Krzemiźniak Bartłomiej, Herodziński 
Artur, Paluch Marcel, Lewiński Piotr, 
Maksymilian Kułakowski, Skorupka 
Szymon, Skierski Oskar.

W roczniku 2005: Bachryj Mar-
cel, Deja Olgierd, Gaworski Miłosz, 
Nowicki Patryk, Piorun Bartosz, 

Rochowicz Olaf, Sutyła Sebastian, 
Julian Ganschow.

27.09.2013r. w  Międzyzdrojskiej 
hali sportowej odbył się III Turniej 
Piłki Siatkowej o Puchar Prezesa Klu-
bu Sportowego „Fala” Międzyzdroje.

W turnieju wystartowały cztery 
drużyny reprezentujące Straż Gra-
niczną - z Placówki Straży Granicz-
nej w Świnoujściu, Placówki SG w 
Kołobrzegu, Placówki SG w Rewalu i 
Pomorskiego Dywizjonu SG w Świno-
ujściu. Klub Sportowy Fala Międzyz-
droje wystawił dwie drużyny: damską 
i męską. Turniej wygrali funkcjona-
riusze SG z Kołobrzegu, na drugim 
miejscu uplasowała się drużyna z 
PSG w Świnoujściu, trzecie miejsce 
zajęli zawodnicy z Pomorskiego 
Dywizjonu SG. Nasz zespół uplaso-
wał się na IV miejscu, piąte miejsce 
zajęła Placówka SG w Rewalu, a szó-
ste grupa żeńska Fali Międzyzdroje. 
Zwycięskim drużynom puchary i 
dyplomy wręczyli: prezes Klubu 
Sportowego Fala Międzyzdroje Jan 
Rączewski oraz komendant Placówki 
Straży Granicznej w Świnoujściu ppłk 
SG Sławomir Gorzałczyński. Organi-
zatorami turnieju byli: zarząd KS Fala 
Międzyzdroje oraz organizacje związ-
kowe funkcjonariuszy SG z Placówki 
oraz Dywizjonu SG w Świnoujściu.

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

Jan Rączewski

PODZIĘKOWANIA

Zarząd Klubu Sportowego „Fala” 
Międzyzdroje, trener oraz zawodniczki 
naszej III ligowej drużyny piłkarskiej 
pragną złożyć  najserdeczniejsze 
podziękowania za przekazane nam 
wsparcie Pani Iwonie Ekiert repre-
zentującej Spółdzielczą Grupę Ban-
kową -  Bank Spółdzielczy w Wolinie. 
Dołożymy wszelkich starań by w 
nowo zakupionych strojach z logiem 
sponsora godnie reprezentować nasz 
klub i promować żeńską piłkę nożną 
w naszym regionie i województwie 
zachodniopomorskim. 

Zarząd Klubu Sportowego  „Fala”

„Fala” podczas rozgrywek w sezonie 2013/14

Klub Sportowy „FALA MIĘDZYZDROJE”

OGŁASZA NABÓR 
DO SEKCJI PIŁKI SIATKOWEJ DZIEWCZĄT

Zajęcia będą odbywać się we wtorki i piątki
w Hali Sportowej im. Andrzeja Grubby 

w Międzyzdrojach przy ul. Leśnej.
Uczestnicy podzieleni są na grupy:

Grupa I
MŁODZICZKI (kl. IV – VI)

Grupa II
KADETKI/JUNIORKI (Gimnazjum, Szkoła Ponadgimnazjalna) 

Więcej informacji pod numerem telefonu: 601726310

ZAPRASZAMY  !!!

Zapisy do IV Edycji MALF
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OGŁOSZENIA

1.  Nieruchomość zabudowaną  położoną w  
 Wapnicy  przy ul. Turkusowej, stanowiącą  
 działkę  nr 139/2  o powierzchni 356m², 
2.  Nieruchomość  niezabudowaną  położoną  
 w Lubinie przy ul. Głównej, stanowiącą  działkę 
 nr 9/4 o powierzchni 475 m²,  
3.  Nieruchomość  niezabudowaną  położoną  
 w Lubinie przy ul. Głównej, stanowiącą  działkę  
 nr 8/3 o powierzchni 775 m²,  
4.  Nieruchomość  niezabudowaną  położoną  
 w Lubinie przy ul. Głównej, stanowiącą  działkę
  nr 8/6 o powierzchni 1.452 m²,  
5.  Nieruchomość niezabudowaną położoną 
 w Lubinie przy ul. Głównej, stanowiącą działkę  
 nr 8/1 o powierzchni 4.759 m²,  
6.  Nieruchomość niezabudowaną położoną 
 w Międzyzdrojach przy ul. Kolejowej, stano-
 wiącą działkę nr 460/1 o powierzchni 369 m², 

7.  Nieruchomość niezabudowaną położoną 
 w Wicku, stanowiącą działkę nr 93/2 
 o powierzchni 1.653m2, 
8.  Nieruchomość zabudowaną położoną 
 w Międzyzdrojach przy ul. Polnej 36, 
 stanowiącą  działkę nr 83/7 o powierzchni 
 1.024m2,
9.  Nieruchomość  niezabudowaną położoną 
 w Wicku przy ul. Żwirowej stanowiącą działkę 
 nr  120/44 o powierzchni 37.738 m2,
10.  Nieruchomość  niezabudowaną położoną 
 w Wicku przy ul. Żwirowej stanowiącą działkę  
 nr 120/37 o powierzchni 25.961m2,
11.  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 ,

12.  Nieruchomość  niezabudowaną położoną 
 w Wicku przy ul. Żwirowej stanowiącą działkę   
 nr 120/35 o powierzchni 1.660m2,
13.  Nieruchomość niezabudowaną położoną 
 w Międzyzdrojach Obr. 20 stanowiącą działkę 
 nr 70/34 o powierzchni 4.455m2 oraz działkę 
 nr 70/39 o powierzchni 1.567m2,  
14.  Nieruchomość niezabudowaną położoną 
 w Międzyzdrojach przy ul. Komunalnej 
 Obr.19  stanowiącą działkę nr 417/6 
 o powierzchni 15.392 m2 oraz 326/4 
 o powierzchni 1.281m2.
Szczegółowe informacje na temat sprzedaży moż-
na uzyskać na naszej stronie www.miedzyzdroje.
pl lub w dziale Referatu Gospodarki Nieruchomo-
ściami i Rolnictwa  Urzędu Miejskiego w Międzyz-
drojach pok. nr 18, numer telefonu  91 32 756 66.

Edyta Konarzewska

Planowana inwestycja to budynek mieszkalno-usługowy z wejściem u zbiegu 
ulic Zwycięstwa i Norwida, oferujący funkcjonalne mieszkania w nowoczesnej 
architekturze. Obiekt stanowić będzie przedłużenie zrealizowanej przez MTBS 
sp. z o.o. enklawy nowoczesnego budownictwa w tym rejonie. Inwestycja 
składa się z 33 lokali mieszkalnych o najpopularniejszych na rynku metra-
żach - od 22 m2 do 63 m2 usytuowanych na 4 kondygnacjach oraz 8 lokali 
użytkowych w części parterowej budynku. Do każdego lokalu mieszkalnego 
został zaprojektowany balkon lub taras. Każdy z lokali posiada niezależne 
ekologiczne ogrzewanie gazowe. W parterowej części zaplecza budynku 
zaplanowano komórki lokatorskie przeznaczone dla każdego z lokali oraz 
ogólnodostępne pomieszczenie gospodarcze.

Sezon ratowniczy na kąpielisku strzeżonym w Mię-
dzyzdrojach trwał od 22.06.2013 r. do 15.09.2013 
r. Nad bezpieczeństwem turystów czuwało 35 ra-
towników WOPR oraz 2 ratowników medycznych. 
15 września, zakończona została praca ratowników 
na czterech ostatnich stanowiskach. Tegoroczne 
kąpielisko zorganizowane i prowadzone zostało 
na odcinku 1500 m, gdzie łącznie znajdowało się 
10 stanowisk ratowniczych.  

Tegoroczny sezon był jednym z najtrudniej-
szych sezonów letnich na przełomie ostatnich 
lat, ratownicy WOPR z wielkim zaangażowaniem 
i poświęceniem wykonywali swoje obowiązki. 
Istotnym faktem było to, iż ratownicy uczestniczyli 
w 27 akcjach ratowniczych poza kąpieliskami oraz 
w 104 na terenie kąpieliska.

W tym roku ratownicy uczestniczyli w projekcie 
Wojewody Zachodniopomorskiego mającego na 
celu poprawę bezpieczeństwa na obszarach wod-
nych. Głównym zadaniem było patrolowanie ob-
szarów wodnych na terenie gminy Międzyzdroje ze 
szczególnym uwzględnieniem odcinka morskiego 
od Lubiewa do Wisełki oraz prowadzenie działań 
profilaktycznych i interwencyjnych.

Dzięki wybudowaniu i wyposażeniu kom-
pleksowo stacjonarnego punktu medycznego 

oraz uruchomieniu  radiowęzła,  wzmocniono 
bezpieczeństwo turystów, ponieważ dzięki temu 
ułatwiono kontakt z plażowiczami, a czas poszuki-
wań zaginionych osób - w tym szczególnie dzieci, 
zdecydowanie został skrócony. Bardzo ważnym  
i istotnym elementem zwiększającym bezpie-
czeństwo był quad,  który dał większą mobilność  
i skrócił czas udzielania pomocy poszkodowanym.

W całym okresie letnim czystość wody badana 
była co dwa tygodnie przez cały okres wzmożonej 
aktywności turystów. Wyniki nie wykazywały 
żadnych zanieczyszczeń  mikrobiologicznych, jak 
również w  ocenie wizualnej woda była cały czas 
zdatna do kąpieli. Czystość wody oraz czystość 
plaż pozostawała bez zarzutu aż do końca okresu 
sezonowego.  

Nieruchomości gminne przeznaczone do sprzedaży
   

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do nabywania nieruchomości położonych na terenie gminy Międzyzdroje.

Proponujemy do sprzedaży:

Podsumowanie sezonu letniego na kąpielisku w Międzyzdrojach

Inwestycje w sprzęt sprawiły, że kąpielisko 
morskie Międzyzdroje znalazło się w czołówce 
pod względem bezpieczeństwa w Wojewódz-
twie Zachodniopomorskim, dokonując co roku 
kolejnego progresu. Na szczególną uwagę za-
służyli ratownicy, którzy wykonywali swoją pracę  
z wielkim zaangażowaniem, nie zapominając przy 
tym o ciągłym podnoszeniu swoich kwalifikacji, 
są to m.in. Natalia Gawina, Piotr Golian, Michał 
Kąpiński, Filip Szyszkowski, Piotr Surwiło, Oskar 
Przybyszewski oraz Piotr i Paweł Kuszewscy. 

Dziękujemy wszystkim tym, którzy przyczynili 
się do poprawy bezpieczeństwa nad morzem.

Zapraszamy serdecznie w sezonie 2014 r.
Mateusz Bobek

Andżelika Przygodzka

Międzyzdrojskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o.
oferuje do sprzedaży w planowanym do realizacji budynku przy ul. Norwida 5 w Międzyzdrojach:

lokale usługowe o powierzchni od 25 m2 w cenie od 5.000,- zł netto za m2 + podatek VAT zgodnie z obowiązującą stawką

Lokalizacja planowanej inwestycji, a w szczególności bliskość centrum  
i niezależność kosztów eksploatacji lokalu to główne atuty inwestycji, które 
spełnią oczekiwania nawet najbardziej wymagających klientów.

Wszystkich zainteresowanych w sprawie uzyskania szczegółowych 
informacji na temat warunków kupna oraz zawarcia umowy prosimy 

o kontakt:
osobisty z siedzibą MTBS sp. z o.o. w Międzyzdrojach 

przy ul. Cichej 2 
 lub telefoniczny pod nr  91 32 81 154  

e-mail: mtbs2@neostrada.pl


