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Anna Przybylska nie żyje. Zmarła 5 paź-
dziernika br. w wieku 36 lat. Przegrała walkę  
z nowotworem. Aktorka zmarła w swoim 
domu w Gdyni w niedzielę, około godziny 
15. Osierociła trójkę dzieci. W 2012 r. gościła  
w Międzyzdrojach. Uczestniczyła w Gali odci-
skania dłoni. Wszyscy będą ją pamiętać jako 
wspaniałą aktorkę i matkęi, cudowną, otwartą  
i pogodną osobę. 

W 2015 roku będziemy obchodzić 20-lecie 
Festiwalu Gwiazd w Międzyzdrojach. Aleja 
Gwiazd jest jego rozpoznawalną marką. Upa-
miętnia nie tylko żyjących artystów, ale także 
wybitne osobowości świata kina, teatru i sztu-

Straż Miejska w Międzyzdrojach informuje, że w dniu 1 listopada br. w 
godzinach 8.00 – 20.00 przy cmentarzu komunalnym na ulicy Cmen-
tarnej w Międzyzdrojach wprowadzona zostanie zmiana organizacji 
ruchu. W celu zapewnienia płynności ruchu pojazdów i bezpieczeń-
stwa pieszym ruchem będą kierowali funkcjonariusze Straży Miejskiej.

Od godziny 11.00 do 15.00 wjazd pojazdów zostanie ograniczony, 
na parking przycmentarny kierowane będą samochody przewożące 

osoby niepełnosprawne i starsze. Pozostałe pojazdy w miarę wolnych 
miejsc parkingowych.

Apelujemy do mieszkańców, by w tych godzinach udali się na 
cmentarz pieszo, a pojazdy pozostawiali przy okolicznych ulicach.

Okolicznościowe punkty handlowe w dniu 1 listopada, podobnie 
jak w latach poprzednich, umiejscowione będą na placu przed bramą 
cmentarza.                                                                                         Adam Bączek

Komendant Straży Miejskiej

Święto Zmarłych – organizacja ruchu

ki, których nie ma już wśród nas. Przed nami 
Święto Zmarłych. To czas refleksji i wspomnień. 
Pragnę przypomnieć nazwiska tych, którzy tu 
byli i są z nami, choć odeszli. Zostawili trwały 
ślad. W pamięci i na Alei Gwiazd:
Krzysztof Kieślowski (jego śmierć w 1996 r. dała 
impuls ówczesnym organizatorom, szczególnie  
Waldemarowi Dąbrowskiemu, żeby organizo-
wać wakacyjne spotkania artystów), Jeremi 
Przybora, Gustaw Holoubek, Andrzej Łapicki, 
Adam Hanuszkiewicz, Krzysztof Kolberger, 
Jan Machulski, Zbigniew Binczycki, Zbigniew 
Zapasiewicz, Edward Dziewoński, Szymon 
Szurmiej, Igor Przygodzki, Jerzy Kawalerowicz, 

Leon Niemczyk, Irena Kwiatkowska, Hanka 
Bielicka, Elżbieta Czyżewska, Marek Walczewski, 
Jan Kociniak, Franciszek Starowieyski, Maciej 
Kozłowski,  Anna Przybylska, Janusz Morgen-
stern, Wojciech Kilar. 

Z pewnością warto zapalić znicz i wspo-
mnieć wielkich artystów polskiej sceny. Ich 
nazwiska pozostaną na zawsze w pamięci żyją-
cych, tak jak ich dłonie z osobistym autografem 
na międzyzdrojskiej Alei Gwiazd.

                        Jadwiga Bober 
Międzynarodowy Dom Kultury 

w Międzyzdrojach
   

W pamięci i na Alei Gwiazd  
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AKTUALNOŚCI

Międzyzdrojski cmentarz
Zbliża się Dzień Wszystkich Świętych, czas zadumy nad grobami najbliższych 
i refleksji o przemijaniu. Trwa szczególne przygotowywanie mogił na ten czas. 
Wzrosła liczba spacerujących pomiędzy alejkami. Wokół więcej niż zazwyczaj 
płonących zniczy.

Wychodząc naprzeciw Państwa oczekiwaniom, zapadła decyzja o 
wykonaniu monitoringu cmentarza, a także postawieniu przy wejściu na 
starą cześć cmentarza akcesoriów (grabie, miotły, konewki), niezbędnych do 
prawidłowego utrzymania czystości grobów. Z narzędzi można skorzystać 
nieodpłatnie, a po zakończeniu prac, prosimy o odłożenie ich na miejsce. 
Liczymy, że pomysł spotka się z Państwa aprobatą, a przede wszystkim ułatwi 
opiekę nad grobami. 

W ślad za decyzją Burmistrza i Rady Miejskiej o przyznaniu środków 
finansowych, kontynuujemy rozbudowę alejek na nowej części cmentarza, 
a ze środków własnych Zakład Ochrony Środowiska remontuje alejki na 
starej części.

Przypominamy również Państwu, że w ramach prowadzonej działalności 
Zakład Ochrony Środowiska oferuje usługi jednorazowej, jak również cało-
rocznej opieki nad grobami. Cennik dostępny jest na stronie internetowej 
www.zosmiedzyzdroje.pl. Szczegółowe pytania proszę kierować bezpo-
średnio w siedzibie zakładu,  telefonicznie w dniach od poniedziałku do 
piątku od godz. 7.00 do godz. 15.00, bądź elektronicznie pod adres kontakt@
zosmiedzyzdroje.pl                                                                              Adam Celiński 

Kierownik Zakładu Ochrony Środowiska

Pozostały: pamięć i obrazy 
W dniu 29 września  br. odszedł od nas  Stanisław Zagrodzki, wielo-
letni mieszkaniec Międzyzdrojów, wybitny artysta malarz. Urodzony 
20 stycznia 1924 roku w Częstochowie, od dziecka w szkole zadzi-
wiał nauczycieli, którzy bacznie mu się przyglądali, kiedy  rysował 
Kościuszkę wraz z kosynierami i inne sceny Panoramy Racławickiej. 
Do lat 50-tych rysował sporadycznie i okazjonalnie. Jego pasja do 
malowania dojrzewała latami. Tematem jego prac była przyroda, 
marynistyka i sztuka sakralna. Z czasem zaczął swe prace wystawiać w  

Domu Kultury w Międzyz-
drojach, Wolinie i Kamieniu 
Pomorskim, w bibliotekach  
i w Zamku Książąt Pomor-
skich w Szczecinie. Pan 
Stanisław Zagrodzki po-
zostawił po sobie ciepłe 
wspomnienia człowieka 
n iez w yk le  sk romnego  
i uczciwego  oraz  dorobek 
w postaci obrazów, szkiców 
i  licznych zapisków. Cześć 
Jego pamięci. 

Redakcja  

Zapraszamy 
do odbioru kwiatów
Nadszedł czas wykopania roślin jednorocznych. 
Cieszyły nasze oczy przez cały sezon, ale przed 
zimą rabaty kwiatowe muszą zostać uporząd-
kowane. Rośliny są wykładane przy Punkcie 
Informacji Turystycznej tzw. Balbince. Jeśli ktoś  
z Państwa chciałby je przechować i na wiosnę za-
gospodarować na swojej posesji, może skorzystać 
z naszej propozycji.

Zapraszamy.
Anida Kostrzewa,  „Zielona Brygada”

Jest rzeczą naturalną, że koniec każdej kadencji 
skłania do podsumowań i refleksji. Przez dwie 
kadencje, w których obdarzyliście mnie Państwo 
zaufaniem, szliśmy razem niełatwą drogą, zmie-
niając na lepsze naszą codzienną rzeczywistość. 
Lista zrealizowanych inwestycji jest długa. Wiele 
z nich było  dofinansowywane ze środków ze-
wnętrznych.

Jeśli cofniemy się pamięcią do 2006 roku i 
porównamy Międzyzdroje i sołectwa ze stanem 
obecnym, to wspólnie możemy mieć powody 
do satysfakcji. Tylko ludzie złej woli negują nasze 
osiągnięcia, przekłamują fakty i, nie mając wystar-
czającej wiedzy, podważają nasze sukcesy.

Od połowy 2006 roku jestem praktycznie 
Międzyzdrojaninem. Tutaj pracuję, zarządzam, 
realizuję zadania - zawsze z myślą o dobru 
Mieszkańców. Odbywa się to często kosztem 
rodziny i zdrowia. Do Świnoujścia jeżdżę na 
nocleg, by nazajutrz wrócić linią autobusową 

nr 10 do Międzyzdrojów i podejmować kolejne 
wyzwania.

Przed Samorządem  kolejna kadencja i  nieła-
twe wyzwania. Mamy Strategię Rozwoju Gminy 
Międzyzdroje na lata 2014 – 2025, w której każde 
zdanie jest zapisane z myślą o poprawie warun-
ków życia Mieszkańców. Zadań do wykonania jest 
dużo. Znaczna ich część jest już teraz na różnym 
poziomie zaawansowania.

Zawsze można zrobić więcej i lepiej. Łatwo 
stać z boku i uprawiać krytykanctwo. Dużo trud-
niej zmagać się z realiami budżetu, a potrzebami  
i oczekiwaniami. Nigdy nie uda się zrobić wszyst-
kiego, trudno zadowolić wszystkich.

Dziękuję Państwu za uwagi, podpowiedzi, 
głosy  rozsądku i krytyki.

Dziękuję Wysokiej Radzie za współpracę, szu-
kanie kompromisów i setki uchwał, które stawały 
się prawem miejscowym.

Powodem do zadowolenia jest integracja 
społeczności lokalnej, ilość i jakość działania wielu 
stowarzyszeń, organizacji i klubów sportowych.

Dziękuję pracownikom samorządowym, 
jednostkom organizacyjnym, placówkom oświa-
towym i kulturalnym za codzienną niełatwą pracę.

W czasie ostatnich dwóch kadencji udało się 
nam ugruntować markę turystyczną Międzyz-
drojów. Tworzyło ją wiele grup społecznych, 
środowisk i osób prywatnych.

Dziękuję firmom branży  hotelarskiej, gastro-
nomicznej, kwaterodawcom, leśnikom, rybakom, 
taksówkarzom, osobom prowadzącym różne dzia-
łalności gospodarcze, za pracę nad marką naszej 
Gminy, a także naszym sportowcom i działaczom 
sportowym.

Dziękuję za sprawność służb odpowiedzial-
nych za energię elektryczną, wodę, ścieki, nieczy-
stości, za bezpieczeństwo i codzienne bytowanie.

Dziękuję za czyste, bezpieczne i pięknie 
ukwiecone miasto. 

Dziękuję za mrówczą codzienną pracę, aby 
ten skomplikowany samorządowy i wspólnotowy 
organizm dobrze funkcjonował.

Każdy Mieszkaniec dbający o swoją posesję 
przyczynia się do tej ważnej sprawy. Dobra marka 
to turyści. Turyści to pieniądze i lepszy standard 
życia Mieszkańców.

Pracowitość i mądrość Mieszkańców Gminy 
Międzyzdroje, przy dobrze funkcjonującym sa-
morządzie, są gwarancją rozwoju i pomyślności.

Z wyrazami szacunku 
Leszek Dorosz 

Burmistrz Międzyzdrojów

Stolica Wielkopolski – Poznań to miasto, w którym 
promujemy się od lat -  w latach ubiegłych głównie 
na targach turystycznych „Tour Salon”. Obecnie, 
w dobie wszechogarniającego Internetu, targi 
turystyczne nie są już tak silnym i  skutecznym 
narzędziem marketingowym. Coraz częściej 
stosowaną formą promocji marki miast jest rów-
nież cross-marketing - polegający na wymianie  
i bezpłatnym udostępnianiu nośników należących 
do miasta w zamian za możliwość bezpłatnej 
promocji w mieście partnerskim. Międzyzdroje sto-
sują ją już od kilku lat. Bydgoszcz, Słowenia (Izola)  
i Poznań to miasta, z którymi współpracowaliśmy 
i współpracujemy w ramach cross-marketingu. 
Projekt koordynowany jest w ramach współpracy 
z firmą Green House – Paweł Kranc. 

Turyści z Wielkopolski, jak pokazały analizy  
i badania rynku turystycznego, stanowią znaczny 
odsetek gości w sezonie wiosenno – jesiennym 
w gminie Międzyzdroje. Zatem podejmowanie 
działań promocyjnych na tym rynku jest zasadne i 
jak najbardziej pożądane. 

 W ramach współpracy z Urzędem Miasta Po-
znania, podobnie jak w ubiegłym roku, w terminie 

sierpień – wrzesień 2014 r.  przez 6 tygodni prezen-
towane były plakaty promujące Międzyzdroje. Udo-
stępnione przez miasto Poznań miejsca reklamowe 
w formie podświetlanych nośników typu city-light 
znajdowały  się na przystankach autobusowych Ron-
do Rataje oraz przy ul. Krzywoustego. Są to miejsca, 
przesiadkowe z linii autobusowych na linie tramwa-
jowe, często uczęszczane przez Poznaniaków. 

Mamy nadzieję na kontynuację współpracy 
również w przyszłym 2015 roku.        

Anetta Czyżak
Referat Promocji i Współpracy z Zagranicą

Szanowni Mieszkańcy Międzyzdrojów, Zalesia, Wicka, Wapnicy i Lubina

Promocja  Międzyzdrojów  w Poznaniu
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WYDARZENIA 

Narodowe Święto Niepodległości – polskie święto państwowe 
obchodzone jest dla upamiętnienia rocznicy odzyskania w 1918 roku 
przez Naród Polski niepodległego bytu państwowego – po 123 latach 
od rozbiorów, dokonanych przez Austrię, Prusy i Rosję. Ustanowione w 
ostatnich latach II Rzeczypospolitej Polskiej, przywrócone w 1989 roku. 

Dzień 11 listopada – Narodowe Święto Niepodległości – obchodzi-
my w naszej Gminie szczególnie uroczyście.

Zapraszamy przedstawicieli instytucji, organizacji, związków, sto-
warzyszeń, partii politycznych, placówek oświaty i kultury, spółek, firm, 
zakładów oraz Mieszkańców Międzyzdrojów, Zalesia, Wicka, Wapnicy, 
Lubina oraz naszych Gości do udziału w uroczystościach związanych 
z   96. rocznicą odzyskania przez naszą Ojczyznę niepodległości.

Z poważaniem
               Jan Magda                                                     Leszek Dorosz
Przewodniczący Rady Miejskiej                  Burmistrz Międzyzdrojów

                            PROGRAM UROCZYSTOŚCI :

10.30 – zbiórka uczestników przy Placu Stefana kardynała Wyszyń-
skiego;
Warta Honorowa przy Pomniku Marynarza;

10.45 – ustawienie kolumny – poczty sztandarowe i delegacje;         
11.00 – słowo wstępne, wprowadzenie do uroczystych obchodów;
11.15 – przejście delegacji do Pomnika Marynarza i złożenie symbolicz-

nej  wiązanki kwiatów, Apel Niepodległości, salwa honorowa;
11.40 – przemarsz kolumny do kościoła parafialnego pw. św. Piotra 

Apostoła;
12.00 – spotkanie przy kamieniu pamięci „Duchowym Budowniczym 

Międzyzdrojów”;
12.10 – msza święta w intencji Ojczyzny. 
16.00 – koncert w Międzynarodowym Domu Kultury – Część I:  

„Kochamy Cię Polsko” – program słowno-muzyczny w wyko-
naniu Teatru Rodzinnego „Fantazja”, scenariusz i opracowanie 
Iwona Sołtysiak i Alina Poskart; 
Część II – występ chóru „Kombatant” ze Szczecina pod dyrekcją 
Marii Białkowskiej-Dublasiewicz.

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

W dniu 29 września przy placyku im. Stefana 
kardynała Wyszyńskiego uczestnicy Zjazdu spo-
tkali się na symbolicznym odsłonięciu kamienia 
z pamiątkową tablicą przygotowaną z okazji XX 
zjazdu. Kamień dotychczas znajdował się przy  
hotelu Slavia. Fundatorami tablicy byli państwo 
Tomczakowie, którzy od lat goszczą uczestników 
Zjazdu. Przedstawiciele Urzędu Miejskiego złożyli 
przy kamieniu symboliczną wiązankę biało 
– czerwonych kwiatów. 

Po krótkiej uroczystości wszyscy 
przeszli do Biblioteki Miejskiej, w której 
zorganizowano spotkanie autorskie z 
Danutą Szyksznian – Ossowską, będącą 
inicjatorką i duszą wszystkich zjazdów 
Żołnierzy Kresowych AK.  

Pani Danuta jako 19 - latka działała w 
grupie łączniczek o kryptonimie ,,Kozy” u 
,,Jelonka” – ppor. Stanisława Kiałki. W 1944 
roku została osądzona i skazana na 10 lat 
łagrów. Za udział w Powstaniu Wileńskim 
znanym pod nazwą ,,Ostra Brama” została 
odznaczona krzyżem zasługi z mieczami.  
Swoje życie w niewoli opisuje w książce 
,,281 dni w szponach NKWD”, którą zapre-
zentowała podczas spotkania w Miejskiej Bibliotece 
Publicznej w Międzyzdrojach.

Drugi dzień Zjazdu rozpoczął się mszą św.  
w kościele pw. Św. Piotra Apostoła w Międzyzdro-
jach. Msza rozpoczęła się uroczystym odsłonięciem 
tablicy poświęconej Stanisławowi Kiałce, kwatermi-
strzowi okręgu AK Wilno. Odsłonięcia tablicy doko-
nała żona S. Kiałki – Wanda. Fundatorkami tablicy 
są Danuta Szyksznian – Ossowska i Wanda Kiałka.  
Mszę celebrował ksiądz środowisk kresowych  
i sybirackich dziekan kanonik Kazimierz Łukjaniuk.

Następnie uczestnicy Zjazdu zebrali się w sali 
hotelu ,,Międzyzdroje” (dawniej Slavia), w której 
wśród zaproszonych gości powitano: posła na Sejm 
Leszka Dobrzyńskiego, kierownika Wydziału Spraw 
Obywatelskich i Cudzoziemców Urzędu  Wojewódz-
kiego Lecha Jakóbowskiego, Dyrektora Instytutu 
Pamięci Narodowej Oddziału w Szczecinie Marcina 
Stefaniaka, przedstawicieli władz samorządowych 
Gminy Międzyzdroje, gmin sąsiednich, szkół oraz 
społeczność lokalną.  

Zebranych powitała Zastępca Burmistrza Mię-
dzyzdrojów Katarzyna Kutereba – Gnitecka. Danuta 

Szyksznian witając wszystkich podziękowała za 
gościnność  oraz za możliwość ,,przeniesienia Małej 
Ojczyzny z Wileńszczyzny właśnie do Międzyz-
drojów”. Podczas spotkania ppłk. Dariusz Huszcza 
wygłosił wykład inauguracyjny o akcji ,,Burza”. 
Spotkanie zakończyły występy zespołu ,,Serdusz-
ka” ze Szczecina, który wykonał żołnierskie pieśni 
patriotyczne zachęcając wszystkich do wspólnego 

śpiewu. Otwarto także  2 wystawy poświęcone akcji 
,,Burza” oraz ,,Ostra Brama 1944”. 

Środa 1 października 2014 r. rozpoczęła się 
„Spotkaniem pokoleń”, w którym uczestniczyła 
młodzież szkolna z Międzyzdrojów i ze Szczecina, 
kombatanci oraz zaproszeni goście: Urszula Jabłoń-
ska z gabinetu Marszałka  i Agnieszka Kuchcińska – 
Kurcz przedstawiciel Urzędu Marszałkowskiego ds. 
Muzeum Centrum Dialogu – Przełomy. Spotkanie 
zostało sfinansowane ze środków finansowych 
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachod-
niopomorskiego w Szczecinie. 

O godzinie 10 Burmistrz Międzyzdrojów Leszek 
Dorosz powitał wszystkich uczestników Zjazdu 
Kresowych Żołnierzy AK, a chwilę później po 
wystąpieniu złożono najserdeczniejsze życzenia 
imieninowe Danucie Szyksznian. 

Po życzeniach nastąpiło uroczyste przekazanie 
sztandaru Związku Solidarności Polskich Komba-
tantów Koło Międzyzdroje pod opiekę harcerzom 
Hufca Ziemi Wolińskiej ZHP. Ceremonię przekazania 
sztandaru poprowadził hm. Marek Niewiarowski. 
Po odczytaniu aktu przekazania przez kpt. Irene-

usza Kędzierskiego - żołnierza AK z Oddziałów 
Szarych Szeregów, kombatanci przekazali sztandar 
pocztowi sztandarowemu w harcerskim składzie: 
pwd. Tomasz Rychłowski, ochotniczka Emilia Za-
wadzka i ochotniczka Wiktoria Moczulak. 

Przy przekazaniu sztandaru były obecne rodziny  
kombatantów Józefa Czarlińkiego i Bernarda Le-
wandowskiego – inicjatorów powstania sztandaru 

w Międzyzdrojach. Na sali był także obecny 
Jerzy Neukampf, który był Burmistrzem 
Międzyzdrojów w tamtym czasie oraz  Ja-
nina Bagrowska artystka - hafciarka, która 
własnoręcznie wyhaftowała sztandar. Pani 
Janina podjęła się trudnej pracy renowacji 
sztandaru.

Na koniec st. bosm. Łukasz Kukowski z 
Marynarki Wojennej odegrał na trąbce me-
lodię „Sygnał Wojska Polskiego”, przy której 
wszyscy obecni na sali stanęli na baczność.  

Po uroczystości przekazania sztandaru 
dla młodzieży szkolnej poprowadzone 
zostały przez Michała Ruczyńskiego wykła-
dy na temat Operacji „Burza” i Powstania 
Wileńskiego. Zajęcia przeplatały się ze wspo-
mnieniami opowiadanymi przez obecnych 

na zjeździe kombatantów AK.  Po przerwie w części 
drugiej  Maciej Podbierkowski poprowadził wykład 
o Powstaniu Warszawskim. 

Popołudniu o godzinie 16.30 w Międzynarodo-
wym Domu Kultury dla kombatantów zaprezento-
wano program artystyczny w wykonaniu młodzieży 
szkół z Międzyzdrojów oraz seniorów z Zespołu 
Śpiewaczego „Bryza”.

W dniu 2 października uczestnicy XXXIII Zjazdu 
Żołnierzy Kresowych AK w Międzyzdrojach udali 
się na  wycieczkę po  Międzyzdrojach, Wolinie i 
Świnoujściu.

Popołudniu dla kombatantów zagrany został 
koncert w wykonaniu zespołu z Kamieńskiego 
Domu Kultury.

Wieczorem  XXXIII Zjazd Żołnierzy Kresowych 
AK zakończył się wspólną uroczystą  kolacją. Mię-
dzyzdrojskie spotkania Kresowych Żołnierzy AK 
to dla uczestników okazja do wspólnych rozmów 
i wspomnień, a dla młodego pokolenia ciekawa 
lekcja historii.   

Referat Promocji i Współpracy z Zagranicą 
UM w Międzyzdrojach 

Z A P R O S Z E N I E
do udziału w uroczystościach

związanych z Narodowym Świętem Niepodległości
w dniu 11 listopada 2014 roku.

XXXIII  ZJAZD  KRESOWYCH  ŻOŁNIERZY  AK 
W dniach 29 września – 2 października odbywał się w Międzyzdrojach XXXIII Zjazd Kresowych Żołnierzy AK. W Zjeździe udział wzięło 50 uczestni-
ków, w tym 20 Kresowych Żołnierzy Armii Krajowej.  
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AKTUALNOŚCI

Wynagrodzenia osobowe pracowników Urzędu 
Miejskiego w Międzyzdrojach (dział klasyfikacji 
budżetowej 750- Administracja publiczna, roz-
dział 75023-Urzędy gmin) w latach 2004-2014 
według sprawozdań z wykonania budżetu Gminy 
Międzyzdroje (2014 rok wydatek planowany 
według stanu na dzień 23.10.2014 r. obejmujący 
wynagrodzenia pracowników obsługi systemu 
zagospodarowania odpadami komunalnymi).

W latach 2004-2014 wydatki z budżetu gmi-
ny na wynagrodzenia osobowe pracowników 
Urzędu Miejskiego w Międzyzdrojach kształtują 
się następująco:

2004 rok - 1 384 388,00 zł                                                               
2005 rok - 1 445 273,00 zł                                                                
2006 rok - 1 459 095,24 zł                                                            
2007 rok - 1 725 000,00 zł                                                                 
2008 rok - 1 730 247,62 zł                                                             
2009 rok - 1 902 867,25 zł
2010 rok - 2 072 141,85 zł
2011 rok - 2 288 814,92 zł
2012 rok - 2 335 296,19 zł
2013 rok - 2 406 750,79 zł
2014 rok - 2 797 156,27 zł
Wzrost wynagrodzeń w poszczególnych 

latach nie musi oznaczać w całości podwyżki dla 
pracowników Urzędu Miejskiego, gdyż na wyna-
grodzenia składają się nie tylko miesięczne płace 
pracowników, ale także wypłacone zgodnie z obo-
wiązującymi przepisami jednorazowe wypłaty jak 
np. nagrody jubileuszowe  i odprawy emerytalne.

Agnieszka Sadka
Skarbnik Gminy

Wydatki na wynagrodzenia 
pracowników

Na Sesji Rady Miejskiej w dniu 9 września pod-
jęto Uchwałę o emisji obligacji komunalnych 
na kwotę 3 milionów złotych. Środki te są 
zabezpieczeniem dla rozpoczętego procesu 
inwestycyjnego trzech zadań zaplanowanych 
przez Gminę Międzyzdroje na lata 2014-15. 
Zadaniami tymi są:

- Uporządkowanie gospodarki wodno-ście-
kowej wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków 
na terenie aglomeracji Międzyzdroje, wykonanie 
dokumentacji na kwotę 1,1 mln zł;

- Wykonanie poletek osadowych na terenie 
oczyszczalni ścieków na kwotę ponad 1,4 mln zł;

- Remont ulicy Orzeszkowej na kwotę 1 mln zł. 
Zabezpieczeniem finansowym dla tych 

zaplanowanych zadań inwestycyjnych miały 
być dochody majątkowe ze sprzedaży nierucho-
mości. Niestety, w związku z obecną sytuacją na 
rynku nieruchomości, przeprowadzone przetar-
gi w sierpniu nie przyniosły rezultatu. 

W takiej sytuacji pozostawały dwa wyjścia: 
albo przesunąć w czasie wykonanie zadań  
i utracić 85-procentowe dofinansowanie, albo 
wziąć kredyt lub wyemitować obligacje. Posta-
nowiono wyemitować obligacje komunalne. 
Głównym powodem emisji obligacji jest fakt, 
że narzędzie to jest tańsze, prostsze w obsłudze  

i daje możliwość elastycznego podejścia co do 
terminu, wielkości emisji (nie trzeba emitować 
od razu całej wartości), a także łatwości wykupu 
emisji w każdym okresie, kiedy Gmina postano-
wi zobowiązanie to spłacić. 

Organizatorem emisji jest bank wyłoniony w 
drodze rozpatrzenia ofert. Gmina Międzyzdroje 
zwróciła się z zapytaniem ofertowym do trzech 
banków. Wybrana zostanie najlepsza oferta. 
Chciałbym zaznaczyć, że całość emisji zostanie 
objęta przez bank i on stanie się jej dysponen-
tem, aż do wykupu przez Gminę. 

Nie ma więc mowy by obligacje komunalne 
trafiły do rąk prywatnych i stały się przedmio-
tem jakiegokolwiek obrotu. Nasi krytycy pod-
noszą fakt, że w okresie od emisji do zakładanej 
spłaty, koszt tego zobowiązania wyniesie ok. 
1 mln zł. Zakładając, że rzeczywiście Gmina 
wyemituje całość i wykupi w okresie od 7 do 10 

lat, mają rację. Ale na szali mieliśmy utratę dofi-
nansowania dokumentacji w wysokości ponad 
800 tys. zł, dofinansowania wynikającego z po-
rozumienia z nadleśnictwem w wysokości 500 
tys. zł, a co najważniejsze bez tej dokumentacji 
nie otrzymamy dofinansowania na wykonanie 
zadania w wysokości ok. 10 milionów złotych. 
Jak widzicie Państwo zupełnie pominąłem fakt, 
że dzięki tej emisji zadania te będą wykonane 
teraz i nie będą musiały czekać na lepszą ko-
niunkturę na rynku nieruchomości. 

Kto zatem zaręczy, że za rok czy dwa 
Gmina nie uzyska w przetargach na sprzedaż 
nieruchomości kwot wyższych niż koszt emisji 
obligacji?

Pozostawiam to Państwu do przemyślenia. 

Leszek Dorosz
Burmistrz Międzyzdrojów

Wyjaśnienia dotyczące emisji obligacji 
emitowanych przez Gminę Międzyzdroje
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Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami w 
maju 2015 roku mieszkańcy Międzyzdrojów będą 
mogli cieszyć się z nowej przychodni zdrowia. 

Przychodnia na wiosnę
Spółka miejska „Nowe Centrum” jest w trakcie 
realizacji inwestycji budowy ośrodka zdrowia  na 
działce 568/13 przy ul. Niepodległości, na byłym 

polu namiotowym. 
R o b o t y  b u d ow -
lane rozpoczęto  
w czerwcu 2014r., 
a prace postępują 
błyskawicznie. Do 
przychodni dopro-
wadzona zostanie 
nowo zaprojekto-
wana droga. 

Według projek-
tu ośrodek zdrowia 
posiadał  będzie 
dwie kondygnacje o 
łącznej powierzchni 
użytkowej wyno-
szącej 955 m2, na 
których znajdować 
s ię  będzie k i lk a 

gabinetów lekarskich. Oprócz podstawowej 
opieki medycznej zaplanowano także gabinety 
specjalistyczne, np. fizjoterapeuty, diabetologa, 
psychiatry czy inne, w zależności od potrzeb  
i chętnych do wydzierżawienia lokali. Na parte-
rze projektowany jest również lokal użytkowy 
z przeznaczeniem na aptekę. Przy przychodni 
wybudowanych zostanie 19 miejsc postojowych.

Obecny niski poziom terenu zostanie pod-
niesiony o ponad metr. Torf, który znajduje się 
pod projektowanymi miejscami postojowy-
mi, wykazuje słabą przepuszczalność wody  
w związku tym konieczna jest również jego wy-
miana. Działania te zapobiegną podtopieniom, 
które miały miejsce w latach poprzednich na 
tym terenie.

W powstającym obiekcie jest możliwość wy-
dzierżawienia ostatnich gabinetów lekarskich.  
Dodatkowych informacji zasięgnąć można  
w siedzibie spółki mieszącej się w Międzyzdrojach 
przy ul. Gryfa Pomorskiego 21/109 (w pasażu 
handlowym „Pod Gryfem”) lub telefonicznie pod 
numerem tel. 665 344 552. 

Mateusz Flotyński
Prezes Zarządu „Nowe Centrum” Sp.z o.o.

W chwili obecnej u zbiegu ulic Zwycięstwa i 
Norwida trwają prace związane z realizacją  przez 
Międzyzdrojskie Towarzystwo Budownictwa 
Społecznego Sp. z o.o. nowego budynku miesz-
kalno-usługowego. Obiekt sta-
nowić będzie przedłużenie 
zrealizowanej przez MTBS Sp. 
z o.o. enklawy nowoczesnego 
budownictwa w tym rejonie. 
Inwestycja składa się z 33 lokali 
mieszkalnych o najpopularniej-
szych 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 zaprojek-
towany balkon lub taras. Każdy 
z lokali posiada niezależne eko-
logiczne ogrzewanie gazowe 
oraz indywidualny system roz-
liczania mediów, który pozwala 
na prowadzenie racjonalnego 
gospodarowania  i optymalizacji 

kosztów utrzymania lokalu.   W parterowej części 
zaplecza budynku znajdować się będą komórki 
lokatorskie przeznaczone dla każdego z lokali oraz 
ogólnodostępne pomieszczenie gospodarcze.

Nowa inwestycja MTBS Zaplanowane prace rozpoczęto zgodnie z har-
monogramem w maju br. Roboty prowadzone są 
przez Zakład Ogólnobudowlany BUDO-MONTAŻ” 
z siedzibą w Gorzowie Wielkopolskim, który wygrał 
przetarg na budowę.

W chwili obecnej zakończone są prace ziemne i 
fundamentowe oraz wykonano roboty  w zakresie 

konstrukcji ścian i stropów poziomu 
parteru, w którym znajdować się bę-
dzie docelowo   8 lokali usługowych 
o zróżnicowanym charakterze prowa-
dzonej działalności. 

Zakończenie inwestycji zaplano-
wane jest na wrzesień 2015 r., a prze-
kazanie lokali nowym użytkownikom 
nastąpi do końca roku 2015.

Lokalizacja inwestycji, a w szcze-
gólności bliskość centrum i niezależ-
ność kosztów eksploatacji lokalu to 
główne atuty naszej inwestycji.

Realizowany obiekt jest kolejnym 
krokiem naszej firmy w rozwoju  
i estetyzacji naszego miasta oraz po-
prawienia warunków bytowych jego 
mieszkańców.

Dorota Siarska-Zacharewicz
Prezes MTBS Sp. z o.o.

W czerwcu br. rozpoczęto realizację zadania inwe-
stycyjnego pn. ”Budowa drogi ul. Komunalnej wraz 
z budową kanalizacji deszczowej i sanitarnej w 
Międzyzdrojach”, dofinansowanego w ramach Na-
rodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 
– Etap II Bezpieczeństwo–Dostępność–Rozwój.

Realizowana inwestycja polega na przebu-
dowie ulicy Komunalnej w Międzyzdrojach tj. 
uzupełnieniu infrastruktury technicznej poprzez 
przebudowę nawierzchni z dostosowaniem ulicy 
do parametrów klasy L – kategorii gminnej, budo-
wę obustronnych ciągów pieszych, budowę zjaz-
dów, budowę kanalizacji sanitarnej i deszczowej.

W celu właściwego odprowadzenia wód 
opadowych z pasa drogowego ulicy Komunalnej 
zaprojektowano dodatkowy kanał kanalizacji 
deszczowej, co pozwoli również na likwidację 
przydrożnego rowu (zlewni wód opadowych) znaj-
dującego się w pasie drogowym ul. Komunalnej.

Ciągi piesze wykona-
ne będą z kostki brukowej 
betonowej, natomiast na 
jezdni ułożona zostanie 
nawierzchnia bitumiczna.  

Na realizację ww. za-
dania Gmina otrzymała 
dofinansowanie z budże-
tu państwa w wysokości 
805.000,00 zł.

R o b o t y  o  w a r t o -
ści umownej w kwocie 
2.103.953,54zł wykony-
wane są przez Specjali-
styczne Przedsiębiorstwo 
Robót Inżynieryjnych Ma-
zur Henryk z Goleniowa.

Prace realizowane są zgodnie z harmonogra-
mem robót.

Termin zakończenia inwestycji - 15.11.2014r.  
Tadeusz  Konopacki

Kierownik Referatu 
Infrastruktury Technicznej i Inwestycji

 

Komunalna w przebudowie

GMINNE INWESTYCJE
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Z PRAC RADY MIEJSKIEJ

Uchwały Rady Miejskiej
Rada Miejska w Międzyzdrojach na  LIX Sesji  w dniu 02.10.2014 r.  podjęła następujące uchwały:

Uchwała Nr LIX /570/14
w sprawie zmiany uchwały i zmian  

w uchwale na rok 2014
W niniejszej uchwale proponuje się zwięk-

szenie dochodów i wydatków  na kwotę  
459 890,41 zł.

Dochody zwiększa się o kwotę 459 890,41 zł  
- są to dochody bieżące.

Wydatki zwiększa się o kwotę 1 893 010,99 zł  
(wydatki bieżące – 476 969,41 zł; wydatki mająt-
kowe – 1 416 041,58 zł) i zmniejsza się o kwotę 
1 433 120,58 zł (wydatki bieżące – 42 300,00 zł; 
wydatki majątkowe – 1 390 820,58 zł). 

Zmiany polegają między innymi na:
1/ zwiększeniu dochodu z tytułu opłaty 

targowej o kwotę 130 000,00 zł;
2/ zwiększeniu dochodu z tytułu wpływów  

z opłat za gospodarowanie odpadami komunal-
nymi o kwotę 325 000,00 zł, z przeznaczeniem 
na  sfinansowanie wydatków na łączną kwotę 
357 000,00 zł (różnica pomiędzy dochodami  
a wydatkami wynosi 32 000,00 zł, która wynika 
ze zmniejszenia wydatków: 

a/ na zakup kontenera 16 500,00 zł;
b/ na zakup urządzenia wielofunkcyjnego 

15 500,00 zł),
3/ zwiększeniu dochodu w gimnazjum  

o kwotę 4 890,41 zł z tytułu wypłacenia odszko-
dowania za zalaną kotłownię gazową. Ponadto 
zwiększa się wydatki w łącznej kwocie 68 475,41 
zł, które częściowo sfinansowane będą z otrzy-
manego odszkodowania oraz ze zmniejszenia 
wydatków w łącznej kwocie 42 300,00 zł,

4/ zwiększeniu wydatków w przedszkolu na 
łączną kwotę 19 008,00 zł,

5/ zwiększeniu wydatków w szkole nr 2 na 
łączną kwotę 50 871,00 zł,

6/ zwiększeniu wydatku na wykonanie 
alejek w ramach zadania pn. „Rozbudowa 
cmentarza komunalnego w Międzyzdrojach” 
w kwocie 30 000,00 zł,

7/ zwiększeniu wydatku o kwotę 7 380,00 zł, 
na opracowanie wniosku o dofinansowanie 
zadania pn. „Rozbudowa ulicy Leśnej w Mię-
dzyzdrojach wraz z sieciami” w ramach zadania 
pn. „Przebudowa drogi ulicy Leśnej, Gintera  
i Lipowej wraz z sieciami”,

8/zwiększeniu wydatku o kwotę 248 475,00 zł 
na zadanie pn. „Remont drogi ulicy Orzeszkowej 
w Międzyzdrojach,

9/ zwiększeniu wydatku o kwotę 37 000,00 zł, 
na remont drogi gminnej odcinka ul. Stromej 
pomiędzy ulicą Piastowską, a E. Plater,

10/ zwiększeniu wydatku o kwotę 45 000,00 zł  
na pielęgnację zieleni w pasie drogowym,

11/ zwiększeniu wydatku o kwotę 134 000,00 zł 
na oczyszczanie Miasta i Gminy,

12/ zwiększeniu wydatków w łącznej kwocie 
38 200,00 zł  na wynagrodzenia i składki od nich 
naliczane w rozdziale 75416,

13/ zwiększeniu wydatków w łącznej kwocie 
40 000,00 zł z tytułu dotacji dla Zakładu Ochro-
ny Środowiska z przeznaczeniem na zakupy 
sprzętu służącego do prowadzenia akcji zima,

14/zmniejszeniu w ydatku o k wotę 
1 146 219,00 zł na zadanie inwestycyjne pn. 
„Termomodernizacja obiektów szkolnych na 
terenie gminy Międzyzdroje”.

Uchwała Nr LIX/571/14
w sprawie zmiany uchwały  Nr IV/23/11 

rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 
4 stycznia 2011 r. w sprawie uchwalenia 
wieloletniej prognozy finansowej Gminy 
Międzyzdroje na lata 2014-2024

W uchwale tej zmienia się treść zał. nr 1, 
który otrzymuje brzmienie wg zał. nr 1 do ni-
niejszej uchwały, zmienia się treść zał. nr 2, który 
otrzymuje brzmienie wg zał. nr 2 do niniejszej 
uchwały oraz zmienia się treść załącznika nr 3, 
który otrzymuje brzmienie wg załącznika nr 3 
do niniejszej uchwały.  

Uchwała Nr LIX/572/14
uchwały w sprawie trybu prac nad 

projektem uchwały budżetowej Gminy 
Międzyzdroje

Projekt wprowadza ujednolicenie sformuło-
wania  „projekt uchwały budżetowej”, rozszerzo-
no wykaz załączników, wprowadzono zmiany  
w § 7 oraz § 9 ust. 3.

Uchwała Nr LIX/573/14
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie 

umowy dzierżawy (część tarasu o pow. 50 m² 
na działce nr 70/12)

Proponuje się przeznaczyć do wydzierża-
wienia na okres do 3 lat część tarasu usytu-
owanego po północnej stronie obiektu „Molo”, 
o powierzchni 50 m², na rzecz współwłaściciela 
lokalu gastronomicznego przylegającej bez-
pośrednio do ww. tarasu, z przeznaczeniem na 
ogródek gastronomiczny – stoliki z parasolami. 

     
Uchwała Nr LIX/574/14

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż 
nieruchomości (działka nr 42 o pow. 349 m² 
ul. Gryfa Pom.)

W związku z koniecznością uregulowania 
stanu prawnego nieruchomości usytuowanej 
przy ul. Gryfa Pomorskiego 40 w Międzyzdro-
jach, proponuje się przeznaczyć do sprzedaży 
w trybie bezprzetargowym działkę nr 42  
o powierzchni 349 m2, na rzecz właścicieli 
nieruchomości zabudowanej budynkiem 
mieszkalnym na działce nr 66, w związku z tym, 
że przy wyodrębnianiu własności lokali w tym 
budynku wydzielona została działka gruntu 
nie spełniająca wymogów działki budowlanej.

Uchwała Nr LIX/575/14
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż 

nieruchomości (działka nr 27/2 o pow. 100 
m² ul. Zwycięstwa)

W związku z wnioskiem złożonym przez 
właścicieli nieruchomości położonej przy ulicy 
Zwycięstwa 32, w sprawie sprzedaży przyległej 
działki gminnej nr 27/2 o powierzchni 100 m2,  
na poprawienie warunków zagospodarowania 
nieruchomości przyległych, stanowiącej działkę 
nr 28.

Przedmiotowa działka nr 27/2 nie jest objęta 
obowiązującym miejscowym planem zago-
spodarowania przestrzennego. Ze względu na 
kształt, wielkość oraz usytuowanie brak możli-

wości zagospodarowania jej jako samodzielnej 
nieruchomości.

Uchwała Nr LIX/576/14
w sprawie wyrażenia zgody na ustano-

wienie służebności gruntowej
 W związku z wnioskiem właścicieli działki 

nr 121/9 położonej w Wicku, dotyczącym  usta-
nowienia służebności do w/w nieruchomości, 
która nie posiada dostępu do drogi publicz-
nej, proponuje się ustanowienie służebności 
gruntowej polegającej na prawie przejścia  
i przejazdu oraz prawie do ułożenia i korzystania 
z sieci uzbrojenia terenu, niezbędnych do ko-
rzystania z działki. Proponuje się ustanowienie 
służebności na działkach gminnych: nr 120/23  
i nr 121/16, zgodnie z wskazaniem wynikającym 
z obowiązującego miejscowego planu zagospo-
darowania przestrzennego. 

Uchwała Nr LIX/577/14
w sprawie wyrażenia zgody na wydzierża-

wienie nieruchomości (na rzecz dotychcza-
sowych dzierżawców, terenów w obrębie 20 
miasta Międzyzdroje)

W związku z wnioskami dotychczasowych 
dzierżawców terenów gminnych usytuowanych 
przy zejściu na plażę na wysokości ul. Wesołej, 
zabudowanych obiektami gastronomicznymi 
stanowiącymi nakłady dzierżawców, proponuje 
się przeznaczyć dotychczas zajmowane tereny 
– części działki nr 60/3 o pow. 129 m², 117 m², 
94 m² i 160 m² do wydzierżawienia na okres do 
3 lat na rzecz dotychczasowych dzierżawców.

Uchwała Nr LIX/578/14
w sprawie wyrażenia zgody na wydzier-

żawienie nieruchomości (teren o pow. 250 
m² na plaży)

W związku z wnioskiem dotychczasowego 
dzierżawcy terenu na plaży (umowa zawarta 
do 30.09.2014 r.), stanowiącego część działki 
nr 430/3 o powierzchni 250 m², z przeznacze-
niem na prowadzenie działalności rekreacyjnej,  
w tym zjeżdżalnię wodną, proponuje się 
przeznaczyć ww. teren do wydzierżawienia na 
okres do 30.09.2018 r. na rzecz dotychczaso-
wego dzierżawcy na prowadzenie działalności 
rekreacyjnej. 

Uchwała Nr LIX/579/14
w sprawie wyrażenia zgody na wydzier-

żawienie nieruchomości (teren o pow. 150 
m² - część działki nr 193/2 na plaży)

W związku z wnioskiem dotychczasowego 
dzierżawcy terenu na plaży (umowa zawarta 
do 28.02.2015 r.), stanowiącego część działki 
nr 193/2 o powierzchni 150 m², z przeznacze-
niem w części o pow. 60 m²  na prowadzenie 
działalności gastronomicznej i w części o pow. 
90 m² na rekreację, proponuje się przeznaczyć 
ww. teren do wydzierżawienia na okres do 
30.09.2015 r. na rzecz dotychczasowego dzierżaw-
cy na prowadzenie działalności gastronomicznej  
i rekreację. 

Jan Magda
Przewodniczący Rady Miejskiej
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Z PRAC RADY MIEJSKIEJ

Dyżury odbywają się w środy
od godz. 15.30 do 16.30 

w Urzędzie Miejskim, 
ul. Książąt Pomorskich 5 – pokój nr 14

/ Zachęcamy Państwa do  spotkań w ramach 
dyżurów radnych. Szanując Państwa czas,  

celem usprawnienia spotkań, prosimy  
o wcześniejsze zgłaszanie chęci spotkania  
z  dyżurującym radnym  - tel. 91 3275647   

lub e-mail: rada_miejska@miedzyzdroje.pl /

22.10.2014 r. - Piotr NOGALA

29.10.2014 r. - Roman PAWŁOWSKI

05.11.2014 r. - Janusz PIŁAT

12.11.2014 r. - Teresa PURGAL

19.11.2014 r. - Dorota SIELEWICZ

PLAN DYŻURÓW 
RADNYCH RADY MIEJSKIEJ 

W MIĘDZYZDROJACH

PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ 
– Jan MAGDA 
w czwartki od godz. 15.00-16.00    
stały kontakt: tel. 609 847 375;
e-mail: jan_magda@miedzyzdroje.pl

WICEPRZEWODNICZĄCA RM 
– Dorota KLUCHA  
we wtorki od 13.00-14.00
e-mail: dorota_klucha@miedzyzdroje.pl

WICEPRZEWODNICZĄCY RM 
– Mateusz BOBEK  
w poniedziałki od 12.00-13.00
e-mail: mateusz_bobek@miedzyzdroje.pl   

Mieszkańców sołectw, zapraszamy do kontak-
towania się z sołtysami pod niżej podanymi  
nr telefonów: 
Krystyna Brzezińska, Sołtys Lubina – 603620073;
Bożena Magda, Sołtys Wapnicy – 603620078;
e-mail: soltyswapnicy@miedzyzdroje.pl   
Grzegorz Muklewicz, Sołtys Wicka – 606973138. 

Serdecznie dziękuję Mieszkańcom naszej 
Gminy za udzielenie nam w 2010 roku manda-
tu zaufania społecznego do pełnienia funkcji 
radnego reprezentującego oczekiwania naszej 
społeczności. 

Efekty pracy rady, jako organu stanowiące-
go lokalne prawo, mogliście państwo śledzić 
na łamach informatora miejskiego, a także  
w Biuletynie Informacji Publicznej, gdzie były 
publikowane wszystkie dokumenty z obrad 
sesji oraz posiedzeń komisji rady miejskiej. 
Dziękujemy Państwu za cenne uwagi zgłaszane 
w czasie spotkań z radnymi, w lokalnych publi-
katorach czy też forach internetowych.

 Gmina to społeczność samorządna. Każdy 
jej członek ma w niej do powiedzenia tyle, co 
inny. Mieszkańcy mają więc rzeczywistą możli-
wość rozwiązywania problemów swojego oto-
czenia. Mają wpływ przede wszystkim na jakość 
życia we wspólnocie, a także na życie każdego 
mieszkańca z osobna. Uznanie podmiotowo-
ści wszystkich obywateli, ich umiejętności do 
podejmowania decyzji odnoszących się do 
wspólnego życia, odpowiedzialność za siebie, 
swoją rodzinę oraz społeczeństwo, w którym 
żyją, leży u podstaw samorządności. Samorząd-
ność sprzyja wzmacnianiu odpowiedzialności 
za daną grupę, wyzwalaniu się ludzkiej inicja-
tywy, a także umacnianiu wzajemnych więzi 
członków grupy.

Jest oczywiste, że raczej rzadko może się 
zdarzyć, aby wszyscy obywatele występowali 
razem w imieniu własnej grupy społecznej.  
Z tego względu, samorządność zakłada, że ist-
nieją wyłonione demokratycznie reprezentacje 
grup (rady), które podejmują działania, jakie 
zostały im wyznaczone przez członków danej 
społeczności. Gmina, jako społeczność samo-
rządowa, dąży do tego, aby tak ułożyć stosunki 
w ramach własnej wspólnoty i stworzyć takie 
warunki, by życie wszystkich mieszkańców 

było jak najlepsze w miarę możliwości. Same 
chęci oczywiście nie wystarczą. Potrzeba wiele 
wspólnych wysiłków, aby osiągnąć to wszystko, 
co w określonych warunkach jest możliwe do 
osiągnięcia. 

W mijającej kadencji Rada Miejska uchwa-
liła „Strategię rozwoju Gminy Międzyzdroje na 
lata 2014-2025”, w której określiła misję naszej 
gminy oraz cele strategiczne. Misją samorządu 
Gminy Międzyzdroje jest zapewnienie warun-
ków umożliwiających:

- Wykorzystanie wysokiej przedsiębiorczo-
ści mieszkańców, stymulującej wzrost gospo-
darczy gminy;

- Pobudzanie aktywności społecznej miesz-
kańców, wzmacniającej rozwój podmiotowości 
społeczeństwa;

- Wzrost ruchu turystycznego, przy takim 
czerpaniu zasobów środowiska naturalnego, 
aby korzyści służące obecnemu pokoleniu nie 
ograniczały korzyści pokoleń przyszłych.

Cele strategiczne i operacyjne:
• Międzyzdroje – Gmina wysokiej jakości 

życia chroniąca i wykorzystująca walory 
przyrodnicze, rozwijająca usługi społeczne, 
zapewniająca dostępność komunikacyjna  
z nowoczesną gospodarką komunalną.

• Międzyzdroje – Gmina atrakcyjna tury-
stycznie z rozwiniętą infrastrukturą turystyczną, 
sportową i rekreacyjną, rozwijająca i tworząca 
nowe produkty turystyczne oraz promująca 
naszą gminę na płaszczyźnie krajowej, jak  
i zagranicznej.

Strategia jest dokumentem, w którym 
określono najważniejsze kierunki rozwoju 
naszej, Gminy.

Życzę przyszłym organom władzy samorzą-
dowej skutecznej realizacji przyjętych celów 
rozwojowych Gminy Międzyzdroje.

Jan Magda 
Przewodniczący  Rady Miejskiej VI kadencji

Szanowni Państwo!
 VI kadencja władz samorządowych, zgodnie z aktualną ordynacją wyborczą, upływa 
21 listopada br. 28 października i 13 listopada zwołam ostatnie sesje Rady Miejskiej w 
Międzyzdrojach. Zgodnie z kalendarzem wyborczym 16 listopada odbędą się wybory 
władz samorządowych VII kadencji, które po ukonstytuowaniu się będą kontynuować 
zarządzanie naszą Gminą. 

Będziemy głosować w godzinach od 7.00 
do 21.00. Każdy wyborca otrzyma 4 karty do 
głosowania:

- na radnych do Rady Miejskiej w Międzyz-
drojach, w kolorze białym,

- na radnych do Powiatu Kamieńskiego, 
w kolorze żółtym,

- na radnych do Sejmiku Województwa 
Zachodniopomorskiego, w kolorze niebie-
skim,

- na Burmistrza Międzyzdrojów, w kolorze 
różowym.

Ważne jest, aby przy wyborze kandydata, 
na którego chcemy oddać głos, postawić 
na karcie do głosowania znak „X’, czyli dwie 

przecinające się linie w polu kratki. Nie należy 
stawiać innych znaczków, gdyż wtedy nasz 
głos zostanie uznany za nieważny. Na każdej 
karcie do głosowania będzie znajdować się 
informacja o sposobie głosowania. 

Każdy wyborca powinien  zabrać ze sobą 
dokument, na podstawie którego będzie 
można ustalić jego tożsamość, gdyż przed 
otrzymaniem kart do głosowania zostanie 
wylegitymowany przez członka obwodowej 
komisji wyborczej. 

Należy również pamiętać, że zmienił się 
zasięg okręgów wyborczych dla wyboru 
Rady Miejskiej w Międzyzdrojach. Jeszcze  
w poprzednich wyborach samorządowych 

w 2010 r. głosowaliśmy w 4 okręgach  
wyborczych, teraz mamy ich aż 15. Każdy 
okręg obejmuje znacznie mniejszą liczbę 
ulic, np. na kandydatów zarejestrowanych 
w okręgu wyborczym nr 4 głosować będą 
tylko mieszkańcy (wpisani do rejestru 
wyborców) ul. Marii Skłodowskiej-Curie  
w Międzyzdrojach. 

Do 27 października 2014 r. zostaną spo-
rządzone obwieszczenia o zarejestrowanych 
kandydatach na radnych oraz na burmistrza. 
Ponadto na stronie internetowej Państwowej 
Komisji Wyborczej pod adresem http://wybo-
ry2014.pkw.gov.pl/pl/gminy/view/320704 
znajdują się informacje na temat okręgów 
wyborczych do Rady Miejskiej, obwodów 
głosowania, list kandydatów do Rady Miej-
skiej oraz kandydatów na burmistrza. 

Mirosława Nowińska
Urzędnik wyborczy 

 

Wybory samorządowe - VII kadencja
W dniu 16 listopada 2014 r. odbędą się wybory samorządowe. W naszej gminie  
utworzonych zostało pięć obwodowych komisji wyborczych. 



8 INFORMATOR  MIĘDZYZDROJSKI  NR 10/2014

WYBORY 2014

Wybory 
samorządowe 

w dniu 16 listopada 
2014 r.

Zgodnie z kalendarzem wyborczym gło-
sowanie na kandydatów na radnych do Rady 
Miejskiej w Międzyzdrojach, Rady Powiatu 
Kamieńskiego i Sejmiku Województwa Za-
chodniopomorskiego oraz na Burmistrza 
Międzyzdrojów odbędzie się w dniu 16 
listopada 2014 r., a ewentualna druga tura 
wyborów na Burmistrza odbędzie się 30 
listopada 2014 r. Lokale wyborcze w dniach 
głosowania czynne będą w godzinach od 
7.00 do 21.00.

W naszej Gminie utworzonych jest pięć 
stałych obwodów głosowania. Dodatkową 
siedzibę obwodowej komisji wyborczej 
utworzono w Miejskiej Bibliotece Publicznej.  
W tych wyborach siedziby Obwodowych  
Komisji Wyborczych będą mieścić się w:

- Gimnazjum Nr 1 przy ul. Kolejowej 33  
w Międzyzdrojach – obwód nr 1,

- Miejskiej Bibliotece Publicznej przy ul. C.K. 
Norwida 15 w Międzyzdrojach – obwód nr 2,

- Międzynarodowym Domu Kultury przy 
ul. Bohaterów Warszawy 20 w Międzyzdro-
jach – obwód nr 3 – dostosowany do potrzeb 
wyborców niepełnosprawnych,

- Przedszkolu Miejskim przy ul. Myśliwskiej 
13  w Międzyzdrojach – obwód nr 4,

- Szkole Podstawowej Nr 2 przy ul. Jodłowej 
3 w Wapnicy – obwód nr 5.

Zmiany w prawie wyborczym spowodo-
wały ponadto konieczność zwiększenia w 
Gminie Międzyzdroje liczby okręgów z 4 do 15  
i przekształcenie okręgów wielomandatowych 
w okręgi jednomandatowe, co oznacza, że  
w każdym okręgu wyborczym utworzonym  
w gminie niebędącej miastem na prawach po-
wiatu, a taką gminą jest Gmina Międzyzdroje, 
wybiera się 1 radnego.

Prawo udziału w głosowaniu (prawo wybie-
rania) w wyborach do rady gminy, rady powiatu 
i sejmiku województwa oraz wyborach wójta 
(burmistrza, prezydenta miasta) przysługuje 
wszystkim obywatelom polskim, którzy naj-
później w dniu głosowania kończą 18 lat oraz 
stale zamieszkują na obszarze naszej gminy, co 
jest potwierdzone wpisem do stałego rejestru 
wyborców.  W tych wyborach nie wydaje się 
zaświadczeń o prawie do głosowania.

Wszelkie informacje dotyczące wyborów 
są umieszczane na stronie internetowej 
Urzędu www.bip.miedzyzdroje.pl w zakład-
ce WYBORY 2014 oraz na tablicy ogłoszeń   
w siedzibie Urzędu Miejskiego. 

Mirosława Nowińska
Urzędnik wyborczy 
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WYBORY 2014
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2014 r.
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głosowania czynne będą w godzinach od 
7.00 do 21.00.
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siedzibę obwodowej komisji wyborczej 
utworzono w Miejskiej Bibliotece Publicznej. 
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Norwida 15 w Międzyzdrojach – obwód nr 2,

- Międzynarodowym Domu Kultury przy 
ul. Bohaterów Warszawy 20 w Międzyzdro-
jach – obwód nr 3 – dostosowany do potrzeb 
wyborców niepełnosprawnych,

- Przedszkolu Miejskim przy ul. Myśliwskiej 
13  w Międzyzdrojach – obwód nr 4,

- Szkole Podstawowej Nr 2 przy ul. Jodłowej 
3 w Wapnicy – obwód nr 5.

Zmiany w prawie wyborczym spowodo-
wały ponadto konieczność zwiększenia w 
Gminie Międzyzdroje liczby okręgów z 4 do 15 
i przekształcenie okręgów wielomandatowych 
w okręgi jednomandatowe, co oznacza, że 
w każdym okręgu wyborczym utworzonym 
w gminie niebędącej miastem na prawach po-
wiatu, a taką gminą jest Gmina Międzyzdroje, 
wybiera się 1 radnego.

Prawo udziału w głosowaniu (prawo wybie-
rania) w wyborach do rady gminy, rady powiatu 
i sejmiku województwa oraz wyborach wójta 
(burmistrza, prezydenta miasta) przysługuje 
wszystkim obywatelom polskim, którzy naj-
później w dniu głosowania kończą 18 lat oraz 
stale zamieszkują na obszarze naszej gminy, co 
jest potwierdzone wpisem do stałego rejestru 
wyborców.  W tych wyborach nie wydaje się 
zaświadczeń o prawie do głosowania.

Wszelkie informacje dotyczące wyborów 
są umieszczane na stronie internetowej 
Urzędu www.bip.miedzyzdroje.pl w zakład-
ce WYBORY 2014 oraz na tablicy ogłoszeń  
w siedzibie Urzędu Miejskiego. 

Mirosława Nowińska
Urzędnik wyborczy 

Burmistrz Mi dzyzdrojów 
 
     /-/  Leszek Dorosz 

O B W I E S Z C Z E N I E
Burmistrza Międzyzdrojów z dnia 1 września 2014 r.

w sprawie informacji o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach,
 liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym 

oraz o wyznaczonej siedzibie gminnej komisji wyborczej
Na podstawie art. 422 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112 ze zm.), Uchwały 

Nr XXXIII/277/2012 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie podziału Gminy Mię-
dzyzdroje na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu 
(Dz. U. Woj. Zachodniopomorskiego z 2012 r. poz. 2823, ze zm.: z 2014 r. poz. 2344 i poz. 3013 ) w związku z rozporzą-
dzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 sierpnia 2014 r. w sprawie zarządzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów, 
sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast (Dz.U. 
z 2014 r., poz. 1134) podaje się do publicznej wiadomości wyborców informację o okręgach wyborczych, ich granicach 
i numerach, liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym oraz o wyznaczonej siedzibie gminnej komisji 
wyborczej w wyborach zarządzonych na dzień 16 listopada 2014
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AKTUALNOŚCI

W dniach od 1 do 3 października 2014 roku w naszej 
Archidiecezji gościła Bamberska Kapituła Katedral-
na. Na czele pielgrzymki stał ks. Abp prof. dr Ludwik 
Schick, biskup Bambergu, któremu towarzyszył 
biskup pomocniczy Herwig Gössl. Wizyta ta została 
zaplanowana jako pielgrzymka śladami misjonarza 
Pomorza św. Ottona z Bambergu. Pątnicy rozpoczęli 
swoje pielgrzymowanie 1 października w Usedom 

na wyspie Uznam, gdzie na górze zamkowej przy-
wódcy Wenedów w roku 1128 w Dzień Zesłania 
Ducha Świętego przyjęli wiarę w Chrystusa od św. 
Ottona. Odwiedzili też kościół Mariacki, przy którym 
stoi figura „Apostoła Pomorza”. Następnie przepra-
wili się promem ze Świnoujścia na wyspę Wolin  
i przybyli do Lubina, gdzie zostali podjęci przez ks. 
bpa Mariana Błażeja Kruszyłowicza, proboszcza 
Lubina ks. kanonika Waldemara Michałowskiego, 
proboszcza Międzyzdrojów ks. prałata Mariana Jana 

Wittlieba – kanonika kapituły Bamberskiej i innych 
kapłanów oczekujących na gości. Po krótkiej modli-
twie w kościele parafialnym pw. M.B. Jasnogórskiej 
w Lubinie, pochodzącym z 1861 r., proboszcz parafii 
ks. Michałowski przywitał gości i przedstawił obcho-
dy 890. rocznicy misji świętego Ottona, jakie parafia 
przeżywała pod przewodnictwem metropolity 
Szczecińsko-Kamieńskiego ks. Abp Andrzeja Dzięgi 

13 czerwca br. 
Na zakończenie goście otrzy-

mali płyty CD obrazujące te 
obchody i mapy turystyczne 
Międzyzdrojów i okolicy przygo-
towane przez Referat Promocji i 
Współpracy z Zagranicą UM w 
Międzyzdrojach. Przy wyjściu 
z kościoła abp Ludwik Schick 
podziękował Janowi Magdzie 
– przewodniczącemu Rady 
Miejskiej w Międzyzdrojach, 
reprezentującemu na tym spo-

tkaniu władze lokalne – za  dobrą współpracę 
władz samorządowych i Kościoła na tym terenie.

Następnie goście udali się na grodzisko 
związane z misją św. Ottona z roku 1124, gdzie  
w latach 2008-2011 były prowadzone prace arche-
ologiczne pod kierunkiem prof. dra hab. Mariana 
Rębkowskiego. Podczas tych prac odkryto fun-
damenty kościoła pod wezwaniem św. Mikołaja, 
ufundowanego przez samego św. Ottona podczas 
jego pierwszej wyprawy misyjnej, oraz cmentarz 

znajdujący się przy kościele. Miejsce to upamiętnia 
obelisk, na którym w języku polskim, niemieckim i 
angielskim napisano: „W tym miejscu znajdują się 
relikty kościoła założonego przez świętego Ottona 
z Bambergu oraz miejsce pochówku mieszkańców 
Lubińskiego grodu z XII-XIII wieku. 13.06.2014”. Po 
krótkiej modlitwie była jeszcze chwila na rozmowę 
pielgrzymów z gospodarzami, po której pielgrzymi 
udali się w dalszą trasę do Wolina, Kamienia Po-
morskiego, Szczecina, Stargardu Szczecińskiego, 
Kołbacza i Pyrzyc.          Ks. Waldemar Michałowski

BAMBERG – LUBIN
(1-3 października 2014 r.)

Seniorzy z wigorem
Około 170 seniorów wzięło udział w spotkaniu z okazji „Dnia Seniora”, które odbyło 
się w piątek 17 października br. w sali teatralnej Międzynarodowego Domu Kultury.  
Przy kawie i ciastku oraz ciepłym posiłku, przygotowanym przez hotel „Międzyz-
droje”, można było porozmawiać, spotkać znajomych i miło spędzić czas.  Podczas 
spotkania nastąpiła oficjalna zmiana kierownictwa Polskiego Związku Emerytów 
Rencistów i Inwalidów oddział w Międzyzdrojach.

Po  d w ó c h 
l a t a c h  p r a c y 
ze stanowiska 
Prezesa ustąpił 
Jan Modzelew-
ski, przekazując 
„pałeczkę”  Róży 
Siemak. Pan Jan 
p o d z i ę k o w a ł 
wsz ystk im za 

współpracę, w tym szczególne słowa podziękowania złożył na ręce Burmistrza 
Leszka Dorosza, dziękując za możliwość bezpłatnego korzystania przez seniorów, 
którzy ukończyli 70 –ty rok życia, z komunikacji miejskiej do Świnoujścia, jak rów-
nież za wsparcie i otwartość na wszelkie działania związku.  

Na uroczystości obecni również byli:  Przewodniczący Związku Emerytów ze 
Szczecina Jan Lender, proboszcz parafii w Międzyzdrojach ksiądz prałat dr Marian 
Wiettlieb, Dyrektor Międzynarodowego Domu Kultury Jadwiga Bober, Przewod-
niczący Związku Gmin Wyspy Wolin Rafał Wolny, Przewodniczący Rady Miejskiej 
w Międzyzdrojach Jan Magda, Zastępca Burmistrza Katarzyna Kutereba-Gnitecka, 
sekretarz Gminy Międzyzdroje Henryk Nogala oraz sołtys Wapnicy Bożena Magda. 
Dziękowali Janowi Modzelewskiemu za współpracę, nowej  Pani Prezes życzyli  
wytrwałości i wielu sukcesów, a wszystkim seniorom radości, uśmiechu i zdrowia.   

Uroczystość uświetniły występy zespołu  „Bryza” pod kierownictwem Janusza 
Kalemby oraz zespołu śpiewaczego „Fale”. Ciekawym akcentem programu był 
występ Teatru Rodzinnego „Fantazja” pod kierownictwem Aliny Poskart i Iwony 
Sołtysiak, który zaprezentował przedstawienie ukazujące walory i atrakcje  tury-
styczne Gminy Międzyzdroje. Dodać należy, iż aktorami byli uczestnicy spotkania 
-  seniorzy z Gminy Międzyzdroje.  Prawdziwym zaskoczeniem był występ rodzin-
nego zespołu młodzieżowego „Kalibabki” z Dziwnowa, który porwał uczestników 
spotkania do tańca. W rytmie lat 60–tych, 70-tych i 80-tych można było podziwiać 
wigor i umiejętności taneczne naszych seniorów.

Zapraszamy już za rok na kolejne spotkanie z okazji „Dnia Seniora”.  
Anetta Czyżak, Referat Promocji i Współpracy z Zagranicą

10-lecie  Klubu  Seniora  ,,SŁOWIANIN”
Październik od lat jest miesiącem poświęconym Seniorom. Członkowie Klubu 
Seniora ,,Słowianin” w Międzyzdrojach mieli podwójną okazję do świętowania. 
W dniu 15 października  w siedzibie klubu przy ulicy Leśnej  zgromadzili się 
jego członkowie oraz zaproszenie goście, aby uczcić Dzień Seniora oraz 10-lecie 
istnienia Klubu Seniora ,,Słowianin”, który powstał  przy Spółdzielni Lokatorsko 
– Mieszkaniowej Słowianin w Świnoujściu. Wszystkich zebranych powitał prezes 
klubu Henryk Pacholski. Wśród zaproszonych gości byli: Mariusz Łukaszyk prezes 
Spółdzielni ,,Słowianin” w Świnoujściu, Leszek Dorosz Burmistrz Międzyzdrojów, 
Cezary Zdzieszyński Przewodniczący Rady Nadzorczej Spółdzielni, członkinie 
Rady Nadzorczej Spółdzielni: Maria Bartelmuss i Maria Ścigała oraz ksiądz prałat 
dr M. Wiettlieb - proboszcz parafii w Międzyzdrojach.  

Zaproszeni goście złożyli życzenia wszystkim obecnym, a ksiądz proboszcz 
przeczytał wiersz napisany specjalnie na tę okazję. 

W czasie działalności klubu, oprócz imprez cyklicznych, odbywały się 
liczne spotkania, ogniska, wyjazdy na turnusy rehabilitacyjne oraz wycieczki 
zagraniczne (wyjazd do Bambergu, Lwowa, Ziemi Świętej) i krajowe. Ostatnia 
wycieczka odbyła się wraz z członkami klubu z Wolina po wyspie Wolin i ziemi 
kamieńskiej, jej uczestnicy otrzymali na nią dofinansowanie z budżetu gminy. 

U r o c z y -
stość w klubie 
„ S ł o w i a n i n ” 
uświetniły wy-
stępy zespołu 
,,Fale” wykonu-
jącego piosen-
ki, do których 
teksty napisała 
Marianna Kar-
gul, a muzykę 
skomponował 
Zdzisław Szot, 
który tego dnia 

akompaniował  zespołowi na akordeonie. Wszyscy spędzili czas przy wspa-
niałych wypiekach i pysznych daniach przygotowanych przez panie z klubu. 
Wszystkim Seniorom składamy życzenia wszystkiego najlepszego i do zoba-
czenia w naszym klubie! Zarząd Klubu Seniora 

,,Słowianin” w Międzyzdrojach 
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Szczególnie jednak problemów doświadczają ci, 
którzy pozostają w emocjonalnej więzi np. mąż 
– żona, syn – ojciec, ojciec – córka itp. Wszyscy, 
którzy tę osobę kochają, chcą o nią dbać, chcą 
jej pomóc.    

Rodzina, w której występuje problem alkoho-
lowy doświadcza specyficznych problemów, lecz 
warto podkreślić,  że nie są one ani lepsze ani 
gorsze niż problemy innych osób.  Są to problemy,  
z którymi członkowie rodzin i sama osoba 
dotknięta problemem alkoholowym nie radzi 
sobie i nie zawsze potrafi skorzystać z pomocy 
innych.  Rodzina niejednokrotnie zamyka się  
w czterech ścianach szczelnie pilnując tajemnicy 
rodzinnej, jaką jest fakt, że jej członek boryka się 
z problemem, jakim jest najprawdopodobniej 
uzależnienie. Rodzina stosuje zasadę nie wywle-
kania na zewnątrz brudów, przestaje spotykać 
się z innymi  lub ogranicza kontakty, nie zaprasza 
gości, nie wpuszcza sąsiadów do domu. Rodzina 
izoluje się od otoczenia, a jej członkowie izolują się 
od siebie nawzajem. Zaczyna dochodzić między 
nimi do konfliktów, nieporozumień, osłabnięcia 
więzi emocjonalnej. Wobec frustracji i zamętu, 
jakie wynikają z wspomnianych przeze mnie 
przykładów, rodzina musi sprostać tym sytuacjom. 
Co w związku z tym zrobić?

Należy znaleźć oparcie i zwrócić się   o pomoc. 
Należy zaznaczyć, że pomocy i wsparcia potrze-
buje nie tylko osoba pijąca, ale również pomoc 
potrzebna jest całej bliskiej rodzinie. Często słyszę, 
że dużą barierą, aby zwrócić się o pomoc jest nie 

tylko brak informacji gdzie i dokąd się udać, ale 
również towarzyszące poczucie wstydu. Pomoc 
osobie uzależnionej jest procesem, czyli rozłożona 
jest w czasie, wymaga wielu skomplikowanych  
i złożonych działań zarówno ze strony tej osoby jak 
i osób najbliższych. Wymaga cierpliwości, wiary, 
wysiłku, zmian. 

Chciałam poruszyć w tym artykule  jeszcze 
jedną ważną sprawę. Problem dotyczy również 
przyczyn, dla których alkoholik nie podejmuje le-
czenia. Jak już wspomniałam, bliscy „chwytają się” 
różnych sposobów, aby zmusić osobę bliską do 
leczenia odwykowego. Z doświadczenia wiemy, że 
nie jest to prosta sprawa. Podam kilka powodów 
dlaczego tak się dzieje. Po pierwsze to działanie 
psychologicznych mechanizmów uzależnienia. 
Jednym z takich mechanizmów jest zaprzecza-
nie. Zaprzeczanie polega na niedopuszczaniu do 
swojej świadomości faktu istnienia choroby, czy 
problemów związanych z piciem alkoholu. Osoba 
słyszy komunikaty, że coś się dzieje niedobrego w 
jego życiu jednak całkowicie wypiera powyższe 
informacje. Czuje wtedy złość, agresję, niechęć do 
osób, od których słyszy te komunikaty. Rodzi się 
opór, który powoduje „zakleszczanie się” w swoich 
decyzjach. „Ja nie mam problemu, ja tylko wypije 
jedno dwa piwa, inni piją więcej”  itp. 

Drugim powodem dlaczego alkoholik nie 
zgadza się na leczenie jest strach przed zmianami. 
Leczenie, jak już wcześniej pisałam, jest procesem. 
Alkoholik pomimo informacji o leczeniu boi się 
tego co go czeka. Obawia się również tego, czy 

można żyć bez picia. Decyzja o leczeniu to decy-
zja o całkowitej zmianie dotychczasowego trybu 
życia, o życiu w abstynencji. On nie jest w stanie 
sobie tego wyobrazić.  

Alkoholik często nie podejmuje prób leczenia 
ponieważ nie widzi sensu, aby zmieniać swoje 
życie. Brak w nim jest jakiejkolwiek motywacji np. 
jest sam, nie ma rodziny, stracił kolejną pracę, po-
dejmował kilka prób leczenia, mieszka w schroni-
sku. Rodzi się w nim poczucie beznadziejności, że 
jest bezwartościowym człowiekiem, że jest kimś 
gorszym, nie jest wart cudzego zainteresowania. 
Ludzie tacy mają niską samoocenę, spoglądają  
w przyszłość  bez nadziei na lepsze życie. 

Inną przeszkodą, nie zależną od niego same-
go, w podjęciu  leczenia odwykowego może być 
jakiś deficyt umysłowy lub istniejąca choroba 
psychiczna. Wtedy należy poszukiwać innych 
form pomocy dla tych osób, co nie oznacza, że 
nie możemy im pomóc. 

Jaką pomoc możesz otrzymać?
Jeżeli doświadczasz problemu alkoholowego, 

możesz otrzymać pomoc:
- w placówce lecznictwa odwykowego w Mię-

dzyzdrojach  ul. Książąt Pomorskich 8 (II piętro). 
Świadczona przez nią pomoc obejmuje diagnozę 
i leczenie, które są bezpłatne dla każdej osoby; 

- alternatywnym źródłem pomocy może być 
ruch samopomocowy, w tym szczególnie Ruch 
Anonimowych Alkoholików (AA) – Klub Abstynen-
ta Rozwaga ul, Cicha 2. Polega on na udzielaniu 
wzajemnego wsparcia i motywowaniu do absty-
nencji przez osoby mające problem z alkoholem 
w formie samopomocy:

 - wsparcie dla rodzin osób z problemem 
alkoholowym świadczy  samopomocowy ruch 
Al-Anon, będący wspólnotą ludzi, których życie 
toczy się aktualnie (lub w przeszłości) w bliskim 
kontakcie z osobą uzależnioną od alkoholu. 

Aneta Całus
Terapeuta

Alkoholizm - i co dalej?
W mojej pracy zawodowej od kilkunastu lat spotykam się z rodzinami, w których bliska lub bardzo 
bliska osoba pije. Rodziny te mówią o licznych i bardzo trudnych dla nich problemach. Czasami 
nie widzą żadnego rozwiązania, żyją w próżni, bezsilności i bezradności. Należy podkreślić, że 
problemy związane z  alkoholem  lub  innymi substancjami psychoaktywnymi  ma nie tylko 
ten który pije lub je zażywa, ale także osoby z nim mieszkające, przebywające, pozostające w 
różnych relacjach.  

Z przyjemnością informujemy, że Wojewoda  
Zachodniopomorski powierzył Fundacji Moty-
wacja i Działanie, realizację zadania publiczne-
go pn. Profilaktyka HIV/AIDS.

Tym bardziej cieszy fakt, że do tego projektu 
przystąpią placówki oświatowe z naszej gminy, 
które wyraziły otwartość podjęcia tak istotnego 
tematu:

Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Bolesława Chro-
brego,

Może to być przede wszystkim informacja prawna, pomoc psychologiczna, pokrywanie kosztów 
rehabilitacji, pomoc finansowa i materialna. W całej Polsce działają podmioty – przede wszystkim 
organizacje pozarządowe, które uzyskały dotacje z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy 
Postpenitencjarnej na udzielanie bezpłatnej pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem. 

Pamiętaj! Jeżeli jesteś osobą pokrzywdzoną przestępstwem i potrzebujesz pomocy, zwróć się 
do takiego podmiotu. 

Lista adresów wraz z danymi kontaktowymi oraz wykazami dyżurów specjalistów, dostępna jest 
na stronach Ministerstwa Sprawiedliwości www.ms.gov.pl  w zakładce: Działalność/Pokrzywdzeni 
przestępstwem oraz na stronie internetowej dla osób pokrzywdzonych www.pokrzywdzeni.gov.pl 

Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie
Wydział Spraw Społecznych

Ośrodek Pomocy Społecznej w Międzyzdrojach

Jeżeli jesteś osobą 
pokrzywdzoną przestępstwem  – pamiętaj!

Możesz otrzymywać bezpłatną pomoc

Nowy projekt profilaktyczny dla młodzieży!
Szkoły Podstawowej nr 2 im. Prof. Dr Władysława 

Szafera,
Gimnazjum nr 1 im. Jana Pawła II.
Zajęcia odbędą się w dniach 24.10 i 31.10.2014 r., 

przyjmą formę opowiadania przy użyciu multi-
medialnego narzędzia przygotowanego przez 
certyfikowanych edukatorów profilaktyki zespołu 
Fundacji Motywacja i Działanie.

                                                                                  MID

Odbiór odpadów 
komunalnych   
ulegających 
biodegradacji
Proszę o wystawianie worków z odpadami 
ulegającymi biodegradacji, w szczególno-
ści worków z liśćmi, zgodnie z wymagania-
mi określonymi w Regulaminie utrzymania 
czystości i porządku na terenie Gminy 
Międzyzdroje.

Odpady ulegające biodegradacji od-
bierane są 2 razy w miesiącu. Do końca 
br.,  zgodnie z harmonogramem odbioru 
odpadów komunalnych, odpady te będą 
odbierane  w drugi i czwarty wtorek mie-
siąca, tj. 12.11.14 r. (środa - za 11.11.14 r. ), 
25.11.14 r., 9.12.14 r. i 23.12.14 r.   

Stosownie do art. 10 ust. 2a ustawy 
z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu 
czystości i porządku w gminach (Dz.U  
z 2012 r. poz. 391 ze zm.) kto nie wykonuje 
obowiązków określonych w regulaminie - 
podlega karze grzywny.

Ewa Scholz
Kierownik referatu ochrony środowiska 

i gospodarki komunalnej
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W lipcu 2014 roku Zachodniopomorska Regional-
na Organizacja Turystyczna w Szczecinie ogłosiła 
ogólnopolski konkurs  fotograficzny, skierowany  
do pasjonatów fotografii, żeglarstwa i turystyki. 
Konkurs miał na celu wzbudzenie zainteresowania 
kulturą własnego regionu oraz promocję portów 
jachtowych, które powstały w ramach projektu 

,,Zachodniopomorski Szlak Żeglarski – sieć portów 
turystycznych Pomorza Zachodniego”. Miło nam po-
informować, że w konkursie tym wysokie 3. miejsce 
zajął mieszkaniec naszej Gminy –  Artur Kubasik. 
Nagrodzone zdjęcie przedstawia port jachtowy w 
Wapnicy. 

Poniżej prezentujemy Państwu krótki wywiad z 
autorem zdjęcia. 

- Gratulujemy nagrody i prosimy o przedsta-
wienie swojej osoby. 

- Nazywam się Artur Kubasik, mam 28 lat, uro-
dziłem się w Świnoujściu i całe swoje życie byłem 
mieszkańcem Świnoujścia. Zawodowo byłem foto-
reporterem agencji KFP, Forum, współpracowałem 
w lokalnymi gazetami i portalami. Przez 3 lata 

pracowałem w Szczecinie jako fotoreporter Gazety 
Wyborczej. W 2013 roku z żoną Kasią przeprowadzi-
łem się do Lubina. Zawsze marzyliśmy o tym, aby 
mieszkać w Lubinie, ponieważ podczas wakacyjnych 
pobytów zachwyciliśmy się tą okolicą. Udało nam 
się zrealizować to marzenie i mieszkamy tu wraz  
z półroczną córką Lenką. Od roku jestem bosmanem 
Mariny w Wapnicy.

- Proszę zdradzić skąd zainteresowanie foto-
grafią przyrodniczą?

- Pasja zrodziła się tak naprawdę w miejscu 
zamieszkania -  podczas pieszych wycieczek po 
okolicy, atrakcyjnych terenach Wolińskiego Parku 
Narodowego. Fajnie było pochodzić z aparatem. 
Pomyślałem żeby podejść do tego bardziej poważnie 
i tak odkryłem  swoją pasję. Zamieszkanie w tym 
miejscu, bliskość przyrody zachęciła mnie do  wyjścia 
w plener. Podczas jednej z takich wycieczek zrobiłem 
przypadkowo zdjęcia jelenia.  On był zaskoczony i ja 
też. To spotkanie z przepięknym stworzeniem zapo-
czątkowało moją przygodę z naturą w obiektywie. 

- Czy nagroda w konkursie ogłoszonym przez 
ZROT to Pana pierwsza nagroda?

- Nie. Pierwszy konkurs, na który wysłałem swoje 
prace o tematyce przyrodniczej to konkurs fotogra-
ficzny organizowany przez LGR Zalew Szczeciński pt. 
,,Zalew Szczeciński w obiektywie”. W tym konkursie 
zająłem pierwsze miejsce. Udział w konkursach  
i nagrody dają satysfakcję, ale także motywują do 
doskonalenia się w tej dziedzinie. 

- Czy wykonywanie zdjęć o tematyce przyrod-
niczej różni się od fotografii, którymi zajmował się 
Pan w przeszłości?

- Aby fotografować przyrodę trzeba się na niej 
przede wszystkim znać. Wymaga to znajomości 

terenu, wiedzy gdzie i jak szukać zwierząt, które 
chce się sfotografować. Ważne jest, aby robić to z 
poszanowaniem przyrody, dlatego do fotografii 
wykorzystuję też czatownie. Tak naprawdę uczę się 
wszystkiego w tym temacie. Lubię fotografować 
zwierzęta, jednak okazało się, że po wielu latach 
chodzenia z aparatem  człowiek nic nie wie o tego 
rodzaju fotografii. To jest bardziej wymagający rodzaj 
- wymagający dużo więcej cierpliwości. Zdjęcia wy-
konuję 30-letnim Canonem wymagającym ręcznej 
obsługi obiektywu. Na inwestowanie w drogi sprzęt 
przyjdzie jeszcze czas. Aby dobrze poznać przyrodę 
podjąłem studia na Uniwersytecie Przyrodniczym  
w Poznaniu,  kierunek – leśnictwo.   W tej chwili mam 
w swoich zbiorach około 50 zdjęć, które mógłbym 
pokazać. Takim ulubionym zdjęciem jest to pierwsze, 
przypadkowe zdjęcie jelenia, taki ,,pierwszy strzał”, 
od którego wszystko się zaczęło. 

- Dziękuję za rozmowę,  życzę wielu fotogra-
ficznych udanych spotkań z przyrodą. A wszystkich 
zainteresowanych zdjęciami Pana Artura zapra-
szamy na stronę: facebook.pl/obrazkizlasu 

Joanna Ścigała
Referat Promocji i Współpracy z Zagranicą

Zaczęło się od pewnego spotkania

W dniu 05.10.2014 Erasmus Student Network Szcze-
cin zorganizowało wycieczkę do Międzyzdrojów. 
W wyjeździe wzięło udział około 200 studentów 
z międzynarodowej wymiany studenckiej Era-
smus+. Studenci przespacerowali się brzegiem 
morza, zobaczyli aleję Gwiazd oraz Woliński Park 

Studenci nad morzem
Narodowy, zjedli polski obiad – barszcz i pierogi,  
a na koniec udali się na molo. Wycieczka była udana 
i na pewno nie raz wrócą nad polskie morze. 

Joanna Ścigała
Referat Promocji i Współpracy 

z Zagranicą 

Pogoda w tym roku sprawiła, że liczba turystów 
przebywających na Międzyzdrojskiej plaży była 
większa niż w latach ubiegłych, w związku z czym 
był to trudny sezon dla służb ratowniczych, któ-
rych praca opierała się na profilaktyce, prewencji 
i interwencjach.

Poszukiwania zaginionych dzieci to ok. 150 
zdarzeń. Od chwili zainstalowania radiowęzła na 
plaży, wspartego dodatkowo akcją z opaskami, po-
szukiwania stały się skuteczniejsze i trwały  zaledwie 
kilka minut. Najwięcej interwencji ratowniczych na 
plaży, bo aż ok. 600, związanych było z poparze-
niami słonecznymi, ukąszeniami, skaleczeniami. 
Sytuacje bezpośredniego zagrożeniem życia to 
ok. 30. Przeważająca liczba interwencji ratujących 
życie i zdrowie ludzkie miała miejsce na terenie 
plaży niestrzeżonej lub w czasie nie objętym dy-
żurem ratowniczym. Głównie były to podtopienia  
i poszukiwania osób zaginionych w wodzie - prawie 
40 akcji. W większości z wykorzystaniem sprzętu 
motorowodnego. 

Elementem profilaktycznym były akcje ,,Dmuch-
nij i Sprawdź” polegające na możliwości zbadania 
swojego stanu trzeźwości przed kąpielą morską 
lub prowadzeniem pojazdu. Rozdawane były także 
opaski identyfikacyjne dla dzieci, które miały na celu 
szybsze odnalezienie opiekuna. 

Prewencja i główne zadania w czasie trwania 
dyżuru ratowniczego to m.in. wytyczanie stref 
kąpieliskowych, egzekwowanie zakazu kąpieli, 
patrolowanie akwenu,  zapobieganie kąpieli przez 
osoby pod wpływem alkoholu.

Niestety w trakcie sezonu letniego, w czasie 
nie objętym dyżurem ratowniczym,  dwie osoby 
straciły życie. Przyczyną tych wypadków było nie-

wątpliwie falowanie i prądy wsteczne, które  często 
były bagatelizowane. Właśnie wtedy dochodziło do 
największej ilości interwencji i wypadków, które bez 
wsparcia pracowników Pogotowia Ratunkowego 
oraz niejednokrotnie przy udziale funkcjonariuszy 
Policji, mogłyby również skończyć się tragicznie (tak 
jak owe 2 przypadki).  

Na szczególną uwagę zasłużyli ratownicy z na-
szej gminy, którzy wykonywali swoją pracę z wielkim 
zaangażowaniem, m.in. Piotr i Paweł Kuszewscy, 

Sebastian Ostapowicz, Krzysztof Woszczyk, Piotr 
Golianow, Piotr Surwiło, Michał Kępiński, Natalia 
Gawina, Oskar Przybyszewski, Piotr i Filip Szyszkow-
scy, Ola Klimowicz. Dzięki ich pracy co roku nasze 
kąpielisko jest bezpieczniejsze.

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

Zapraszamy serdecznie w sezonie 2015r.
Mateusz Bobek

Andżelika Przygodzka

Podsumowanie sezonu letniego na kąpielisku w Międzyzdrojach
Sezon ratowniczy na kąpielisku strzeżonym w Międzyzdrojach trwał od 20.06.2014r. do 15.09.2014r. Nad bezpieczeństwem turystów czuwało 34 
ratowników WOPR oraz 2 ratowników medycznych. Tegoroczne kąpielisko zorganizowane i prowadzone zostało na odcinku 1500 m, gdzie łącznie 
znajdowało się 10 stanowisk. 
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Zaraz po zakwaterowaniu w ośrodku wczasowym 
„Eden”, podzielone na grupy rodziny wzięły udział 
w grze terenowej polegającej na rozwiązaniu 
krzyżówki, odszyfrowaniu miejsca, do którego 
się udadzą. W ten sposób rodziny poznały cieka-
we okolice m. in: Latarnię Kikut, Jezioro Wisełka, 
Jeziorko Zatorek, Wydrzy Głaz i Grodzisko. 

Drugie zadanie polegało na opowiedzeniu 
ciekawej historyjki dotyczącej poznanego miejsca, 
która umilała wszystkim wieczór przy ognisku. 

Dodatkowymi atrakcjami w tym dniu były kon-
kursy: rzut kaloszem do celu, kręcenie hula – hop, 

puszczanie mega baniek i latawców nad morzem. 
Super niepodzianką wieczoru była wizyta jeźdź-
ców i możliwość jazdy konnej, która wzbudziła 
niebywałe emocje zarówno u dzieci, jak  i rodzi-
ców. Do snu rodzice czytali swoim pociechom 
bajki na dobranoc zakupione w ramach projektu.

Kolejny poranek przywitał wszystkich energe-
tyczną zumbą przy pięknej słonecznej pogodzie. 
Zajęcia muzyczno- rytmiczne dla dzieci i rodziców 
poprowadziła instruktorka Mirosława Kujda. Po 
południu, w przepięknych ogrodach ośrodka, 
uczestnicy wykonali plakaty swoich rodzin oraz 

prezentowali kreacje swojego projektu na „wy-
biegu” w pokazie mody, a po obiedzie próbowali 
swoich sił we wspólnym śpiewaniu karaoke.

Wyjazd otwierał program na rzecz wsparcia 
dziecka i rodziny w Gminie Międzyzdroje pod 
nazwą: „Pobaw się ze mną”. 

Do uatrakcyjnienia wyjazdu wykorzystano 
sprzęt zakupiony w ramach programu m.in.: 
laptop z zestawem do karaoke, drukarkę, aparat 
fotograficzny oraz pamiątkowe płyty dla rodzin 
z  utrwaloną fotorelacją z pobytu. Każda rodzina 
otrzymała również zestaw bajek, gier zręczno-
ściowych, podwórkowych i planszowych, puzzli 
i kolorowe latawce.

Przed powrotem do domu wszyscy uczestnicy 
zebrali się w sali kominkowej, by podziękować 
sobie nawzajem za wspólny miło spędzony czas. 

Po tak udanym wspólnym wyjeździe żal było 
wracać. 

Ewa Lewandowska
Ewelina Szpakowska 

Dzień Edukacji Narodowej 
Tradycją stały się coroczne spotkania pracowników 
oświaty. Tegoroczne Święto Edukacji Narodowej 
obchodzone było 17 października 2014 r. w hotelu 
„Vestina” w Miedzyzdrojach. Wspólne spotkanie 
nauczycieli, pracowników administracji i obsługi, 
emerytowanych nauczycieli oraz władz Międzyzdro-
jów jest okazją do rozmów, wspomnień oraz wspólnej 
zabawy przy muzyce. 

Jak co roku, Burmistrz Międzyzdrojów Leszek 
Dorosz podziękował pracownikom oświaty  za co-
dzienną pracę poświęconą kształceniu i wychowaniu 
młodego pokolenia.  Spotkanie było też okazją do 
wręczenia nagród Burmistrza i Dyrektorów poszcze-
gólnych placówek dla wyróżniających się w pracy 
pedagogicznej nauczycieli.                        Elwira Korcz

Nowe urządzenia na 
przedszkolnym placu zabaw
Pogoda w piątek  6 czerwca 2014 r. była piękna.
Grzejące słońce sprzyjało piknikowej atmosferze. Na 
podwórku przedszkolnym rozpoczęły się „Morskie 
opowieści” czyli, „8. Piknik Rodzinny”. Zgromadził 
on wiele osób, które w dobrej atmosferze bawiły się  
i wypoczywały. Świetności imprezie nadali nasi przy-
jaciele z Biblioteki Miejskiej w Międzyzdrojach, gim-
nazjaliści, policjanci na motorach, strażacy, ratownicy 
z Międzyzdrojskiej plaży, trenerzy klubu piłkarskiego 
„Skrzaty”, harcerze. Dzięki ofiarności życzliwych nam 
osób możliwa stała się realizacja zamierzeń i celów, 
jakie Rada Rodziców postawiła przed sobą. 

Owocem tegorocznego pikniku są nowe urządze-
nia zamontowane w piątek 10 października 2014 r., 
które stały się dodatkową atrakcją dla przedszkola-
ków podczas pobytu na świeżym powietrzu. Zamon-
towane urządzenia to: ruchomy most, równoważnia 
i przeplotnia. 

W imieniu własnym, Rady Rodziców oraz przed-
szkolaków składam serdeczne podziękowania  
wszystkim sponsorom, którzy dorzucili cegiełkę do 
doposażenia placu zabaw: „Amigo”, „Smolar”, Salon 
fryzjerski „Kameleon”, „Dinoland”, „Ekspans” S.C. , Pań-
stwo Aleksandra i Paweł Skocz,  Sklep warzywno owo-
cowy Hanna Ratajczak, „Gabel” Hurtownia opakowań 
jednorazowych, Piekarnia-cukiernia Monika Wieder, 
Sklep „Po Banku”, Pizzeria „Desperados”, Pigpol Sp 
z o. o. , „Promenada” spółka z o.o., Międzyzdrojskie 
Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. 
Składam również podziękowania Radzie Rodziców 
przedszkola w Międzyzdrojach za zaangażowanie 
oraz udział w organizacji zeszłorocznych uroczystości 
przedszkolnych.                                                  Elwira Korcz

Dyrektor  Przedszkola  

Nasza uroczystość odbyła się 14 października  
i miała dwie części. Dzień Edukacji Narodowej  
w tradycji szkoły jest związany z uroczystym paso-
waniem pierwszoklasistów. To ważne wydarzenie 
dla najmłodszych uczniów i ich rodziców, w tym 
roku niezwykle doniosłe, ponieważ do pierwsza-

ków przybył wyjątkowy gość – sam patron szkoły 
prof. dr Władysław Szafer. Przejęte dzieci z zapałem 
wykonywały trudne zadania sprawdzające ich 
gotowość do podjęcia obowiązków uczniowskich. 

Wspierane przez dodającą im otuchy wychowaw-
czynię klasy Małgorzatę Budzyńską, wywiązały się 
z nich wzorowo! Na bohaterów dnia czekał praw-
dziwy skarb – sadzonka dębu wręczona przez Jana 
Magdę z Wolińskiego Parku Narodowego. Drzewko 
zostanie posadzone przy szkole i przez najbliższe 

lata będzie otoczone opieką pierwsza-
ków. Kulminacyjnym momentem było 
złożenie ślubowania przed sztandarem 
szkoły oraz pasowanie przez panią Dy-
rektor Bogumiłę Popko.

Druga część uroczystości  dedyko-
wana była nauczycielom i pracownikom 
szkoły. Uczniowie klasy VI, wraz z na-
uczycielką języka polskiego Agnieszką 
Wolf, przygotowali  kabaretowy „Pokaz 
mody nauczycielskiej domu mody La 
Kreda and Szmatka”. W rolę modelek 
wcielili się chłopcy, którzy swoim „wdzię-
kiem” i nieszablonowymi kreacjami wy-
wołali prawdziwy aplauz publiczności. 

Serdeczne życzenia, laurki wykona-
ne przez dzieci i kwiaty były ukoronowaniem tego 
dnia pełnego radości i wzruszeń.

Agnieszka Wolf
Nauczycielka języka polskiego

Europejski Dzień Języków jest w Szkole Podstawo-
wej nr 1 im. Bolesława Chrobrego w Międzyzdro-
jach obchodzony co roku. W czwartek 25 września 
br. odbyły się dwa apele: dla młodszych i starszych 
dzieci pod hasłem „Warto uczyć się języków ob-
cych”. W części I dla klas I-III znalazły się wierszyki i 
piosenki zachęcające do nauki języka angielskiego, 
został także rozstrzygnięty konkurs „Język angielski 
– Twoje okno na świat”. Polegał on na napisaniu 
wierszyka zachęcającego do nauki angielskiego. 
Prowadzący apel sprawdzili także znajomość języka 
angielskiego przybyłych uczniów. Obecmi odpo-
wiadali na różne pytania. W części II, przeznaczonej 
dla klas IV-VI, konkursy zostały dopasowane do 
wieku uczestników, a wierszyki zastąpione zabaw-
nymi scenkami. Rozgrywały się one: w biurze, w 
Londynie i na lotnisku. Całość przygotowali ucznio-
wie  z klas: Va, Vb i IV b, którzy na progu nowego 
roku szkolnego na pewno zachęcili wszystkich do 

nauki tego języka, kończąc występ słowami: „Jakie 
święto skrywa jesień, gdy 26 wrzesień? Wie to każdy 
z naszych smyków: EUROPEJSKI DZIEŃ JĘZYKÓW!”,  
które powtórzyli widzowie.

Ewa Sobolewska-Kaśkosz

Integracja w Wisełce
Dzieci uczęszczające do Świetlicy Środowiskowej „Iskierka” w Międzyzdrojach wraz ze swoimi rodzi-
nami wyjechały na biwak integracyjny do Wisełki,  inaugurujący program współfinansowany przez  
Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej „Świetlica – Dzieci – Praca” i Gminę Międzyzdroje. Biwak 
odbył się w ostatni weekend września br. Wyjazd zorganizowały wychowawczynie Ewa Lewandow-
ska i Ewelina Szpakowska przy współudziale wolontariuszek z Fundacji „Motywacja i Działanie”.

 „Pobaw się ze mną”

Dzień Edukacji Narodowej w Wapnicy
Dzień Edukacji Narodowej w Szkole Podstawowej nr 2 w Wapnicy jest zawsze wyjątkowym wydarze-
niem. W tym dniu nauczyciele, rodzice, uczniowie, pracownicy szkoły, emeryci i zaproszeni goście 
spotykają się, aby w odświętnych nastrojach złożyć sobie życzenia i podkreślić więzi ich łączące. 

 „Warto uczyć się języków obcych”
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Zbiórkę rozpoczęliśmy w harcówce. Zuchy przygo-
towały w barwach gromady papierowe pszczółki, 
chorągiewki i bibułowe kwiatki, harcerze natomiast 
gadżety w barwach swojej drużyny. Następnie  
w pełni umundurowani z uśmiechami na twarzach, 
poszliśmy do Parku Chopina, gdzie rozdawaliśmy 
przechodniom nasze „dzieła”, wyjaśniając kim my 
jesteśmy i co robimy. Następnie zorganizowaliśmy 
zawody drużynowe. Był bieg z jajkiem na łyżeczce, 
malowanie kredą portretów zuchów i harcerzy, pląsy i 
zabawy. Zbiórkę zakończyliśmy tradycyjnym kręgiem  
i w wyśmienitych humorach rozeszliśmy się do do-
mów. Dziękujemy druhom Kryspinowi Przygodzkie-
mu i Łukaszowi Woźniakowi oraz druhnie Matyldzie 
Czuchry za pomoc w organizacji sobotniej zbiórki.

Kolejnym bardzo ważnym zadaniem będzie 
uwiecznienie historii związanej z ludźmi lub 

miejscami w naszym regionie, 
którzy historycznie są związani  
z harcerstwem. 

Jeżeli chcielibyście Państwo 
pomóc nam w realizacji zadania: 
podzielić się swoimi wspomnie-
niami z harcerskiej drużyny lub 
gromady zuchowej, udostępnić 
swoje zdjęcia, pokazać harcer-
skie pamiątki, proporce i kroniki,  
a nawet pokazać swój mundu-
rek harcerski - bardzo prosimy  
o kontakt telefoniczny na numer 
691-262-432.

Czuj! Czuwaj!
sam. Aleksandra Buczek-Żyła

pwd. Tomasz Rychłowski

Akcja promocyjna zuchów i harcerzy w Międzyzdrojach
Na sobotniej zbiórce w dniu 18 października 2014 r. zuchy z 44 GZ i harcerze z 34 DH realizowali zadanie na odznakę z okazji 80-lecia Harcerstwa na 
Pomorzu Zachodnim. Celem była promocja Związku Harcerstwa Polskiego wśród rówieśników lub społeczności lokalnej. 

Miejska Biblioteka Publiczna w Międzyz-
drojach 16 października 2014 r. zorga-
nizowała lekcję biblioteczną, podczas 
której dzieci klas pierwszych ze Szkoły 
Podstawowej Nr 1 w Międzyzdrojach mo-
gły zapisać się do wypożyczalni. Dyrektor 
Andżelika Gałecka przedstawiła wszystkich 
pracowników biblioteki oraz opowiedziała 
o zasadach korzystania z księgozbioru 
działu dziecięcego, którego książki mogą 
wypożyczać do domu. Jak się później 
okazało, niektórzy mali czytelnicy byli już 
zapisani i od dawna korzystali z biblioteki, 
z czego jesteśmy bardzo dumni. 

Na początku spotkania Szymon Głod, 
starszy bibliotekarz, zaprosił uczniów do 
obejrzenia i wysłuchania bajek. Podczas 
pobytu w bibliotece uczniowie założyli 
swoją kartę biblioteczną i przystąpili do 

programu „Od najmłodszych lat z książką za pan 
brat”, który skierowany jest dla uczniów klas I-III. 
Za każdą wypożyczoną książkę uczeń otrzymuje 
„gwiazdkę”, wkleja ją na specjalną kartę, którą do-
staje od bibliotekarza podczas zapisu. Za zebrane 
50 gwiazdek młody czytelnik otrzymuje niespo-
dziankę. Celem tego programu jest propagowanie 
czytelnictwa wśród najmłodszych. Później Monika 
Jakubowska, straszy bibliotekarz, przeprowadziła 
z uczniami zabawę w kalambury.

Po założeniu kart bibliotecznych, każdy  
z uczniów został pasowany przez Dyrektor na 
czytelnika Miejskiej Biblioteki Publicznej ogrom-
nym piórem, które jest symbolem pisarzy. Było to 
bardzo emocjonujące przeżycie dla dzieci. Każdy 
stał w skupieniu  i czekał, aż pióro znajdzie się na 
jego ramieniu, by oficjalnie zostać czytelnikiem 
międzyzdrojskiej biblioteki.

Bibliotekarze 

Uroczyste pasowanie pierwszoklasistów  na czytelników biblioteki

Zespół z Ostromic przygotował  spektakl 
muzyczny pt. ’’ Szczęście’’. Każdy artysta musiał 
odpowiedzieć na pytanie  - Kiedy jesteś szczęśliwy  ? 
Każdy z nich opowiedział o swoich najskrytszych 

marzeniach, o rzeczach, które lubi robić i osobach, 
z którymi lubi spędzać czas wolny. Różowe okulary, 
które założyliśmy na nos pomogły nam przenieść 
się w świat fantazji, marzeń i optymizmu. Filip 
Nurkowski zaprezentował „Dykcję” Artura Barcisia, 
a pozostali członkowie zespołu: Damian Najwer, 
Roksana Tomczak, Zakriusz Smoleń, Jacek Dani-

luk, Krzysztof Piekarski  przedstawili umiejętności 
taneczne do piosenki pt. „Happy” P. Williams’a.  Były 
duże brawa dla naszych artystów.

Wyniki i nagrody zostały przedstawione póź-
nym popołudniem w Ośrodku Wypoczyn-
kowym „Gryf” w Pobierowie. „Niepoprawni 
Artyści” po raz kolejny zdobyli medal, tym 
razem brązowy, bo zajęliśmy trzecie miejsce. 
Na buziach naszych medalistów pojawił się 
ogromny uśmiech i wielka radość, że znów 
udało się zająć wysokie miejsce na Festiwalu 
Słońca w Gryficach.  Spektakl pt. „Szczęście” 
przyniósł jeszcze inne niespodzianki dla 
naszych uzdolnionych dzieci. Jury przyznało 
nagrodę za najlepszego aktora na Festiwalu 
Słońca naszemu wychowankowi – Filipowi 
Nurkowskiemu. To druga nagroda w jego 
dorobku artystycznym. Wśród najlepszych 

aktorów w Gryficach została wyróżniona również 
Roksana Tomczak. 

Zatem spektakl „Szczęście” przyniósł naszym 
artystom radosne chwile, ogromne przeżycia, które 
na długo zostaną w ich pamięci. Czy za rok uda się 
po raz kolejny zdobyć medal? To się okaże. 

OREW Ostromice 

Kiedy jesteś szczęśliwy?
W czwartek, 2 października na scenie Gryfickiego Domu Kultury odbyły się pokazy spektakli  
w ramach Festiwalu Słońca - IX Przeglądu Teatrów Niepełnosprawnego Aktora, organizowanego 
przez Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Kolo Gryfice. W tym 
dniu nie zabrakło ostromickiego zespołu teatralno-tanecznego ’’Niepoprawni Artyści’’ pod opieką 
Anny Winnickiej. 

Spotkania Artystyczne Seniorów to radosne  
i barwne  wydarzenia kulturalne w naszym mieście, 
rozpoznawalne już w całej Polsce. Impreza cieszy 
się bardzo dużą popularnością. Seniorzy chcą tu 
przyjeżdżać i uczestniczyć w naszych jesiennych 
spotkaniach, zaś mieszkańcy mają okazję spotkać 
się ze wspomnieniami i kulturą ze swoich stron 
rodzinnych, dlatego też tak licznie uczestniczą  
w naszych koncertach, co nas jako organizatorów 
bardzo cieszy.

Więcej o festiwalu można przeczytać na naszych 
stronach internetowych: www.mdkmiedzyzdroje. 
com                                                          Jadwiga Bober     

Ponad 400 uczestników, w tym 30 zespołów 
folklorystycznych, ludowych i śpiewaczych oraz 
chóry, soliści i gawędziarze z 6 województw 
naszego kraju, wzięło udział w tegorocznych 12. 
Spotkaniach Seniorów. Przemarsz barwnego ko-
rowodu z muzyką   i śpiewem na ustach odbił się 
szerokim echem wśród mieszkańców i turystów.

Barwna jesień 
w Międzyzdrojach
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III Międzyzdrojski 
Czwartek 
Lekkoatletyczny
Za nami już trzecie zawody z cyklu „Czwartków 
Lekkoatletycznych”, które odbyły się 9 paździer-
nika 2014 r. na Stadionie Miejskim w Międzyzdro-
jach. Organizatorem zawodów jest UKS Chrobry 
Międzyzdroje przy pomocy Urzędu Miejskiego 
w Międzyzdrojach, ZOŚ Międzyzdroje, SP 1 Mię-
dzyzdroje, Pracowni Motywacja i Działanie oraz 
KB Sporting Międzyzdroje. Przy pochmurnej 
pogodzie w zawodach rywalizowało 76 uczniów 
reprezentujących szkoły: SP 1 Międzyzdroje, 
SP Dziwnów, SP 2 Wapnica, PSP Kołczewo, SP 6 
Świnoujście oraz SP Wysoka Kamieńska. Mimo 
niezbyt dobrej pogody podczas zawodów pa-
dło kilka ciekawych rezultatów. Organizatorzy 
pragną podziękować wszystkim osobom zaan-
gażowanym w organizację zawodów, a przede 
wszystkim nauczycielom, wolontariuszom  
z Fundacji Motywacja i Działanie oraz ratownikom 
WOPR Międzyzdroje. Następne zawody dopiero  
w kwietniu 2015 r. więc do zobaczenia na wiosnę.

Najbardziej wartościowe rezultaty:
* dziewczęta:
Laura Macherzyńska (SP 1 Międzyzdroje) 
– 60m – 9,00
Wiktoria Kalemba (SP 1 Międzyzdroje) 
– skok w dal – 3,83
Andżelika Piorun (SP 1 Międzyzdroje) 
– skok w dal – 4,10
Melania Włóka (SP 1 Międzyzdroje) 
– bieg 300 m – 52,78
Aleksandra Niedzielska
 (Gim. Nr 1 Międzyzdroje) –  bieg 300 m – 52,81
* chłopcy:
Kamil Dwornik (SP 1 Międzyzdroje) 
– bieg 1000 m – 3:37,43
Kamil Ilczenko (SP 1 Międzyzdroje) 
– piłka palantowa – 50,00
Dominik Kujda (Gim. Nr 1 Międzyzdroje) 
– bieg 300 m – 48,54
WYNIKI:
http://www.uks.jupe24.pl/czwartki-lekkoatle-

tyczne/wyniki.html
Rafał Błocian

UKS Chrobry Międzyzdroje

Zapraszamy wszystkich chętnych (dzieci, młodzież 
i dorosłych) na świąteczne warsztaty kreatywne. 
Będą to atrakcyjne zajęcia, podczas których każdy 
będzie mógł własnoręcznie wykonać ozdoby 
świąteczne, stworzyć niepowtarzalne, autorskie 
dzieła i udekorować nimi swój dom. Część ozdób 
zostanie przekazana na Jarmark Świąteczny, który 
odbędzie się 14 grudnia 2014 w Sali Gimnastycz-
nej Gimnazjum w Międzyzdrojach. Dochód ze 
sprzedaży ozdób zostanie przeznaczony na cele 
statutowe Międzyzdrojskiego Stowarzyszenia 
„Rodzina”.

Zajęcia będą odbywać się w Miejskiej Bibliote-
ce Publicznej w Międzyzdrojach oraz w budynku 
„Wiklina” w Wapnicy.

„FABRYKA OZDÓB ŚWIĄTECZNYCH” działa:
- w BIBLIOTECE MIEJSKIEJ w Międzyzdrojach w 

czwartki 27.11, 4.12, 11.12 od godz.16:00 do 19:00, 
- w „WIKLINIE” w Wapnicy we wtorki 4.11, 18.11, 

25.11 od godz. 16.30 do 19.30. 
„PIERNICZKOWE REWELACJE” w „WIKLINIE” 

- świąteczne pieczenie pierniczków, na które 

zapraszamy chętne dzieci z opiekunami w dniach 
9.12 i 10.12 w godz. od 16.30 do 18.30. 

Jeśli masz w domu zbędne ozdoby, które 
mogłyby przydać się na warsztatach (np.: koraliki, 
cekiny, wstążki, łańcuszki, świeczki itp.) to podziel 
się z nami i przynieś je na warsztaty.

Zajęcia są bezpłatne. 
Organizatorami warsztatów są: Międzyzdroj-

skie Stowarzyszenie „Rodzina”, Miejska Biblioteka 
Publiczna w Międzyzdrojach oraz firma ABAKUS 
Rafał Wardziukiewicz, która udzieliła wsparcia 
finansowego.

Serdecznie zapraszamy wszystkich chętnych!
Kontakt: 
Wapnica – tel. 509179323,
www.facebook.com/miedzyzdrojskie.stowa-

rzyszenie.rodzina
Międzyzdroje – tel. 913280442,
www.facebook.com/pages/Miejska-Bibliote-

ka-Publiczna-w-Międzyzdrojach
Andżelika Gałecka
Monika Ratajczyk

Świąteczne warsztaty kreatywne

W Szkole Podstawowej nr 1 w Międzyzdrojach 
zakończyła się „Szkolna Liga Biegowa”, która była 
cyklem trzech cotygodniowych spotkań z biegami 
przełajowymi dzieci z klas IV-VI Szkoły Podstawo-
wej oraz Gimnazjum. Liga biegowa była inicjatywą 
powstałą dzięki sekcji lekkoatletyki UKS „Chrobry” 
Międzyzdroje oraz nauczycieli wychowania fizycz-
nego SP Nr 1 w Międzyzdrojach.  

Rywalizacja przebiegała indywidualnie w ka-
tegoriach dziewcząt i chłopców. Każdy uczestnik 
zbierał punkty za poszczególne miejsca w danym 
biegu. Na koniec ligi punkty z trzech biegów były 
sumowane i  na tej podstawie wyłonieni zostali 
najlepsi biegacze. Oprócz klasyfikacji indywidu-
alnej młodzi biegacze rywalizowali drużynowo 
zbierając punkty dla swojej klasy. Najszybciej 
biegającymi klasami okazały się: wśród czwartych 
klas – IVb, piątych – Vd i szóstych – VIa.

W  c a ł y m  c y k l u 
„Szkolnej Ligi Biego-
wej” wzięło udział 71 
uczniów. Na koniec ligi 
najlepsi biegacze otrzy-
mali pamiątkowe me-
dale, statuetki i dyplo-
my. Zdjęcia oraz wyniki 
znajdują się na stronie 
internetowej sekcji lek-
koatletyki UKS Chrobry: 
www.uks.jupe24.pl. 

Rafał Błocian
Szkoła Podstawowa Nr 1

Szkolna liga biegowa

3 października 2014 r. w Dziwnowie od-
były się Mistrzostwa powiatu kamieńskie-
go w sztafetowych biegach przełajowych 
10x800m w ramach Igrzysk Młodzieży 
Szkolnej. Fantastycznie spisały się dziew-
czynki ze Szkoły Podstawowej Nr 1 w Mię-
dzyzdrojach, które w znakomitym stylu 
oraz z dużą przewagą wygrały zawody. 
Uczennice z SP 1 wyprzedziły drugie na 
mecie SP Dziwnów oraz trzecie SP Wolin. 
W skład zespołu dziewcząt z SP 1 wcho-
dziły: Wiktoria Kalemba, Matylda Włóka, 
Melania Włóka, Oliwia Wilczyńska, Marta 
Karwan, Andżelika Piorun, Julia Oleska, 
Martyna Senkowska, Klaudia Stefan, 
Patrycja Żur oraz rezerwowe Wiktoria Małkińska i 
Oliwia Kałużna. Opiekunem drużyny jest Zdzisław 
Piątkowki, nauczyciel wychowania fizycznego. 
Dziewczynki wygrywając zawody tym samym 
awansowały do Finału Wojewódzkiego, który 

odbył się 22 października w Przelewicach, koło 
Pyrzyc. W tych samych zawodach reprezentacja 
chłopców SP 1 Międzyzdroje zajęła trzecie miejsce 
na podium ulegając tylko SP Dziwnów i SP Wolin.

Rafał Błocian, SP 1 Międzyzdroje

SP 1 Międzyzdroje wygrywa w sztafetowych 
biegach przełajowych
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Doładuj się 
bieganiem
Już po raz siedemnasty w Gimnazjum Nr 1 w Mię-
dzyzdrojach odbyły się Jesienne Biegi Przełajowe.  
W dniu 27 września przy szkole licznie zgromadziły 
się dzieci i młodzież, kadra pedagogiczna, rodzice, 
Burmistrz Międzyzdrojów Leszek Dorosz, sekretarz 
miasta i wybitny były zawodnik kadry narodowej  
Henryk Nogala, którzy wspierają to sportowe 
wydarzenie od wielu lat. Wszystkich zebranych 
przywitała Dyrektor Gimnazjum  Tamara Stara-
chowska. 

Pierwszy bieg przyniósł mnóstwo emocji, 
ponieważ należał do najmłodszych – przedszko-
laków. Po zakończonym biegu dzieci otrzymały 
medale, dyplomy i słodkie upominki. Uczestnicy 
brali udział w biegach w różnych kategoriach 
wiekowych: przedszkolaki, bieg dziewcząt  
i chłopców szkół podstawowych, biegi uczniów 
gimnazjów, szkół ponad gimnazjalnych, bieg ka-
dry pedagogicznej, bieg na obcasach, bieg osób 
niepełnosprawnych, nordic walking, bieg Open 
kobiet i mężczyzn.  Pierwszych 10 zawodników 
w każdej kategorii otrzymywało na mecie żółte 
koszulki z hasłem tegorocznych biegów ,,Doładuj 
się bieganiem”. 

Dyrektor Gimnazjum Tamara Starachowska 
dała wzór do naśladowania  swoim uczniom 
biorąc aktywny udział aż w 2 biegach, co spotkało 
się z dużym aplauzem i uznaniem wszystkich 
obecnych. 

W zawodach wzięło udział 228 zawodników, 
którzy reprezentowali nie tylko nasz region, ale 
całe województwo zachodniopomorskie. Dla 
wszystkich chętnych serwowano pyszną gro-
chówkę, zaś rodzice przygotowali słodkie wypieki. 
Impreza została sfinansowana ze środków Ośrod-
ka Pomocy Społecznej. 

XVII Biegi Przełajowe  okazały się świętem 
sportu i rodzinnego aktywnego wypoczynku,  
w jesiennej słonecznej aurze. 

Wszystkim osobom, które przyczyniły się do 
organizacji Jesiennych Biegów Przełajowych or-
ganizatorzy składają serdeczne podziękowania za 
pomoc i zaangażowanie. Do zobaczenia za rok, na 
XVIII  Jesiennych Biegach Przełajowych. 

Tabela wyników dostępna jest  na stronie 
internetowej  gimnazjum. 

Referat Promocji i Współpracy z Zagranicą
UM Międzyzdroje 

W dniu 4 października br. zawodniczki Uczniow-
skiego Klubu Sportowego Chrobry Międzyzdroje 
odniosły kolejne zwycięstwo w I Lidze Kobiet te-
nisa stołowego. W meczu rozegranym we własnej 
hali sportowej im. A. Grubby w Międzyzdrojach 
nasze zawodniczki podejmowały IKTS NOTEĆ 
Inowrocław. Spotkanie przed własną widownią 
tenisistki „Chrobrego” zakończyły wynikiem 8:2. 
Od początku meczu nasze zawodniczki trzymały 
rękę na pulsie, sukcesywnie zwiększając swoją 
przewagę. Punkty dla naszego zespołu zdobywały 

I Liga Kobiet tenisa stołowego

„Chrobry” liderem
kolejno: Anna Zielińska  (1 pkt.), Wioleta Witkow-
ska (2,5 pkt.), Joanna Kiedrowska (2 pkt.), Sylwia 
Wandachowicz (2,5 pkt.). Po rozegraniu pięciu 
kolejek ligowych tenisistki „Chrobrego” obejmują 
fotel lidera I Ligi Kobiet tenisa stołowego z do-
robkiem ośmiu punktów, mając na koncie cztery 
zwycięstwa oraz jedną porażkę, bilans 38:12. 
Następne spotkanie UKS Chrobry Międzyzdroje 
rozegra dopiero 8 listopada na wyjeździe z GLKS 
II Nadarzyn. 

Serdecznie zapraszamy wszystkich kibiców do 
śledzenia wyników drużyny UKS Chrobry Międzyz-
droje grającej w najwyższej klasie rozgrywkowej 
w tenisie stołowym w naszym województwie.

Rafał Błocian
UKS Chrobry Międzyzdroje

Podczas Międzynarodowego 
Turnieju tenisa stołowego Mini 
Drzonków Cup, który został roze-
grany w dniach 19-21.09.2014 r.  
w Drzonkowie fantastycznie 
wypadł Michał Wandachowicz, 
zawodnik UKS Chrobry Międzyz-
droje. W turnieju wystartowali 
zawodnicy z Niemiec, Luksem-
burga, Węgier i Polski. Poziom 
turnieju był bardzo wysoki z 
uwagi na to, że wystąpiła czo-
łówka zawodników z Polski w 
swoich kategoriach wiekowych. 
W trakcie zmagań na 30 stołach, 

rozegrano 497 pojedynków. Mi-
chał indywidualnie w kategorii 
skrzatów zajął drugie miejsce 
przegrywając tylko z najlepszym 
zawodnikiem w Polsce w tej 
kategorii, Alenem Kulczyckim  
z GKS Gorzovi Gorzów Wlkp. Uda-
ny początek sezonu dla Michała 
daje nadzieję na bardzo dobrą 
grę w dalszej części sezonu. Gra-
tulujemy sukcesu trenerce Sylwii 
Wandachowicz oraz trenerowi 
Jackowi Wandachowiczowi. 

Rafał Błocian
UKS Chrobry Międzyzdroje

Sukces Michała Wandachowicza

28 września br. w Sianowie został rozegrany 
Wojewódzki Turniej Klasyfikacyjny  w kategorii  
Juniorów i Żaków w tenisie stołowym. Znakomicie 
wypadli zawodnicy Międzyzdrojskiego klubu UKS 

Chrobry, zwyciężając w dwóch kategoriach.  Na 
najwyższym stopniu podium w kategorii Juniorek 
stanęła Paulina Komisarska na zdjęciu pierwsza 
z lewej), a w kategorii Żaków bezkonkurencyjny 
okazał się Michał Wandachowicz, wygrywając  
z dwa lata starszymi od siebie rywalami. Bardzo 
blisko strefy medalowej była Laura Kober, która 
ostatecznie zajęła IV miejsce. Dobrą VII lokatę 
uzyskała również Anna Buca. Pozostałe miejsca 
zawodników z Międzyzdrojów: Weronika Zygan 
- XIII  miejsce w kategorii Juniorek, Piotr Sołtysiak 
IX miejsce, Małgorzata Szczuraszek – X miejsce, 
Karolina Sienkiewicz – XI miejsce, Aurelia Świąt-
kiewicz – XII miejsce, Aurelia Kujda-Rogowska 
– XIII miejsce w kategorii Żaków. Zwycięzcy uzy-
skali prawo startu w Turniejach Ogólnopolskich  
w Zielonej Górze (Juniorzy) oraz Łodzi (Żacy). 

Sylwia Wandachowicz
UKS Chrobry Międzyzdroje

WTK Juniorów i Żaków

W dniach 26-27.09.2014 w Miliczu odbył się 
Ogólnopolski Turniej Klasyfikacyjny Młodzi-

czek i Młodzików w zapasach w stylu wolnym.  
W imprezie udział brało blisko 200 zawodniczek 
i zawodników z całej Polski, a wśród nich także 
zapaśnicy z Gimsportu: Natalia Jaworska, Adrian 
Jaworski i Jakub Marchelak. 

Zawodnicy Międzyzdrojskiego klubu bardzo 
dobrze reprezentowali nasze miasto w zawodach. 
Szczególne brawa dla Natalii, która zdobyła kolej-
ne złoto w swojej karierze pokonując wszystkie 
przeciwniczki przed czasem - nie tracąc przy 
tym w całym turnieju ani jednego punktu. Jest 
to bardzo dobra prognoza przed zbliżającymi się 
Mistrzostwami Polski, które odbędą się w Olszty-
nie w listopadzie.

Zarząd klubu i trenerzy składają wielkie gratu-
lacje zawodnikom.

Rafał Jaworski 
Wiceprezes UKS Gimsport

Natalia niepokonana
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OGŁOSZENIA

Już wkrótce zostanie oddany do użytku obiekt 
usługowy, służący prowadzeniu działalności 
gospodarczej – „Kawiarnia Parkowa” z pełną in-
frastrukturą techniczną oraz zagospodarowaniem 
terenu w Międzyzdrojach. Obiekt znajduje się  
w prestiżowym miejscu na terenie Parku Zdro-
jowego im. Fryderyka Chopina. Jego oryginalna 
architektura nawiązuje do zabudowy Amfiteatru 
oraz obiektu tzw. „Balbinki” przy promenadzie,  
w którym znajduje się Punkt Informacji Tury-
stycznej.

Budynek składa się z parteru oraz podpiw-
niczenia, skomunikowanego wydzieloną klatką 
schodową. Na zewnątrz budynku powstaną dwa 
ogrodzone tarasy (ok. 25m2 pow. użytkowej każ-
dy). Na parterze znajduje się sala dla gości wraz 
z wydzielonym miejscem na bar (ok.93m2 pow. 
użytkowej), toaleta, pomieszczenie gospodarcze, 
klatka schodowa ze schodami prowadzącymi na 
dół budynku oraz pomieszczenie gromadzenia 
odpadów stałych z niezależnym wejściem z 
zewnątrz. Na dole znajduje się druga sala dla 

gości (ok. 55 m2 pow. użytkowej), 
toaleta, zaplecze kuchenne (w 
tym kuchnia właściwa, rozdzielnia 
kelnerska, zmywalnia i magazyn), 
zaplecze socjalne dla personelu 
(w tym pokój personelu, prysznic 
i toaleta) oraz pomieszczenia go-
spodarcze. 

Z uwagi na duże zaintereso-
wanie prowadzeniem w obiekcie 
tzw. „działalności mieszanej”, 
polegającej na połączeniu dzia-
łalności gastronomicznej ka-
wiarni z promowaniem różnych 
dziedzin sztuki jak np. wystawy, 
ekspozycje, prezentacje, pokazy, 
itp. – o charakterze ciągłym, a w przypadku im-
prez artystycznych, jak np. koncerty muzyczne 
„na żywo”, występy, recitale artystyczne, wy-
wiady, spotkania, rozmowy, itp. -  o charakterze 
okresowym - wyszliśmy z inicjatywą obniżenia 
o 20% rocznej stawki 1m2 pow. użytk. obiektu.

Wszystkich zainteresowanych zachęcamy do 
zapoznania się ze szczegółową informacją doty-
czącą przetargu pisemnego nieograniczonego na 
stronie internetowej: www.promenada-miedzyz-
droje.pl w zakładce OGŁOSZENIA.

Wioletta Wadecka
 Prezes Zarządu PROMENADA Sp. z o.o.

Kawiarnia Parkowa

Nieruchomość zabudowana jest budyn-
kiem wolnostojącym, jednokondygnacyjnym, 
niepodpiwniczonym o powierzchni użytko-
wej 198m². Szkielet budynku wykonany jest  
z belek drewnianych obitych płytą wiórową 
ze ścianami wypełnionymi wełną mineralną. 
Wiek obiektu szacowany jest na około 30 lat,  
w stanie technicznym złym. W obiekcie znajdują 
się nakłady (wyposażenie łazienek, biura) oraz 
umeblowanie, stanowiące własność dotychcza-
sowego dzierżawcy (umowa dzierżawy wygasła 
15 września 2014 r.).

Nieruchomość uzbrojona jest energię elek-
tryczną oraz sieć wodno-kanalizacyjną. Sieć ga-
zowa znajduje się w ulicy przylegającej do działki. 

Przetarg ustny odbędzie się 14 listopada 
2014 r. o godz. 11:00. Cena wywoławcza wynosi 
620.000,00 zł (słownie: sześćset dwadzieścia 
tysięcy złotych 00/100). O wysokości postąpienia 
decydują uczestnicy, przy czym nie może być 
ono niższe 10.000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy 
złotych 00/100). 

Dla oferowanej do sprzedaży nieruchomości 
obowiązuje plan zagospodarowania przestrzen-
nego (Uchwała NR LIII/518 /14 Rady Miejskiej  
w Międzyzdrojach z dnia 14 maja 2014 r.) Zgod-
nie z zapisami planu działka 568/14 znajduje  
w terenie elementarnym oznaczonym jako MW3 
i przeznaczona jest pod zabudowę mieszkaniową 
wielorodzinną oraz usługi nieuciążliwe w parterze 
budynku. Uchwała dotycząca planu zagospoda-

rowania została opublikowana w Dzienniku Urzę-
dowym Województwa Zachodniopomorskiego z 
dnia 09 czerwca 2014r. poz. 24 20, link do strony in-
ternetowej: http://e-dziennik.szczecin.uw.gov.pl/
ActDetails.aspx?year=2014&book=0&poz=2420

Oferowana do sprzedaży działka znajduje się 
w centrum miasta, w odległości około 600 me-
trów od plaży. Bezpośrednio w pobliżu znajduje 
się przystanek autobusowy, poczta, stacja PKP  
w odległości około 600 m, oraz przychodnia 
zdrowia (w budowie).

Nieruchomość obciążona jest służebnością 
drogi koniecznej dla każdoczesnego właściciela 
działki numer 337, a na terenie nieruchomości 
projektowane jest wykonanie sieci wodno 
-kanalizacyjnej wzdłuż granicy do sąsiedniej 
działki 568/13. 

PRZETARG ODBEDZIE SIĘ 
W SIEDZIBIE „NOWE CENTRUM” SP. Z O.O. 
PRZY UL. GRYFA POMORSKIEGO 23/109  

( I PIĘTRO) W MIĘDZYZDROJACH  
W DNIU 14 LISTOPADA 2014 r.  

O GODZ. 11:00.
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest 

wpłacenie wadium w wysokości 40.000,00 zł 
(słownie: czterdzieści tysięcy złotych 00/100) 
do dnia 13 listopada 2014 r. Za datę wniesienia 
wadium uznaje się datę wpłynięcia środków na 
rachunek bankowy sprzedającego. Wadium na-
leży wpłacić na rachunek sprzedającego:

BANK GOSPODARKI ŻYWNOŚCIOWEJ S.A.
Odział Wojewódzki w Szczecinie 

Filia Międzyzdroje
Nr konta: 

21 2030 0045 1110 0000 0197 0670.
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest 

okazanie komisji przetargowej:
- w przypadku osób fizycznych - dowodów 

osobistych;
- w przypadku osób fizycznych i jednostek 

organizacyjnych nieposiadających osobowości 
prawnej, a podlegającym wpisom do rejestrów - 
aktualnego (nie starszego niż 6 miesięcy) wypisu 
z rejestru, właściwych pełnomocnictw, dowodów 
tożsamości osób reprezentujących podmiot.

Wpłacone wadium podlega:
- przepadkowi w przypadku uchylenia się 

podmiotu, który wygra przetarg, a który nie podej-
dzie do podpisania aktu notarialnego w terminie 
ustalonym wspólnie przez sprzedającego i kupują-
cego. Termin ten jednak nie może być dłuższy niż 
33 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu;

- zaliczeniu na poczet ceny podmiotowi, który 
wygrał przetarg;

- zwróceniu na podany rachunek bankowy 
podmiotowi, który przetargu nie wygrał, lub który 
nie przystąpił do przetargu. 

Nabywający ponosi koszty notarialne i sądowe 
nabycia nieruchomości. 

Cudzoziemcy, zgodnie z ustawą z dnia 24 
marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez 
cudzoziemców, którzy wygrali przetarg, przed 
zawarciem aktu notarialnego zobowiązani są do 
uzyskania zezwolenia ministra właściwego do 
spraw wewnętrznych na nabycie nieruchomości 
będącej przedmiotem przetargu.  

Sprzedający zastrzega sobie prawo odwołania 
przetargu z ważnych przyczyn. 

Dodatkowych informacji można uzyskać  
w siedzibie sprzedającego lub telefonicznie pod 
numerem: 665 344 552 lub 517 429 461.

Mateusz Flotyński
Prezes Zarządu „Nowego Centrum” Sp. z o.o.

Zarząd „Nowego Centrum” sp. z o.o.  
ogłasza przetarg na sprzedaż nieruchomości
zabudowanej położonej w Międzyzdrojach

Nieruchomość o powierzchni 1.330 m2 
położona w Międzyzdrojach przy ul. Niepodległości, 

numer działki 568/14, obręb numer 0019 Międzyzdroje, 
dla której Sąd Rejonowy  

w Świnoujściu prowadzi księgę wieczystą nr: SZ1W/0006677/3.


