
EGZEMPLARZ BEZPŁATNYNR   1  -   LUTY 2009 R.NR 9 (55) wrzesień 2013 r.

We wtorek 17 września br. w porcie jachtowym w Wapnicy odbył 
się festyn żeglarski, podczas którego oficjalnie dokonano otwarcia 
mariny. Oficjalnego otwarcia dokonał Burmistrz Międzyzdrojów  
Leszek Dorosz przypie czętowując  funkcjonowanie portu jachtowe-
go w Gminie Międzyzdroje wystrzałem z salwy armatniej.

MARINA W WAPNICY OFICJALNIE OTWARTA!
Imprezę zorganizowała Fundacja „Czas Dialogu” przy współpracy 

z Urzędem Miejskim w Międzyzdrojach. Otwarcie mariny poprzedziły 
amatorskie regaty załóg kobiecych z Wolina do Wapnicy. W regatach 
udział wzięły znane żeglarki i uczestniczki organizowanego przez 
fundację  Kongresu Kobiet p.n. „Nawigracje”.               Więcej na str. 3
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aktualności

Przebudowa 
Polnej – II etap
Burmistrz Międzyzdrojów informuje mieszkańców 
Międzyzdrojów, że roboty drogowe przy   „Prze-
budowie drogi gminnej ulicy Polnej w Międzyz-
drojach – Etap II”, wykonywane przez konsorcjum 
firm ELBUD S.C. i ELJOT ze Szczecina na podstawie 
Umowy Nr ZP 272/4/2013 z dnia 13.03.2013 r., 
realizowane są zgodnie z zatwierdzonym harmo-
nogramem robót.

Po zakończeniu letniego sezonu wypoczynko-
wego przystąpiono do budowy newralgicznego 
„ronda” w obrębie skrzyżowania ulic Gryfa Pomor-
skiego, Dąbrówki, Orlej , Alei Róż i Polnej.

W związku z powyższym na okres budowy 
wprowadzona została tymczasowa zmiana or-
ganizacji ruchu i oznakowania pionowego ulic 
poprzez wprowadzenie ruchu dwukierunkowego 
na jednokierunkowych odcinkach ulic Dąbrówki  
i Gryfa Pomorskiego.

Za utrudnienia spowodowane koniecznością 
wykonania przedmiotowego „ronda”, robót ziem-
nych, sieciowych i przyłączy urządzeń infrastruk-
tury technicznej, urządzenia jezdni i chodników 
Burmistrz Międzyzdrojów i wykonawca robót 
uprzejmie przepraszają mieszkańców miasta i gości.

Roboty w pełnym zakresie opracowania projek-
towego i pozwolenia na budowę,  zakończone zo-
staną w terminie umownym do dnia 15.10.2013 r.

Leszek Dorosz 
Burmistrz Międzyzdrojów

W dniach 15-17 września br. w Międzyzdrojach 
odbywały się warsztaty dziennikarskie orga-
nizowane przez Zarząd Stowarzyszenia Prasy 
Lokalnej z siedzibą w Poznaniu. Uczestnikami 
corocznie organizowanych spotkań są dzienni-

Dziennikarze W MiĘDzYzDrOJaCH

Jacek Janiak dyrektor Domu Kultury ,,Słowia-
nin” zwrócił się do burmistrza Międzyzdrojów z 
prośbą o  pomoc w  organizacji przyjazdu dzieci 
nad morze, które jest dla nich wielką atrakcją.

Dzieci wraz z nauczycielami przybyły do Mię-
dzyzdrojów 20 września. Swój pobyt rozpoczęły od 
zwiedzania Muzeum Wolińskiego Parku Narodo-
wego. Kolejnym punktem pobytu było zwiedzanie 
Gabinetu Figur Woskowych.

Po południu dzieci zwiedziły Międzyzdroje 
kolejką Cyrus Tours, następnie udały się na obiad. 
Wizytę w Międzyzdrojach  zakończył słodki po-
częstunek w restauracji. Dzieci i ich nauczyciele 
otrzymali  prezenty – gadżety, koszulki, pamiątko-
we kubki ze swoimi zdjęciami, słodycze. Dyrektor 
Biblioteki Publicznej w Międzyzdrojach przekazała 
dla szkoły w Skajsterach książki. 

Szkoła w Skajsterach to maleńka szkoła, w któ-
rej po polsku uczy się kilkanaścioro dzieci w wieku 
9 – 12 lat. Ta szkoła to niewielki wiejski domek, 
bez bieżącej wody i toalet, z piecem kaflowym, 
maleńką klasą i korytarzem, który zastępuje salę 

gimnastyczną. To właśnie dla niej Dom Kultury 
,,Słowianin” oraz Gminazjum nr 10 ze Szczecina 
przekazał dary pozyskane w ramach akcji chary-
tatywnej ,,Pomóż polskiej szkole w Skajsterach”. 
Zaproszenie dzieci do Szczecina było kolejnym 
krokiem w tej akcji.  

Do wzbogacenia licznymi atrakcjami pobytu 
naszych litewskich gości w Międzyzdrojach przy-
czynili się:

Katarzyna Gołos ,,Gabinet Figur Woskowych”, 
państwo Nowakowie ,,Pizzeria Virgo”, Bogusław 
Mamiński Klub Biegacza ,,Sporting”, właściciel 
kolejki Cyrus Tours, Piotr Cyga, WPN, Katarzyna 
Wojciechowska z Informacji Turystycznej, Krzysz-
tof Andrearczyk, Wojciech Ryfczyński, Tyberiusz 
Jackiewicz, Bogusław Sutyła ,,Viking Tour”, Leszek 
Nyrkowski, SP 1.

Dzięki Państwa hojności i wielkim sercom dzieci 
z Litwy spędziły u nas niezapomniane chwile, ser-
decznie  dziękujemy za okazaną pomoc. 

Joanna Ścigała
Referat Promocji i Współpracy z Zagranicą  

Polskie dzieci z Litwy z wizytą
W dniach 16 - 25 września br. w naszym województwie przebywała delegacja polskich 
dzieci ze Szkoły Początkowej w Skajsterach koło Wilna. Dzieci przebywały w Polsce na 
zaproszenie Prezydenta Szczecina, Wojewody, Marszałka Województwa Zachodniopo-
morskiego oraz Domu kultury ,,Słowianin” w Szczecinie.

karze i redaktorzy gazet lokalnych i regionalnych, 
rzecznicy prasowi, właściciele i administratorzy 
portali internetowych. Tegoroczne spotka-
nie zostało zorganizowane przy współpracy  
z Wydziałem Prasy Przedstawicielstwa Komisji Eu-
ropejskiej w Warszawie. Seminarium poświęcone 
było tematyce unijnej, kwestiami związanymi z 
tegorocznym Rokiem Obywateli 2013. 

W dniu 16 września 2013 roku 30 uczest-
ników seminarium było gośćmi Burmistrza 
Międzyzdrojów Leszka Dorosza. Podczas spo-
tkania, które  odbyło się w sali konferencyj-
nej Urzędu Miejskiego w Międzyzdrojach, 

przedstawiono główne atrakcje i historię Gmi-
ny Międzyzdroje, zrealizowane i planowane  
w najbliższym czasie inwestycje. Burmistrz odpo-
wiadał na liczne pytania dziennikarzy.

Po spotkaniu w Urzędzie Miejskim dla dzienni-
karzy zorganizowano krótką wycieczkę po mieście. 

Joanna Ścigała
Referat Promocji i Współpracy 

z Zagranicą 

BEZPŁATNE 
SZCZEPIENIA 
PRZECIW GRYPIE

Burmistrz Międzyzdrojów oraz Rada  
Miejska w Międz yzdrojach zapra-
szają wszystkich mieszkańców Gmi-
n y  M i ę d z y z d r o j e ,  u r o d z o n y c h  
w roku 1953 i wcześniej, na bezpłatne 
szczepienia przeciw grypie. 
Poniżej podajemy adresy placówek wykonują-
cych bezpłatne szczepienia:

• Przychodnia przy ul. Kopernika Nr 4       
   tel. 91 32 80 179   

od poniedziałku do piątku w godzinach od 
8.00 do 18.00 preferowane godziny od 12.00 
do 16.00

• Przychodnia przy ul. Polnej Nr 57              
   tel. 91 32 82 605                                    

od poniedziałku do piątku (oprócz środy)  
w godzinach od 8.00 do 11.00 i od 16.00 do 
18.00

UWAGA!
Wymagane będzie okazanie dowodu  
osobistego.

Grażyna Dubako
Inspektor ds. Oświaty i Zdrowia
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WyDarZenia

Zwycięzcom w kategoriach: najlepsza załoga 
przy obsłudze żagli- jacht „Dziwna”,  w kategorii: 
fair play - jacht „Poranny szkwał”, w kategorii: pierw-
sze wpłynięcie do portu w Wapnicy - „Wieczorny 
szkwał” i  w kategorii: najmniejsza jednostka i 100 
procentach kobieca - jacht ze Świnoujścia „Żaczek” 
wręczono nagrody podczas oficjalnej części orga-
nizowanego festynu.  

Program muzyczno – rekreacyjny festynu 
poprowadziły znane żeglarki wraz z   Szymonem 
Kaczmarkiem znanym prezenterem radiowym 
i żeglarzem.   Przygotowano program p.t „Klub 
podróży Szymona Kaczmarka”, w którym żeglarki  
Mira Urbaniak i Monika Witkowska opowiadały 
ciekawostki o żeglowaniu. Opowieści okraszone 
były  muzyką szantową z  portów całego świata. 

Podczas festynu można było skosztować go-
rącej  grochówki oraz dań z grilla. Przygotowano 
również atrakcje dla najmłodszych. Konkursy  

i zabawy dla dzieci oraz malowa-
nie twarzy cieszyły się ogrom-
nym zainteresowaniem wśród 
najmłodszych uczestników or-
ganizowanej imprezy. W ramach 
promocji mariny w Wapnicy 
specjalnie dla dziennikarzy przy-
gotowano konferencję prasową 
na żaglówce. Dziennikarze mogli 
naocznie sprawdzić jak wygląda 
perspektywa mariny od strony 
Zalewu Szczecińskiego. 

Przy współudziale mieszkań-
ców Gminy Międzyzdroje została 
przygotowana wystawa p.t. „ Mi-
gawki z przeszłości portu jachtowego w Wapnicy”, 

którą można było oglądać 
w budynku bosmanatu. 
Wystawa przedstawiała 
teren mariny od 1900 roku 
po czasy współczesne. Za 
aktywny udział i pomoc  
w zorganizowaniu wystawy 
składamy słowa podzię-
kowania: p. Juliannie Ro-
gowskiej, państwu Bożenie  
i Janowi Magdom, dr Józefo-
wi Plucińskiemu, p. Krzysz-
tofowi Zakrzewskiemu,  
p. Ryszardowi Wróblew-
skiemu, p. Eugeniuszowi 
Skierniewskiemu oraz To-
maszowi Rychłowskiemu.

Dzieci ze szkół podsta-
wowych w Międzyzdrojach i Wapnicy specjalnie na 
otwarcie mariny  przygotowały prace plastyczne, 
które zaprezentowane zostały w ramach wysta-

MARINA W WAPNICY OFICJALNIE OTWARTA!
We wtorek 17 września br. w porcie jachtowym w Wapnicy odbył się festyn żeglarski, podczas którego oficjalnie dokonano otwarcia mariny. otwarcie 
mariny poprzedziły amatorskie regaty załóg kobiecych z Wolina do Wapnicy. W regatach udział wzięły znane żeglarki i uczestniczki organizowanego 
przez fundację  kongresu kobiet p.n. „nawigracje”.  

wy p.t. „Moja łódka” . Wszystkie prace oceni jury,  
a wręczenie nagród nastąpi w Międzynarodowym 
Domu Kultury, gdzie prace będą eksponowane  
i udostępnione odwiedzającym. O terminie uroczy-
stego wręczenia nagród powiadomimy dyrekto-
rów szkół, a datę podamy do informacji publicznej. 
Wszystkim dzieciom dziękujemy serdecznie za 
inwencję twórczą i zaangażowanie w pracę, a na-
uczycielom i dyrektorom szkół - za pomoc.

 Podczas festynu można było potańczyć  
w rytmach  muzyki żeglarskiej. Żeglarki uczyły 
wszystkich zainteresowanych tańca liniowego. 
Ponad godzinny koncert  zespołu „Emerald” ze 
Szczecina porwał niektórych do tańca i stanowił 
dodatkową atrakcję uroczystości. 

Impreza została przygotowana ze środków 
promocyjnych projektu „Zachodniopomorski Szlak 
Żeglarski – sieć portów turystycznych Pomorza 
Zachodniego”. Program imprezy miał na celu przy-
bliżenie świata żeglarskiego społeczności Gminy 
Międzyzdroje, zaś aktywne uczestnictwo znanych 
żeglarek, należących do Bractwa Kaphornów, 
nadało imprezie żeglarski klimat.

W środę 18 września, w drugim dniu pobytu 
żeglarek w Międzyzdrojach, w kinie „Eva” odbyły 
się bezpłatne pokazy filmów dokumentalnych  
o tematyce żeglarskiej.

Anetta Czyżak
Referat Promocji Urzędu Miejskiego 

w Międzyzdrojach         27.09.2013 r. piątek 
Godz. 15.30 – zbiórka wszystkich zespołów na 
parkingu Międzynarodowego Domu 
Kultury, ustawienie kolumny,
Godz. 16.00 – przemarsz ulicami miasta barwnego 
korowodu zespołów,
Godz. 17.00 – inauguracja 
Spotkań Artystycznych Se-
niorów (oficjalne otwarcie 
i występy zespołów, które 
uzyskały w 2012 r. Grand 
Prix i 1 miejsce oraz gospo-
darzy: Zespołu FALE i Ze-
społu BRYZA w programie 
kabaretowym)
Miejsce: Amfiteatr lub Sala 
Teatralna Międzynarodo-
wego Domu Kultury Kon-
certy plenerowe – bez ograniczeń, we wskazanych 
miejscach Międzyzdrojów 
Godz. 18.30 do 21.00 – przeglądy konkursowe 

28.09.2013 r. sobota 
Godz. od 10.00 do 13.00 – przeglądy konkursowe 
Godz. od 16.00 do 19.00 - przeglądy konkursowe, 
koncerty plenerowe zespołów na terenie mia-

Zaproszenie
Burmistrz Międzyzdrojów zaprasza miesz-
kańców Gminy Międzyzdroje na konsulta-

cje nad projektem 

Strategii rozwoju Gminy
 Międzyzdroje 

na lata 2014-2025 

które odbędą się 29 października 2013 
roku o godz. 17:00 w Sali Teatralnej Mię-
dzynarodowego Domu Kultury w Międzyz-
drojach przy ul. Bohaterów Warszawy 20.

Katarzyna Kutereba-Gnitecka
Zastępca Burmistrza 

Międzyzdrojów

Festiwal seniorów
Międzynarodowy Dom kultury w Międzyzdrojach zaprasza na 11. Spotkania artystyczne Seniorów 
w dniach 27-29.09.2013

sta – bez ograniczeń, we wskazanych miejscach 
Międzyzdrojów 
Godz. 20.00 – spotkanie integracyjne (biesiada  
i wspólna zabawa) - Amfiteatr,
Organizator gwarantuje dobrą zabawę, aż  do 
świtu

29.09.2013 r. – niedziela 
Godz. 12.00  –  udział 
we mszy św. z udziałem 
uczestników SAS w koście-
le parafialnym w Międzyz-
drojach 
Koncerty plenerowe ze-
społów na terenie mia-
sta – bez ograniczeń, we 
wskazanych miejscach 
M i ę d z y z d r o j ó w  o r a z  
w Wapnicy nad Jeziorkiem 

Turkusowym.
Godz. 16.00 – 18.00 – Ogłoszenie wyników, wrę-
czenie nagród i Koncert Finałowy, 
Zakończenie Spotkań Artystycznych Seniorów  
i pożegnanie uczestników
Miejsce: Amfiteatr lub Sala Teatralna Międzynaro-
dowego Domu Kultury w Międzyzdrojach

Jadwiga Bober

ProGraM SaS
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hiStoria

W odpowiedzi na apel dotyczący użyczenia materiałów histo-
rycznych, jaki wystosowaliśmy w ostatnim wydaniu Informatora 
Samorządowego, otrzymaliśmy materiały od Pani Janiny Bagrow-
skiej - wieloletniej mieszkanki Międzyzdrojów. Pani Janina, znana 
w naszym mieście oraz poza jego granicami artystka – hafciarka, 
wystawiała swoje prace na licznych wernisażach w kraju i za gra-
nicą. Za swoje wyjątkowe prace była nagradzana. Przez wiele lat 
zajmowała się działalnością społeczną na rzecz rozwoju kultury 
w Międzyzdrojach.

Pani Janina Bagrowska przekazała nam do dyspozycji zdjęcia 
domu, w jakim mieszkała w latach 1948 -1962. Dom, którego 
zdjęcie przedstawiamy poniżej, położony był przy ul. E. Plater 
41, obecnie w tym miejscu stoi blok mieszkalny nr 5. Budynek,  
w którym mieszkała Pani Janina Bagrowska wraz z rodziną, był 
piątym budynkiem wybudowanym w owych czasach. Niestety 
żaden z tych budynków nie zachował się do dnia dzisiejszego. 

Pani Janinie składamy serdeczne podziękowania za przekazane 
materiały. 

Joanna Ścigała

Około 1831 r. do Międzyzdrojów przybyli 
pierwsi wczasowicze.   

W 1847 roku liczące 316 mieszkańców Mię-
dzyzdroje odwiedziło 382 letników. Sołtys Pust 
był także inicjatorem budowy i właścicielem 
pierwszego kasyna gry. Urządzono pierwsze 
obiekty kąpieliskowe na plaży. Osobno dla pań 
i panów. W latach późniejszych następowała 
systematyczna rozbudowa pomieszczeń przysto-
sowanych do przyjęcia letników. Przygotowano 
szereg kwater prywatnych dla około 500 gości. 
Powstały gospoda, masarnia i sklepy. Dwa razy w 
tygodniu odbywał się w centrum wsi targ, na który 
przywożone były przeróżne produkty spożywcze. 
Poszerzone zostały drogi w kierunku Wolina - 
obecnie Niepodległości i Świnoujścia – obecna 
Gryfa Pomorskiego. Powstała także komunikacja 
drogą wodną. 

PoWStanie i roZWÓJ kurortu 
W latach 1850 – 1918 

Przeprowadzona wcześniej parcelacja wsi mia-
ła duże znaczenie dla przemiany Międzyzdrojów 
z wioski rybackiej w ośrodek letniskowy. Władzę 
w tym okresie sprawował sołtys, a od 13 grudnia 
1872 roku - zgodnie z ordynacja wyborczą dla 
wschodniej prowincji Prus – naczelnik gminy.  
Do jego obowiązków należało nadzorowanie 
porządku publicznego i bezpieczeństwa oby-
wateli. Posiadał szerokie uprawnienia w zakresie 
gospodarki wodnej, budownictwa oraz rzemiosła. 
Kandydata na naczelnika wybierał sejmik po-
wiatowy i zatwierdzał Naczelny Prezydent, a od  
1919 r.  Rada Ministrów. Naczelnik gminy podlegał 
staroście w Świnoujściu. Koniec XIX wieku to okres 
bardzo szybkiego rozkwitu wioski i zdecydowanej 
przemiany w nadmorski kurort. 

W 1862 roku wybudowano w południowo - 
wschodniej części wsi świątynię pod wezwaniem 
św. Piotra Apostoła. Wówczas Międzyzdroje 
liczyły 439 mieszkańców i posiadały 125 domów 
mieszkalnych oraz 77 budynków gospodarczych.  
W 1860 roku belgijski kupiec Lejeune wybudował 
przy promenadzie dom zdrojowy z zespołem 
3 willi: Miramare – obecnie Aurora, Mon Bijou 
i Stella Maris. Założył przy nich park zdrojowy. 
Całą posiadłość wykupił od niego zarząd gminy 
w 1879 r. Odtąd zespół podlegał naczelnikowi 
gminy, który sprawował jednocześnie funkcję 
dyrektora uzdrowiska (Kurdirektor). W 1899 roku 

naczelnik gminy August Grabowski odsprzedał 
willę Miramare firmie berlińskiej Havestadt Und 
Contag. Cały ten zespół stanowił centrum życia 
towarzyskiego  uzdrowiska.  W przyległym do 
domu zdrojowego skrzydle znajdowały się bogato 
wyposażone sale: czytelnia, sala koncertowa oraz 
przeznaczona do organizowania wieczornych bali 
i festynów. Do sławy ośrodka w latach 90-tych 
XX wieku przyczyniły się odczyty oraz publikacje 
w kręgu berlińskich lekarzy - radcy sanitarnego 

dr Oswalda. Informowały one o właściwościach 
leczniczych międzyzdrojskiego klimatu, mającego 
bardzo korzystny wpływ na leczenie wszelkich 
schorzeń górnych dróg oddechowych i reumatycz-
nych. Mieszkańcy nazwali jego nazwiskiem jedną 
z ulic – obecnie Cicha. W 1894 r. Międzyzdroje od-
wiedziło 5 tys. kuracjuszy. Dla ich potrzeb powstało 
katolickie hospicjum Stella Matutina prowadzone 
przez siostry Boromeuszki oraz chrześcijańskie 
hospicjum Bałtyckiego Czerwonego Krzyża prowa-
dzące ochronkę dla sierot i pensjonat dla panien. 

W 1910 r. w Międzyzdrojach powstało ogółem 
14 hoteli, szereg pensjonatów, sklepy z kosmety-
kami oraz drukarnia Paula Lipskiego, która mie-
ściła się na ul.  Krasickiego i wydawała pocztówki 
reklamowe o mieście. Sprzedawano je w pawi-
lonie handlowym w pobliżu domu zdrojowego.  
W latach 1902-1903 wybudowano pocztę, w której 

przez całą dobę można było wysłać telegramy. 
W 1901 r. rozpoczęto budowę kolei żelaznej 

Wolin – Świnoujście, na trasie której w 1902 r. 
znalazły się Międzyzdroje. 

1 lipca 1906 roku otwarto uroczyście 300 me-
trowe molo, które sfinansował radca Botther. Molo 
stało się obok kompleksu domu i parku zdrojowe-
go drugim ważnym elementem koncentrującym 
życie towarzyskie międzyzdrojskiego uzdrowiska. 

W latach 1912-1913 wybudowano sieć kana-

lizacyjną, która obejmowała wszystkie parcele 
w Międzyzdrojach. Powstała także elektrownia. 
Kurort posiadał nie tylko pełne uroku wille  
i pensjonaty położone malowniczo w otoczeniu 
zadbanej zieleni miejskiej i przyległych komplek-
sów leśnych, ale również znakomite jakościowo 
uzbrojenie techniczne. Przyczyniło się to do 
wzrostu liczby turystów. W 1900 r. wynosiła 12 tys. 
osób, w 1910 osiągnęła liczbę 17,2 tys. Kuracjuszy, 
a w 1913 roku 20 tys. w skali roku. 

Okres prosperity ośrodka  został przerwany 
wybuchem I wojny światowej. W wyniku działań 
wojennych Międzyzdroje, funkcjonujące na 
prawach gminy wiejskiej, nie poniosły strat w za-
budowie, wyraźnie jednak spadły dochody gminy 
pochodzące z ruchu turystyczno – wczasowego. 

Joanna Ścigała
Referat Promocji i Współpracy z Zagranicą 

HISTORIA MIĘDZYZDROJÓW   (część II)

Z albumów mieszkańców
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kultura

Tanya Valko z wykształcenia 
jest orientalistką, arabistką. 
Wiele lat spędziła w krajach arab-
skich - Libii i Arabii Saudyjskiej. 
Zdobyta wiedza i doświadczenie 
w tych krajach pozwoliły jej na-
pisać arabski cykl o kobietach. 
Uczyniła to ku przestrodze mło-
dych dziewczyn, które próbują 
ułożyć sobie życie na Bliskim 
Wschodzie.

Przewodnim tematem spo-
tkania była promocja najnowszej 
książki „Zrób mnie młodszą, 
zrób mnie piękną”. Jest to kon-
trowersyjna powieść porusza-
jąca problem operacji plastycz-
nych.  Temat znany jest autorce   
z autopsji, ponieważ sama pod-
dała się takiemu zabiegowi    
w jednym z arabskich krajów. 
Takie właśnie doświadczenia 
skłoniły Tanyę do napisania 
powieści poświęconej tej problematyce. Likwido-
wanie swoich widocznych mankamentów urody 
uważa za coś zupełnie normalnego. W czasie 
spotkania opowiadała zarówno  o pozytywnych  
i negatywnych skutkach chirurgii plastycznej.

Autorka uważa, że człowiek chcący poddać się 
operacji powinien przemyśleć decyzję i wziąć pod 
uwagę skutki uboczne. Tanya kilkakrotnie pod-
kreślała, że najważniejsze jest zdrowie! Szeroko 
rozwinięta chirurgia estetyczna i plastyczna jest 

Anna Piecyk jest pracownikiem tutejszej 
biblioteki oraz mieszkanką Międzyzdrojów. Jej 
przygoda z pisaniem rozpoczęła się dwa lata temu.   
Pierwsza książka pt. „Pustka” ujrzała 
światło dzienne pod koniec 2011 
roku, natomiast druga pt. „Mat-
nia” ukazała się w czerwcu 2013 
roku. Bodźcem, który sprawił, że 
Ania zdecydowała się na wysłanie 
swojego tekstu do wydawnictwa, 
było spotkanie autorskie z Olgą 
Rudnicką w 2011 roku. 

Olga Rudnicka mieszka i pracu-
je w Śremie jako pracownik socjal-
ny osób niepełnosprawnych.  Jest 
autorką poczytnych kryminałów 
m.in. „Martwego jeziora”, „Zacisza”, 
„Lilith”. W jej książkach odnaleźć 
można  elementy humoru, roman-
su i spraw detektywistycznych. 
Zaskakująca i wartka akcja to cecha 
charakterystyczna dla jej powieści. 

Pierwsze spotkanie pisarek 
zaowocowało znajomością, więc 
autorki zdecydowały się na wspól-
ne wystąpienie w duecie. Mode-
ratorem spotkania był Szymon 
Głod, pracownik biblioteki, który na 
początku przedstawił obie sylwetki 
dziewczyn.  Autorki opowiadały  
o początkach swojej przygody z pisaniem, 
inspiracjach do swoich książek, współpracy  

Tanya Valko w Międzyzdrojach
Po raz kolejny biblioteka w Międzyzdrojach miała okazję gościć autorkę arabskiej sagi, tanyę 
Valko.  Spotkanie, na które przybyła liczna grupa czytelników i przyjaciół pisarki, odbyło się 26 
sierpnia. autorka przy układaniu swej trasy spotkań zawsze ma na uwadze pobyt w Międzyzdro-
jach, gdyż w naszym mieście czuje się, jak w domu.

znakiem naszych czasów. Jednak przed decyzją o 
takim zabiegu należy dokładnie przeanalizować 
wszystkie za i przeciw.

Z obserwacji autorki wynika, że kliniki, popra-
wiające urodę za pomocą skalpela, powstają jak 
przysłowiowe  grzyby po deszczu. Szczególnie 
wiele klinik jest w Arabii Saudyjskiej, Ameryce 
Południowej, gdzie ich ilość porównuje się 

do ilości aptek.  Tanya 
Valko przywoływała 
doświadczenia swo-
ich znajomych, którzy 
poddali się zabiegom, 
nie zawsze z pozytyw-
nym skutkiem. Dobrym 
przykładem, dającym 
przestrogę dla osób 
mających zamiar pod-
dać się takim zabie-
gom, są amerykańskie 
gwiazdy, które zagalo-
powały się w poprawia-
niu urody. Obecnie ich 
twarze przypominają 
maski. Portale plotkar-
skie, prasa bulwarowa 
prześciga się w new-
sach, która celebrty-
ka, gwiazda filmowa 
„zrobiła sobie botoks, 
lifting, bądź co nieco 

odessała”. Tanya Valko temat operacji plastycz-
nych zostawiła otwarty. Do nas zależy decyzja, 
czy „poddawać się tym zabiegom, czy też zesta-
rzeć się z godnością”. 

Andżelika Gałecka

SPOTKANIE AUTORSKIE DWÓCH MŁODYCH PISAREK
11 września br. Miejska Biblioteka Publiczna w Międzyzdrojach zaprosiła na spotkanie autorskie 
dwie młode autorki: annę Piecyk i olgę rudnicką. 

z wydawnictwami, jak również o swoich planach 
literackich na przyszłość. Ania Piecyk kończy trze-
cią książkę, która będzie poruszała ważny i trudny 

temat, jakim jest zdrada małżeńska. Pisarka przy-
znała się czytelnikom, że planuje napisać książkę  

w duecie, jednak nie chciała zdradzać szczegółów. 
Wszystkiego niebawem się dowiemy. Olga Rud-
nicka zdradziła, że jest w trakcie pisania swojej 

kolejnej książki, która ukaże się w 2014 
roku i znów będzie zaskoczeniem dla 
jej czytelników.

Bohaterki wieczoru, kiedy dostają 
swoje pierwsze egzemplarze najnow-
szej książki, czują euforię i radość. 
Jednocześnie zdają sobie sprawę, że to 
dopiero początek drogi, którą muszą 
pokonać, aby dotrzeć do czytelnika.

Autorki zdradziły, że nie wyobrażają 
sobie życia bez pisania i bez spotkań 
autorskich. Spotkania z czytelnikami są 
czasem bardzo stresujące, szczególnie 
te z udziałem przyjaciół i rodziny. Jak 
przyznały obie panie, najłatwiej opowia-
da się o swojej twórczości przed obcą 
publicznością. Nie zrezygnowałyby 
jednak z tych spotkań, ponieważ dodają 
im skrzydeł i zachęcają do dalszego 
tworzenia.

Spotkanie przebiegło w miłej atmos-
ferze. Czytelnicy chętnie zadawali py-
tania. Oczywiście nie mogło obejść się 
bez pamiątkowych zdjęć i autografów. 
Pisarki przyznały, że chętnie pojawią 
się razem na kolejnym spotkaniu i nie 
wykluczyły napisania wspólnej książki. 

Andżelika Gałecka
Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej
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uchwała nr Xliii/405/13

w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie na rok 
2013

W niniejszej uchwale proponuje się zwięk-
szenie dochodów na kwotę 41 040 zł (dochody 
majątkowe). Wydatki zwiększa się o kwotę 170 630 
zł (wydatki bieżące) i zmniejsza się 

o kwotę 13 130 zł (wydatki bieżące).
Zmiany polegają między innymi na:
1/ zwiększeniu dochodu z tytułu dotacji na 

zadanie „Przebudowa i remont drogi ul. Polnej w 
Międzyzdrojach” w kwocie 41 040,00 zł (kwota do-
finansowania po zmianie wynosi 1 441 040,00 zł),

2/ zwiększeniu wydatku na zapłatę za usługę 
związaną z odzyskaniem podatku VAT za miesiąc 
II - VI/2013 w kwocie 106 000,00 zł,

3/ zwiększeniu wydatku na pomoc finansową 
w formie dotacji na dofinansowanie działalności 
poradni diabetologicznej w Kamieniu Pomorskim 
w kwocie 1 500,00 zł,

4/ zwiększeniu wydatku o  kwotę 7 000,00 zł 
z przeznaczeniem na opracowanie ekspertyzy 
budowlanej – hala sportowa przy szkole Nr 1 
w Międzyzdrojach (uzupełnienie środków było 
7 000,00 zł, po zmianie 14 000,00 zł),

5/zwiększeniu wydatku o  kwotę  20 000,00 zł  
na zapłatę kosztów postępowań sądowych (uzu-
pełnienie środków było 15 000,00 zł, po zmianie 
35 000,00 zł),

6/ zwiększeniu wydatków dla szkoły nr 1  
z przeznaczeniem na dofinansowanie trzecich 
Międzynarodowych Mistrzostw Polski Weteranów 
w łącznej kwocie 20 000,00 zł z tego:

na wynagrodzenia bezosobowe na kwotę 
1 600,00 zł,

na zakup materiałów (tj. nagród, pucharów) na 
kwotę  8 200,00zł,

na zakup usług (tj. (wpisowe, przejazd, koszty 
pobytu i wyżywienie) na kwotę 10 200,00zł,

7/ zwiększeniu wydatku na kwotę  3 000,00 zł w 
szkole nr 2 z przeznaczeniem na zakup materiałów 
w celu doprowadzenia do należytego stanu ścian 
i sufitów w klasach i w ciągu komunikacyjnym,

8/ zwiększeniu wydatków na kolonie w szkole 
nr 2  na łączną kwotę 13 130,00 zł, które sfinanso-
wane będą ze zmniejszenia wydatków w szkole, 
oddziale przedszkolnym oraz w świetlicy na tę 
samą kwotę,

W związku z powyższymi zmianami zwiększa 
się planowany deficyt budżetu gminy o kwotę 116 
460,00 zł i wynosi 552 542,90 zł. Planowany deficyt 
zostanie pokryty przychodami pochodzącymi  
z wolnych środków.

uchwała nr Xliii/406/13

w sprawie zmiany uchwały Nr IV/23/11  Rady Miejskiej 
w Międzyzdrojach z dnia  4 stycznia 2011 roku w sprawie 
uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy 
Międzyzdroje na lata 2013-2024 

Zgodnie z art. 229 ustawy z dnia 27 sierpnia 
2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2009 , Nr 
157, poz. 1240) wartości przyjęte w wieloletniej 
prognozie finansowej i w budżecie jednostki sa-
morządu terytorialnego powinny być zgodne co 
najmniej w zakresie wyniku budżetu i związanych 
z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu 
jednostki samorządu terytorialnego.

W niniejszej uchwale zmieniono trzy załącz-
niki tj. wieloletnią prognozę finansową jednostki 
samorządu 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:
1.3.1.1- „Obsługa systemu zagospodarowania 

odpadów”  - zmniejszono  limit wydatków w roku 
2013, łączne nakłady finansowe i limit  zobowiązań 
o kwotę 187 900 zł.

Kwota ta stanowi dotację dla Zakładu Ochrony 
Środowiska na PSZOK i jest zadaniem rocznym stąd 
nie powinna być wykazywana ww. pozycji.

uchwała nr Xliii/407/13 

w sprawie zmiany uchwały Nr XIV/299/12  Rady Miej-
skiej w Międzyzdrojach z dnia  20 grudnia 2012 roku 
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Międzyzdroje 
na 2013 rok 

W niniejszej Uchwale dokonuje się zmiany 
załącznika nr 3 „Przychody i rozchody budżetu 
Gminy Międzyzdroje w 2013 r.”

W związku ze zwiększeniem planowanego 
deficytu budżetu gminy o kwotę 116 460,00 zł 
zwiększa się kwota wolnych środków i wynosi 
2 405 795,94 zł (było 2 289 335,94).

uchwała nr Xliii/408/13

w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku 
na terenie Gminy Międzyzdroje

Proponowana treść uchwały w sprawie regula-
minu utrzymania czystości i porządku na terenie 
Gminy Międzyzdroje podyktowana jest spostrzeże-
niami z pierwszego okresu funkcjonowania syste-
mu gospodarki odpadami w Gminie Międzyzdroje, 
a także nie rozstrzygnięciem przetargu na odbiór 
i zagospodarowanie odpadów komunalnych  
z Gminy Międzyzdroje.  

Proponuję się zatem wprowadzenie w treści 
regulaminu następujących zmian:

- skrócenie sezonu wakacyjnego z 01.06 – 30.09 
na 01.07 – 31.08

- wprowadzenie podziału Gminy Międzyzdroje 
na tereny wiejskie i miejskie, a także zróżnicowanie 
częstotliwości odbioru odpadów komunalnych na 
tych obszarach

- uzupełnienie w §6 ust. 5, który dotyczy rodza-
ju i minimalnej wielkości pojemnika na terenach 
plaż i kąpielisk, pojemnika/worka na szkło.  

W związku z powyższym proponuje się pod-
jęcie nowej treści regulaminu utrzymania czy-
stości i porządku na terenie Gminy Międzyzdroje  
i uchylenie dotychczas obowiązującego regu-
laminu podjętego w dniu 25 kwietnia 2013 r. 
uchwałą Rady Miejskiej w Międzyzdrojach  Nr 
XXXVIII/369/2013. 

Zmiany w Regulaminie utrzymania czysto-
ści i porządku na terenie Gminy Międzyzdroje 
uwzględniają uwagi mieszkańców naszej gminy 
oraz wnioski wynikające z analizy funkcjonowania 
systemu w lipcu br. Niepokoi nas bardzo niski 
stopień segregacji odpadów sięgający zaledwie 
5% ogólnej masy śmieci. Ustawa o gospodarce 
odpadami nakłada na gminę obowiązek stopnio-
wego wzrostu poziomy segregacji począwszy od 
minimum 13% w 2013 roku. Nie spełnienie tego 
warunku skutkować będzie ustawowymi karami 
nałożonymi na gminę, czyli naszych mieszkańców.

Segregując wyprodukowane w naszych do-
mach śmieci obniżamy koszty funkcjonowania 
systemu gospodarki odpadami. Za zbycie od-
padów nie segregowanych nasz Zakład ponosi 
wysokie opłaty. Odpady wysegregowane, jako 
surowce wtórne zbywane są po znacznie niższych 
kosztach lub też mogą przynosić wpływy dla 
zakładu (np. złom). W konsekwencji obniżenie 
kosztów obsługi systemu może doprowadzić do 
obniżenia wysokości uiszczanej przez właściciela 
nieruchomości opłaty za gospodarowanie odpa-
dami komunalnymi.

W związku z powyższym w imieniu Rady 
Miejskiej i Pana Burmistrza apeluję do naszych 
Mieszkańców o odpowiedzialne podejście do 
sprawy gospodarki odpadami, na czym skorzysta-
my finansowo my sami, a także nasze środowisko 
naturalne.

 
uchwała nr Xliii/409/13

w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia 
usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych 
od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych 
odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela 
nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi

Uchwały Rady Miejskiej
rada Miejska w Międzyzdrojach na  Xliii  Sesji  w dniu 29.08.2013 r.  podjęła następujące uchwały:
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Proponuje się podjęcie nowej treści  uchwały 

w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu 
świadczenia usług w zakresie odbierania odpa-
dów komunalnych od właścicieli nieruchomości 
i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za 
uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę 
za gospodarowanie odpadami komunalnymi  
i  uchylenie podjętej w dniu 25 kwietnia  
2013 r. uchwały Nr XXXVIII/370/2013 Rady Miejskiej  
w Międzyzdrojach o tym samym tytule. 

Proponowana nowa treść przedmiotowej 
uchwały stanowi konsekwencję podjęcia nowej 
treści regulaminu w sprawie utrzymania czysto-
ści i porządku na terenie Gminy Międzyzdroje  
i uwzględnia zmiany ujęte w nowym regulaminie.

uchwała nr Xliii/410/ 2013

w sprawie wzorów deklaracji o wysokości opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej 
przez właściciela nieruchomości, obowiązujących na 
terenie Gminy Międzyzdroje

Proponuje się podjęcie nowej treści uchwały 
w sprawie wzorów deklaracji o wysokości opłaty 
za gospodarowanie odpadami komunalnymi skła-
danej przez właściciela nieruchomości, obowiązu-
jących na terenie Gminy Międzyzdroje i uchylenie 
podjętej w dniu 25 czerwca 2013 r. uchwały Nr 
XLI/392/2013 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach  
o tym samym tytule. 

Proponowana nowa treść przedmiotowej 
uchwały stanowi konsekwencję podjęcia nowej tre-
ści regulaminu w sprawie utrzymania czystości i po-
rządku na terenie Gminy Międzyzdroje i uwzględ-
nia zmiany ujęte w nowym regulaminie. Ponadto 
proponowana nowa treść uchwały uwzględnia 
również zmiany w ustawie o utrzymaniu czystości 
i porządku w gminach, wprowadzone ustawą  
z dnia 25 stycznia 2013 r. (Dz. U. z 2013 r., poz. 228), 
polegające na możliwości składania deklaracji za 
pomocą środków komunikacji elektronicznej.

uchwała  nr Xliii/411/13

w sprawie przyjęcia Gminnego  Programu  Przeciwdzia-
łania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy 
w Rodzinie  na lata 2011 – 2015

W celu zwiększenia skuteczności przeciw-
działania przemocy w rodzinie oraz inicjowania  
i wspierania działań polegających na podnosze-
niu świadomości społecznej w zakresie przyczyn  
i skutków przemocy w rodzinie stanowi się, co 
następuje:

Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdzia-
łaniu przemocy w rodzinie nakłada na gminy 
obowiązek tworzenia gminnego systemu przeciw-
działania przemocy w rodzinie, w tym: 

opracowania i realizacji gminnego programu 
przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochro-
ny ofiar przemocy,

prowadzenia poradnictwa i interwencji  
w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 
w szczególności poprzez działania edukacyjne 
służące wzmocnieniu opiekuńczych i wycho-
wawczych kompetencji rodziców w rodzinach 
zagrożonych przemocą w rodzinie, 

zapewnienia osobom dotkniętym przemocą  
w rodzinie miejsc w ośrodkach wsparcia, 

tworzenia zespołów interdyscyplinarnych. 
W  świetle  obowiązujących   przepisów zasad-

nym jest podjęcie niniejszej uchwały. Wykonanie 
Programu powierza się Ośrodkowi Pomocy Spo-
łecznej w Międzyzdrojach. 

uchwała nr  Xliii / 412 / 2013

w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie 
nieruchomości 

W związku z wnioskami dotychczasowych 
dzierżawców pomieszczeń o powierzchniach: 
22,64 m² i 10,34 m², usytuowanych w kondygnacji 
podziemnej nieruchomości stanowiącej działkę 
nr 70/17, obręb 20 proponuje się przeznacz do 
wydzierżawienia w/w pomieszczenia na rzecz 
dotychczasowych dzierżawców będących właści-
cielami nieruchomości przyległych – wieżyczek 
przed molo.

uchwała nr Xliii/413/13

w sprawie wyrażenia opinii o lokalizacji kasyna gry

Rada Miejska pozytywnie zaopiniowała  loka-
lizację kasyna gry w budynku hotelu Aurora przy 
ul. Bohaterów Warszawy 17 w Międzyzdrojach,  
wskazaną przez Estradę Polska  Spółka z o.o.  
z siedzibą w  Opolu  przy ul. Rynek  24/25, wpisaną 
do Rejestru Przedsiębiorców  Krajowego Rejestru 
Sądowego pod numerem KRS 0000087013.

uchwała nr  Xliii/414/13

w sprawie ustalenia wysokości dofinansowania dla 
Powiatu Kamieńskiego w ramach udzielonej dotacji

W celu zatrudnienia lekarza diabetologa  
w poradni przy Szpitalu św. Jerzego w Kamieniu 
Pomorskim, zostaną przekazane środki finansowe 
w wysokości 1 500,00 zł z przeznaczeniem na dofi-
nansowanie działalności poradni diabetologicznej 
w Kamieniu Pomorskim.

Jan Magda
Przewodniczący 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 /

25.09.2013 r.  – Jan WĘGlorZ 
02.10.2013 r.  – Waldemar WitkoWSki
09.10.2013 r.  – rafał Wolny
16.10.2013 r.  – Jan BurZyŃSki
23.10.2013 r.  – adam JakuBoWSki
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aktualności

Poniżej przedstawiamy Państwu rozmowę  
z p. Anną o wrażeniach z jej pobytów w tych 
dalekich krajach.  

- co zadecydowało, że podjęła Pani pracę 
za granicą?

- W Polsce przez długi czas nie mogłam zna-
leźć stałej pracy jako nauczyciel języka polskiego  
i historii. Przez przypadek znalazłam ogłoszenie, 
że Ośrodek Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą 
poszukuje nauczycieli do pracy na wschodzie. 
Postanowiłam wysłać swoją ofertę, zostałam za-
proszona na rozmowę i udało się. 

- czy wśród Polaków mieszkających za 
wschodnią granicą jest zainteresowanie języ-
kiem polskim?

- Zainteresowanie jest, i to bardzo duże. Wielu 
Polaków mieszkających za Bugiem i dalej to po-
tomkowie zesłańców lub ludzi, którzy osiedlali się 
na tych ziemiach dobrowolnie od XVI - XVII wieku, 
kiedy to część tych ziem należała do Rzeczpospo-
litej. Niestety, w wyniku przymusowej rusyfikacji 
w XIX wieku, a także po drugiej wojnie świato-
wej coraz rzadziej używali języka przodków, co  
w efekcie spowodowało, że dziś wielu z nich go po 
prostu nie zna. Znajomość języka polskiego daje 
im możliwość zdobycia Karty Polaka, a następnie 
odzyskania polskiego obywatelstwa. Mając Kartę 
Polaka mogą też podjąć w Polsce bezpłatne studia 
czy też pracę. 

- czego Pani uczniowie uczą się podczas 
zajęć?

- Na lekcjach uczą się nie tylko języka polskie-
go, ale także polskiej historii, geografii, polskiej 
tradycji, obyczajów, polskich pieśni. Warto dodać, 
że praca nauczyciela na wschodzie to nie tylko pro-
wadzenie zajęć, to także organizowanie różnych 
uroczystości patriotycznych np. na 11 listopada,  
3 maja, jasełek, robienie palm wielkanocnych, 
malowanie pisanek, topienie Marzanny. Młodzież, 
która kończy liceum ma prawo przystąpić do egza-
minu w polskiej ambasadzie, gdzie zdaje język pol-

ski oraz przedmioty maturalne np.: matematykę, 
geografię, historię itp. i może uzyskać stypendium 
na studia w Polsce. Wśród Polonusów są organi-
zowane różnego rodzaju konkursy, np. olimpiada 
języka polskiego, konkursy recytatorskie, konkurs 
palm, czy szopek bożonarodzeniowych. Wiele 
osób właśnie na zajęciach z polskiego po raz 
pierwszy dowiaduje się o tradycjach związanych 
z polską wigilią, np. białym obrusem, sianem pod 
stołem, dodatkowym talerzem.

Warto podkreślić, że ktoś, kto jedzie uczyć na 
wschodzie, jest tam nie tylko nauczycielem, ale 
przede wszystkim ambasadorem polskiej kultury 
i tradycji. 

- ostatnie 2 lata spędziła Pani w Mołdawii, 
teraz jest na dalekiej Syberii. Jak postrzega Pani 

PonieDZiaŁek
12.30 - 17.00 Nauka gry na pianinie, zajęcia wo-
kalne - p. Inna Żołudiewa, sala nr 6A 
13.00 - 17.00 Język angielski dla dzieci - LINK, 
sala nr 9 
15.30 - 17.00 Zajęcia kabaretowe - p. Dorota 
Sielewicz, sala pomarańczowa 
16.00 - 18.00 Zespół Bryza, sala nr 51 
18.00 - 20.00 Zespół Fale - p. Katarzyna Piotrow-
ska, sala nr 6A lub sala teatralna 

Wtorek
11.00 - 15.45 Nauka gry na pianinie, zajęcia wo-
kalne - p. Inna Żołudiewa, sala nr 6A
13.45 - 14.45 Język angielski dla dzieci - LINK, 
sala nr 9 
15.15 - 19.00 Taniec towarzyski - p. Anna Zjawiń-
ska - sala pomarańczowa 
15.30 - 17.00 Zajęcia kabaretowe - p. Dorota 
Sielewicz, sala nr 51 
16.00 - 17.00 Język angielski dla dzieci - LINK, 
sala nr 9 

te kraje, czy coś szczególnie w nich zachwyciło, 
zainteresowało?

- Mołdawia to biedny kraj. Wiele osób po 
zmianie systemu politycznego do dziś nie potrafi 
się odnaleźć w realnej rzeczywistości. Kto może 
to wyjeżdża za pracą do Bułgarii lub na zachód. 
Mimo to jest to kraj, który tak naprawdę ma wiele 
do zaoferowania: dobre wino, mamałygę, sar-
malle (to rodzaj gołąbków w liściach winogron), 
wszelkiego rodzaju pyszne zupy; miejsca, które 
warto zobaczyć np. winnice, monastyry, twierdze 
warowne, o które bili się nawet Polacy. 

Mimo panującej tam biedy ludzie są bardzo 
serdeczni wobec Polaków, chętnie pomagają  
i goszczą ich u siebie. W czasie mojego pobytu 
gospodynie wielokrotnie przynosiły mi domowe 
przetwory np. marynowane pomidory, czy dżem 
z orzechów włoskich (notabene u nich zwanych 
greckimi). Teraz jestem już w Omsku i jak na razie 
dostrzegam same plusy. Przede wszystkim tu jest 
jeszcze ciepło. Ludzie przyjęli mnie bardzo serdecz-
nie, oprowadzili po mieście, pokazali gdzie robić 
zakupy, tanio zjeść, jak gdzie dojechać. Młodzież 
ze stowarzyszenia zorganizowała mi nawet małe 
przyjęcie urodzinowe, co muszę przyznać, było 
bardzo miłe. Sprawdza się powiedzenie, że im 
dalej na wschód, tym ludzie cieplejsi i serdeczniejsi 
wobec siebie. Sam Omsk sprawia na mnie wrażenie 
czystego miasta. Wiele zabytkowych kamieniczek 
jest odnawianych lub już odnowionych. Jest kolo-
rowo, ładnie i schludnie, i nawet obecne jeszcze 
tutaj pomniki Lenina ładnie wpisują się w archi-
tekturę. Wbrew wszelkim mitom o Syberii powiem 
krótko - Syberia jest ucywilizowana.

- uprzejmie dziękuję za rozmowę i życzę 
wielu sukcesów osobistych i zawodowych na 
dalekiej Syberii. czekamy na kontynuację 
Pani ciekawych relacji na łamach informatora 
Samorządowego.  

Joanna Ścigała
Referat Promocji i Współpracy 

z Zagranicą

Międzynarodowy Dom Kultury w Międzyzdrojach 
zaprasza na zajęcia artystyczno - rozwojowe:

16.00 - 17.00 Kolorowe nutki (zajęcia muzyczno-
rytmiczne dla dzieci 6-latki)- p. Inna Żołudiewa, 
sala nr 6A 
16.00 - 18.00 Stowarzyszenie Osób Niepełno-
sprawnych RADOŚĆ, sala nr 53 

śroDa
12.30 - 17.00 Nauka gry na pianinie, zajęcia wo-
kalne - p. Inna Żołudiewa, sala nr 6A 
13.00 - 17.00 Język angielski dla dzieci - LINK, 
sala nr 9 
16.00 - 18.00 Stowarzyszenie Osób Niepełno-
sprawnych RADOŚĆ, sala nr 53 
19.00 - 20.30 Język niemiecki – Link,  sala  nr 9 

cZWartek
10.00 - 12.00 Spotkanie kombatantów, sala nr 53 
12.30 - 16.00 Nauka gry na pianinie, zajęcia wo-
kalne - p. Inna Żołudiewa, sala nr 6A 
15.00 - 17.45 Język angielski dla dzieci - LINK, 
sala nr 9 
16.00 - 17.00 Kolorowe nutki (zajęcia muzyczno-
rytmiczne dla dzieci 6-latki), sala nr 6A 

17.00 - …  Sekcja Brydża, sala pomarańczowa 
18.00 - 20.00 Zespół Fale - p. Katarzyna Piotrow-
ska, sala nr 6A lub sala teatralna 
18.15 - 20.00 Zespół Bryza, sala nr 51 

PiĄtek
13.00 - 17.00 Nauka gry na pianinie, zajęcia wokal-
ne - p. Inna Żołudiewa, sala nr 6A 
16.00 - 18.00 Stowarzyszenie Osób Niepełnospraw-
nych RADOŚĆ, sala nr 53 
17.00 - 19.15 Chór kameralny - p. Anna Sobierajska 
sala pomarańczowa lub sala teatralna 

SoBota
11.00 - 13.00 Chór kameralny - p. Anna Sobierajska, 
sala pomarańczowa lub sala teatralna 
12.00 - 15.00 30 Gromada Zuchów - p. Tomasz 
Rychłowski, sala nr 51 
Wkrótce rozpoczną się zajęcia z  Tańca Nowo-
czesnego

od października zapraszamy na zajęcia:
- plastyczne - instruktor p. Anna Mackiewicz 
- teatralne - instruktor p. Ewa Sobolewska-Kaśkosz 
- jogę - instruktor p. Małgorzata Dziembor

Jadwiga Bober
Dyrektor MDK

,,Międzyzdrojanka na krańcu świata”
od września 2012 roku w informatorze Samorządowym zaczęły ukazywać się artykuły na temat życia polonii w Mołdawii. autorką tych artykułów 
jest mieszkanka Międzyzdrojów - anna Matysiak, z zawodu nauczycielka. Pani anna przez  ostatnie 2 lata mieszkała i pracowała w komracie, na 
południu Mołdawii, zajmując się nauką tamtejszej społeczności pochodzenia polskiego. W tym roku została skierowana do pracy w azjatyckiej 
części rosji - do omska. 
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ośWiata

Zostań Zuchem lub Harcerzem!
Zuchy i harcerze z 44 Gromady Zuchowej ZhP 

„Pracowite Pszczółki” w Międzyzdrojach
 

Serdecznie zapraszają dzieci i młodzież na:
• zbiórki harcerskie;

• pląsy, zabawy i gry terenowe;
• zajęcia tematyczne – terenoznawstwo, pierwsza pomoc, 

pionierka, żeglarstwo i inne;
• piesze wędrówki i harcerskie ogniska;
• wyjazdy na rajdy i biwaki harcerskie;

• kolonie zuchowe i obozy harcerskie w Polsce i zagranicą.

Wszystkich chętnych zapraszamy w każdą 
SOBOTĘ O GODZINIE 13.00 (Sala 51) 

  do Międzynarodowego Domu Kultury w Międzyzdrojach 

Wszelkie informacje: MDK – 91 32 82 600, 
Tomasz Rychłowski – 691 262 432, Patrycja Zawisza – 503 179 743

IX DZIEŃ 
RECYKLINGU
27 września 2013r. w godzinach od 16.00 do 19.00 
odbędzie się kolejna zbiórka elektroodpadów.  Zu-
żyte sprzęty można przynosić do Szkoły Podstawo-
wej nr 2 w Wapnicy. Na każdego uczestnika czekają 
liczne niespodzianki: słodki poczęstunek (pączek 
lub muffinek) i eko-prezenty  (m.in. karnety na 
basen, zaproszenia na pizzę, zgniatarki do puszek 
i butelek, karmniki, notesy i długopisy). Fundato-
rami nagród: są restauracja Dolce Vita, restauracja 
Carmen, restauracja Campari, hotel Martini, hotel 
Aurora, cukiernia Marczello i solarium San Malino.

IX Dzień Recyklingu rozpoczyna dwumie-
sięczną akcję zbierania elektroodpadów w szkole 
w Wapnicy.

Zachęcamy do udziału w akcji i pozbycia się 
niepotrzebnych elektrosprzętów.

Alicja Grzywaczewska
Mariusz Samołyk

Iwona Samołyk 
finalistką konkursu 
EKOPEDAGOG  2013
od kilku lat towarzystwo ekologiczno-Społecz-
ne „Wolę Być” organizuje  konkurs ekopedagog, 
w tym roku jest to V edycja, pod nazwą ekope-
dagog 2013. W ubiegłym roku iwona Samołyk 
- nauczycielka ze szkoły podstawowej nr 2  
w Wapnicy - znalazła się wśród 10 nagrodzo-
nych osób i otrzymała zaszczytny tytuł ekope-
dagog 2012 województwa zachodniopomor-
skiego. czy w tym roku jej eko-praca również 
zostanie doceniona?

W tym roku p. Iwona już zakwalifikowała się do 
finału (20 osób). Wkrótce spośród osób zakwalifi-
kowanych zostanie wyłonionych 10 najlepszych 
Ekopedagogów 2013 roku. Trzymamy kciuki, żeby 
p. Iwona Samołyk po raz kolejny otrzymała ten 
tytuł, który jest ukoronowaniem jej pracy, działal-
ności i zaangażowania, co przyczynia się także do 
promocji naszej szkoły w środowisku lokalnym.

Konkurs jest ukierunkowany na promowanie 
nauczycieli i innych pracowników oświatowych, 
którzy aktywnie stosują zasady zrównoważonego 
rozwoju w swojej placówce oświatowej. Adresa-
tami konkursu są wszyscy pracownicy oświaty  
z województwa Zachodniopomorskiego.  

Najważniejszym celem konkursu jest pro-
mowanie skutecznych programów edukacji 
ekologicznej realizowanych przez nauczycieli  
i pedagogów na terenie własnych szkół, w tym 
programów przyrodniczo-środowiskowych. Do-
datkowo oceniane w ramach kryterium będą akcje 
turystyczne, krajoznawcze, prozdrowotne i proeu-
ropejskie. Konkurs jest częściowo dofinansowany 
przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska  
i Gospodarki Wodnej w Szczecinie.

Więcej o konkursie na stronie: www.ekope-
dagog.net 

Bogumiła Popko
Dyrektor SP2 

Tymi słowami rozpoczął się apel z okazji 
rozpoczęcia roku szkolnego 2013/2014 w Ośrod-
ku Rehabilitacyj-
no -Eduk ac yjno - 
Wychowawczym  
w Ostromicach. 
Dzieci, młodzież 
oraz rodzice z wiel-
ką radością przy-
witali się z pracow-
nikami placówki i z 
chęcią uczestniczy-
li w apelu. Ksiądz 
proboszcz Henryk 
Dudzik podzielił 
się Słowem Bożym. 
Następnie dyrektor 
placówki powitała wszystkich swoich podopiecz-
nych, przedstawiła rodzicom i dzieciom nowego 
pracownika, jak i również nowych podopiecznych. 
Dzieciom i młodzieży życzyła uśmiechu na buziach, 

Dla naszej szkoły to już 5. wyróżnienie za 
działania ekologiczne, w 2009 i 2011 roku 
otrzymaliśmy Certyfikat LCAE natomiast  
w 2010, 2012 i obecnie 2013 roku uhonorowa-
no nas Certyfikatem ZIELONA FLAGA.

Uroczyste wręczenie przyznanych cer-
tyfikatów odbędzie się na ogólnopolskiej 
konferencji w Krakowie.

Gratuluję wszystkim uczniom naszej 
szkoły, dzieciom przedszkolnym oraz na-
uczycielom, szczególnie p. Iwonie Samołyk 
i p. Alicji Grzywaczewskiej. To dzięki Waszej 
pracy i zaangażowaniu dzieci w działania 
ekologiczne wzrasta świadomość społeczna 
w tej dziedzinie.

Bogumiła Popko
Dyrektor SP 2

Witaj szkoło w Ostromicach!
„Witaj szkoło, witaj nasza dobra szkoło. Przyjmij nas radośnie, miło i wesoło,bo wracamy wypoczęci 
i szczęśliwi, mamy mnóstwo dobrych chęci, wiele siły”

nauczycielom i opiekunom - wytrwałości i cierpli-
wości w nowym roku szkolnym.  Po oficjalnym 

rozpoczęciu pod-
opieczni placówki 
zostali zaproszeni 
do swoich nowych 
sal, a rodzice po-
zostali na krótkim 
zebraniu z  dyrek-
tor ośrodka. 

Z a t e m  r o k 
szkolny 2013/2014 
w Ośrodku Reha-
bilitacyjno-Eduka-
cyjno-Wychowaw-
czym w Ostromi-
cach uznaje się za 

rozpoczęty. Jutro rozpoczynamy pracę i wracają 
obowiązki szkolne.

Katarzyna Winklarek- Duda

Certyfikaty ekologiczne przyznane!
13 września 2013 r. kapituła Programu Szkoły dla ekorozwoju zadecydowała o przyznaniu 207 
certyfikatów Zielonej Flagi oraz 49 certyfikatów lokalnego centrum aktywności ekologicznej. 
Wśród wyróżnionych znalazła się również Szkoła Podstawowa nr 2 w Wapnicy.
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III Międzynarodowe 
Mistrzostwa Polski 
Weteranów - wyniki
W dniach od 6 do 8 września br. w hali sportowej 
im. Andrzeja Grubby przy SP nr 1 w Międzyz-
drojach zostały rozegrane III Międzynarodowe 
Mistrzostwa Polski Weteranów w tenisie stołowym. 
Organizatorem imprezy był UKS Chrobry Międzyz-
droje, Urząd Miejski w Międzyzdrojach oraz Szkoła 
Podstawowa nr 1. W imprezie wystąpiło ponad 
osiemdziesięciu zawodników z kraju i zagranicy. 
Największymi gwiazdami turnieju byli dwaj Rosja-
nie Yury Illarionow oraz Georgii Rubinshtein, którzy 
aktualnie są multimedalistami Mistrzostw Świata 
Weteranów w swoich kategoriach wiekowych.
kobiety:
gra pojedyncza – 1. Dorota Paluch
gra podwójna – 1. Gregorczyk / Osińska
Mężczyźni: 
kat. M40 gra pojedyncza – 1. Georgii Rubinshtein
kat. M40 gra podwójna – 1. Illarionow / Rubinshtein
kat. M50 gra pojedyncza – 1. Dariusz Skowroński
kat. M50 gra podwójna – 1. Małkus / Molenda
kat. M60 gra pojedyncza – 1. Marian Strzałka
kat. M60+M65 gra podwójna 
                                                    – 1 Prusiński / Woźniak
kat. M65 gra pojedyncza – 1. Edmund Renkel
kat. M70 gra pojedyncza 
                                            – 1. Ryszard Banaszkiewicz
kat. M70+M75 gra podwójna – 1. Hnyda / Nowak
kat. M75 gra pojedyncza – 1. Marina Wyrzykowski
Mikst – 1. Molenda / Paluch

Rafał Błocian
UKS Chrobry Międzyzdroje

Z poprzedniego składu odeszła Marta Smętek, 
która zasiliła szeregi naszego rywala z baraży  
w poprzednim sezonie czyli Bronowiankę Kraków. 
Drużynę uzupełniła Wioletta Witkowska, która 
powróciła po latach studiów do macierzystego 
klubu. Pozostałe zawodniczki w składzie to: Sylwia 
Wandachowicz, Anna Zielińska, Sylwia Składanek 
oraz Adriana Kołaszewska - juniorka. 

- Sezon 2013/2014 pod względem sportowym 
będzie stał na wyrównanym poziomie z uwagi na 
to, iż w tabeli znajduje się kilka zespołów, które 
pretendują o wejście do Ekstraklasy Kobiet – mówi 
trener Jacek Wandachowicz.

Świetny początek sezonu zanotowała Wioletta 
Witkowska, która w sześciu rozegranych pojedyn-
kach wygrała w pięć razy.

Aktualnie Chrobry zajmuje drugą lokatę  
w tabeli z dorobkiem pięciu punktów. Dotychczas 
nasz zespół zdołał wygrać dwa spotkania oraz 
jedno zremisować. 

GKTS Gdańsk  4 : 6  UKS Chrobry Międzyzdroje
MRKS Gdańsk  5 : 5  UKS Chrobry Międzyzdroje
UKS Chrobry Międzyzdroje  7 : 3  Stella Niechaj 

Gniezno

Zapraszamy wszystkich kibiców do śledzenia 
rywalizacji naszych zawodniczek w nowym sezonie 
I Ligi Kobiet na naszej stronie internetowej www.
chrobrymiedzyzdroje.ubf.pl. Ponadto zapraszamy 
wszystkich sympatyków tenisa stołowego do 
hali sportowej im. Andrzeja Grubby przy SP Nr 1  
w Międzyzdrojach do gorącego dopingu podczas 
spotkań pierwszoligowych.

Rafał Błocian
UKS Chrobry Międzyzdroje

W dniach od 7-9 września br. odbył się w Sianowie 
I Wojewódzki Turniej Klasyfikacyjny w kategorii 
młodziczek i juniorek. W kategorii Młodziczek 
najlepiej zaprezentowała się Weronika Zygan, 
która zdeklasowała rywalki zwyciężając w turnieju. 

24 sierpnia br. w Międzynarodowym Domu Kultury 
w Międzyzdrojach odbyło się podsumowanie sezo-
nu 2013r.  rundy wiosennej Zachodniopomorskie-
go Związku Tenisa Stołowego oraz UKS Chrobry 
Międzyzdroje. Prezes ZZTS Marek Kibała w swoim 
wystąpieniu podkreślił szczególne zasługi i miejsce 
jakie zajmuje  UKS Chrobry Międzyzdroje w tenisie 
stołowym w województwie zachodniopomorskim. 
Najlepszym wręczono 
puchary i nagrody. 

UKS Chrobry już 
po raz 11. z rzędu zajął 
I miejsce we współ-
zawodnictwie gru-
powym zdobywając 
ogólnie 16 053 punk-
tów.  II miejsce zajął 
Lukstop Wierzbięcin z 
6 372 punktami. 10-cio 
tysięczna  punktowa 
przewaga Chrobrego 
nad drugim zespołem 
była wręcz miażdżąca. 

UKS Chrobry w I 
Lidze Kobiet uzyskał 
w mijającym sezonie  bardzo dobry wynik, uczest-
nicząc w barażach o wejście do extra klasy. Na 
uwagę i szczególne zainteresowanie  zasługuje 
zawodniczka UKS Chrobry Międzyzdroje Ania 
Zielińska, srebrna medalistka w Młodzieżowych 
Mistrzostwach Polski. Najlepszą zawodniczką 
województwa zachodniopomorskiego okazała 
się Marta Smętek zawodniczka UKS Chrobry,   
a nadzieją województwa zachodniopomorskiego 
- Agata Konica, której rodzice dodatkowo zostali 
uhonorowani statuetką Prezesa UKS Chrobry za 
wkład pracy i pomoc w klubie.

I Liga Kobiet tenisa stołowego
Zawodniczki uczniowskiego klubu Sportowego chrobry Międzyzdroje rozpoczęły 
nowy sezon 2013/2014 w i lidze kobiet tenisa stołowego. 

Tym samym zapewniła sobie awans do I Grand 
Prix Polski młodziczek, które zostanie rozegrane  
w Bilczy koło Kielc w dniach 27-29 września 2013 r. 
W tej samej kategorii wiekowej młodsza koleżanka 
Weroniki, Agata Konicka zajęła świetną trzecią 
lokatę. W kategorii juniorek drugie miejsce zajęła 
Adriana Kołaszewska, która wywalczyła awans do 
Grand Prix Polski juniorek, które zostanie rozegrane 
w październiku w Brzegu Dolnym. Oprócz Adriany 
w juniorkach wystąpiła również Paulina Komisar-
ska, która uplasowała się na dziewiątym miejscu.

Natomiast tydzień później w Sianowie w dniu 15 
września br. został rozegrany I Wojewódzki Turniej 
Klasyfikacyjny kadetów i kadetek. Wśród naszych 
zawodników najlepiej wypadł Grzesiu Muth, który 
zajął ósme miejsce. Mateusz Wolny w tej kategorii 
wywalczył 13. miejsce. W gronie kadetek wystąpiła 
Weronika Zygan (szóste miejsce) oraz Agata Konicka 
tuż za koleżanką z klubu (siódme miejsce).

Rafał Błocian
UKS Chrobry Międzyzdroje

Rywalizacja młodych zawodników Chrobrego

TENIS STOłOWY - PODSUMOWANIE SEZONU
Na uroczystości nie mogło zabraknąć Przed-

stawicieli Klubu UKS Chrobry i  władz samorzą-
dowych. Burmistrz Leszek Dorosz szczególnie 
podkreślił pracę trenerów  Państwa Jacka i Sylwii 
Wandachowiczów, których praca przekłada się na 
widoczne efekty, jak również pogratulował uporu  
i siły Prezesowi Waldemarowi Witkowskiemu dzięki 
któremu Klub tak dobrze funkcjonuje. UKS Chro-

bry Miedzyzdroje po-
dziękował partnerom 
oraz osobom prywat-
nym, którzy aktywnie 
uczestniczą w życiu 
klubu: Pizzeria Wirgo, 
Bagiński & Chabinka 
Spa, Hotel Wolin, Rad-
ni Gminy Miedzyz-
droje, Dyrektor SP1 
Iwona Banachowicz, 
Rafał Błocian, Pań-
stwo Konica, Zygan  
i  Komisarscy. 

Wśród uczest-
ników nie zabrakło 
również najstarszego 

aktywnego zawodnika w tenisie stołowym w wo-
jewództwie zachodniopomorskim 77 –letniego 
Jana Bohatyrewicza. Pan Jan pochodzi z Grodna, 
w latach 50 – tych  był reprezentantem Polski kadry 
narodowej jako junior,  a w latach 70 – tych trafił 
wraz z żoną do Kamienia Pomorskiego.  Tworzył 
tenis stołowy na naszych terenach, jak również 
otworzył szkołę fizykoterapii szkoląc m.in. żołnie-
rzy niemieckich. 

    Anetta Czyżak
Referat Promocji i Współpracy z Zagranicą

SPort
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25 sierpnia br. rozpoczął się okres startowy dla 
naszych zespołów. Trzy spotkania rozegrali senio-
rzy - jedno w Pucharze Polski pokonując “Bizona” 
Cerkwica 3-1, natomiast w lidze zdobyli pewnie 
6 punktów z „Radowią” Radowo Małe  – „Fala” 1-3 
br. Paszek E., Złotnik S., Rączewski J., „Fala” – „Pra-
wobrzeże” Świnoujście 5-0. Łaba D-2, Paszek E., 
Szczepanowicz R., Żabiński F.; 

Po dwóch kolejkach „Fala” zajmuje 3 miejsce za 
„Koroną” Stuchowo i „Spartą” Gryfice, które mają 
identyczną ilość punktów wyprzedzając nasz 
zespół bramkami. 

Dwa spotkania rozegrali juniorzy w I klasie 
juniorów na szczeblu województwa zachodnio-
pomorskiego: „Jantar” Dziwnów – „Fala” 6-0, „Fala” 
– „Sparta” Gryfice 2-2. Waszczyk Michał - 2. 

Trampkarze zremisowali w swoim pierwszym 
spotkaniu 2-2 z rówieśnikami z „Prawobrzeża” 
Świnoujście. Natomiast najmłodsze grupy już 
22-23 września bedą rywalizować w Świnoujściu 
(2003), Kamieniu Pomorskim (2005), a 24 września 
w Międzyzdrojach (2004).

Natomiast w sobotę 7 września przy pięknej let-
niej pogodzie nasze piłkarki udały się do Szczecina 
na swój pierwszy III ligowy mecz z drużyną Viel-
govii. Nasze zawodniczki do spotkania przystąpiły 
bardzo skoncentrowane. Już od pierwszych minut 
gospodynie postawiły twarde warunki i to one 
przeważały,  lecz nasza linia obrony bardzo dobrze 
realizowała założenia taktyczne skutecznie rozbi-
jając ataki Vielgovii  i raz po raz przeprowadzała 
groźne kontry.  Po jednej z takich akcji w 30. minu-
cie meczu Oliwia Gajda przeprowadziła rajd prawą 
flanką i celnym precyzyjnym strzałem pokonała 

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 metrażach - 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 nieza-
leżne ekologiczne ogrzewanie gazowe. W parterowej części zaplecza budynku zaplanowano komórki 
lokatorskie przeznaczone dla każdego z lokali oraz ogólnodostępne pomieszczenie gospodarcze.

Lokalizacja planowanej inwestycji, a w szczególności bliskość centrum i niezależność kosztów eks-
ploatacji lokalu to główne atuty, 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

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

„Fala” rozpoczęła nowy sezon 2013/14
Po okresie przygotowań grupa seniorów, grupa żeńska i grupy młodzieżowe rozpoczęły nowy sezon piłkarski. Pierwsza drużyna 
seniorów rozegrała 2 spotkania mistrzowskie oraz spotkanie pucharowe, grupa żeńska zadebiutowała w iii lidze kobiet.

SPort, oGŁoSZenia

ZłOŻENIE DEKLARACJI 
ZMIENIAJĄCEJ
W ZWIĄZKU ZE ZMIANĄ 
STAWKI – OBOWIĄZKOWE
W związku z podjęciem przez Radę Miejską 
uchwały nr XLI/391/2013 w dniu 25 czerwca  
2013 r., stawka opłaty za gospodarowanie odpada-
mi komunalnymi dla nieruchomości zamieszkałych 
i tzw. ”mieszanych”, na których odpady komunalne 
są zbierane i odbierane w sposób selektywny, 
uległa obniżeniu do 4 zł/m3 wody zużytej na danej 
nieruchomości. 

Według najnowszych interpretacji prawników 
zmiana stawki opłaty wiąże się z obowiązkiem 
złożenia przez właściciela nieruchomości deklaracji 
zmieniającej. 

Do deklaracji zmieniającej nie ma obowiązku 
składania zaświadczenia z Zakładu Wodociągów i 
Kanalizacji Sp. z o.o. o średniomiesięcznym zużyciu 
wody na danej nieruchomości, dane te bowiem 
zostały już dostarczone do Zakładu Ochrony Śro-
dowiska i znajdują się w systemie.

W związku z zaistniałą sytuacją pracownicy 
Zakładu Ochrony Środowiska w dniach 02 i 09 paź-
dziernika przyjmować będą deklaracje zmieniające 
w siedzibie Urzędu Miejskiego w godzinach od 800 

- 1900, a także w siedzibie zakładu od poniedziałku 
do piątku w godz. od 700 do 1500. 

Zwracamy się z prośbą o składanie deklaracji 
zmieniających w możliwie najbliższym terminie.

W wypadku nie złożenia deklaracji zmieniającej 
organ tj. Burmistrz Międzyzdrojów wyda decyzję 
administracyjną o wysokości opłaty za gospoda-
rowanie odpadami komunalnymi.   

Adam Celiński
Kierownik Zakładu Ochrony Środowiska

bramkarkę gospodyń. Po stracie gola Vielgovia rzu-
ciła się do odrabiania strat, ale do przerwy wynik nie 
uległ zmianie. Po przerwie obraz gry nie zmienił się.  
W dalsz ym ciągu atakowały gospodynie,  
a Fala kontrowała. W 60. minucie meczu po 
strzale Natalii Walerian zawodniczka Vielgo-
vii wybiła piłkę z linii bramkowej dwoma rę-
k ami ,  sędzia  pok azała  czer woną k ar tkę  
i wskazała na wapno. Doskonałym uderzeniem 
popisała się Katarzyna Wojciechowska i mamy 
0:2 dla Fali. Gospodynie próbowały zmienić 
obrót spraw lecz znów dobrze dysponowana 
obrona nie pozwoliła sobie na utratę gola. Pewnie  
w bramce prezentowała się  Katarzyna Wojtal  raz 
po raz wyłapując strzały gospodyń. Kiedy wyda-
wało się,  że nic już się nie zmieni w  70 minucie 
spotkania  kolejną kontrę rozpoczęła nasza dru-
żyna, po strzale jednej z naszych zawodniczek 
bramkarka gości wybiła piłkę wprost pod nogi 
nadbiegającej Oliwii Gajdy, a ta pięknym strzałem  
z 18 metrów ustaliła wynik meczu na 0:3 dla Fali.  

Wielkie gratulacje dla naszych dziewczyn!!!
Skład zespołu w meczu z Vielgowią: Katarzyna 

Wojtal (GK), Lucyna Szulc, Gabriela Szymańska, Na-
talia Matyla (41. min. Patrycja Klawa), Monika Boja-
czuk, Karolina Kaśkosz, Katarzyna Wojciechowska, 
Paulina Grygielewicz, Andżelika Zielińska, Oliwia 
Gajda, Natalia Walerian.

Wszystkich kibiców zapraszamy na kolejny 
mecz naszych dziewcząt, który odbędzie się 28 
września na Stadionie Miejskim w Międzyzdrojach 
o godzinie 12.00, gdzie przeciwnikiem naszej dru-
żyny będzie Pomorzanin Nowogard.

Jan Rączewski

Podziękowania

Zarząd Klubu Sportowego „Fala” Międzyz-
droje  pragnie złożyć  najserdeczniejsze 
podziękowania za przekazane nam wspar-
cie finansowe - osobom i firmom: Krzysz-
tofowi, Patrycji Marchelakom - „Saviano”, 
Willa 777, Bar „Arka” – Zdzisławowi Rut-
kowskiemu, Bar & Restauracja „Przystań”   
w Międzyzdrojach. 

Jest rzeczą niezmiernie budującą i krzepiącą 
wiedzieć, że wokół nas istnieją firmy i osoby, 
które w swoich działaniach kierują się bezin-
teresownością, potrzebą wspierania innych  
i życzliwością. Dzięki finansowemu zaanga-
żowaniu Państwa  możliwy był zakup nie-
zbędnego sprzętu sportowego dla naszych 
zawodników.

Raz jeszcze serdecznie dziękujemy za 
okazane nam wsparcie, jednocześnie życząc 
Państwu samych sukcesów we wszystkich 
przedsięwzięciach. 

Zarząd Klubu Sportowego  „Fala”
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oGŁoSZenia

Proponujemy do sprzedaży:

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. Bocznej, stanowiącą  działkę
  nr 45 o powierzchni  2.620 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, stanowiąca 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, stanowią-
 cą 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 ,

Opłata za korzystanie 
z zezwolenia na alkohol - III rata 

 

Zgodnie z art. 11¹ ust. 7 ustawy z dnia 26 
października 1982r. o wychowaniu w trzeź-
wości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, 
przypominamy przedsiębiorcom prowadzącym 
sprzedaż napojów alkoholowych, iż z dniem 
30 września 2013r. upływa termin wniesienia  
iii raty opłaty za korzystanie z zezwolenia w roku 
2013.

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

dzyzdrojach 
• bezgotówkowo na rachunek bankowy Urzę-

du:   BGŻ  S. a. o. Międzyzdroje nr 38 2030 0045 
1110 0000 0054 7180

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

Andżelika Przygodzka
Działalność Gospodarcza

Nieruchomości gminne przeznaczone do sprzedaży
   

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

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 15.392m2 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

Zmiany w wywozach śmieci

część zachodnia miasta
15.10.2013r.,
23.04.2014r.

harmonogram wywozu odpadów komunalnych z miasta 
i gminy Międzyzdroje w okresie 01.10.2013 r. – 30.06.2014 r.

Dzień tygodnia:                                                 lokalizacja odbioru:

Poniedziałek Aleja Róż, Armii Krajowej, Cicha, Dąbrówki, Garażowa, Książąt Pomorskich, 
  Miernicza, Orla, Plażowa, Polna, Poprzeczna, Punkty Handlowe - Promenada, 
  Spokojna, Sportowa, Usługowa, Wczasowa, Wesoła, Wodziczki

Wtorek  Gryfa Pomorskiego, Kopernika, Kościuszki, Krasickiego, Krótka, Ludowa, 
  Mickiewicza, Morska, Plac Neptuna, Pomorska, Promenada Gwiazd, Rybacka, 
  Światowida, Traugutta, 1000-lecia P.P.,  Zdrojowa

Środa  Bukowa, Dąbrowskiej, Gintera, Góra Filaretów, Kolejowa, Konopnickiej, 
  Leśna, Lipowa, Niepodległości, Norwida, Orzeszkowej, Piaskowa, Piastowska,
  Plater, Przy Wodociągach, Skłodowskiej, Słowiańska, Stroma, Ustronie Leśne, 
  Wiejska, Za Torem

Czwartek  Biała Góra, Grodno, Lubin, Nadleśnictwo, Wapnica, Wicko, Wolińska 1, Zalesie

Piątek  Bałtycka, Bohaterów Warszawy, Campingowa, Działki, Komunalna, 
  Mieszka I, Myśliwska, Nowomyśliwska, Turystyczna, Zwycięstwa

Miasto i Gmina 
2014 rok

- 18.01.2014r.
- 15.02.2014r.
- 15.03.2014r.
- 12.04.2014r.
- 17.05.2014r.
- 14.06.2014r.

WielkoGaBaryty, aGD i rtV

Aleja Róż, Armii Krajowej, Bałtycka, Bohaterów Warszawy, Campingowa, Cicha, Dą-
brówki, Działki, Gryfa Pomorskiego,  Garażowa, Komunalna, Kopernika, Kościuszki, 
Krasickiego, Krótka,      Książąt Pomorskich, Ludowa, Mickiewicza, Miernicza, Miesz-
ka I, Morska, Myśliwska, Niepodległości, Nowomyśliwska, Orla,       Plac Neptuna, 
Plażowa, Polna, Pomorska, Poprzeczna, Promenada Gwiazd, Punkty Handlowe- 
Promenada, Rybacka, Spokojna, Sportowa, Światowida, Traugutta, Turystyczna,  
1000-lecia P.P., Usługowa, Wczasowa, Wesoła, Wodziczki, Zdrojowa

Biała Góra, Bukowa, Dąbrowskiej, Gin-
tera, Góra Filaretów, Grodno, Kolejowa, 
Konopnickiej, Leśna, Lipowa, Norwida, 
Orzeszkowej, Piaskowa, Piastowska, 
Plater, Przy Wodociągach, Skłodowskiej, 
Słowiańska, Stroma, Ustronie Leśne, 
Wiejska, Za Torem, Zwycięstwa

Lubin, Nadleśnictwo, 
Wapnica, Wicko, 
Wolińska 1,  Zalesie

Gmina 
17.10.2013r.
25.04.2014r.

część wschodnia miasta
16.10.2013r. 
24.04.2014r.

SZkŁo
Miasto i Gmina 

2013 rok

- 12.10.2013r. 
- 16.11.2013r.
- 21.12.2013r. 

Kierownik Zakładu Ochrony Środowiska  w Międzyzdrojach 
uprzejmie informuje, iż z dniem 01.10.2013 roku następuje 
zmiana harmonogramu wywozu odpadów komunalnych 
z miasta i gminy Międzyzdroje w okresie od 01.10.2013r. 
do 30.06.2014r.

Adam Celiński
Kierownik Zakładu Ochrony Środowiska


