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Wewnątrz numeru: Informacja o gospodarce odpadami 
Odbiorca odpadów w Gminie Międzyzdroje od 01 lipca 2013 r.; niższe stawki za odbiór 
odpadów; opłata za gospodarowanie odpadami na indywidualny numer konta; dystrybucja 
worków do selektywnej zbiórki; inne ważne informacje.

 Czytaj na stronie 8 Informatora
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Wystawa, w formie wolnostojących 2-metro-
wych  posterów,  umiejscowiona jest w centralnych 
punktach obu miast -  na deptaku przy marinie w 
Izoli oraz na starym mieście w Radovljicy. Zdjęcia 
prezentujące różnorodność biologiczną  Woliń-
skiego Parku Narodowego i atrakcje gminy 
zostały udostępnione dzięki uprzejmości 
Dyrekcji WPN oraz pochodzą z archiwum 
Urzędu Miejskiego w Międzyzdrojach. Od 
maja do końca czerwca 2013r. wystawę  
podziwiać mogą  mieszkańcy oraz turyści, 
ponieważ prezentowana jest w języku 
słoweńskim i włoskim (włoskim z uwagi 
na położenie przygraniczne miasta Izola 
z Włochami).  Tak wyjątkowa promocja 
Międzyzdrojów była możliwa dzięki współ-
pracy gminy Międzyzdroje z miastem Izola 
w Słowenii. Współpraca trwa już dwa lata, 
a koordynatorem projektu współpracy 
zagranicznej  miast  jest firma Green House 
Paweł Kranc. 

Wspólna praca przyniosła wymierne 
efekty. Projektem prezentacji Międzyzdrojów 
zainteresowała się ambasada Polski w Słowenii z 
siedzibą w Lubljanie. Ambasada  bardzo mocno 
wsparła nasze działania promocyjne organizując 
wspólnie z Izolą przed oficjalnym otwarciem wy-
stawy konferencje. Prezentację Międzyzdrojów  
w Izoli, w formie slajdów, przygotował Referat 
Promocji i Współpracy z Zagranicą Urzędu Miej-
skiego w Międzyzdrojach, a poprowadziła ją w 
sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Izoli  
Zastępca Burmistrza Międzyzdrojów Katarzyna 
Kutereba- Gnitecka. Prezentację Wolińskiego Parku 
Narodowego w sali Domu Kultury w Radovljicy po-

MIĘDZYZDROJE PROMUJĄ SIĘ W SŁOWENII
W dniach  22 i 23 maja br. w dwóch 20 – tysięcznych miastach słoweńskich – Izola (na Półwyspie 
Istria) i Radovljica (w słoweńskich Alpach) miały miejsce ciekawe wydarzenia promocyjne. 
Międzyzdroje  prezentowały swoje walory:   wyspiarskie położenie na wyspie Wolin, bogactwo  
przyrodnicze Wolińskiego Parku Narodowego i niespotykane atrakcje turystyczne – a wszystko 
to w formie wystawy  p.t.: „Różnorodność w turystyce – Międzyzdroje/ Wyspa Wolin ”. 

prowadził leśniczy WPN Jan Magda. Tłumaczenia 
na język słoweński podjęła się pracownik ambasa-
dy, przemiła i niezwykle pomocna w każdym mo-
mencie Bogumiła Płachtej Pavlin.  Na prezentacji 
obecni byli przedstawiciele ambasady i lokalnych 

władz,  branża turystyczna oraz zainteresowani 
mieszkańcy. Szczególnym zainteresowaniem 
cieszyła się prezentacja Wolińskiego Parku Naro-
dowego. Różnorodność przyrody oraz bogactwo 
flory i fauny w naszej gminie stanowi niewątpliwie 
ciekawostkę dla śródziemnomorskiego klimatu 
Izoli czy górskiego terenu Radovljicy.  

Ceremonii otwarcia wystawy w Izoli dokonał 
ambasador Polski w Słowenii JE Cezary Król, a w 
Radovljicy Zastępca Ambasadora JE Marzena Kra-
jewska.  Burmistrz Izoli   Igor Kolenc oraz Zastępca 
Burmistrza Międzyzdrojów Katarzyna Kutereba – 
Gnitecka podczas otwarcia wystawy potwierdzili 

chęć kontynuowania współpracy. Burmistrz Izoli 
zaprosił wszystkich mieszkańców i turystów do 
Międzyzdrojów w lipcu br., podczas planowanej 
w tym terminie akcji  promocyjnej Izoli.   Otwarciu 
wystawy  w Izoli towarzyszyła oprawa muzyczna 
– koncert polskiej sopranistki Izabeli Kniaź, która  
wystąpiła również następnego dnia na koncercie 
w Radovljicy w towarzystwie barytona Domena 
Krizaja. Specjalnie na okazję otwarcia wystawy 
Międzyzdrojów w Radovljicy  Ambasada Polska 
w Słowenii  przygotowała koncert p.t.: „Od opery 
do musicalu”. Zaproszeni goście ze Słowenii, mieli 
okazję  posłuchać  polskich arii operowych i lepiej 

poznać kulturę naszego kraju. 
Działania promocyjne gminy za-

zwyczaj realizowane są w sposób stan-
dardowy poprzez reklamę w mediach, 
targi, organizację wydarzeń kulturalnych 
i sportowych. Zaproponowana przez nas 
forma promocji Międzyzdrojów poza 
granicami kraju jest innowacyjna, spo-
tkała się z ogromnym zainteresowaniem, 
a uczestnictwo i zaangażowanie w nasz 
projekt ambasady Polski w Słowenii 
podniosły rangę wydarzenia i stały się 
dla lokalnej społeczności Słoweńców 
i Polaków zamieszkałych w Słowenii  
ogromnym wydarzeniem. 

Serdecznie dziękujemy za pomoc 
Ambasadzie Polski w Słowenii, Dyrekcji 

Wolińskiego Parku Narodowego oraz wszystkim, 
którzy pomogli nam w realizacji zaplanowanego 
działania promocyjnego.       

Anetta Czyżak
Referat Promocji i Współpracy z Zagranicą

PROMOCJA 
MIÊDZYZDROJÓW 
W BERLINIE 
W dniach 01-02 czerwca br. na Aleksanderplatz 
w Berlinie odbyła się prezentacja regionu za-
chodniopomorskiego, przygotowana przez Polski 
Ośrodek Informacji Turystycznej w Berlinie przy 
współpracy z Zachodniopomorską Regionalną 
Organizacją Turystyczną. 

Prezentacja regionu zachodniopomorskiego 
była jednym z elementów miejskich obchodów 
Dnia Dziecka, których adresatem byli zarówno 
mieszkańcy aglomeracji Berlińskiej, jak i turyści. 
Wg nieoficjalnych danych przez dwa dni w wy-
darzeniu w centrum  Berlina uczestniczyło ponad 
40 tys. osób. 

Międzyzdroje prezentowały walory turystycz-
ne gminy oraz Wolińskiego Parku Narodowego. 
Przygotowaliśmy dość nietypową wizualizację: 
mobilną wystawę  zdjęć prezentującą walory 
przyrodnicze oraz atrakcje turystyczne naszej 
gminy w dwóch językach – polskim i niemieckim. 
Dodatkowym elementem wspierającym  prezen-
tację były prospekty oraz ulotki tutejszej bazy 
noclegowej, dostarczone przez branżę hotelarską 
do biura promocji.

Akcję promocyjną  koordynowała firma mar-
ketingowa Green House Paweł Kranc.  Nasza pre-
zentacja spotkała się z dużym zainteresowaniem. 
Piękno przyrody Wolińskiego Parku Narodowego 
i atrakcyjność miejsca wzbudzała ogromne zain-
teresowanie Berlińczyków. 

Przygotowaną w formie rollupów mobilną  
wystawę na pewno wykorzystamy powtórnie - 
podczas działań promujących naszą gminę  poza 
granicami naszego kraju. 

Anetta Czyżak 
Referat Promocji i Współpracy z Zagranicą

 W dniu 10 czerwca br. oddano do użytku  jedną 
z trzech wiosennych inwestycji realizowanych 
w tym roku przez Referat Infrastruktury Technicz-
nej i Inwestycji UM w 
Międzyzdrojach.  Jest to 
nowa forma zagospoda-
rowania skwerku na rogu 
ul. Gryfa Pomorskiego i 
ul. Spokojnej. Działka ta 
funkcjonowała przez lata 
jako nielegalny parking, 
była bardzo zaniedba-
na. Przygotowanie tego 
terenu pod inwestycję 
obejmowało prace roz-
biórkowe, przygotowanie 
nawierzchni, usunięcie 
starych nasadzeń, min.: 
wycięcie topoli białej, któ-
ra zagrażała bezpieczeń-
stwu mienia i osób prze-
bywających w pobliżu. 
Drzewo zostało usunięte 
na podstawie decyzji 
Starostwa Powiatowego 
w Kamieniu Pomorskim, zgodnie z obowiązują-
cymi przepisami. 

Projekt został wykonany przez Przedsiębior-
stwo Budowlano Inwestycyjne Kornel Koralew-

ski z Międzyzdrojów. Firma została wyłoniona 
w postępowaniu przetargowym. Prace trwały od  
marca i obejmowały wykonanie  mini  placu zabaw, 

remont i utwardzenie 
nawierzchni, budowę 
chodników,  zainstalo-
wano  elementy małej 
architektury – ławki, sto-
jaki dla rowerów, kosze 
na śmieci, ogrodzenie, 
wykonano trawniki i na-
sadzenia zieleni. Wartość 
całego projektu wyniosła 
140 220,00 zł, z czego 
100 000,00 zł stanowiło 
dofinansowanie ze środ-
ków Unii Europejskiej 
w ramach Europejskiego 
Funduszu Rybackiego 
– Program Operacyjny 
,,Ryby”, Lokalnej Grupy 
Rybackiej ,,Zalew Szcze-
ciński”. Obecnie jest to 
atrakcyjny skwerek, który 
będzie służył starszym 

i młodszym oraz poprawi estetykę tej części miasta. 
                                                           Joanna Ścigała

Referat Promocji i Współpracy 
z Zagranicą 

NOWE  MIEJSCE  REKREACJI   
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Sukces 
Weroniki i Agaty 
Znaczący sukces odnotowały zawodniczki UKS 
Chrobry Międzyzdroje podczas Mistrzostw Polski 
Szkół Podstawowych w tenisie stołowym roze-
granych w dniach 23-25 maja br. w Rawie Mazo-
wieckiej. Dziewczynki, uczęszczające na co dzień 

Obecna pozycja, przodownictwo, to już dominacja w 
woj. zachodniopomorskim i przynależność do silnych li-
czących się w kraju ośrodków tenisa stołowego, tak pod 
względem bazy, organizacji, jak i wyników sportowych. 

UKS Chrobry Międzyzdroje, klub sponsorowany 
przez Samorząd, zakończony sezon 2012-2013 może 

zaliczyć do najlepszych i uznać za  historyczny w swej 
dotychczasowej działalności!

Przytoczymy tu najlepsze wyniki:
- Srebrny medal Anny Zielińskiej w Indywidual-

nych Mistrzostwach Polski Młodzieżowców w grze 
podwójnej w Częstochowie 22-24.03 2013 r.

do Szkoły Podstawowej Nr 1 w Międzyzdrojach, 
zajęły siódme miejsce drużynowo wśród szesnastu 
najlepszych szkół w Polsce. Weronika Zygan oraz 
Agata Konicka, żeby awansować do turnieju fina-
łowego musiały przejść przez eliminacje gminne, 
powiatowe oraz wojewódzkie. Warto dodać, że 
młode tenisistki „Chrobrego” w następnym roku 
będą miały możliwość poprawienia swojej lokaty 
ponieważ aktualnie znajdują się w czwartej i piątej 
klasie Szkoły Podstawowej. 

Rafał Błocian
UKS Chrobry Międzyzdroje
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Szanowni Mieszkańcy Gminy Międzyzdroje,

mając na względzie Państwa najlepsze interesy 
oraz chcąc Państwa wyczerpująco informować 
o wszystkich sprawach naszej Gminy, w tym o 
sprawach majątkowych, uprzejmie przypominam, 
że macie Państwo możliwość zaznajomienia się z 
wykazem wysokości umorzonych kwot zaległości.

Na podstawie art. 37 ust. 1 pkt. 2 lit. f oraz lit. 
g ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach 
publicznych. (Dz. U nr 157 poz. 1241 ze zm.) upu-
bliczniany jest wykaz osób prawnych i fizycznych 
oraz jednostek organizacyjnych nie posiadających 
osobowości prawnej, którym w zakresie podatków 
lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub 
rozłożono spłatę na raty wraz ze wskazaniem 
wysokości umorzonych kwot.

Pragnę podkreślić, że każda osoba ubiegająca 
się  o ulgę, musi złożyć wiele dokumentów, przy 
weryfikacji których uczestniczą funkcyjni urzędni-
cy. Należy tutaj podkreślić rolę Urzędu Skarbowe-
go (wiodącą przy spadkach, znaczącą przy innych 
umorzeniach), który po wydaniu postanowienia 
Burmistrza, wydaje decyzję ostateczną, mając do 
dyspozycji zeznania PIT.

Szczegółowe zasady i tryb umarzania okre-
ślone są w uchwale Nr IV/27/07 Rady Miejskiej w 
Międzyzdrojach z dnia 25 stycznia 2007 w sprawie 
określenia szczegółowych zasad i trybu umarzania 
odraczania i trybu rozkładania na raty spłaty należ-
ności pieniężnych (…). Katalog sytuacji, w których 

należności są nieściągalne i mogą ulec umorzeniu 
został określony w sposób wyczerpujący. 

Zaistnienie przesłanek do umorzenia jest 
szczegółowo analizowane pod względem prawno-
finansowym. W każdym przypadku rozważana jest 
możliwość zabezpieczenia należności hipoteką lub 
innym ograniczonym prawem rzeczowym. 

Zapewniam Państwa, iż dokumentacja w 
sprawie umorzeń jest poddawana ścisłej kontroli 
przez organy nadzorcze i nigdy nie zdarzyły się 
uchybienia lub jakiekolwiek wątpliwości organów 
kontrolnych co do prawidłowości zastosowanej 
procedury i przyczyn umorzenia.

Co więcej, w przypadku spółek z ograniczoną 
odpowiedzialnością, jeżeli egzekucja przeciwko 
spółce okaże się bezskuteczna, należność nie jest 
umarzana, a wdrażana jest nadzwyczajna proce-
dura egzekwowania należności od zarządu, na 
podstawie przepisów prawa handlowego.

W interesie Gminy oraz Państwa nie jest 
umarzanie zaległości i pomniejszanie naszego 
wspólnego majątku. Jeżeli zatem pojawi się choć 
cień możliwości na wyegzekwowanie –wówczas 
należność nie jest umarzana. 

Ubolewam, iż z uwagi na obowiązek zacho-
wania tajemnicy skarbowej oraz ochrony danych 
osobowych nie wolno mi ujawniać szczegółów 
umorzenia.  

Z wyrazami szacunku, z poważaniem
Leszek Dorosz

Burmistrz Międzyzdrojów

Komentarz Burmistrza Międzyzdrojów 
w sprawie umorzeń

- Miejsce trzecie w I lidze kobiet i historyczny baraż 
o wejście do ekstraklasy!

- Zdobycie 40,5 pkt. w klasyfikacji klubów we 
współzawodnictwie Sportu Dzieci i Młodzieży w se-
zonie 2012/2013 oraz liczne osiągnięcia na szczeblu 
wojewódzkim.

ZPZTS składa gratulacje i już teraz zaprasza na 
zakończenie sezonu 2012/2013, które odbędzie się 
w Międzyzdrojach w sierpniu 2013 r.

Piotr Bochnacki 
Wiceprezes Zarządu 

ZPZTS

Zachodniopomorski Związek Tenisa Stołowego podsumował kończący się sezon startowy 2012-2013 
w którym we współzawodnictwie międzyklubowym, obejmującym wszystkie kategorie wiekowe od 
seniora do skrzata oraz rozgrywki drużynowe, zwyciężył zdecydowanie już po raz jedenasty (!) UKS 
Chrobry Międzyzdroje.  

Gratulacje!

Koncert konkursowy zaczął się od prezentacji zespołów wokal-

nych. Międzyzdroje  reprezentował zespół „Wesołe Hity” z Przedszkola  

Miejskiego „Morskie Skarby”. Uczestnicy Festiwalu prezentowali 

różnorodny repertuar na wysokim poziomie artystycznym, zachwy-

cając jurorów swoja pomysłowością i oryginalnością. Rodzice z dumą 

oglądali swoje pociechy, a niejednemu zakręciła się łezka w oku. 

Prezentacje oceniało profesjonalne jury w składzie: Anna Sobierajska 

- muzyk, dyrygent; Iwona Sołtysiak - muzyk, nauczyciel; Andrzej 

Mleczko - przewodniczący jury, muzyk, wieloletni działacz kultury, 

zasłużony dla Międzyzdrojów. Goście naszego miasta mieli okazję 

zwiedzić Międzyzdroje i poznać najważniejsze atrakcje turystyczne 

naszego miasta w towarzystwie przewodnika Magdy Jakubowskiej. 

Najmłodsi uczestnicy otrzymali wejściówki do Oceanarium, a starsze 

dzieci – zaproszenia na seans filmowy do Kina 7D. Na wszystkich 

gości czekała również słodka niespodzianka.  

Przedstawiamy wyniki Festiwalu:
Kategoria „Zespoły wokalne i duety” 
I miejsce - zespól „Mini Studio Piosenki” Centrum Kultury 105 

Koszalin, II miejsce - zespół „Wesołe hity” Przedszkole Miejskie 

Międzyzdroje, III miejsce - zespół ENDETE -Miejski Ośrodek Kultury 

Szczecin 

Kategoria klasy 0-III 
I miejsce - Anna Grabarczyk Centrum Kultury 105 Koszalin, 

II miejsce - Borys Pieńkowski Centrum Kultury 105 Koszalin, III 

miejsce - Nadia Kastrau Międzynarodowy Dom Kultury Międzyzdroje

Kategoria klasy IV-VI
I miejsce - Wiktoria Nnaka Centrum Kultury 105 Koszalin, II 

miejsce - Melania Przekurat Ce ntrum Kultury 105 Koszalin, III miejsce 

- Anna Sarnowska - Miejski Dom Kultury Świnoujście

Kategoria klasy gimnazjalne:
I miejsce - Agata Buczkowska - Gimnazjum nr 3 w Zespole Szkół 

Miejskich  nr 2 Wałcz, II miejsce - Jagoda Lewandowska -Międzynaro-

dowy Dom Kultury Międzyzdroje, III miejsce - Agnieszka Adamczyk 

-Miejski Dom Kultury Świnoujście filia Warszów.

Kategoria klasy ponadgimnazjalne:
I miejsce - Agnieszka Kucharczyk - Miejski Dom Kultury Świ-

noujście, II miejsce - Natalia Tonacka - Dom Kultury „Klub Skolwin” 

Szczecin, III miejsce - Michał Słomka - Centrum Kultury 105 Koszalin

Uczestnicy Festiwalu otrzymali Dyplomy uczestnictwa, statuetki 

oraz pamiątkowe nagrody w postaci książek.

Wyrazy uznania i upominek otrzymała również Pani Ewa 

Turowska z Centrum Kultury 105 w Koszalinie za przygotowanie 

największej ilości uczestników. Gratulujemy wszystkim uczestnikom 

udanych prezentacji oraz życzymy dalszych sukcesów. 

Dziękujemy p. Jagodzie Stępień za bilety wstępu do „ Oceana-

rium” oraz Spółce „Inter System” za udostępnienie zaproszeń do Kina 

7D. Organizatorzy składają serdeczne podziękowania jurorom za ich 

zaangażowanie i pracę.  „Gdzie słyszysz śpiew, tam wejdź, tam dobre 

serce mają. Źli ludzie, wierzaj mi, ci nigdy nie śpiewają…”   - z cała 

pewnością możemy powiedzieć słowami Goethego o naszych uczest-

nikach, że mają wrażliwe serduszka, otwarte na piękno muzyki.  

Inna Żołudiewa

Międzynarodowy Dom Kultury Międzyzdroje

Festiwal Piosenki „Morska Nutka” 
Dnia 25 maja w Międzynarodowym Domu Kultury odbył się Festiwal Piosenki Dziecięcej i Mło-
dzieżowej „ Morska Nutka”. Do udziału w Festiwalu zgłosiło się ponad 50 uczestników z Koszalina,  
Szczecina, Świnoujścia, Kołczewa, Międzyzdrojów, Czaplinka i Wałcza. Najmłodsi uczestnicy mieli 
zaledwie 6 lat, a najstarsi – 20! Organizatorem Festiwalu jest Międzynarodowy Dom Kultury 
w Międzyzdrojach.
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HISTORIA, KULTURA

Zakłady, Przedsiębiorstwa i Spółdzielnie 
powstałe w latach 1945,1946 i 1947 na terenie 
gminy Międzyzdroje: 

Inspektorat Lasów Państwowych Rejon Woliń-
ski, Kamieński, Goleniowski, Gryficki i Trzebiatowski 
inż. Stanisław Herman

Delegatura i Zarząd Polskie Uzdrowiska 
Delegat Pełnomocnik ob. Motyl Bolesław, późniejsi 
dyrektorzy: Czuryłło, Kosiarski K., Olesza, Parlewicz, 
Robaczewski, Bar, Broszkiewicz, Gałązka,

Drukarnia kierownik ob. Jan Kałkusiński, prac. 
Eugen Brzeziński,

Spółdzielnia Tartak przy ul. Niepodległości 
(obecnie skład mebli G.S.), zatrudniająca około 50 

pracowników, Powstała 24.III.1947 r. Likwidacja 
XII.1949 r. Zarząd i kierownictwo: Binkowski M., Kokot 
Jan, Kawałkiewicz Stanisław, Żurek Feliks,

Spółdzielnia Spożywców ,,Zgoda”
Powstanie V.1947 r. Prezes - Binkowski Marian, Przew. 
Rady – Jan Kokot,

Urząd Morski 
Kierownik Nostitz, Bocewicz, 

Stacja P.C.K. przy ul. Długiej ( Gryfa Pomorskiego) 
Powstanie od 1946 r. Kierownik – Rodzewicz Stani-
sław, Chytry Aleksander, 

Bank Spółdzielczy Kierownik – Leśniewski  
mieszkał przy ul. Królowej Jadwigi,

Budowlana Spółdzielnia Pracy ,,Odbudowa” 

Występ rozpoczął się od Freestyle w wykona-
niu grupy teatralnej Nie-Fatalni, w składzie: Agata 
Adamczyk, Patrycja Klawa, Karolina Kaśkosz, Marta 
Mularczuk, Jagoda Lewandowska, Dominika Pęgiel i 
Emilia Dobek pod kierunkiem Ewy Sobolewskiej-Kaś-
kosz. I choć jest to temat „odgrzewany”, zapożyczony 
od kabaretu Dno, dziewczyny tak go odświeżyły 
swoją grą, że rozbawił zebraną publiczność do łez. 
Po nich na scenie wystąpiły najmłodsze dzieciaki 
uczestniczące w zajęciach muzycznych „Kolorowe 

nutki”. A zaprezentowały publiczności 
układ rytmiczny z kolorowymi wstążkami 
do muzyki L. van Beethovena Allegretto. 
Maluszki bardzo przeżywały swój występ, 
a rodzice chyba jeszcze bardziej. Występ 
dzieci został uwieńczony gromkimi bra-
wami i wręczeniem dyplomów oraz upo-
minków. Następnie zaprezentowały się 
nasze młode piosenkarki: Hania Kot, Nadia 
Kastrau, Martyna Deptuła oraz Weronika Ruśkiewicz. 

Dziewczyny na co dzień ćwiczą swój 
warsztat wokalny w MDK-u, a także re-
gularnie i z powodzeniem biorą udział 
w różnych konkursach wokalnych. Na 
scenie wystąpiło aż 12 młodych piani-
stów – każdy z własnym programem, 
opracowanie którego, wbrew pozo-
rom, zajmuje mnóstwo czasu i pracy. 
Wyróżnienia otrzymali: Agnieszka 
Szaforz - za opanowanie największej 
ilości utworów na fortepian, Emilia 
Deptuła za opanowanie najtrudniej-
szego utworu, Kacper Trojan otrzymał 
tytuł Mistrza opanowania utworów 
na pamięć, a Franciszek Karpowicz 
– tytuł Fascynata muzyki filmowej. 
Wszystkie dzieci otrzymały pamiąt-
kowe dyplomy i upominki w postaci 
książek. Opiekunem artystycznym 
młodych artystów jest Ina Żołudiewa.
Na koniec po raz drugi zaprezentowa-
ła się grupa Nie-Fatalni w sztuce Od-
lot, historii o dziewczynie, jej rodzinie 
i problemach. Główna bohaterka nie 
może notorycznie się zmobilizować, 
by wyjść z domu do szkoły, a na do-
datek wplątała się w jakąś podejrzaną 
znajomość. Są to typowe perypetie 
wieku dojrzewania, których dorośli 
pogrążeni w codziennym pędzie 
często nie zauważają. Dziewczyny z 
grupy teatralnej rewelacyjnie wcieliły 
się w odgrywane przez siebie postaci. 
Zachowywały się jak prawdziwe pro-

fesjonalistki. Wspaniała dykcja i ciekawa scenografia 
dopełniły obrazu i sprawiły, że publiczność poczuła 
się jakby była w teatrze. 

Jadwiga Bober
Międzynarodowy Dom Kultury 

www   MMMiiieeejjjssskkkiiieeejjj   BBBiiibbbllliiiooottteeeccceee   PPPuuubbbllliiiccczzznnneeejjj      
www   MMMiiięęędddzzzyyyzzzdddrrrooojjjaaaccchhh   

przy ul. Norwida 15 

letni kiermasz książek 

od 111777...000666...2013 r. do 111666...000888...2013 r. 

w godzinach otwarcia biblioteki 

Możliwość nabycia książek już od 1 zł, m.in.: 
- literatury pięknej 
- bajek 
- podręczników szkolnych 
- słowników i encyklopedii 
- książek specjalistycznych 

           - książek w różnych językach 

Od 01.07 do 31.08.2013 r. biblioteka czynna od pon. do pt. w godz. 9.00 – 17.00 

Walka o przetrwanie
14 czerwca 2013 r. nakła-
dem gdańskiego wydaw-
nictwa Oficynka ukazała 
się druga książka Anny 
Piecyk, pt. „Matnia”. Jest to 
powieść psychologiczno-
obyczajowa, która skłania 
czytelników do rozmów 
o sprawach ważnych i trud-
nych w naszym życiu.                                                                                                                   

Bohaterowie najnowszej 
powieści próbują walczyć 
z największym „sprzymierzeńcem” ich życia – alko-
holem. To on sprawił, że rodzina przestała być dla 
nich ważna. Siła nałogu była tak ogromna, że zatracili 
się w nim bezgranicznie. Niektórzy znaleźli w sobie 
wolę walki i postanowili zmienić swoje życie, inni 
natomiast przegrali tę walkę.                                                                                  

Anna Piecyk podkreśliła w „Matni” istotę zależ-
ności między alkoholikiem a pozostałymi członkami 
rodziny. 

Serdecznie zapraszamy na spotkanie autorskie 
promujące powieść pisarki, które odbędzie się we 
wrześniu br. w  bibliotece w Międzyzdrojach.

Książki do nabycia w księgarniach i na stronie 
wydawnictwa www.oficynka.pl/katalog/matnia/. 

Andżelika Gałecka

HISTORIA NASZEGO MIASTA 
To już ostatnia część wspomnień spisanych przez pioniera Międzyzdrojów Jana Wiśniewskiego. Być 
może te wspomnienia zachęcą Państwa do podzielenia się z nami swoimi wspomnieniami i materia-
łami historycznymi. Wszystkich chętnych serdecznie zapraszamy do kontaktu z Referatem Promocji 
i Współpracy z Zagranicą UM w Międzyzdrojach. Tel. 91 32 80 441. Udostępnione materiały opublikujemy 
za zgodą osób zainteresowanych w Informatorze i na stronie miasta.

Pragnę raz jeszcze bardzo serdecznie podziękować córce Jana Wiśniewskiego – p. Joannie Stankow-
skiej za przekazanie materiałów i poświęcony czas. Dzięki temu mamy wyjątkową okazję do zapoznania 
się z nie tak odległą, a jednak nie wszystkim znaną, historią naszego miasta. 

Joanna Ścigała
Referat Promocji i Współpracy z Zagranicą

Wspomnienia spisane przez Jana Wiśniewskiego (część V)

przy ul. Batorego (L. Waryńskiego) następnie przy 
ul. Niepodległości Nr 11, Prezes – inż. Bilicki Stanisław, 
Przewodniczący Rady – Postulko. 

Na przestrzeni lat 1945 – 1972 wójtowie, 
burmistrzowie i przewodniczący Prezydium

Nazwiska i kolejność faktyczna:
Wolak Jan, Mathauser Józef, Graczyk Napoleon
Rogowski Kazimierz, Banaszkowski Franciszek

Nazwiska i kolejność niepełna:
Soroczyński, Madej, Markiewicz, Kopacki, Afek 
Jerzy, Klejbach Tadeusz, Kaczmarek Stanisław, 
Stępień Stanisław

Koniec 

Joanna Stankowska w domu rodzinnym

Artystyczne prezentacje
W czwartek 6 czerwca sala Międzynarodowego Domu Kultury wypełniła się po brze-
gi – zaproszeni goście: rodziny, grono pedagogiczne oraz turyści tłumnie przybyli na 
prezentacje artystyczne dzieci uczestniczących w zajęciach organizowanych przez MDK. 
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KULTURA

SPEKTAKLE TEATRALNE 
– sala teatralna MDK

Godz. 16.00 i 19.00 (gramy po 2 spektakle dziennie)
03.07.2013

„Single i remiksy”,  reżyseria Olaf Lubaszenko, Produ-
cent Zdzisław Marcinkowski i Mariola Berg, występują: 
Anna Mucha, Weronika Książkiewicz, Lesław Żurek, 
Wojciech Medyński.

04.07.2013 r.
„Testament cnotliwego rozpustnika” – Teatr Kamienica, 
Warszawa,  reżyseria Emilian Kamiński, występują: Marta 
Chodorowska,  Iberszer/Agata Teodorczyk, Przemysław 
Cypryański, Emilian Kamiński, Jarosław Witaszczyk oraz 
Małgorzata Nowak i Weronika Dębicka/Monika Głowacka.

05.07.2013 r.
„Ślub doskonały”  – Teatr Kwadrat, reżyseria   Marcin 
Sławiński, występują: Paweł Małaszyński, Marta Żmuda 
-Trzebiatowska, Katarzyna Glinka/ Katarzyna Zielińska, 
Andrzej Nejman, Ewa Kasprzyk, Ilona Chojnowska, Maciej 
Kujawski, Andrzej Grabarczyk.

06.07.2013 r.
„Wariacje Tischnerowskie. Kabaret Filozoficzny – Teatr 
STU, Kraków, scenariusz i reżyseria Artur „Baron” Więcek, 
występują:  Piotr Cywrus, Beata Schimscheiner, Jerzy 
Trela, Andrzej Róg, Marcin Zacharzewski, Agnieszka 
Findysz/Karolina Kominek/Monika Kępka.

07.07.2013 r. 
„Histerie miłosne”, Tito Productions, Studio Buffo (gościn-
nie) Warszawa, reżyseria: Piotr Jędrzejas, występują: Mag-
dalena Boczarska, Szymon Bobrowski i Bartłomiej Topa.
 

AMBER BALTIC

03.07.2013 r. 
„KalLas”, reżyseria: Dariusz Taraszkiewicz, występują: 
Ewa Kasprzyk, Joanna Kurowska,  Beata Kawka, Hanna 
Kochańska i Darek Taraszkiewicz.

04.07.2013 r.
„Zamach na MoCarta” , Teatr Syrena, Warszawa, scena-
riusz i reżyseria – Krzysztof Jaślar, kierownictwo muzyczne 
– Roman Hadaszek, występują: Zbigniew Zamachowski, 
Wojciech Malajkat i grupa MoCarta w składzie; Filip 
Jaślar, Michał Sikorski, Paweł Kowaluk, Bolek Błaszczyk 
oraz Roman Haduszek.

05.07.2013 r.
Wielki John Barrymore, Teatr STU Kraków, reżyseria 
Krzysztof Jasiński, w roli głównej Jerzy Trela.

06.07.2013 r.
„Wiera Gran” , Teatr Kamienica, Warszawa, reżyseria: 
Barbara Sass, aranżacje muzyczne Mariusz Dubrawski, 
występują: Justyna Sieńczyłło, Paweł Burczyk.

07.07..013 r.
„Berlin 4 rano”,  reżyseria: Łukasz Czuj,  występują: 
Kacper Kuszewski, Katarzyna Zielińska, Anna Głogowska, 
Rafał Maserak. 
 

WYDARZENIA SPECJALNE
05.07.2013 r. (godzina 21.30)

 
ALEJA GWIAZD – GALA ODSŁONIĘCIA ODCISKÓW 

DŁONI – WIDOWISKO
 
W reżyserii Krzysztofa Jasińskiego – program słowno-
muzyczny z udziałem multimediów.
Propozycje osób, które pozostawią trwały ślad w Alei 
Gwiazd w kategorii:
reżyser: Janusz Morgenstern (tablica pośmiertnie), 
Janusz Zaorski,
muzyka: Jerzy Satanowski, Hanna Banaszak,
teatr: Marta Lipińska, Emilian Kamiński, Edward Linde 
Lubaszenko,  Ewa Kasprzyk, Joanna Kurowska,
teksty i malarstwo: Jan Wołek
film aktorzy z Czasu honoru:
Magdalena Różczka,  Jan Wieczorkowski, Maciej Zako-
ścielny, Antoni Pawlicki, Jakub Wesołowski.
 

KONCERTY – Amfiteatr

 04.07.2013 r.  godz. 22.00 
„Satanorium” – Jerzy Satanowski, z tekstami piosenek 
napisanych przez Agnieszkę Osiecką, Jana Wołka, Andrze-
ja Waligórskiego i Edwarda Staruchy. Wykonawcy:  Ju-
styna Szafran, Dorota Osińska, Joanna Lewandowska, 
Magdalena Piotrowska, Jan Janga Tomaszewski, Mirosław 
Czyżykiewicz, Arkadiusz Brykalski, Zbigniew Zamachow-

ski, Piotr Machalica, Marian Opania, Hanna Banaszak, 
Anna Dereszowska, prowadzenie Andrzej Poniedzielski. 

05.07.2013 r. godz. 22.00
Występ grupy „Szafa gra”, „MC ART. STUDIO” Warszawa, 
występują: Barbara Melzer, Beata Wyrobkiewicz, Wojciech 
Dmochowski i Paweł Hartlieb.

 06.07.2013 r. godz. 22.00
Koncert Zespółu „Dżem”, Maciej Balcar – śpiew, har-
monijka ustna; Adam Otręba – gitara solowa, śpiew; 
Benedykt „Beno” Otręba – gitara basowa, śpiew; Jerzy 
Styczyński – gitara solowa; Janusz Borzucki – instrumenty 
klawiszowe, organy Hammonda; Zbigniew Szczerbiński 
– perkusja.

07.07.2013 r. godz. 22.00
„Czas nas uczy pogody”, reżyseria Krzysztof Materna, 
Kierownictwo muzyczne- Janusz Bogacki, Wykonawcy 
– seniorzy powyżej 65. roku życia oraz zespół muzyczny 
w składzie: Janusz Bogacki – fortepian, Tomasz Bogacki – 
gitara, Paweł Pańta – kontrabas, Bogdan Kulik – perkusja.
 

SPOTKANIA Z GWIAZDAMI 
WYSTAWY – SZTUKI PIĘKNE

Wystawa - 04.07.2013 r. godz. 12.00 wernisaż wystawy 
prof. Adama Myjaka w Muzeum Wolińskiego Parku Na-
rodowego, prezentowana będzie przez cały lipiec 2013 r.
 

Wystawa – 06.07.2013 r. godz. 13.00 w foyer MDK 
W ramach Festiwalu Gwiazd w Międzyzdrojach, po raz 
pierwszy w  jego historii,  odbędzie się niezwykłe wyda-
rzenie, które na stałe Organizatorzy wpisują  w program 
Festiwalu. Będą to spotkania charytatywno-dedukcyjne, 
w które włączą się Gwiazdy Festiwalowe.” 
 W tym roku, będzie to:
„Spotkanie z Maćkiem”
wystawa/wernisaż – malarstwo Agnieszki Kowalskiej,
promocja książki autorstwa Agnieszki Kowalskiej o Macie-
ju Kozłowskim pt. „Czas na mnie”, z czytaniem fragmentów 
książki przez przyjaciół – aktorów sceny polskiej.
Edukacja na temat WZW C. Współorganizator.-Fundacja 
Urszuli Jaworskiej
 

SPORT
 

Mecz  w piłkę nożną (o nagrodę  sponsora) – 06.07.2013 
r. godz. 18.00– Stadion miejski w Międzyzdrojach – repre-
zentacja Artystów Polskich (kapitan drużyny Olaf Luba-
szenko) kontra Samorządowcy Pomorza Zachodniego 
(samorządowcy z Urzędu Marszałkowskiego i Sejmiku, 
Starostwa Powiatowego, Gminy Międzyzdroje – kapitan 
drużyny p. Olgierd Geblewicz – Marszałek Województwa 
Zachodniopomorskiego).
 Komentator sportowy – Dariusz Szpakowski.
 

ARTYŚCI DLA DZIECI

„Cała Polska czyta dzieciom” gwiazdy polskiej sceny 
czytają dzieciom bajki: Małgorzata Pieńkowska, Marta 

Żmuda-Trzebiatowska, Lesław Żurek, Weronika Książ-
kiewicz i  inni.
 

WARSZTATY, SPEKTAKLE, KONCERTY MUZYCZNE 
DLA DZIECI oraz 

GRA „Z RPO NA PROMENADZIE”
 

Gra „Z RPO na Promenadzie”
Gra będzie odbywała się codziennie 
w godz. 12:00 - 16:00, w dniach 4-6 lipca 2013 r.
Zasady zabawy
W kilku miejscach Promenady znajdować się będą odpo-
wiednio oznakowane osoby. Zatrzymanie się przy każdej 
z nich będzie wiązało się z koniecznością rozwiązania 
zadania. Za prawidłowe rozwiązanie uczestnik otrzyma 
część hasła, które trzeba będzie nakleić na kartę startową. 
Zadania oczywiście dotyczyć będą RPO i funduszy UE.
Gra będzie trwała w godzinach 12.00-16.00, ale to od 
uczestników zależy kiedy ją zaczną i kiedy skończą.
Gra odbywać się będzie w dn. 4-6 lipca 2013 r.
Jedna osoba może wziąć udział w konkursie tylko raz.
Każdy z uczestników otrzymuje kartę startową, z krótką 
instrukcją.
Po zapoznaniu się z zadami gry, rusza w celu wykonania 
wszystkich zadań. Aby wziąć udział w losowaniu nagród 
należy wykonać wszystkie zadania. Czas ich wykonania 
nie ma znaczenia, jednak na karcie wpisywana jest 
godzina startu, a przy jej oddawaniu w biurze konkursu, 
wpisywana jest godzina ukończenia zadania. Na koniec 
każdego dnia uczestnik, który wykonał zadanie w naj-
krótszym czasie, otrzymuje ekstra nagrodę.
W momencie oddania karty, każdy z uczestników będzie 
losować małe upominki.
Ponadto o każdej pełnej godzinie, wypełnione i oddane w 
biurze konkursu karty, biorą udział w losowaniu nagród. 
Co godzinę do wygrania:
Nagroda nr 1 – parawan plażowy
Nagroda nr 2 – kubek termiczny + pen drive
Nagroda nr 3 – kubek ceramiczny + pen drive
Nagroda za najlepszy czas:
Parawan + kubek termiczny + kubek ceramiczny
 

PROGRAM DLA DZIECI 
czwartek/piątek/sobota 

9:00 – 10:30 Warsztaty Teatralne (PWST Kraków) – MDK sala 
pomarańczowa, codziennie od czwartku 04 do 06 lipca 
2013 r. Warsztaty  teatralne – grupa: Max 10 osób. Przedział 
wiekowy 12-16 lat, Finał: sobota 19:00 / scena plenerowa 
19:30 – 20:00 scena plenerowa /  występ uczest-
ników warsztatów oraz wręczenie dyplomów 
20:30 – 21:45 scena plenerowa / spektakl studentów 
4 roku PWST / wstęp wolny
11:00 – czytanie bajek (aktorzy) – skwer rekreacyjny 
przy Alei Gwiazd
12:00 – spektakle na Scenie Plenerowej – przy Alei Gwiazd
Czwartek: „Jak wyleczyć smoka” (p. Rębacz)
Piątek – godz. 14.00  „Bajki i dobranocki, koncert  Anna 
Dereszowska  z zespołem 
Sobota:  Murzynek Mambo” (p. Rębacz)

FILMY I BAJKI W KINIE „EVA”

BAJKI – PORANKI godz. 10.00

03.07.2013 – Zajączek Parauszek (50 min.)
04.07.2013 – Tedi i poszukiwacze zaginionego miasta 
(90 min)
05.07.2013 –  Królewna Śnieżka (106 min). Spotkanie 
z Martą Żmudą-Trzebiatowską
06.07.2013 –  Reksio i ptaki  (60 min)
07.07.2013 – Bolek i Lolek w Europie (60min)
 

FILMY – ok. godz. 22.00

03.07.2013 – Iluzja – pokaz premierowy (115 min.)
04.07.2013 – Drogówka (120 min)
05.07.2013 – Układ zamknięty (100 min).
06.07.2013 – Piąta pora roku (96 min)
SKWER REKREACYJNY PRZY ALEI GWIAZD
KINO W PLENERZE  godz. 24
„Piłkarski poker” w rezyserii Janusza Zaorskiego
„Mniejsze zło” w reżyserii Janusza Morgensterna
„Chłopaki nie płaczą” w rezyserii Olafa Lubaszenki

Jadwiga Bober

FESTIWAL GWIAZD 2013
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PROFILAKTYKA

Twórcza profilaktyka i edukacja oraz innowa-
cyjność działań  ma jeden cel: promować modę 
na życie wolne od uzależnień. Pomysł  zainspi-
rowania młodzieży działaniami warsztatowymi, 
skupionymi na nabyciu nowych umiejętności, 
został pozytywnie odebrany przez społeczność 
szkolną, o czym świadczyły najpierw  pełne listy 
zapisanych na warsztaty uczestników, a następ-
nie ich obecność i dopilnowanie swoich „miejsc” 
oraz twórcze rozpoczęcie festiwalu z muzycznym 
brzmieniem i piosenką stworzoną przez uczniów 
specjalnie na tą okazję.

Współpraca z Pracownią Motywacja i Działanie, 
której oferta warsztatów dotyczyła typowych 
działań profilaktycznych pod nazwą: Alkopopy 

i Alkogogle, warsztaty 
dotyczące odpowie-
dzialności prawnej 
nieletnich prowadzo-
ne przez sierżanta 
sztabowego KP p. B. 
Kujdę oraz warsztaty 
treningu relaksacyj-
nego przygotowane 
p r z e z  p s y c h o l o g a 
(p. I. Kiljan)- cieszyły się 
bardzo dużym zainte-
resowaniem uczniów. 
Festiwalowe propozy-
cje obejmowały rów-

nież:  warsztaty taneczne, 
fitness, kulinarne, szydełko-
wania, robienia breloczków, 
fotograficzne (mini studio por-
tretu), muzyczne (podstawy 
gry na instrumentach w tym 
na perkusji), językowe (dla za-
proszonych uczniów z zaprzy-
jaźnionej  szkoły w Ückeritz)- 
wszystkie prowadzone przez 
nauczycieli międzyzdrojskie-
go gimnazjum oraz  warsztaty 
tkactwa średniowiecznego 
na bardku - p. A.Miodońska 
(Archeozdroje), warsztaty wy-
robu pralin (z prawdziwej  

Konsultacji i porad w działającym Punkcie 
Konsultacyjnym udzielają specjaliści od ponad 
dwudziestu lat pracujący w Poradni Psychologicz-
no – Pedagogicznej w Świnoujściu: mgr Elżbieta 
Parczewska i mgr Teresa Musielak.

Formy pomocy w ramach punktu:
• Indywidualne spotkania dla rodziców szuka-

jących wsparcia w wychowaniu swoich dzieci, czy 
rozwiązaniu zaistniałego problemy rodzinnego;

• Indywidualne spotkania dla młodzieży do-
świadczającej trudności związanych z różnymi 
dziedzinami życia;

• Konsultacje rodzinne, spotkania dla rodziców 
wraz z dziećmi, spotkania współmałżonków – ne-
gocjacje, mediacje;

• Konsultacje dla nauczycieli, wychowawców, 
pracowników socjalnych w celu omówienia kon-
kretnych przypadków wymagających opracowania 
programu oddziaływań.

Konsultanci prowadząc działania w ramach 
Punktu starają się wspierać zgłaszające się oso-
by w doświadczanych przez nich trudnościach 
życiowych oraz pomagać w ich przezwyciężaniu. 
Zgłaszającym się rodzicom udzielają wsparcia w 
pełnieniu ról rodzicielskich, pomagają rodzicom w 
rozwiązywaniu doraźnych problemów wychowaw-
czych i rodzinnych, rodzinom zaś w rozpoznawaniu 

i rozwiązywaniu przeżywanych przez nią trudności 
z uwzględnieniem roli każdego z jej członków. 

Z racji obserwowanych w ostatnim okresie 
zdarzeń, zdominowania współczesnej szkoły  dzia-
łalnością dydaktyczną, istnieje wyraźna potrzeba 
wspierania placówek oświatowych w realizacji 
funkcji wychowawczej i opiekuńczej. Toteż wy-
chodząc naprzeciw tym potrzebom konsultanci 
wspierają osoby zajmujące się instytucjonalną 
opieką i wychowaniem dzieci i młodzieży oraz 
wspomaganiem rodziny. Na spotkaniach omawiają 
zgłaszane przypadki oraz opracowują krótkofalo-
we i długofalowe programy oddziaływań.

Problemy z jakimi zgłaszają się klienci do 
Punktu stały się przyczyną rozpropagowania 
w środowisku lokalnym zajęć dla rodziców w 
ramach Szkoły dla Rodziców i Wychowawców. Od 
sierpnia 2011 roku konsultanci przeprowadzili 
4 edycje Szkoły. Obecnie wszyscy rodzice, któ-
rzy ukończyli Szkołę dla Rodziców  będą mogli 
skorzystać z zajęć II części Szkoły, a mianowicie 
Rodzeństwo bez rywalizacji.

Szkoła dla Rodziców i Wychowawców pozwala 
wyposażyć rodziców  w wiedzę i kompetencje 
pozwalające na lepsze komunikowanie się 
z dziećmi, konstruktywne stymulowanie ich roz-
woju, kształtowanie umiejętności kontroli złości 

własnej i dziecka. Stwarza też okazję do omówienia 
własnych problemów emocjonalnych oraz tych 
wynikających z trudnych relacji z dzieckiem.

Rodzeństwo bez rywalizacji – pozwala zapro-
ponować rodzicom metody pomagające uwalniać 
się od bolesnych uczuć zazdrości, zawiści, gniewu, 
zemsty, przy pomocy których zamienić można 
domy rodzinne w gniazda, gdzie będzie rodziła się 
i dojrzewała umiejętność wzajemnego radowania 
się sobą na co dzień i wspierania się w trudnych 
chwilach życia. Chcemy ukazać uczestnikom jak 
stworzyć podwaliny przyszłych stosunków między 
dziećmi, by któregoś dnia dostrzegły, że są dla 
siebie źródłem oparcia.

Konsultanci dostrzegają potrzebę pracy nie 
tylko z rodzicami, ale również z dziećmi. Od 15 
kwietnia prowadzone będą zajęcia psychoeduka-
cyjne dla dzieci w wieku 7 - 12 lat.

Z konsultacji i prowadzonych zajęć może sko-
rzystać każdy mieszkaniec gminy Międzyzdroje. 
Spotkania odbywają się po uprzednim telefonicz-
nym umówieniu się:  

Punkt Konsultacyjny - telefon 91 328 03 11;
Szkoła dla Rodziców – telefon 508 234 262, 

506 954 222;
Rodzeństwo bez r ywalizacji  – telefon 

508 234 262, 506 954 222.
Punkt konsultacyjny mieści się w budynku OPS 

(na samej górze, ostatnie drzwi po lewej stronie). 
Godziny pracy konsultantów 14:00 - 16:00 w każdy 
poniedziałek.

Wszystkie porady są darmowe.
Elżbieta Parczewska

Teresa Musielak

PUNKT KONSULTACYJNY
Ośrodek Pomocy Społecznej w Międzyzdrojach od sierpnia 2011 roku prowadzi na terenie 
Ośrodka Punkt Konsultacyjny w zakresie wspomagania funkcjonowania rodzin. Celem stworzenia 
Punktu Konsultacyjnego była chęć zwiększenie dostępności, dla wszystkich mieszkańców gminy 
Międzyzdroje, do specjalistycznej pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

III Festiwal Profilaktyczny
W dniach 4-5 czerwca w międzyzdrojskim gimnazjum odbył się III Festiwal Profilaktyczny. Od tego 
roku organizatorzy  zdjęli nazwę „Ogólnopolski”, nie promując się „ogólnie”, ale szczegółowo, 
skupiając się na propozycjach dla swoich uczniów. 

gorzkiej czekolady!) – p. T.Sawicki, mistrzowskie 
warsztaty Carvingu – p. T. Otkała i fantastyczne 
pokazy barmańskie sporządzania bezalkoholo-
wych drinków p. D. Koguciuk. Przedstawionych 
propozycji półtoragodzinnych  warsztatów było 
trzynaście,  jednak każdy z uczniów miał możliwość 

wzięcia udziału w pięciu wybranych.  Gimnazjum 
odwiedzili również, wraz z wychowawczyniami 
p. A.Mackiewicz i p. A. Lewandowską, uczniowie 
klas szóstych międzyzdrojskiej SP i, sądząc po 
uśmiechach, tak przedstawiona szkoła, do której 
od września będą uczęszczali, podobała się.

III Festiwal Profilaktyczny objęli patronatem 
Burmistrz p. Leszek Dorosz, Kierownik OPS 
p. Elżbieta Jakubiak, Komendant Policji p. Jacek 
Schabowski. 

Realizacja wszystkich zadań profilaktycznych 
odbyła się przy olbrzymiej pomocy Rady Rodziców 
i Ośrodka Pomocy Społecznej. 

Galeria zdjęć z dwóch dni festiwalu znajduje 
się na stronie szkoły www.gm1.pl

Tamara Starachowska
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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 - 16.00 
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
odbywaj¹cych siê w środy od godz. 15.30 do 16.30 

w Urzêdzie Miejskim, 
ul. Ksi¹¿¹t Pomorskich 5 – pokój nr 14

/ kontakt - tel. 91 3275647 /
26.06.2013 r.  – Jan WĘGLORZ
03.07.2013 r.  – Waldemar  WITKOWSKI 
10.07.2013 r.  – Rafał WOLNY
24.07.2013 r.  – Adam JAKUBOWSKI
31.07.2013 r.  – Andrzej KOŚCIUKIEWICZ

Uchwała Nr XL/378/13
z dnia 28.05.2013 r.

w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie na  rok 2013

UZASADNIENIE:
W niniejszej uchwale proponuje się zmniejsze-

nie dochodów o kwotę 374 562,78 zł i wydatków 
o kwotę 238 077,30 zł. Dochody zwiększa się o kwotę  
49 593,50 zł (dochody bieżące) i zmniejsza się o kwotę 
424 156,28 zł (dochody bieżące). Wydatki zwiększa 
się o kwotę  394 237,21zł (wydatki bieżące na kwotę 
159 069,03 zł; wydatki majątkowe 235 168,18 zł) 
i zmniejsza się o kwotę  632 314,51 zł (wydatki bieżące 
na kwotę 547 314,51 wydatki  majątkowe na kwotę 
85 000 zł). 

Zmiany polegają między innymi na:
1/ zwiększeniu dochodów uzyskanych z Lokalnej 

Grupy Rybackiej, w tym:
na organizację imprezy okolicznościowej pn. 

„Najlepszy Dzień Dziecka na Wyspach” w kwocie 
netto 13 008,14 zł,

na organizację imprezy żeglarskiej promującej 
Marinę Wapnica pn. „Międzyzdrojska Błękitna Wstę-
ga Zalewu Szczecińskiego” oraz wydruk materiałów 
promocyjnych w łącznej kwocie netto 36 585,36 zł,

W związku z pozyskaniem środków  zwiększa się 
również wydatki na ww. cele.

2/ zmniejszeniu dochodu z tytułu opłat ze strefy 
płatnego parkowania w kwocie 400 000 zł  i zmniejsze-
niu wydatku związanego z wynagrodzeniem za strefę 
płatnego parkowania w kwocie 300 000 zł,

3/ zmniejszeniu dochodów z tytułu środków 
na realizację projektu pn. „Aktywizacja Zawodowa 
i Społeczna Klientów Instytucji Pomocy Społecznej” 
w łącznej kwocie 24 156,28 zł i zwiększeniu wydatków 
w łącznej kwocie 84,00zł oraz zmniejszeniu wydatków 
w łącznej kwocie 25 359,87zł (w tym wkład własny 
w kwocie 1 119,59zł),

4/ zwiększeniu wydatków w łącznej kwocie 
268,18zł tytułem zwrotu dotacji na realizację zada-
nia pn. „Budowa Infrastruktury Portu Jachtowego 
w Wapnicy”,

5/ zwiększeniu wydatku na zapłatę za usługę zwią-
zaną z odzyskaniem podatku VAT za miesiąc I/2013 
w kwocie 22 550,00zł,

6/ zwiększeniu wydatków w łącznej kwocie 
33 840,00zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia 
oraz składki na ubezpieczenia społeczne – roboty 
publiczne,

7/ zwiększeniu wydatku na dotację dla ZOŚ 
z przeznaczeniem na zakup wyposażenia Punktu Se-
lektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w ramach 
obsługi systemu zagospodarowania odpadów na 
kwotę 187 900,00zł (środki trwałe), oraz zwiększeniu 
wydatku również na ww. zadanie w kwocie 12 100,00zł 
(pozostałe środki trwałe), które zostaną pokryte ze 
zmniejszenia wydatku związanego z obsługą systemu 
zagospodarowania odpadów (zakup usług pozosta-
łych) w kwocie 200 000,00zł,

8/ zwiększeniu wydatków związanych z Ochroną 
Środowiska w łącznej kwocie 31 367,30zł 

z tego:
na zakup sprzętu do bezpiecznego wyłapywania i 

transportu bezdomnych zwierząt – 6 000,00zł,
urządzenie i utrzymanie terenów zielonych – 

25 367,30zł,
9/ zwiększeniu wydatku na dotację dla MDK 

z przeznaczeniem na zakup aparatury nagłośnieniowo 
– oświetleniowej na kwotę 47 000,00zł i zmniejszeniu 
wydatku na dotację dla MDK z przeznaczeniem na 
remont elewacji zabytkowego budynku MDK wraz 
z pracami uzupełniającymi na kwotę 85 000,00zł.

Uchwała Nr XL/379/13
z dnia 28 maja 2013 r.

w sprawie zmiany uchwały Nr IV/23/11  Rady Miejskiej w Międzyz-

drojach z dnia 4 stycznia 2011 roku w sprawie uchwalenia wielolet-

niej prognozy finansowej Gminy Międzyzdroje na lata 2013-2024

UZASADNIENIE:
Zgodnie z art. 229 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. 

o finansach publicznych (Dz.U. z 2009, Nr 157, poz. 
1240) wartości przyjęte w wieloletniej prognozie 
finansowej i w budżecie jednostki samorządu teryto-
rialnego powinny być zgodne co najmniej w zakresie 
wyniku budżetu i związanych z nim kwot przycho-
dów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu 
terytorialnego.

W niniejszej uchwale zmieniono trzy załączniki tj. 
wieloletnią prognozę finansową jednostki samorzą-
du terytorialnego, objaśnienia wartości przyjętych 
w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Międzyz-
droje na lata 2013-2024 oraz wykaz przedsięwzięć 
wieloletnich.

Zmiana w załączniku nr 3 występuje w następu-
jących pozycjach:

1.1.1.2 - „Aktywizacja Zawodowa i Społeczna 
Klientów Instytucji Pomocy Społecznej”  – w związku 
ze zmniejszeniem wydatku w Uchwale w sprawie 
zmiany budżetu i zmian w budżecie zmniejszono 
limit wydatków w roku 2013, zmniejszono także limit 
wydatków w roku 2014, łączne nakłady finansowe 
i limit  zobowiązań,

1.3.2.17. - „Remont elewacji zabytkowego bu-
dynku MDK wraz z pracami uzupełniającymi” 
– w związku ze zmniejszeniem wydatku w Uchwale 
w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie 
w kwocie 85 000 zł, zmniejszono limit wydatków w 
roku 2013, łączne nakłady finansowe i limit  zobowią-
zań o tę samą kwotę.

Uchwała Nr XL/380/13 
z dnia 28 maja 2013 r. 

w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIV/299/12  Rady Miejskiej 

w Międzyzdrojach z dnia  20 grudnia 2012 roku w sprawie uchwa-

lenia budżetu Gminy Międzyzdroje na 2013 rok

UZASADNIENIE:
W niniejszej Uchwale dokonuje się zmiany za-

łącznika nr 3 „Przychody i rozchody budżetu Gminy 
Międzyzdroje w 2013 r.”. W związku ze zwiększeniem 
planowanego deficytu budżetu gminy o kwotę 
136 485,48zł zwiększa się kwota wolnych środków 
i wynosi 2 003 673,33zł (było 1 867 187,85zł).

Uchwała Nr XL/381/13 
z dnia 28.05.2013 r. 

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę Międzyzdroje 

umowy o dofinansowanie przedsięwzięcia pn. ,,Przebudowa 

i remont drogi gminnej ul. Polnej w Międzyzdrojach wraz z remon-

tem i przebudową sieci wodociągowej, kanalizacji deszczowej 

i sanitarnej, kanalizacji teletechnicznej i linii kablowej oraz wymia-

na lamp oświetleniowych w miejscowości Międzyzdroje - Etap II”

UZASADNIENIE:
Wyraża się zgodę na zawarcie przez Burmistrza 

Gminy Międzyzdroje umowy z Wojewodą  Zachod-
niopomorskim o dofinansowanie przedsięwzięcia 
p.n. „Przebudowa i remont drogi gminnej ul. Polnej wraz 
z remontem i przebudową sieci wodociągowej, kanali-
zacji deszczowej i sanitarnej, kanalizacji teletechnicznej 
i linii kablowej oraz wymiana lamp oświetleniowych   
w miejscowości Międzyzdroje – Etap II”  do kwoty 
1.441.040,00 zł (słownie: jeden milion  czterysta czter-
dzieści jeden tysięcy czterdzieści złotych) w ramach 
„Narodowego Programu  Przebudowy Dróg Lokalnych 
– Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój” i dla 
zabezpieczenia roszczeń dotyczących zwrotu tych 
środków, na zasadach określonych w umowie, na 
wystawienia weksla „In blanco” Gminy Międzyzdroje 
i podpisanie deklaracji weksla.

Uchwała Nr XL / 382 / 2013 
z dnia  28 maja 2013 r.

w sprawie  wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości

UZASADNIENIE
Ze względu na brak zainteresowania wydzier-

żawieniem lokalu użytkowego o powierzchni 52,97 
m², usytuowanego w parterze budynku przy ul. 
Zwycięstwa 3 w Międzyzdrojach na okres 10 lat 
w trybie przetargu nieograniczonego oraz w związku 

ze złożonym wnioskiem w sprawie wydzierżawienia 
w/w lokalu na okresem 15 lat proponuje się podjęcie 
uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierża-
wienie przedmiotowego lokalu i wydłużenie okresy 
proponowanej dzierżawy do 15 lat.

Uchwała Nr  XL / 383 / 2013 
z dnia  28 maja 2013 r. 

w sprawie  ustalenia minimalnych  stawek  czynszu  za dzierżawę  

nieruchomości położonych na terenie Gminy Międzyzdroje

UZASADNIENIE:
Ze względu na brak obowiązujących minimal-

nych stawek czynszu za dzierżawę nieruchomości 
przekazanej Radzie Sołeckiej w Wapnicy proponuje 
się dopisanie § 7, wskazującego wysokości stawek 
minimalnych z tytułu dzierżawy nieruchomości prze-
kazanych Radom Sołeckim. Ponadto proponuje się 
zebranie dotąd obowiązujących stawek, wynikających z 
uchwały Nr XXX/286/08 z dnia 9 października 2008 r. oraz 
zmian do tej uchwały w tekście jednolitym.  

Uchwała Nr  XL/ 384 /13 
z dnia 28 maja 2013 r. 

w sprawie statutu sołectwa Lubin

UZASADNIENIE:
Mieszkańcy Sołectwa Lubin na Zebraniu Wiejskim 

w 21 marca 2013r. podjęli uchwałę  o zmianie obowią-
zującego Statutu Sołectwa. Nowy Statut precyzuje 
zapisy dotyczące prowadzenia gospodarki finansowej 
przez sołectwo zgodnie z uprawnieniami określony-
mi przez Radę Miejską w Statucie gminy w oparciu 
o przepis art. 51 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym.   

Jan Magda
Przewodniczący Rady Miejskiej

Uchwały Rady Miejskiej
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GOSPODARKA KOMUNALNA, AKTUALNOŚCI

Gimnazjaliści biorą 
odpowiedzialność
Znakomity pomysł mieli organizatorzy (Gimna-
zjum nr 1 im. Jana Pawła II i  Ośrodek Pomocy 
Społecznej w Międzyzdrojach) na formę III 
Festiwalu  Profilaktycznego. Zaproponowali 
młodzieży uczestniczenie w 15 różnych  warsz-
tatach.

Byłam pod wrażeniem szydełkujących chłop-
ców(!) i dziewcząt (nie wszyscy  mogli wykazać 
się cierpliwością, koncentracją i wyciszeniem), 
uczniów  wykonujących breloczki wg własnych 
projektów (misterna robota-efekt  fantastyczny), 
młodzieży, która tkała na średniowiecznym bard-
ku. Grupa kulinarna  przygotowywała potrawy, 
przekąski, napoje, które na zakończenie pracy  
wszystkich grup, razem oglądaliśmy - było kolo-
rowo i  próbowaliśmy - było smacznie!

Przez te dwa dni uczestniczenia w warsztatach 
młodzież sprawdzała się w różnych zajęciach 
i doświadczyła, jak bardzo ważna  jest umiejętność 
pracy w zespole i odpowiedzialność za jej efekty.

Gratulacje dla pedagogów, wychowawców 
i instruktorów za „inne” dni w szkole oraz po-
dziękowania dla Ośrodka Pomocy Społecznej za 
efektywne  wydanie pieniędzy z tzw. „kapslowego”.   

Teresa Purgal

W dniu 18 czerwca 2013 roku w Międzynarodo-
wym Domu Kultury w Międzyzdrojach  odbyło 
się spotkanie na temat : ,,Zakażenia HIV/AIDS we 
współczesnym świecie”. Spotkanie w formie wykła-
du poprowadziła specjalista chorób wewnętrznych 
doktor nauk medycznych Magdalena Leszczyszyn - 

Pynka z Katedry i Kliniki Chorób Zakaźnych Pomor-
skiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie. 
W sali MDK licznie zgromadziła się młodzież z Gim-
nazjum nr 1 oraz uczniowie Szkoły Podstawowej 

Nr 1 w Międzyzdrojach wraz z kadrą nauczycielską, 
a także turyści.  W trakcie godzinnego spotkania 
doktor przybliżyła tematykę zakażeń HIV, sposoby 
leczenia, które rozwinęły się w ciągu ostatnich lat. 
Szczególny nacisk położono na konieczność badań 
i wczesnego wykrycia zakażenia HIV. 

W wykładzie pokreślono pod-
stępność wirusa HIV, który daje 
objawy dopiero po około 10 latach 
od zakażenia się człowieka. Dlatego 
tak ważna jest profilaktyka, edukacja 
wszystkich grup wiekowych i uni-
kanie zachowań ryzykownych (np.: 
przypadkowe kontakty seksualne). 

Wykład został przeprowadzony 
w bardzo ciekawy i przystępny 
sposób, dlatego po nim padły liczne 
pytania zadawane przez widownię. 
Gmina Międzyzdroje jest pierwszą 
gminą, która objęła patronatem 
takie działania. 

Składamy serdeczne podzięko-
wania Doktor oraz pracownikom 
Powiatowego Inspektoratu Sanitar-

nego w Kamieniu Pomorskim za zorganizowanie 
wykładu. 

Joanna Ścigała 
Referat Promocji i Współpracy z Zagranicą 

Wykład na temat HIV i AIDS

Opłata za gospodarowanie odpadami komunal-
nymi stanowi opłatę na rzecz Gminy Międzyzdroje 
i będzie uiszczana w systemie miesięcznym. 
Pierwszą opłatę za miesiąc lipiec 2013 r. należy 
uiścić do dnia 30 lipca. Opłaty nie należy wpłacać 
przed dniem 1 lipca 2013r! Opłaty za kolejne mie-
siące należy uiszczać w terminie do 10-tego dnia 
każdego miesiąca, np. za sierpień – do 10 sierpnia. 
Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalny-
mi będzie można także uiszczać w kasie Zakładu 
Ochrony Środowiska od poniedziałku do piątku w 
godzinach 8:00 – 14:00 bądź w kasie Banku Spół-
dzielczego w Międzyzdrojach. W przypadku nie-
ruchomości niezamieszkałych opłata miesięczna 
w sezonie wakacyjnym i poza sezonem wakacyj-
nym może być różna ze względu na różną częstotli-
wość wywozów. Ponadto opłata miesięczna może 
ulec podwyższeniu w wypadku usług dodatko-
wych, czyli większej ilości wytworzonych odpadów 
lub/ i większej częstotliwości odebranych odpa-
dów w porównaniu do  zadeklarowanych ilości 
i częstotliwości wywozów. Od nieterminowych 
wpłat będą naliczane odsetki zgodnie z obowią-
zującymi przepisami. O obowiązku wnoszenia 
opłat należy pamiętać, pomimo tego, że  nie będą 
Państwo otrzymywać faktur.

Konsekwencje nie złożenia 
deklaracji w terminie do 
30.06.2013 r.
Zgodnie z art. 6m ustawy o utrzymaniu czystości 
i porządku w gminach, właściciel nieruchomości 
jest obowiązany złożyć do burmistrza deklarację 

o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi w terminie 14 dni od zamieszkania 
na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca 
lub powstania na danej nieruchomości odpadów 
komunalnych. W przypadku zmiany danych bę-
dących podstawą ustalenia wysokości należnej 
opłaty, właściciel nieruchomości jest obowiązany 
złożyć nową deklarację w terminie 14 dni od dnia 
nastąpienia zmiany. W przypadku nie złożenia 
deklaracji bądź uzasadnionych wątpliwości co do 
danych zawartych w deklaracji, na podstawie art. 
6o cytowanej ustawy, burmistrz określa w drodze 
decyzji, wysokość opłaty za gospodarowanie 
odpadami, biorąc pod uwagę uzasadnione sza-
cunki, w tym średnią ilość odpadów komunalnych 
powstających na nieruchomościach o podobnym 
charakterze.  

Worki do selektywnej zbiórki
Zakład Ochrony Środowiska uprzejmie informuje, 
że w siedzibie zakładu od 1 lipca br. dostępne 
będą w sprzedaży worki do selektywnej zbiórki 
odpadów komunalnych o pojemności 120 l. Cena 
jednego worka wynosi  0,60 zł brutto.

Adam Celiński 
Kierownik Zakładu Ochrony Środowiska

Wykonawca odbioru odpa-
dów w gminie międzyzdroje
Szanowni Państwo w związku z tym, że  w wyniku 
postępowania przetargowego  złożone oferty 
znacząco przewyższają zaplanowane przez gminę 

środki na odbiór i zagospodarowanie odpadów, 
podjąłem decyzję o unieważnieniu przetargu. 
Pozytywne rozstrzygnięcie postępowania 
przetargowego skutkowałoby koniecznością 
podwyższenia stawek opłat za odbiór i zago-
spodarowanie odpadów, na co - jako Państwa 
przedstawiciel - nie mogę pozwolić. Dlatego też 
podjąłem decyzję, że od 01.07.2013 r. do czasu 
rozstrzygnięcia postępowania przetargowego 
odpady z terenu gminy Międzyzdroje będzie od-
bierał nasz zakład budżetowy tj. Zakład Ochrony 
Środowiska.

 Leszek Dorosz
Burmistrz Międzyzdrojów

Obniżenie stawki opłaty
Szanowni Państwo w związku z powierzeniem, 
od 1 lipca 2013 r. do czasu rozstrzygnięcia ko-
lejnego przetargu, zadania odbioru odpadów 
komunalnych z terenu gminy Międzyzdroje 
Zakładowi Ochrony Środowiska, który usługę tę 
wykonywał będzie non-profit, zaproponowałem 
Radzie Miejskiej obniżenie stawki opłaty za gospo-
darowanie odpadami komunalnymi zbieranymi 
w sposób selektywny do kwoty 4,00 zł. miesięcznie 
za 1 m3 zużytej wody z danej nieruchomości. 
Rada Miejska przychyliła się do mojego wniosku 
i na  XLI sesji Rady Miejskiej w Międzyzdrojach 
w dniu 25 czerwca 2013 r. podjęła stosowną 
uchwałę. Nowa stawka opłaty obowiązywać 
będzie od pierwszego dnia miesiąca następują-
cego po dniu wejścia w życie niniejszej uchwały.

 Leszek Dorosz
Burmistrz Międzyzdrojów

OPŁATA ZA ODPADY – INDYWIDUALNE NUMERY KONT
Informacje o numerze konta, na który od lipca należy wnosić opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi będą przesyła-
ne do Państwa po wprowadzeniu danych do systemu komputerowego. Wysyłkę informacji ze wskazaniem numeru konta i kwoty 
miesięcznej opłaty zaokrąglonej do pełnych złotych rozpoczniemy z końcem czerwca br. 
Każda nieruchomość będzie miała wyznaczony indywidualny numer konta bankowego do wpłat. 
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OŚWIATA

Program, jaki zapewniliśmy 23 osobowej gru-
pie przybyłej z odległej o 1700km miejscowości, 
był bardzo urozmaicony. Cała społeczność  naszej 
szkoły była zaangażowana w otoczenie opieką  
gości,  a serbscy uczniowie czuli się znakomicie 
włączając się  we wszystkie zaplanowane działania. 
W szkole odbył się festyn sportowy z trzynastoma 
konkurencjami, w których część notowanych 
miejsc  zajęli uczniowie i nauczyciele z Ivanjici. 
Serbscy goście brali udział w zajęciach lekcyjnych 
z języka polskiego i matematyki, bawili się na 
szkolnej dyskotece, oglądali występ Freestyle 
grupy Nie-Fatalni w MDK, byli na basenie, zwiedzili 
gabinet figur woskowych, planetarium, Latarnię 
Morską, Muzeum Rybołówstwa Morskiego w 
Świnoujściu, Pokazowy Rezerwat Żubrów, zwiedzili 
również Wioskę Wikingów w Wolinie i uczestniczyli 
w lekcji golfa na Polu Golfowym w Kołczewie, a 
przede wszystkim zachwycali się pięknymi Mię-
dzyzdrojami, cudowną plażą, a nawet kąpali się 

w chłodnym Bałtyku. 
Dla piętnastu gimna-
zjalistów z górzystej 
Serbii pobyt w naszym 
mieście był wspaniałym 
przeżyciem. Radość z 
nowych przyjaźni, go-
ścinność, otwartość i 
serdeczność  wszystkich, którzy zadbali o wspania-
łą atmosferę, na długo pozostanie w ich pamięci.

Pobyt naszych gości możliwy był dzięki po-
mocy Rady Rodziców Gimnazjum nr 1, instytucji 
i osób prywatnych, wśród których są hotele: Ve-
stina, Bielik, Wolin, Bank Spółdzielczy, Kwiaciarnia 
Tulipan, Woliński Park Narodowy, Hurtownia Mię-
dzyzdroje Krzysztof Solecki, sklep „Pod Filarami” 
Katarzyna Mariańska,  Pizzeria Desperados Andrzej 
Dobrowolski, Amber Baltic Golf Club, Planetarium,  
Gabinet Figur Woskowych Katarzyna Gołos,  FHU 
Autokom Marian Buśko, Sklep Warzywno –Owo-

Finalistki gimnazjalnych konkursów przedmio-
towych w roku szkolnym 2012/2013, uczennice 

klas trzecich Gimnazjum nr 1 im. Jana Pawła II   Na 
zdjęciu od lewej Magdalena Stańkowska - finalistka 
konkursu przedmiotowego z historii i wiedzy o 
społeczeństwie ( nauczyciel - p. Dorota Sielewicz), 
Karolina Kosmalska - finalistka konkursu z języka 
angielskiego i p. Beata Kowalska nauczycielka 
języka angielskiego.

Tamara Starachowska

Już po raz siódmy na terenie Przedszkola Miej-
skiego Nr 1 „Morskie Skarby” odbył się  PIKNIK 
RODZINNY.

Tematem przewodnim tegorocznego spotka-
nia było  „bezpieczeństwo przedszkolaka”, dlatego 
też przez cały czas przypominany był najważniej-

W sobotę 01 czerwca z okazji Dnia Dziecka już 
od godz. 11 w amfiteatrze w Międzyzdrojach 
oraz na skwerze rekreacyjnym przy Alei Gwiazd 
słychać było gwar i śmiech dzieci. Organizowana 
impreza plenerowa zgromadziła tłumy rodzin z 
dziećmi. Organizatorzy – grupa młodych lokalnych  
przedsiębiorców z gminy Międzyzdroje  przygoto-
wała wiele ciekawych atrakcji. Dzieciom malowano 
twarze, można było pobawić się klockami lego, 
brać udział w licznie organizowanych konkursach 
z nagrodami i zabawach z klaunami, strzelać z 
łuku, jak również obejrzeć i zatrąbić w wielkiej 
ciężarówce. Na małych gości przez cały czas 
trwania imprezy czekały smakołyki: wata cukro-
wa, gotowana kukurydza, frytki, ciepłe pączuszki 
oraz swojska grochówka. Licznie uczestniczący 
w imprezie wolontariusze wspierali swoją pracą 
organizacyjnie imprezę. Od strony technicznej nad 
całością  czuwał zgrany zespół pracowników MDK 

Goście z Serbii
W dniach 5-10 czerwca gośćmi międzyzdrojskiego gimnazjum byli 
uczniowie i nauczyciele z gimnazjum w Ivanjici (Serbia). Pobyt naszych 
gości był szczególnym wydarzeniem w życiu szkoły, przede wszystkim  
w związku z podpisaniem, w ostatnim dniu pobytu, umowy o współpracy 
między szkołami. 

cowy Hanna Ratajczak, Sklep Indyjski  Barbara 
Mąkiewicz, Marzanna Wójcik, Adrian Drulis,  Teresa 
Purgal, Maciej Pietrasik, Jerzy Łapiński, Grażyna 
Kastrau.

Tamara Strachowska

z dyrekcją na czele. Wsparcia finansowego udzieliła 
Lokalna Grupa Rybacka „Zalew Szczeciński”, dzięki 
której możliwe było zamontowanie drugiej sceny 
przy Alei Gwiazd i przeprowadzenie przez Referat 
Promocji i Współpracy z Zagranicą  licznych kon-
kursów edukacyjnych  z nagrodami. 

W organizowanym konkursie plastycznym p.t. 
„Mój najlepszy Dzień Dziecka” udział wzięło 224 
uczestników.  Dzieci wykazały się ogromną wy-
obraźnią i pomysłowością. Wśród nagrodzonych 
prac znalazły się: 

Kategoria do lat 5 
– Hania Wołkow Międzyzdroje – I miejsce 
Osoby wyróżnione:  Ola Zegar, Ola Bukowska, 

Michał Dyczko, Nikola Widomska
Kategoria 6 – 12 lat
 - Martyna Frąckowiak – I miejsce
Osoby wyróżnione: Andżelika Piorun, Oktawia 

Waleriańczuk (Wałbrzych), Kevin Trautt

O godz. 18 wypuszczono w niebo 1500 balo-
ników marzeń. Marzenia przez cały czas trwania 
imprezy dzieci wypisywały na karteczkach. Mamy 
nadzieję, że nasza impreza przyczyni się do ich 
spełnienia. 

Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy 
czynnie przyczynili się do organizacji imprezy. 
Sponsorom, bez których nie byłoby nagród i wszel-
kich atrakcji, wolontariuszom, którzy poświęcili 
swój prywatny czas i energię, jednostkom organi-
zacyjnym gminy, w tym pracownikom Międzyna-
rodowego Domu Kultury oraz Zakładu Ochrony 
Środowiska, lecz przede wszystkim lokalnym 
przedsiębiorcom, którzy  swoją inicjatywą zarazili 
wszystkich dookoła i spowodowali, iż „Najlepszy 
Dzień Dziecka” stał się najlepszą imprezą dla dzieci 
na Wyspach!

Anetta Czyżak
Referat Promocji i Współpracy z Zagranicą       

      

„NAJLEPSZY DZIEŃ DZIECKA NA WYSPACH Z LGR ZALEW SZCZECIŃSKI ” 

PIKNIK W PRZEDSZKOLU
szy numer telefonu, który trzeba znać – 112. Dzieci 
o nim mówią: „jeden… jeden… dwa”.

O tym, jak zachować się w różnych niebez-
piecznych sytuacjach, przedszkolaki dowiadują 
się podczas codziennych zajęć i zabaw. Na pikniku 
policjant i strażak przypominali o prawidłowych 
zachowaniach.

W tym roku, już po raz trzeci, wręczono statuet-
ki „przyjaciel przedszkola”. Otrzymali je p. Jadwiga 
Bober Dyrektor Międzynarodowego Domu Kultury 
wraz z pracownikami oraz p. Leszek Dorosz Bur-
mistrz Międzyzdrojów.

Nad organizacją całości pracowała Rada Rodzi-
ców przy Przedszkolu Miejskim w Międzyzdrojach 
wspierana przez liczną rzeszę sponsorów, wolon-
tariuszy i przyjaciół przedszkola.

Więcej zdjęć i informacji na stronie internetowej 
przedszkola www.morskieskarby.szkolnastrona.pl

Elwira Korcz
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SPORT

MISTRZOSTWA 
O PUCHAR 
BURMISTRZA WOLINA 
8 czerwca br.  w sali sportowej Szkoły Podstawowej 
w Wolinie odbyły się Mistrzostwa Województwa 
Zachodniopomorskiego o Puchar Burmistrza 
Wolina w Karate Kyokushin.   Uroczystego otwar-
cia Mistrzostw, a następnie dekoracji finalistów 
dokonał Burmistrz Wolina Eugeniusz JASIEWICZ. 

Do rywalizacji w turnieju stanęli zawodnicy z 
całego województwa zachodniopomorskiego Polskiej 
Federacji Kyokushin Karate. Młodzi adepci karate Ky-
okushin zaprezentowali swoje umiejętności w konku-
rencjach: kata, grappling i kumite. Rywalizacja między 
zawodnikami  była zacięta, a publiczność ochoczo 
dopingowała wszystkich uczestników turnieju.

Zawodnicy godnie reprezentowali swoje kluby i 
pokazali ogromnego ducha walki, doskonale pamię-
tając, że „Karate jest sztuką i filozofią walki.” 

Międzyzdrojski Klub Sportowy Bushido reprezen-
towali nw. zawodnicy zdobywając miejsca medalowe:

Oliwer RUDNICKI – II miejsce w kumite chłopców 
9 lat w kategorii OPEN, I miejsce w kata chłopców 
9 lat i III miejsce w grappling chłopców 9-10 lat w 
kategorii do 28 kg.

Janusz PERUCKI – II miejsce w kumite chłopców 10 
lat w kategorii OPEN i II miejsce w grappling chłopców 
9-10 lat w kategorii powyżej 35 kg.

Kacper TROJAN – II miejsce w kumite juniorów 
11-12 lat w kategorii powyżej 37 kg i III miejsce w kata 
juniorów 11-12 lat.

Adrian BRESLER – II miejsce w kumite juniorów 
13 lat w kategorii OPEN i III miejsce w kata juniorów 
13-14 lat.

Dariusz GWÓŹDŹ – III miejsce w kata juniorów 
16 lat. 

Kacper DOMITRZ – II miejsce w grappling chłop-
ców 11 lat w kategorii OPEN.

Zawodnicy naszego Klubu nie tylko startują w za-
wodach, ale także sędziują zawody: Dominik SAWICKI, 
Marcin LEMANCZYK i Franciszek SKLENARZ. 

Andrzej SAWICKI 

W najstarszej kategorii wiekowej nasz klub może 
pochwalić się następującymi osiągnięciami:

- Największym sukcesem było zdobycie III miej-
sca w Polsce w I Lidze Kobiet tenisa stołowego oraz 
gra w barażach o wejście do Ekstraklasy z zespołem 
z Krakowa.

- Ogromnym osiągnięciem było zdobycie przez 
Annę Zielińską srebrnego medalu w grze podwójnej 
podczas Indywidualnych Mistrzostw Polski Młodzie-
żowców rozegranych w Częstochowie.

- V miejsce Marty Smętek w grze podwójnej 
podczas Indywidualnych Mistrzostw Polski Seniorek 
rozegranych w Ostródzie.

- V miejsce Anny Zielińskiej w singlu podczas 
Indywidualnych Mistrzostw Polski Młodzieżowców.

- Jedną z najmilszych niespodzianek był złoty 
medal w singlu Adriany Kołaszewskiej podczas 
Indywidualnych Mistrzostw Województwa Seniorek 
(warto dodać, że Adrianie udał się ten sukces w ka-
tegorii juniorek).

- Mistrzostwo Województwa w kategorii Seniorek 
w grze podwójnej kobiet wywalczone przez Sylwię 
Wandachowicz oraz Sylwię Składanek.

- Mistrzostwo Województwa Seniorów w grze 
podwójnej mężczyzn zdobyte przez Jacka Wanda-
chowicza oraz Zdzisława Witkowskiego.

- Mistrzostwo Województwa Seniorów w grze 
pojedynczej wywalczone przez Jacka Wandachowicza.

- Mistrzostwo Województwa Juniorek w grze 
pojedynczej zdobyte przez Adrianę Kołaszewską.

Prezes Uczniowskiego Klubu Sportowego Chrobry 
Międzyzdroje Waldemar Witkowski jest nie tylko 
intensywnym działaczem klubu oraz radnym Międzyz-
drojów. W wolnych chwilach poświęca się swojej pasji, 
którą jest gra w tenisa stołowego. Podczas ostatnich 
Mistrzostw Europy Weteranów rozegranych w dniach 
27.05 – 01.06.2013 r. w Bremie Pan Waldemar zajął 
indywidualnie 65. miejsce wśród łącznie startujących 
2863 zawodników. Natomiast w grze podwójnej 
wywalczył 35. miejsce. Warto dodać, że najstarszym 
uczestnikiem Mistrzostw był tenisista w wieku 92 lat.

Ponadto w dniach 15-16 czerwca b.r. w Szprota-
wie odbyły się XIV Mistrzostwa Polski Radnych oraz 
pracowników samorządowych, w których Waldemar 
Witkowski zajął znakomitą VI lokatę. 

Rafał Błocian
UKS Chrobry Międzyzdroje

W dniu 27 maja br. młodzi biegacze z sekcji lekko-
atletycznej UKS Chrobry Międzyzdroje uczestniczyli 
w biegach przełajowych podczas XIV „Olimpijskiej 
Sportowej Majówki” organizowanej przez LUKS 

Bałtyk Dziwnów. Dla dzieci w wieku od pierwszej do 
trzeciej klasy Szkoły Podstawowej przewidziane były 
biegi na dystansie 300m. Natomiast starsi w wieku od 
czwartej do szóstej klasy rywalizowali na dystansie 
1000m. Wszystkie trasy biegowe zostały wytyczone na 
terenie parku w Dziwnowie. Najlepiej zaprezentował 
się Marcel Paluch, który w kategorii klas drugich zajął 
trzecie miejsce na dystansie 300m. Równie dobrze 
wystartował Dominik Kujda, który w kategorii klas 
piątych zajął trzecie miejsce w biegu na 1000m. 
Pozostali zawodnicy reprezentujący UKS Chrobry Mię-
dzyzdroje zajęli lokaty w pierwszej dziesiątce, a byli to: 
Krystian Łata, Alesja Litwin, Milena Jabłońska, Miłosz 
Kuryłowicz, Bogusz Mackiewicz, Mateusz Szymczak, 
Szymon Wydrzyński, Grześ Rówczyński, Dawid Stasiak 
oraz Roksana Stasiak. 

tekst i fot. Rafał Błocian
UKS Chrobry Międzyzdroje

W dniach 14 – 16 czerwca w Inowrocławiu odbyło 
się zgrupowanie kadry juniorów Polskiej Federa-
cji Kyokushin Karate. Po raz pierwszy w historii 
Międzyzdrojskiego Klubu Sportowego Bushido w 
zgrupowaniu brał udział zawodnik naszego klubu 
Dominik SAWICKI wraz z instruktorem Dariuszem 
BIELSKIM.

Celem zgrupowania było poprawienie ogólnej 
sprawności fizycznej, doskonalenie  metod i zasad 

Chrobry podsumował sezon
W dniu rozegrania ostatnich oficjalnych zawodów tenisowych w tym sezonie Prezes Uczniowskiego 
Klubu Sportowego Chrobry Międzyzdroje oraz sportowcy dokonali podsumowania wyników sporto-
wych osiągniętych przez zawodników klubu. Niewątpliwie sezon 2012/2013 po względem sportowym 
był historyczny. Zaangażowanie oraz determinacja czołowych zawodników Chrobrego sprawiły, że nasi 
tenisiści na arenie ogólnopolskiej zdobywali czołowe lokaty w kategoriach od seniora aż do żaków. 

Oprócz medali wywalczonych przez tenisistów w 
najstarszych kategoriach wiekowych, nasz klub może 
poszczycić się osiągnięciami najmłodszych. Trenerami 
młodych zawodniczek i zawodników jest Sylwia oraz 
Jacek Wandachowiczowie. Oto największe sukcesy 
przyszłych gwiazd UKS Chrobry Międzyzdroje:

- Coraz jaśniej zaczyna błyszczeć talent Agata 
Konickiej, która zdobyła Mistrzostwo Województwa 
w kategorii Żaczek w grze pojedynczej, sprawiając 
tym miłą niespodziankę swoim trenerom. 

- Wicemistrzostwo Województwa Kadetek w grze 
pojedynczej zdobyte przez Paulinę Komisarską.

- Wicemistrzostwo Województwa w kategorii 
Młodziczek w grze pojedynczej wywalczone przez 
Weronikę Zygan.

- Mistrzostwo Województwa drużynowe w kate-
gorii Młodziczek zdobyte przez Weronikę Zygan oraz 
Agatę Konicką.

- VII miejsce Weroniki Zygan oraz Agaty Konic-
kiej podczas Drużynowych Mistrzostw Polski Szkół 
Podstawowych.

Prezes Klubu wraz Zarządem pragnie podzięko-
wać Burmistrzowi Międzyzdrojów Leszkowi Doroszo-
wi oraz Radzie Miejskiej w Międzyzdrojach za wsparcie 
rozwoju tenisa stołowego w naszym klubie. Ponadto 
osobne podziękowania należą się Iwonie Banacho-
wicz, Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 1 za pomoc 
w funkcjonowaniu klubu. Serdeczne podziękowania 
za wsparcie Chrobrego należą się Jerzemu Chabince 
Prezesowi SPA Bagiński&Chabinka, Jerzemu Nowa-
kowi właścicielowi Caffe Pizza Virgo, Dyrekcji Hotelu 
Golden Tulip, Dyrekcji Hotelu Wolin oraz wszystkim 
tym, którzy wspierają działania naszego klubu i przy-
czynili się do wielu sukcesów.

Waldemar Witkowski 
Prezes UKS Chrobry Międzyzdroje

Prezes godnie reprezentuje klub i gminê

Zgrupowanie Kadry Juniorów Polskiej Federacji Kyokushin Karate
techniki walki (Jiyu kumite czyli wolna walka) 
ćwiczeń na tarczach z partnerem. W karate Kyoku-
shin wszystkie elementy treningu, począwszy od 
kichon-geiko poprzez ido-geiko i kata, ćwiczenia 
z partnerem i z użyciem sprzętu, mają na celu 
przygotowanie zawodnika do realnej walki. 

Treningi prowadzone były przez trenera ka-
dry Sensei Artura WILENTO i Shihan Bogusława 
JEREMICZA.                                        Andrzej Sawicki

Młodzi biegacze 
na XIV „Olimpijskiej Sportowej Majówce” w Dziwnowie
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SPORT

Do zawodów przystąpiło 14 zespołów: Junior I 
Różanki, Junior II Różanki, Bałtyk I Koszalin, Bałtyk II 
Koszalin, Kotwica Kołobrzeg, Łucznik Strzelce Kraj., 
Ina Ińsko, Czwórka Kostrzyn n/odrą, Sokół Pyrzyce, 
Chemik Bydgoszcz, Arkonia Sczecin, Promień Żary, 
Akademia Piłkarska Szczecinek. Drużyny zostały 
podzielone na dwie grupy.

Był to pierwszy turniej naszych adeptów piłki 
nożnej i na „dzień dobry” tak arcytrudny. Drużyna 
rozegrała spotkania z Junior II Różanki, Sokół Pyrzy-
ce, Promień Żary, Akademia Piłkarska Szczecinek, 
Chemik Bydgoszcz, w których super się bawili 
aplikując parę bramek przeciwnikom.

Skład zespołu Fali: Bachryj Marcel, Deja Olgierd, 
Napierała Marcel, Nowicki Patryk, Piorun Bartosz, 
Skierski Oskar, Sutyła Sebastian, Pawlak Dawid, 
Czechowski Michał, Znajdek Paweł, Zieliński 
Marcel.

W turnieju adepci piłki nożnej rozgrywali spo-
tkania zespołami nie licząc punktów, wynik był 
nie ważny, liczyły się bramki, a w szczególności 
dobra zabawa i uśmiech na twarzy uczestników 
turnieju. Nie tworzono tabel ponieważ zwyciężyły 
wszystkie drużyny biorące udział w turnieju, każdy 
z uczestników dostał pamiątkowy złoty medal, 
każda drużyna puchar i dyplom. Dzieci z turnie-
ju wyjechały bardzo szczęśliwe i zadowolone.
Kończąc, chcielibyśmy podziękować wszystkim za 
wspólną zabawę w tak pięknym dniu jakim był 26 
maja 2013 „Dzień Mamy”.

 „Z podwórka na stadion o puchar Tymbarku”
9.05.2013r. na obiektach Orlik 2012 w Kamieniu 

Pomorskim został przeprowadzony turniej po-
wiatowy w ramach Ogólnopolskiego XIII Turnieju 
„Z podwórka na stadion o puchar Tymbarku”.

W turnieju udział brało 6 drużyn w tym nasze 
dwie, drużyny rywalizowały o awans do turnieju na 
szczeblu wojewódzkim. Mecze rozegrane zostały 
w dwóch grupach 2 x 7 minut. Zwycięzcami zostali 
zawodnicy Fali I Międzyzdroje reprezentując SP nr 
1 w Międzyzdrojach, natomiast drugi zespół Fali 
zdobył trzecie miejsce także reprezentując SP nr 
1 w Międzyzdrojach.

Skład zwycięskiej drużyny prowadzonej przez 
Dariusza Cadera: Ogiński Seweryn, Grzywaczewski 
Jan, Osowicki Mikołaj, Klein Kewin, Poskart Aleks, 
Perucki Janusz, Michalski Oliwier, Skierski Kacper, 
Oskar Wydrzyński, Sowa Dawid, Lisiecki Dariusz.

Skład brązowej drużyny prowadzonej przez 
Jana Rączewskiego: Karpowicz Ignacy, Oswald 
Szymon, Puszczyk Dawid, Januszewski Wojciech, 
Budysz Krystian, Rówczyński Grzegorz, Jendrysiak 
Piotr, Meller Paweł, Gromadzki Tomasz, Siemak 
Kacper, Lizak Jakub.

Młodzi piłkarze w Ogólnopolskim Turniej Piłki Nożnej Przedszkolaków
W dniu 26 maja br. na stadionie sportowym w Różankach miał odbyć się Ogólnopolski Turniej Piłki Nożnej Przedszkolaków rocznika 2006 i młodsi, 
jednak ze względu na złe warunki atmosferyczne turniej został przeniesiony na halę SP nr 20 w Gorzowie Wlkp. W całym turnieju udział wzięło 14 
zespołów, które otrzymały dyplomy, puchary, a każdy zawodnik duży złoty medal. 

Klasyfikacja:
1. Szkoła Podstawowa Nr 1 w Międzyzdrojach - Fala I
2. Szkoła Podstawowa nr 2 w Kamieniu Pomorskim 
- Gryf I
3. Szkoła Podstawowa Nr 1 w Międzyzdrojach - Fala II
4. Szkoła Podstawowa nr 1 w Kamieniu Pomorskim - 
Gryf II
5. Szkoła Podstawowa w Golczewie - Iskra
6. Szkoła Podstawowa w Świerznie - Korona

Wielkie Gratulacje dla obu naszych zespo-
łów i powodzenia w Wielkim Finale 20 czerwca 
w Szczecinku. Ponadto w okresie maj-czer-
wiec drużyny Fali Międzyzdroje występowały 
w turniejach, w których nabierały doświadczenia, 
a przede wszystkim czerpały radość z gry w piłkę 
nożną. Rocznik 2003 grał 10 i 30 maja rywalizując 
w Rewalu i w Kamieniu Pomorski w turniejach 
z ramienia ZZPN w Szczecinie, 8 czerwca w Stucho-
wie o Puchar Prezesa Klubu Korona, a 10 czerwca 
w Międzyzdrojach o Puchar Prezesa ZZPN. Rocznik 
2002 natomiast dzielnie walczył 9 czerwca w Ińsku 
„Daltons Cup 2013”, a w tym dniu zawodnicy z rocz-
nika 2004 rywalizował w Golczewie „Golczewita”.
Przed naszymi drużynami jeszcze wiele emocji, 
zawodnicy z grupy „Orlik” będą walczyć 20 czerwca 
w Szczecinku, 23 czerwca zawodnicy z grupy „Żaki-
2005” jadą do Stargardu Szczecińskiego, natomiast 
30 czerwca w Różankach (Gorzów Wielkopolski) 
„Powitają Wakacje” nasi chłopcy z rocznika 2004. 
Trzymajmy za nich kciuki i życzmy powodzenia.

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

Jan Rączewski
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MARKEL TEAM
DRUŻYNA A
SP „LEŚNIK -...
KLIF
PRZYTÓR TEAM
UKS ORLIKI WAPNICA
RED DEVILS KINO EVA
MOKORZYCA WIELKA

22 kwietnia 2013 roku na orliku obok hali spor-
towej w Międzyzdrojach rozpoczęła się II Edycja 
rundy wiosennej Międzyzdrojskiej Amatorskiej 
Ligi Szóstek - Orlik 2013. Organizatorem ligi jest 
Szkoła Podstawowa nr 1 w Międzyzdrojach. Do 
rywalizacji zgłosiło się 8 drużyn (ponad 100 zawod-
ników), które przez ponad dwa  miesiące walczyły 
o tytuł mistrzowski rundy wiosennej (SP „LEŚNIK 
- OLDBOY” , DRUŻYNA „A”, MARKEL Team, KLIF 
Międzyzdroje, PRZYTÓR Team, RED DEVILS - KINO 
EVA, MOKRZYCA WIELKA, ORLIKI Wapnica), mecze 
rozgrywane były systemem „każdy z każdym” 2x20 
min. Do ostatniej kolejki nie wiadomo było, która 
z drużyn zdobędzie I miejsce na półmetku ligi. Po 
ostatniej kolejce okazało się, że zwycięzcami rundy 
wiosennej w II Edycji Międzyzdrojskiej Amator-
skiej Ligi Szóstek Orlika została drużyna „MARKEL 
TEAM”, która grała w składzie: Chabowski Marek 
(c), Tarka Marcin, Tarka Jakub, Konopacki Tadeusz, 
Gałwiaczek Szymon, Piorun Krzysztof, Judkiewicz 
Dawid, Śpiewak Tomasz, Lewandowski Oskar, Zdyb 
Daniel, Jędrzejczak Daniel. Natomiast po rundzie 
wiosennej najlepszym strzelcem jest Jarosław 
Żołna (Klif Międzyzdroje) z 20 bramkami.

Jak do tej pory udało się ustrzelić 282 bramki! 
Najwięcej ze wszystkich strzeliła drużyna Markel 
Team i Drużyna „A” - 49. Najmniej bramkostrzelnym 
zespołem okazała się drużyna „Mokrzycy Wielkiej” 
- 18 bramek. Najlepszą obroną, czy też najlepszym 

Liga szóstek zakoñczy³a rywalizacjê 

Markel Team liderem po pierwszej rundzie!

bramkarzem - Danielem Jędrzejczakiem, pochwa-
lić się może  „Markel Team -21 straconych bramek. 

W statystykach indywidualnych nieco mniej 
ciaśniej, jednak bój o najlepszego strzelca będzie 
toczył się do końca. 20 strzelonych bramek, czyli 
54, % strzelonych bramek dla drużyny!!, zdobył 
Jarosław Żołna z drużyny „KLIF”. Na drugim miejscu, 
z dorobkiem 14 goli (28,57 % strzelonych bramek 
w skali drużyny) uplasował się Michał Waszczyk, na 
co dzień występujący w „Drużynie A „. 

Liga nabrała rozpędu, choć na początku wy-
dawałoby się, że gra z jednym sędzią jest złym 
pomysłem. Wszystkie drużyny grają fair-play, choć 
od czasu do czasu nie brakuje „ciężkich” fauli.

Przypominamy również, że wszystkie wyniki 
MALS śledzić możemy  na stronie internetowej 
www.orlikmje.ligspace.pl. Przed nami jeszcze  run-
da rewanżowa, zakończenie planowane jest więc 
na koniec października. Serdecznie wszystkich 
sympatyków piłki nożnej zapraszamy do uczest-
nictwa podczas MALS 2012.

Po zakończonej rywalizacji w Lidze MALS 
- ORLIK 2013, drużyny 15 czerwca 2013 roku 
spotkały się aby rozegrać turniej o SUPERPU-
CHAR CUP 2013. W którym było wiele emocji 
i wrażeń związanych z piłką nożną. Zgłosiło swój 
udział pięć zespołów, grając systemem „każdy 
z każdym” 2x18 minut. Kibice nie mogli się nudzić, 
w szczególności kiedy na murawie występowały 
dwie niesamowite drużyny Drużyna „A” z „SP 
Leśnik-Oldboy”. W tym spotkaniu mogliśmy zoba-
czyć wszystko, piękne akcje, parady bramkarskie, 
a przede wszystkim piękne bramki. Obie drużyny 
walczyły o pierwszy historyczny Superpuchar, 
a najlepszą drużyną w tym dniu okazała się Druży-
na „A” wygrywając w spotkaniu o pierwsze miejsce 
4-3. SUPERPUCHAR dla Drużyny „A”, która wystę-
powała w składzie: Laskowski Michał, Jankowski 
Karol, Bursa Piotr, Paszek Ernest, Janik Tomasz, 
Waszczyk Michał.

Tabela Końcowa:
1. Drużyna „A”
2. SP Leśnik-Oldboy
3. Markel Team
4. Klif Międzyzdroje
5. Red Devils Kino Eva
Dziękujemy wszystkim zespołom za udział  

i sportową rywalizację, a zwycięzcom gratulujemy 
i życzymy dalszych sukcesów.

Jan Rączewski
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BĘDZIE ŁATWIEJ, 
CZYŚCIEJ, 
ZDROWIEJ
Nadszedł czas zmian. Od 1 lipca 2013 roku 
musimy inaczej podejść do produkowa-
nych w gospodarstwach domowych od-
padów. Zagadnienie to dotyczy również 
powstających w przydomowych ogrodach 
odpadów organicznych – skoszonej trawy, 
zgrabionych liści, przyciętych gałęzi czy 
wyrwanych chwastów.

Dla większości właścicieli ogrodów te odpady 
to nie problem, ale źródło własnego, bezcennego 
nawozu ekologicznego – kompostu. Są jednak 
ogrody, w których nie ma kompostownika i wtedy 
zdarza się, że właściciel wybiera najgorsze rozwią-
zanie – palenie.

Spalanie odpadów roślinnych ma same wady:
 - bezpowrotnie tracimy szansę na wyproduko-

wanie wartościowego nawozu, 
- niszczymy pożyteczne owady, które z roślin 

wrzuconych na kompost mogą wrócić do ogrodu, 
a wrzucone do ognia są bez szans na przeżycie, 

- dym negatywnie wpływa na owady zapylają-
ce, zatruwa je i dezorientuje,

- podczas palenia trawy, liści powstają silnie 
rakotwórcze węglowodory aromatyczne, oraz tle-
nek węgla  i tlenki azotu (podrażniają i uszkadzają 
płuca). Dorzucenie do ogniska odpadów z tworzyw 
sztucznych powoduje wydzielanie do atmosfery 
bardzo trujących dioksyn,

- dym powstający podczas spalania odpadów 
roślinnych, zwłaszcza wilgotnych, jest bardzo draż-
niący i przez to wysoce uciążliwy dla otoczenia,

- cząsteczki dymu powstającego przy spalaniu 
trawy, liści działają alergizująco, co jest szczególnie 
niebezpieczne dla alergików, astmatyków, ludzi 
starszych i małych dzieci.

Zmiany, jakie niosą za sobą nowe zasady 
gospodarowania odpadami komunalnymi po-
zwolą rozwiązać ten problem. Od 1 lipca 2013 
roku właściciele nieruchomości, którzy nie 
zdecydują się na założenie kompostownika w 
swoim ogrodzie, mogą pozbywać się roślinnych 
odpadów wrzucając je do brązowych wor-
ków przeznaczonych na bioodpady. Zgodnie 
z Uchwałą Rady Miejskiej z dn. 25 kwietnia 2013 
roku ilość tego typu odpadów nie jest limitowana. 
Warto skorzystać z szansy, jaką daje sortowanie 
śmieci i resztki roślinne wyrzucać jako bioodpady, 
zamiast narażać się na mandat za ich nielegalne 
spalanie. 

Zanim zaczniecie palić odpady na swojej 
posesji, zastanówcie się, czy warto truć siebie, 
swoją rodzinę i nasze otoczenie. Oczywiście 
najlepiej zmienić podejście do kompostowania 
i zamiast worków ze śmieciami albo trującego 
dymu produkować wspaniały, zdrowy nawóz dla 
swojego ogrodu.

 Barbara Wardziukiewicz
Rada Sołecka Wapnicy

1.  Nieruchomość zabudowaną  położoną w Wapnicy  
 przy ul. Turkusowej , stanowiącą działkę  nr 139/2  
 o powierzchni 356m² , 
2.  Nieruchomość niezabudowaną położoną 
 w Międzyzdrojach  przy ul. Gryfa Pomorskiego, 
 stanowiącą  działkę nr 106 o powierzchni  16 m², 
3.  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,  
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, stanowiącą 
 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 37.738m2,
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.

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

Edyta Konarzewska

Burmistrz informuje i przeprasza
Burmistrz Międzyzdrojów informuje mieszkańców  i gości wypoczywających w naszym mieście, że 
z dniem 01.07.2013 r. ukończone zostaną roboty ziemne i sieciowe oraz ułożona zostanie warstwa 
wiążąca z mas bitumicznych w pasie jezdnym ulicy Polnej.

Odcinek od skrzyżowania z ulicami Orlą i  Aleją Róż do skrzyżowania z ul. Wodziczki  będzie 
przejezdny i udostępniony zostanie dla ruchu kołowego i pieszych.

W trakcie sezonu letniego kontynuowane będą roboty drogowe związane z urządzeniem 
chodników, ścieżki rowerowej i zjazdów na posesje.

Po okresie sezonu letniego wznowione zostaną roboty sieciowe i drogowe przy budowie ronda 
w obrębie skrzyżowania ulic Gryfa Pomorskiego, Dąbrówki i Orlej.

Za utrudnienia związane z realizacją budowy Burmistrz Międzyzdrojów uprzejmie przeprasza 
wszystkich uczestników ruchu drogowego.

Leszek Dorosz  
Burmistrz Międzyzdrojów

Nieruchomości gminne przeznaczone do sprzedaży
   

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

PROPONUJEMY DO SPRZEDAŻY:

SPORT  DLA KIBICÓW PIŁKI NOŻNEJ


