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Szanowni Państwo!
    

21 listopada br., zgodnie z aktualną ordynacją wyborczą, upłynęła 
VI kadencja władz samorządowych. 13 listopada odbyła się ostatnia 
XLI Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach. Serdecznie dziękuję 
Mieszkańcom naszej gminy za udzielenie nam w 2010 roku mandatu 
zaufania społecznego do pełnienia funkcji radnego reprezentującego 
oczekiwania naszej społeczności.

Po 4-letniej współpracy nadszedł czas rozstania, a z nim zwykle 
towarzyszące uczucie, że coś minęło i nie wróci, jak nie wraca miniony 
czas. Współpracowaliśmy przez ostatnie 4 lata, przebywając razem 
przez setki godzin w czasie, w którym, poznając się coraz lepiej, dys-
kutując niejednokrotnie zbyt żarliwie w różnych kwestiach, starając 
się rozwiązać najlepiej zawiłe zagadnienia - dotrwaliśmy do końca 
tej kadencji, do dnia, od którego nasza wspólna działalność ocenia-
na będzie jako kolejny, bardziej lub mniej udany i znaczący epizod,  
w życiu każdego z nas.

Dzisiaj mam ostatnią okazję raz jeszcze podziękować za współ-
pracę. Cieszę się, że w takim składzie osobowym szczęśliwie do-
trwaliśmy do końca tej kadencji. Myślę, że będę wyrazicielem całej 

Rady Miejskiej składając, w imieniu jej i własnym, podziękowania 
za dobrą i owocną współpracę: Burmistrzowi, Zastępcy Burmistrza, 
Skarbnik Miasta, Sekretarzowi, paniom z Biura Rady Miejskiej oraz 
pozostałym pracownikom Urzędu Miejskiego, którzy dzielili z nami 
trud samorządnego gospodarowania. Zgodnie z kalendarzem 
wyborczym 16 listopada odbyły się wybory władz samorządowych 
VII kadencji, które, po ukonstytuowaniu się, będą kontynuować 
zarządzanie naszą gminą. 

Życzę tym radnym, którzy uzyskali mandat społecznego zaufania 
by spełniły się ich ambitne zamiary.

Gmina i jego mieszkańcy potrzebują ludzi rozumnych, doświad-
czonych, sprawdzonych w działaniu, prawych i chętnych do 4-letniej 
miejskiej służby.

Życzę przyszłym organom władzy samorządowej skutecznej 
realizacji przyjętych celów rozwojowych Gminy Międzyzdroje.

Jan Magda
Przewodniczący

Rady Miejskiej VI kadencji w Międzyzdrojach

Samorządowcy mijającej VI kadencji
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- Księże Proboszczu, znamy się od wielu lat, jednak 
sądzę, że nie wszyscy znają Księdza dokonania i życiorys, 
proszę więc o kilka szczegółów biograficznych. 

- Urodziłem się 22 maja 1946 roku w Nowej Wsi Lęborskiej. 
W 1963 roku zostałem przyjęty w poczet alumnów Wyższego 
Seminarium Duchownego w Gościkowie-Paradyżu dla kościelnej 
Administracji Gorzowskiej. W 1966 roku zostałem wcielony do 
wojska. Służbę wojskową w Bartoszycach pełniłem razem z (księ-
dzem) Jerzym Popiełuszko. Święcenia kapłańskie przyjąłem 29 
czerwca 1970 roku w Świnoujściu. Od września 1972 odbywałem 
studia specjalistyczne w Rzymie i frankońskim Wuerzburgu, anga-
żując się duszpastersko w parafiach we Włoszech, na Sardynii, w 
Niemczech i Wielkiej Brytanii.  Po uzyskaniu doktoratu z teologii 
biblijnej u dominikanów w 1977 roku na rzymskim ,,Angelicum”  
od 1 sierpnia pracowałem w szczecińskiej parafii pw. Świętej 
Rodziny i jako wykładowca Starego Testamentu, teologii biblijnej 
obu testamentów oraz języka hebrajskiego i niemieckiego, a 
także śpiewu kościelnego w Wyższym Seminarium Duchownym 
w Szczecinie. Od 1991 roku byłem redaktorem naczelnym 
katolickiego Dwutygodnika Pomorza Zachodniego ,,Kościół 
nad Odrą i Bałtykiem” i ,,Szczecińskich Studiów Kościelnych”. 
Zajmowałem się publicystyką religijno-społeczną  publikując 
w kraju i zagranicą. 25 marca 1993 roku mianowano mnie na 
kanonika honorowego Kapituły Metropolitalnej w Szczecinie, a od 
1995 roku, jako pierwszy Polak, jestem kanonikiem honorowym 
Cesarskiej Kapituły Metropolitalnej w Bambergu, a do tego na 
nowo pierwszym od 1818 roku cudzoziemcem w tej 14-osobowej 
historycznej kapitule. 

- We wrześniu tego roku ukazał się album autorstwa 

księdza proboszcza pt. ,,Dom z Galerią”. Proszę opowiedzieć 
o tym wydawnictwie.

- Album ,,Dom z galerią” wyrósł z chęci ukazania przypisów 
do wydarzeń familijnych i rozłożenia niektórych akcentów we 
wspomnieniach, które stanowić mogą dowody w rodowodzie, 
widziane moimi oczami i mojego rodzeństwa. Inspirującą okazją 
stała się galeria sztuki, której obrazy przypominają te wartości 
boskiego świata, z którymi byłem od dzieciństwa związany. „Stare” 
obrazy zostały sprzedane na ratowanie życia mamy. Na nowo przy-
bywało ich wraz ze wzrostem przyjaźni, jaka łączy mnie z wieloma 
twórcami, wśród nich z malarką Ziemi Szczecińskiej – Bronisławą 
z Bohdanowiczów Kaczorową. 

- Album składa się z trzech rozdziałów: I – Dom 
napełniany rodowodem, II – Akacjowa galeria sztuki i 
III – Dla zbudowania. Wydawnictwo jest bogato okraszone 
przepięknymi zdjęciami obrazów, proszę  opowiedzieć o 
autorce tych obrazów.

- Bronisława z Bohdanowiczów Kaczorowa jest szczecińską 
artystką. Organizatorką Ogólnopolskich Spotkań Nauczycieli Plasty-
ków i Literatów, życzliwą fundatorką wielu nagród. Jej twórczość to 
grafika użytkowa i artystyczna, grafika książkowa, akwarele i obfite 
malarstwo olejne. Autorem zdjęć jej obrazów, a także okładki albu-
mowego segregatora jest fotografik Paweł Majewski ze Szczecina, 
który fotografią  potrafi zrozumiale komentować teologię. To już 
kolejna publikacja we współpracy z panem Pawłem. 

- Rozdział III,  noszący tytuł ,,Dla zbudowania” zawiera 
wiersze, aforyzmy filozoficzne i inne rodzaje twórczości 
literackiej Księdza. Skąd czerpie Ksiądz inspiracje dla takiej 
twórczości?

,,DOM Z GALERIĄ”

- W dorosłej twórczości, już jako księdza, szczególniej inspirują 
mnie: św. Paweł Apostoł i św. Jan od Krzyża. Od nich to pochodzą 
podtytuły. „Niech każdy z nas stara się o to, co dla bliźniego dogodne 
– dla jego dobra, dla zbudowania” (św. Paweł w Liście do Rzymian 
15,2). Mistyczny św. Jan od  Krzyża podpowiada mi: ,,Radość, 
która nie jest wedle Boga, nie przynosi [duszy] radości” (w: Dzieła, 
III 18,5). Proszę zatem o przyjęcie zaproszenia do pomnażania 
radości i przy aromatycznej herbacie zapoznania się z twórczością 
zawartą w albumie. 

- Uprzejmie dziękuję za rozmowę.
***

Wszystkich zainteresowanych zapraszam do nabycia albumu 
,,Dom z Galerią”. Kontakt tel. 91 32 81 241, w godzinach otwarcia 
biura parafialnego. Album jest także dostępny w międzyzdrojskiej 
czytelni. Galerię można oglądać ,,na żywo” w Nowej Wsi Lęborskiej 
po uzyskaniu zaproszenia od Autora albumu. 

Joanna Ścigała
Referat Promocji i Współpracy z Zagranicą

Na zdjęciu: A. Kleina (Muzeum Archeologiczne w Gdańsku). 
Stoją (od prawej) – rodzeństwo: Halina, Ryszard z żoną Ireną, 

Stefan, Krystyna; siedzą: Ignacy – ojciec, ks. Marian, Anna – matka; 
klęczą córki Ryszarda i Ireny (od lewej) Jolanta i Wiesława

Ksiądz  Marian Jan Wittlieb jest proboszczem międzyzdrojskiej parafii od 1998 roku. W 2004 roku w 
uznaniu zasług dla naszej społeczności gminnej, za zaangażowanie i wkład w krzewienie kultu re-
ligijnego otrzymał od Rady Miejskiej tytuł ,,Zasłużony dla Międzyzdrojów”. We wrześniu 2014 roku 
ukazało się wydawnictwo pt. ,,Dom z Galerią” autorstwa proboszcza parafii w Międzyzdrojach.
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Wybory do Rady Miejskiej w Międzyzdrojach
Mandat radnego   Liczba   Okręg wyborczy    Komitet Wyborczy
                                                                   głosów ważnych
1. Szyszkowski Filip Piotr           67 Okręg wyborczy nr 1   KWW Forum Samorządowe
2. Czyż Iwona                              45     Okręg wyborczy nr 2   KW SPM Odnowa
3. Natkańska Katarzyna           102    Okręg wyborczy nr 3  KWW Inicjatywa Gospodarcza
4. Węglorz Jan                              92    Okręg wyborczy nr 4  KWW Inicjatywa Gospodarcza
5. Szlaski Krzysztof  Jan               69    Okręg wyborczy nr 5   KWW Młodzi Międzyzdroje
6. Kościukiewicz Andrzej             60    Okręg wyborczy nr 6  KWW Forum Samorządowe
7. Bobek Mateusz  Witold             62   Okręg wyborczy nr 7  KWW Forum Samorządowe
8. Klucha Dorota  Alina                 89   Okręg wyborczy nr 8  KWW Forum Samorządowe
9. Jakubowski Adam                      67   Okręg wyborczy nr 9  KWW Forum Samorządowe
10. Trott Ewa                                   50   Okręg wyborczy nr 10  KWW Inicjatywa Gospodarcza
11. Sutyła Józef Bogusław             67   Okręg wyborczy nr 11 KWW Inicjatywa Gospodarcza 
12. Piłat Janusz Jerzy                      61   Okręg wyborczy nr 12  KWW Forum Samorządowe
13. Mittelstädt Zbigniew  Robert     61  Okręg wyborczy nr 13  KWW Forum Samorządowe
14. Oleksy Anna Teresa              103  Okręg wyborczy nr 14  KWW Forum Samorządowe
15. Magda Jan                             120  Okręg wyborczy nr 15  KWW Forum Samorządowe

Liczba uprawnionych do głosowania  5438
Liczba wydanych kart do głosowania  2453
Frekwencja wyborcza w Gminie Międzyzdroje  45,05 %

Henryk Nogala 
Sekretarz Gminy Międzyzdroje

Szanowni 
Państwo!
Ta kampania nie była łatwa. Zmaga-
łem się z wieloma atakami na mnie, 
na moich współpracowników, jak  
i na osoby kandydujące z KWW Fo-
rum Samorządowe Międzyzdroje 2014. 
Wybory wygraliśmy dzięki Wam. Dzięki 
tym wszystkim, którzy oddali głos na mnie 
i na listę kandydatów Forum. Siłę dała nam 
prawda, lojalność, szczerość i uczciwość 
wobec siebie i wobec Was - Wyborców. 
Dlatego tym bardziej dziękuję za Wa-
sze głosy i poparcie, a każdy oddany  
na mnie głos przyjmuję jako zobowią-
zanie do tego, by w dalszej działalności 
publicznej realizować założony program. 
Dziękuję!

Leszek Dorosz

Szanowni Państwo,

dzisiaj, kiedy opadają emocje wyborcze i wraca 
normalność, spróbujmy zacząć myśleć ponad 
podziałami, gdzie dobro mieszkańców i rozwój 
naszej gminy, będą celem najwyższym.

Do wyborów szliśmy z programami, pomy-
słami, wizją i misją, dla dobra wspólnego. Tego 
bogactwa nie można zaniechać. Jeżeli wzniesiemy 
się ponad różnice, które dzielą i zaczniemy z sobą 
rozmawiać, to nasze programy będą miały szansę 
na  realizację. Zgoda buduje, niezgoda rujnuje, to 
proste i mądre przysłowie.

W poprzedniej kadencji powołaliśmy Spo-
łeczną Radę Konsultacyjną. Nie spełniła ona 

oczekiwań wszystkich, ale w czasie wielogo-
dzinnych spotkań, jej członkowie przekazali 
wiele cennych przemyśleń, wniosków i uwag, 
które uwzględnialiśmy przy realizacji różnych 
projektów.

Na progu VII kadencji naszego samorządu 
zapraszam do współpracy na forum Społecznego 
Komitetu Rozwoju Gminy Międzyzdroje. Spróbuj-
my szukać wspólnego mianownika, aby wzajemny 
szacunek i dyskusja na argumenty, prowadziły do 
ciągłego rozwoju i poprawy standardów życia 
naszych mieszkańców.

Zapraszam osoby, które kandydowały w ostat-
nich wyborach samorządowych oraz chętnych 
mieszkańców, do członkostwa i uczestnictwa 

w spotkaniach Społecznego Komitetu Rozwoju 
Gminy Międzyzdroje.

Przyjmijmy termin złożenia deklaracji do końca 
2014 roku, a pierwszego spotkania - na początku 
2015 roku.

Zgłoszenia przyjmuje sekretarz Gminy Mię-
dzyzdroje Henryk Nogala:

- w Urzędzie Miejskim - pokój nr 11;
- telefonicznie - 91/327 56 45, tel. kom. 

607 889 815;
- e-mail: um_sekretarz@miedzyzdroje.pl

Wierząc w Państwa mądrość i zrozumienie 
serdecznie zapraszam do współpracy.

 Leszek Dorosz

Burmistrz Międzyzdrojów zaprasza do współpracy

Wybory Samorządowe 16 listopada 2014 r.
Wyniki nieoficjalne w Gminie Międzyzdroje na podstawie protokołów Obwodowych Komisji Wyborczych
Wybory Burmistrza Międzyzdrojów:
1. Dorosz Leszek Tomasz   - 1239 głosów  - 52,10%
2. Solarz Kazimierz Jan      -   297 głosów   - 12,49 %
3. Sutyła Michał                   -   842 głosy  - 35,41 %
Ogółem głosów ważnych  - 2378
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Organizacja Solidarność Polskich Kombatantów 
powstała w Gdańsku. Równocześnie powołano 
Kapitułę Krzyża „Semper Fidelis” (zawsze wierny). 
W skład kapituły weszli przedstawiciele wszystkich 
organizacji, które nie mogły pogodzić się z polityką 
władz komunistycznych. Inicjatorem powołania 
kapituły był gen. Boruta - Mieczysław Spiechowicz, 
żołnierz Legionów Polskich, obrońca Lwowa, po-
tem dowódca 5 Dywizji w armii gen. Andersa. Po 
wojnie wrócił do kraju, współpracował z polskim 
rządem londyńskim. 12 grudnia 1981 r. założył 
Związek Solidarności Polskich Kombatantów  
i powołał Kapitułę Krzyża „Semper Fidelis”. Organi-
zacja zrzesza w swoich szeregach uczestników walk  
o utrzymanie polskości, wolności, całości i niepod-
ległości Ojczyzny. Skupiała również prześladowa-
nych i więzionych - za swą patriotyczną postawę, 
a którzy ofiarną służbą i osobistym poświęceniem 
torowali drogę do wolnej Polski. Jednakże już na 
drugi dzień organizację zdelegalizowano - władze 
komunistyczne wprowadziły stan wojenny.

Inicjatywa założenia Koła Solidarności Polskich 
Kombatantów w Międzyzdrojach narodziła się już 
pod koniec lat 80. gdy jeszcze trwał stan wojenny. 
Legalnie zaczęła działać w roku 1989. Jednym z 
założycieli i prezesem był śp. por. Henryk Urbaniak.

Jestem synem śp. por. Józefa Czarlińskiego, 
który razem z śp. por. Bernardem Lewandowskim 
był w zarządzie tej organizacji. Wspólnie inicjowali 
powstanie sztandaru Solidarności Polskich Kom-
batantów, a po części są też jego fundatorami. 
Każdy kombatant i fundator tego sztandaru ma 
swoją tabliczkę przybitą do jego drzewca. Wiele 
z tych osób już nie żyje. Sztandar ten zaprojek-
towała i wykonała nieodpłatnie ponad 23 lata 
temu artystka - hafciarka z Międzyzdrojów pani 
Janina Bagrowska. Błękitne płótno pochodzi ze 
spadochronu. Decyzją zarządu za społeczny wkład 
swojej pracy przy sztandarze organizacja nadała jej 
tytuł honorowego członka Solidarności Polskich 
Kombatantów. Niedawno podjęła się trudnej pracy 
renowacyjnej swojego dzieła. Wyraziła przy tym 
swoje życzenie do harcerzy: „Proszę Was, aby ten 
sztandar, który jest dziełem moich rąk, towarzyszył 
również i mnie w ostatniej drodze”. 

Drzewce i jego oprawę wykonali Zenon i Jacek 
Lewandowscy, szczyt drzewca zakończony jest 
łuską z pocisku.

Sztandar został poświęcony w międzyzdroj-
skim kościele 3 maja 1991 r. podczas mszy świętej 
w ścisłym gronie 16 kombatantów. Tego samego 
dnia sztandar oddał honor na cmentarzu w Mię-
dzyzdrojach przed Krzyżem Katyńskim ofiarom 
mordów stalinowskich. Na zjeździe Solidarności 
Polskich Kombatantów w 2003 roku w Gdańsku 
został odznaczony Krzyżem Semper Fidelis. Od-
prowadził on na wieczną wartę już wszystkich 
kombatantów organizacji z Międzyzdrojów. Brał 
udział w pogrzebach kombatantów ze Szczecina: 
żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych, żołnierzy 
Armii Krajowej, żołnierzy generałów: Berlinga, 
Maczka, Andersa, żołnierzy wyklętych, więźniów 
politycznych PRL-u, sybiraków, oraz żołnierzy  
z różnych formacji walczących na wschodzie  
i zachodzie Europy. 

Kiedy mój ojciec śp. Józef Czarliński był już 
w podeszłym wieku i nie mógł dalej opiekować 
się sztandarem, jako chorąży, przekazał go do 
Komendy Armii Krajowej w Szczecinie. Tam do 
niedawna chorążym sztandaru był kpt. Janusz 
Kędzierski z formacji Szarych Szeregów, który nim 
się opiekował i nosił na wszystkie uroczystości. 
Przewodniczący Wojewódzkiego Związku Soli-
darności Polskich Kombatantów kpt. Zbigniew 
Piasecki ze Szczecina i kpt. Janusz Kędzierski 
będąc w podeszłym wieku chcieli go oddać do 
Muzeum Armii Krajowej w Warszawie z uwagi na 
to, że jest to pierwszy sztandar tej organizacji w 
wolnej Polsce. Dowiedziałem się też, że chciał go 
pozyskać Główny Zarząd tej organizacji i umieścić 

go w niedawno otwartym Muzeum Solidarności 
w Gdańsku. Odnalazłem go w Szczecinie i towa-
rzyszył on mojemu ojcu w asyście żołnierzy AK  
z Szarych Szeregów w drodze na ostatnią wartę  
w dniu 23 października ubiegłego roku. Ojciec był 
już ostatnim kombatantem z tej organizacji w Mię-
dzyzdrojach. Pomyślałem wówczas, że ten sztandar 
nie powinien nigdzie się tułać, tylko tu jest jego 
miejsce, tu gdzie się narodził - w Międzyzdrojach.

Moje długie negocjacje z kombatantami 
AK ze Szczecina przyniosły skutek: „ze łzami  
w oczach” zgodzili się mi go oddać. Zobligowali 
mnie jednakże do znalezienia sztandarowi god-
nego miejsca i opiekuna (chorążego). To im obie-
całem i słowa dotrzymałem. 1 października tego 
roku odbyło się uroczyste, ze wszystkimi honorami, 
przekazanie sztandaru przez żołnierzy AK harce-
rzom w Międzyzdrojach. Teraz oni są chorążymi 
sztandaru i zarazem części historii naszej ojczyzny 
i Międzyzdrojów.

Jestem przekonany, że godnie będą go pre-
zentować na wszystkich ważnych uroczystościach 
i świętach.

Ważne stało się ustalenie miejsca przechowy-
wania. Wszyscy zgodnie stwierdzili, że jego hono-

Historia sztandaru Koła Solidarności Polskich Kombatantów ,,Zawsze Wierni” (Semper Fidelis), który został przeka-
zany w październiku tego roku przez mieszkańca Międzyzdrojów  Marka Czarlińskiego międzyzdrojskim harcerzom.

Bóg, Honor i Ojczyzna
rowym miejscem będzie wystawienie go na widok 
publiczny w naszym kościele. Warto dodać, że na 
jednej z tabliczek, która jest przybita do drzewca, 
widnieje nazwisko śp. ks. Tadeusza Moskala, 
naszego byłego proboszcza, który był więźniem 
politycznym byłego reżimu. Przez to, że sztandar 
będzie wywieszony na widoku publicznym, to ci, 
których on odprowadził na wieczną wartę, będą 
ciągle z nami, a nie „w szufladzie historii”.

Sztandar powinien teraz służyć młodzieży do 
naśladowania ich patriotycznej postawy. Uczyć, jak 
dbać o Ojczyznę, jak jej służyć, pamiętając zarazem 
o tych, co odeszli od nas na wieczną wartę. Zro-
bili już swoje, poświęcając młode lata, a niekiedy  
i życie z bronią w ręku.

Dali nam wolność, o którą się bili dla nas. Oby-
śmy się nie wstydzili, że jesteśmy Polakami, nie 
wstydzili się polskiej mowy i nie bali się wywieszać 
publicznie flagi narodowej. Może przybędzie nam 
młodzieży w kościele w tak wielkie święto jak dzi-
siejsze i nauczyciele będą przekazywać na lekcjach 
historii prawdę, jaką zawiera ten sztandar.

Teraz nasza kolej na dokończenie ich historycz-
nego dzieła. Nie dzielmy się na lepszych i gorszych, 
tylko utrwalajmy to, co oni nam dali i budujmy 
pokój i dobrobyt w naszej Ojczyźnie pamiętając, 
kto nam to umożliwił i za jaką cenę. Bóg, Honor  
i Ojczyzna-są to te wartości, których się trzymali. 
Na pewno są tu teraz z nami i są dumni z tego, jak 
traktujemy ten symbol sławy wojennej, tradycji, 
wierności, honoru i męstwa żołnierza polskiego. 
Może kiedyś doczekają się, że któraś z ulic w Mię-
dzyzdrojach będzie nosiła nazwę ich organizacji.

Składam serdeczne podziękowania od siebie  
i rodzin kombatantów harcerzom, ks. probosz-
czowi, kombatantom AK, oraz władzom naszego 
miasta za pomoc w zorganizowaniu uroczystości 
przekazania sztandaru i znalezieniu godnego 
miejsca jego przechowywania.

Marek Czarliński
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Uroczyste obchody rozpoczęły się w naszym 
mieście przy skwerze Stefana kardynała Wyszyń-
skiego, gdzie zgromadzili się przedstawiciele insty-
tucji, organizacji, związków, stowarzyszeń, władz 
samorządowych, partii politycznych, placówek 
oświaty i kultury, spółek, firm, zakładów, miesz-
kańcy Międzyzdrojów oraz turyści.  Uroczystość 
rozpoczęto od odśpiewania hymnu narodowego.  
Przy pomniku zaprezentowały się poczty sztanda-
rowe. Prowadzący uroczystość Andrzej Mleczko  
w słowie wstępnym przedstawił historię odzy-
skania przez Polskę niepodległości oraz wiersze 
,,Braciom z szeregu” R. Kwiatkowskiego i ,,Niepod-
ległość” M. Wolskiego. Ponad 50 delegacji złożyło 
kwiaty przy pomniku Marynarza: od najmłodszych 
przedszkolaków po weteranów wojskowych.

Odczytano Niepodległościowy Apel Pamięci,  
a żołnierze Kompanii Honorowej 8 Dywizjonu 
Przeciwlotniczego oddali salwę honorową. Po 
uroczystości przy pomniku nastąpił przemarsz  
do kamienia pamięci ,,Duchowym Budowniczym 
Międzyzdrojów” przy kościele pw. św. Piotra Apo-
stoła w Międzyzdrojach. Przy kamieniu przedsta-
wiona została historia sztandaru Koła Solidarności 
Polskich Kombatantów ,,Zawsze Wierni” (Semper 
Fidelis), który został przekazany w październiku 
tego roku przez mieszkańca Międzyzdrojów  
Marka Czarlińskiego międzyzdrojskim harcerzom. 
Historię sztandaru  przez niego spisaną odczytał 
Bogdan Jakuczun - jeden ze sponsorów sztandaru, 

a sztandar znalazł swoje stałe miejsce w naszym 
kościele.  Po godzinie 12 w kościele, z udziałem 
pocztów sztandarowych, Kompanii Honorowej, 
władz samorządowych oraz mieszkańców, od-
prawiono uroczystą mszę św. w intencji Ojczyzny, 
którą celebrował ksiądz proboszcz Marian Wittlieb. 

Trzecia część uroczystych obchodów Naro-
dowego Święta Niepodległości  miała miejsce 
w Międzynarodowym Domu Kultury. Program 
przygotowany na ten dzień rozpoczął się od 
wykonania pieśni ,,Jeszcze jeden mazur dzisiaj” 
przez zespół ,,Fale” pod kierownictwem Krystyny 
Bakun. Następnie bosman Rafał Kajzler zaśpiewał 

pieśni kawaleryjskie. Kolejna część programu to 
oryginalny i kolorowy, wykonany z pasją, program 
pod tytułem ,,Kochamy Cię Polsko”. 

Obecni mogli zobaczyć ciekawy program, który 
połączył pokolenia, bo wśród wykonawców były 
dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Międzyz-

drojach, młodzież 
Gimnazjum nr 1 
w Międzyzdro-
jach,  cz łonko -
w i e  z e s p o ł ó w 
Bryza i Fale czyli 
przedstawiciele 
trzech pokoleń 
międzyzdrojan. 
Przedstawienie 
odbyło się w ra-
mach projektu 
Teatru Rodzin-
nego ,,Fantazja”, 
który w każdym 
przedstawieniu 
w y s t ę p u j e  w 
innym składzie. 
Było to już trzecie 
przedstawienie 

tego teatru.  Za reżyserię i scenariusz  spektaklu 
odpowiadały nauczycielki:  Alina Poskart, Iwona 
Sołtysiak  oraz instruktor kółka teatralnego przy 
MDK i nauczycielka Szkoły Podstawowej nr 1 Ewa 
Sobolewska-Kaśkosz.  W programie można było zo-
baczyć wywiad dziennikarki, która pytała Polaków 
czy wiedzą, dlaczego 11 listopada jest Świętem 
Niepodległości, dostojna Jubilatka - Polska czyli 
uczennica w biało czerwonym stroju i koronie na 
głowie opowiadała historię naszego kraju. 

Głównym punktem przedstawienia był te-
leturniej, w którym brały udział 2 wyjątkowe 
drużyny: Pawlaków oraz Karguli. Przedstawicielki 

11 listopada – Obchody Narodowego 
Święta Niepodległości w Międzyzdrojach 
Narodowe Święto Niepodległości to polskie święto państwowe obchodzone dla upamiętnienia rocznicy odzyskania przez Na-
ród Polski niepodległego bytu państwowego w 1918 roku po 123 latach od rozbiorów, dokonanych przez Austrię, Prusy i Rosję.  
Ustanowione w ostatnich latach II Rzeczypospolitej Polskiej, przywrócone w 1989 roku. Przez współczesnych Polaków święto  
to jest uznane za najważniejsze wśród wszystkich świąt państwowych obchodzonych w Polsce.

znanych w całej Polsce rodów  miały w swoich 
zespołach polskich celebrytów oraz Sekretarza 
Miasta Henryka Nogalę i Zastępcę Burmistrza 
Katarzynę Kuterebę-Gnitecką. W tak doborowym 
składzie dwie drużyny rywalizowały w konkursie 
złożonym z 8 rund, odpowiadając na pytania  
z wiedzy historycznej, o znanych Polakach, od-
gadując polskie przeboje, głoskując, układając 
typowe polskie menu. Konkursowe rundy prze-
platane były wykonaniem pieśni patriotycznych. 
Konkurs zakończył się zgodnym remisem, a dwie 
od lat skłócone filmowe rodziny usunęły dzielący 
ich płot, aby świętować niepodległość. 

Kolejną częścią programu był występ chóru 
,,Kombatant” ze Szczecina. Chór istnieje od 
1972 roku, składa się z żołnierzy kombatantów, 
którzy brali udział w walkach na wszystkich 
frontach II wojny światowej. Chórzyści koncertują  
w umundurowaniu Wojska Polskiego i dotychczas 
wystąpili w ponad 730 koncertach. Są laureatami 
wielu festiwali i przeglądów pieśni chóralnych. 
Chórzyści pod batutą pełnej wigoru i niesłabnącej 
energii  Marii Białkowskiej-Dublasiewicz wykonali 
polskie pieśni żołnierskie i patriotyczne, porywając 
do wspólnego śpiewu wszystkich obecnych. Za 
piękne wykonanie publiczność nagrodziła ich 
brawami, a bisów było wiele. 

Trzecią część uroczystych obchodów zakończył 
biało czerwony tort dla wszystkich obecnych w sali 
koncertowej. Narodowe Święto Niepodległości  
w naszym mieście było świętem  barwnym, rado-
snym i dzięki  połączeniu pokoleń ważnym dla całej 
międzyzdrojskiej społeczności. 
Wszystkim Państwu, którzy brali udział w przy-
gotowaniu tego dnia, za ich pracę, wysiłek, zaan-
gażowanie, składamy serdeczne podziękowania. 

Joanna Ścigała
Referat Promocji i Współpracy 

z Zagranicą 
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Uchwała Nr LX/580/14 
z dnia 28 października 2014 r.

w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie 
na rok 2014

W niniejszej uchwale proponuje się zwiększenie 
dochodów i wydatków  na kwotę  206 294,09 zł. 
Dochody zwiększa się o kwotę 206 294,09 zł w tym 
(dochody bieżące – 93 306,29 zł; dochody majątkowe 
– 112 987,80 zł).

Wydatki zwiększa się o kwotę  270 396,73 zł  
(wydatki bieżące – 231 581,73 zł; wydatki majątkowe 
– 38 815,00 zł) i zmniejsza się o kwotę 64 102,64zł 
(wydatki bieżące – 50 277,64 zł; wydatki majątkowe 
– 13 825,00 zł). 

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

środków na realizację projektu „Erasmus +akcja KA 1 
SE Mobilność kadry edukacyjnej” na kwotę 80 675,81zł  
oraz zwiększeniu wydatku związanego z realizacją 
tego projektu w szkole nr 1 na tę samą kwotę,

2/ zwiększeniu dochodu w gimnazjum o kwotę 
11 622,56zł z tytułu wypłacenia odszkodowania za 
zalaną kotłownię gazową,

3/ zwiększeniu dochodu w Ośrodku Pomocy 
Społecznej o kwotę 1 007,92zł z tytułu wypłacenia 
odszkodowania za kradzież roweru oraz zwiększeniu 
wydatku na tę samą kwotę,

4/ zwiększeniu dochodu z tytułu dotacji na za-
danie pn. „Uporządkowanie gospodarki ściekowej 
oraz modernizacja oczyszczalni ścieków na terenie 
aglomeracji Międzyzdroje” na kwotę 112 987,80zł,

5/ zwiększeniu wydatków na łączną kwotę 
9 288,00zł w ramach obsługi systemu zagospodaro-
wania odpadami komunalnymi z uwagi na potrzebę 
zakupu  programu do windykacji zaległości oraz na 
wdrożenie i aktualizację programu, które sfinansowa-
ne będą ze zmniejszenia wydatków w ramach obsługi 
systemu zagospodarowania odpadami komunalnymi 
(usługi prawne i inne) na tę samą kwotę,

6/ zwiększeniu wydatków o kwotę 10 000,00zł z 
przeznaczeniem na wypłatę ekwiwalentu strażakom 
OSP za wypracowane godziny w IV kwartale 2014 
roku,

7/  zwiększeniu wydatku na prowizję za przy-
gotowanie emisji obligacji komunalnych w kwocie 
12 000,00zł,

8/ zwiększeniu wydatków w Szkole Nr 1 w roz-
dziale 85401 „Świetlice szkolne” oraz zmniejszeniu 
wydatków w rozdziale 80101 „Szkoły podstawowe” o 
tę samą kwotę tj. 3 600,00zł,

9/ zwiększeniu dotacji podmiotowej dla Między-
narodowego Domu Kultury o kwotę 120 000,00 zł,

10/ zmniejszeniu wydatku z tytułu dotacji dla MDK 
na zadanie pn. „Remont świetlika na dachu MDK” w 
kwocie 13 825,00zł  oraz zwiększeniu wydatku z tytułu 
dotacji dla MDK na zadanie pn. „Wymiana świetlika 
dachowego wraz z pracami uzupełniającymi” w 
kwocie 33 825,00zł.

Uchwała Nr LX/581/14 
z dnia 28 października 2014 r.

w sprawie zmiany uchwały Nr IV/23/11 Rady 
Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 4 stycznia 
2011 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej 
prognozy finansowej Gminy Międzyzdroje na 
lata 2014-2024

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

Uchwała Nr LX/582/14 
z dnia 28 października 2014 r.

w sprawie zmiany uchwały Nr XLVII/445/13  Rady 
Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 19 grudnia 
2013 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy 
Międzyzdroje na 2014 rok

W niniejszej uchwale zmienia się załącznik nr 6 
„Plan przychodów oraz kosztów samorządowego za-
kładu budżetowego” w związku z realizacją ponadpla-
nowych przychodów na łączną kwotę 377 965,37 zł, z 
czego: z wpływów z usług 334 140,99 zł, z wpływów 
ze sprzedaży wyrobów 33 362,82 zł, z pozostałych 
odsetek 509,16 zł, z różnych dochodów 9 952,40 zł.

Uchwała Nr LX/583/14 
z dnia 28 października 2014r.

w sprawie przyjęcia „Programu współpracy 
Gminy Międzyzdroje z organizacjami pozarządo-
wymi oraz z innymi podmiotami prowadzącymi 
działalność pożytku publicznego na rok 2015”

Gminny program współpracy z organizacjami po-
zarządowymi oraz z innymi podmiotami prowadzący-
mi działalność pożytku publicznego,  jest kontynuacją 
zadań realizowanych w gminie Międzyzdroje i stanowi 
spis działań będących zadaniami  własnymi gminy, 
w obszarze zagadnień społecznych. Obowiązek 
uchwalenia rocznego programu współpracy z organi-
zacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi 
działalność pożytku publicznego wynika z artykułu 5 
ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności 
pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jedn.: 
Dz.U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 ze zm.). Działalność 
organizacji pożytku publicznego w świetle opraco-
wanego programu współpracy pozwala im aktywnie 
uczestniczyć w wykonywaniu zadań publicznych 
Gminy Międzyzdroje.

Uchwała Nr  LX / 584 / 2014 
z dnia  28 października 2014 r.

w sprawie wyrażenia zgody na zbycie udziału  
w nieruchomości

Proponuje się przeznaczyć do sprzedaży na rzecz 
zainteresowanego właściciela lokalu mieszkalnego  
przy ul. Mickiewicza 7/4 w Międzyzdrojach, będącego 
własnością gminy Międzyzdroje udziału wynoszącego 
290/39934 w ww. nieruchomości, na który przypada 
nie użytkowane przez najemców pomieszczenie 
gospodarcze usytuowane w piwnicy budynku 
mieszkalnego, o powierzchni 2,90 m². Przedmiotowe 
pomieszczenie przylega do pomieszczenia gospo-
darczego stanowiącego własność zainteresowanego 
nabyciem w/w pomieszczenia od gminy.

Uchwała Nr  LX / 585 / 2014  
z dnia  28 października 2014 r.

w sprawie wyrażenia zgody na zbycie udziału  
w nieruchomości

Proponuje się przeznaczyć do sprzedaży na rzecz 
zainteresowanego właściciela lokalu mieszkalnego  
w budynku przy ul. Ludowej 1 w Międzyzdrojach, 
stanowiącego własność gminy Międzyzdroje, po-
mieszczenie o powierzchni 13,02 m², usytuowane na 
poddaszu, zwolnione przez uprzednio zamieszkują-
cego tam lokatora.  

Ze względu na wydane przez Starostę Ka-
mieńskiego postanowienie odmawiające wydania 
zaświadczenia o samodzielności lokalu dla ww. po-
mieszczenia o powierzchni 13,02 m² oraz w związku 
z zainteresowaniem właściciela lokalu 4 położonego 
poniżej przedmiotowego pomieszczenia strychowe-
go, proponuje się dokonanie jego sprzedaży w trybie 
bezprzetargowym na rzecz zainteresowanego. 

Uchwała Nr  LX / 586 / 2014 
z dnia  28 października 2014 r.

w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie apor-
tem nieruchomości do spółki z ograniczoną od-
powiedzialnością „Międzyzdrojskie Towarzystwo 
Budownictwa Społecznego”

Proponuje się wniesienie aportem do spółki 
„Międzyzdrojskie Towarzystwo Budownictwa Społecz-
nego” Sp. z o.o. w celu uporządkowania zabudowy w 
części przylegającej do drogi wojewódzkiej poprzez 
zabudowę budynkami mieszkalno-usługowymi nieru-
chomości położonej przy ul. C.K. Norwida 2 oraz pozo-
stającego we własności gminy Międzyzdroje udziału w 
nieruchomości położonej przy ul. Kolejowej 1.

Uchwała Nr LX / 587 / 2014 
z dnia  28 października 2014 r.

w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie apor-
tem nieruchomości do spółki z ograniczoną od-
powiedzialnością „Międzyzdrojskie Towarzystwo 
Budownictwa Społecznego”

Proponuje się wniesienie aportem do spółki 
„Międzyzdrojskie Towarzystwo Budownictwa Spo-
łecznego” Sp. z o.o. nieruchomości stanowiącej działkę 
nr 605 o powierzchni 1 928 m², na której usytuowany 
jest rozpoczęty obiekt, w celu zrealizowania na w/w 
terenie budynku mieszkalnego wielorodzinnego. 

Uchwała Nr  LX / 588 / 2014 
z dnia  28 października 2014 r.

w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie 
nieruchomości

Ze względu na kończącą się z dniem 31.12.2014 r. 
umowę dzierżawy lokalu użytkowego – sanitariatów 
w obiekcie molo, proponuje się przeznaczyć przed-
miotowy lokal do wydzierżawienia na okres do 5 lat. 

Uchwała Nr  LX / 589 / 2014 
z dnia  28 października 2014 r.

w sprawie  wyrażenia zgody na odstąpienie 
od obowiązku przetargowego  trybu zawarcia 
umowy dzierżawy

W związku z wnioskiem Polskiego Związku 
Hodowców Gołębi Pocztowych o wydzierżawienie 
nieruchomości na terenie gminy Międzyzdroje z 
przeznaczeniem na siedzibę oddziału Związku oraz 
w zgodnie z wolą Sołtysa Wapnicy popartą uchwałą 
Zebrania Wiejskiego Sołectwa Wapnica, proponuje się 
przeznaczyć do wydzierżawienia w trybie bezprzetar-
gowym na okres 12 lat pomieszczenie o powierzchni 
31,85 m² w budynku przy ulicy Turkusowej 26 w 
Wapnicy.

Uchwała Nr  LX / 590 / 2014 
z dnia  28 października 2014 r.

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieru-
chomości

W związku z zainteresowaniem właścicieli nieru-
chomości położonej przy ulicy Polnej 24,  kupnem 
przyległego terenu gminnego, stanowiącego działkę 
nr 551/6 o powierzchni 33 m2 proponuje się przezna-
czyć w/w działkę nr 551/6 do sprzedaży na poprawie-
nie warunków zagospodarowania nieruchomości 
przyległych, stanowiącej działkę nr 76.

Uchwała Nr LXI/591/14 
z dnia 13 listopada 2014 r.

w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie 
na rok 2014

W niniejszej uchwale proponuje się zmniejszenie 
dochodów  na kwotę 1 590 341,44zł oraz zmniejszenie 
wydatków na kwotę 2 212 292,66zł. 

Uchwały Rady Miejskiej
Rada Miejska w Międzyzdrojach na  LX Sesji  w dniu 28.10.2014 oraz na LXI Sesji w dniu 13.11.2014 r. podjęła następujące uchwały:
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Dochody bieżące zmniejsza się o kwotę 

914 735,44zł ; dochody majątkowe zmniejsza się o 
kwotę 675 606,00zł.

Wydatki zwiększa się o kwotę  307 860,34zł  
(wydatki bieżące – 93 185,00zł; wydatki majątkowe – 
214 675,34zł) i zmniejsza się o kwotę 2 520 153,00zł 
(wydatki bieżące – 130 000,00zł; wydatki majątkowe 
– 2 390 153,00zł). 

Zmiany polegają między innymi na:
1/ zmniejszeniu dochodu z tytułu zwrotu podatku 

VAT za lata ubiegłe o kwotę 914 735,44zł,
2/ zmniejszeniu dochodu o kwotę 675 606,00zł 

z tytułu dotacji celowej w ramach programów fi-
nansowanych z udziałem środków europejskich na 
zadanie pn. „Termomodernizacja obiektów szkolnych 
na terenie gminy Międzyzdroje” oraz zmniejszeniu 
wydatku związanego z realizacja tego zadania na 
łączną kwotę 892 533,00zł,

3/ zwiększeniu wydatków z tytułu zwrotu dotacji  
na realizację zadania „Budowa Infrastruktury Portu 
Jachtowego w Wapnicy” w kwocie 4 675,34 zł oraz 
odsetki od dotacji w kwocie 1 185,00zł,

4/ zwiększeniu wydatków na remonty nierucho-
mości w mieszkaniowym zasobie gminy na kwotę 
30 000,00zł oraz zmniejszeniu wydatku z tytułu do-
datków mieszkaniowych na tę samą kwotę,

5/  zwiększeniu dotacji podmiotowej dla Miejskiej 
Biblioteki Publicznej o kwotę 12 000,00zł,

6/ zwiększeniu wydatków na  kwotę 50 000,00zł w 
ramach obsługi systemu zagospodarowania odpada-
mi komunalnymi z uwagi na potrzebę uzupełnienia 
środków na prowadzenie PSZOK-u , które sfinansowa-
ne będą ze zmniejszenia wydatków w ramach obsługi 
systemu zagospodarowania odpadami komunalnymi 
- zakupu pojemników / gniazd do selektywnej zbiórki 
odpadów komunalnych,

7/ zwiększeniu wydatku majątkowego w kwocie 
110 000,00zł z przeznaczeniem na zakup samochodu 
dla Straży Miejskiej,

8/ zwiększeniu wydatku majątkowego w kwocie 
100 000,00zł na zadanie pn. „Remont wylotu kolektora 
deszczowego na dz. Nr 414,415 obr. 19 w Międzyz-
drojach”, który sfinansowany będzie ze zmniejszenia 
wydatku na naprawy drogowych urządzeń odwad-
niających  w tej samej kwocie,

9/ zmniejszeniu wydatku w kwocie 1 447 620,00zł 
na zadanie pn. „Remont poletek osadowych zlokali-
zowanych na terenie oczyszczalni w Międzyzdrojach”.

W związku z powyższymi zmianami zmniejsza 
się planowany deficyt budżetu gminy o kwotę 
621 951,22zł i wynosi 7 573 153,86zł. Planowany de-
ficyt zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z 
wolnych środków oraz z emisji obligacji komunalnych.

Uchwała Nr LXI/592/14 
z dnia 13 listopada 2014 r.

w sprawie zmiany uchwały Nr IV/23/11 Rady 
Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 4 stycznia 
2011 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej 
prognozy finansowej Gminy Międzyzdroje na 
lata 2014-2024

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

Uchwała Nr LXI/593/14 
z dnia 13 listopada 2014 r.

w sprawie zmiany uchwały Nr XLVII/445/13  Rady 
Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 19 grudnia 
2013 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy 
Międzyzdroje na 2014 rok

W niniejszej uchwale dokonuje się zmiany:
- załącznika nr 3 „Przychody i rozchody budżetu 

Gminy Międzyzdroje w 2014r.” – w punkcie 2 w przy-
chodach z tytułu pożyczki było 621 951,22zł; jest  0zł,

- punktu 3 w § 9 w sprawie ustalenia limitu zo-

bowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek 
oraz emitowanych papierów wartościowych na finan-
sowanie planowanego deficytu budżetu jednostki 
samorządu terytorialnego do kwoty 3 000 000,00zł. 

Uchwała Nr LXI/594/14 
z dnia 13 listopada 2014 r.

w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania 
Problemów Społecznych Gminy Międzyzdroje 
na lata 2014-2024

Zgodnie z art. 17 ust.1 pkt 1 ustawy  z dnia 12 
marca 2004 r. o pomocy społecznej do zadań własnych 
gminy o charakterze obowiązkowym należy m.in.: 
opracowanie i realizacja gminnej strategii rozwią-
zywania problemów społecznych ze szczególnym 
uwzględnieniem programów pomocy społecznej, 
profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholo-
wych i innych, których celem jest integracja osób  
i rodzin z grup szczególnego ryzyka.

Poprzednia Strategia Rozwiązywania Problemów 
Społecznych Gminy Międzyzdroje obowiązywała na 
lata 2007-2013.

Uchwała Nr LXI/595/14 
z dnia 13 listopada 2014 r.

w sprawie przyjęcia Programu Wspierania Ro-
dziny w Gminie Międzyzdroje na lata 2015-2017

Zgodnie z art. 176 ustawy z dnia 09 czerwca 2011 
r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej 
do zadań własnych gminy należy m.in.: opracowanie 
i realizacja 3-letnich gminnych programów wspierania 
rodziny.

Dokument ten wspomoże starania Gminy Mię-
dzyzdroje dotyczące poprawy sytuacji rodzin, które 
mają trudności w prawidłowym wypełnianiu funkcji 
opiekuńczo-wychowawczych.

Uchwała Nr LXI/596/14
z dnia  13 listopada  2014r. 

w sprawie zatwierdzenia taryf dla  zbiorowego 
zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowa-
dzania ścieków na terenie Gminy Międzyzdroje

Zgodnie z przepisami art. 20 i art. 24 ustawy z dnia 
7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę  
i odprowadzaniu ścieków :

- przedsiębiorstwo wodno-kanalizacyjne określa 
taryfę na 1 rok,

- taryfy podlegają zatwierdzeniu w drodze uchwa-
ły rady gminy w terminie 45 dni od dnia złożenia 
wniosku o zatwierdzenie taryf.

Jeżeli rada gminy nie podejmie uchwały ww. 
terminie, taryfy zweryfikowane przez burmistrza 
wchodzą w życie po upływie 70 dni od dnia złożenia 
wniosku o zatwierdzenie taryf.

Wnioskiem złożonym w Urzędzie Miejskim  w dniu 
22.10.14r.  Zakład Wodociągów  i Kanalizacji  Spółka  
z o.o. w Międzyzdrojach  wystąpił o zatwierdzenie taryf 
dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego 
odprowadzania ścieków od  1.01.15r. do 31.12.15r.

Wniosek został opracowany  zgodnie z przepi-
sami ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę  
i zbiorowym odprowadzaniu ścieków  oraz przepisami 
wykonawczymi do tej ustawy.

Taryfa jest jednolita i jednoczłonowa. Zawiera 
jednolite ceny usług dla taryfowych grup odbiorców 
(gospodarstwa domowe, pozostali odbiorcy), od-
rębne dla zaopatrzenia w wodę i dla odprowadzania 
ścieków.

Zawiera cenę odniesioną do 1m3  dostarczonej  
wody lub 1m3 odprowadzanych ścieków.

Ceny w taryfach zostały określone na podstawie 
niezbędnych przychodów dla prowadzenia działal-
ności w zakresie zbiorowego  zaopatrzenia w wodę  
i zbiorowego odprowadzania ścieków. 

Niezbędne przychody zostały ustalone na pod-
stawie  kosztów związanych ze świadczeniem usług, 
poniesionych w poprzednim roku obrachunkowym, 
tj. w okresie  12 kolejnych pełnych  miesięcy poprze-
dzających nie więcej niż o dwa miesiące dzień złożenia 
wniosku, tj. od 1.09.13r. do 31.08.14r., ustalonych na 

podstawie ewidencji księgowej z uwzględnieniem 
planowanych zmian tych kosztów w roku obowiązy-
wania taryf oraz prognozowanej w 2015 r.:

-  sprzedaży wody  w ilości 600 000m3,
-  ilości ścieków do odebrania  588 000m3. 
Uzyskanie niezbędnych przychodów w celu 

realizacji bieżącej działalności Zakładu, ustalonych 
na podstawie planowanych, uzasadnionych kosztów 
związanych ze świadczeniem  usług, pozwala na 
wprowadzenie taryf na takim samym poziomie jak 
w roku 2014. 

Uchwała Nr LXI/598/14 
z dnia 13 listopada 2014 r.

w sprawie przyjęcia Statutu Związku Gmin 
Wyspy Wolin 

Uchwała Nr LXI/597/14 
z dnia  13 listopada 2014r.

w sprawie zaopiniowania zweryfikowanej pro-
pozycji planu aglomeracji Wapnica

Zgodnie z art. 43 ust. 2b ustawy z dnia 18 lipca 
2001r. Prawo wodne, aglomerację o równoważnej 
liczbie mieszkańców powyżej 2000 wyznacza mar-
szałek województwa, m.in. po zasięgnięciu opinii 
zainteresowanej gminy.  

Burmistrz Międzyzdrojów wystąpił z wnioskiem  
o likwidację aglomeracji Wapnica wyznaczonej rozpo-
rządzeniem nr 31/2006 Wojewody Zachodniopomor-
skiego z dnia 22 lutego 2006r.  w sprawie wyznaczenia 
aglomeracji Wapnica  i wyznaczenie aglomeracji 
Wapnica o równoważnej liczbie mieszkańców 2049.

Stosownie do § 4 pkt 4 rozporządzenia Ministra 
Środowiska z dnia 22 lipca 2014r. w sprawie sposobu 
wyznaczania obszaru i granic aglomeracji, zweryfiko-
wana przez Marszałka Województwa Zachodniopo-
morskiego propozycja planu aglomeracji Wapnica, 
z pismem z dnia 23 października 2014r., znak: WOŚ.
II.7310.6.3.2014.MU, została przesłana  do zaopinio-
wania przez radę gminy. 

***
Woliński Park Narodowy 
gospodarzem LX Sesji Rady Miejskiej 
w Międzyzdrojach
28 października 2014 roku w Centrum Edukacyj-
no-Muzealnym Wolińskiego Parku Narodowego 
odbyła się LX Sesja Rady Miejskiej w Międzyz-
drojach z licznym udziałem różnych środowisk 
społecznych Gminy Międzyzdroje oraz młodzieżą 
z międzyzdrojskich szkół.

Wiodącym tematem sesji była realizacja zadań 
oświatowych w placówkach oświatowych prowa-
dzonych przez Gminę Międzyzdroje. Informacja 
została poprzedzona komunikatem Arlety Siarkiewicz 
Hoszowskiej, dyrektor WPN, dotyczącym ważnej roli 
wzajemnych kontaktów między Parkiem a Gminą 
Międzyzdroje. Czynna współpraca warunkować 
będzie skuteczną realizację zadań ochronnych  
w WPN z uwzględnieniem oczekiwań i potrzeb 
lokalnej społeczności. W kuluarowych rozmowach 
z Dyrektor WPN przedstawiciele różnych środowisk 
społecznych i grup zawodowych wyrażali swoje opinie 
i oczekiwania we wzajemnych relacjach.

Składam szczególne podziękowania dla Dyrektor 
oraz pracowników Parku za gościnność i pomoc  
w przeprowadzeniu obrad LX Sesji RM. W ocenie 
uczestników obrad było to owocne spotkanie i jed-
nocześnie duży krok w kierunku zacieśniania wzajem-
nych relacji między Parkiem i Gminą Międzyzdroje.

         Jan Magda
Przewodniczący Rady Miejskiej

Mieszkańców sołectw zapraszamy do kontak-
towania się z sołtysami, zgodnie z poniższą 
informacją: 

Krystyna Brzezińska, Sołtys Lubina 
                                                              – 603620073;
Bożena Magda, Sołtys Wapnicy – 603620078;
e-mail soltyswapnicy@miedzyzdroje.pl
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AKTUALNOŚCI, OGŁOSZENIA

Międzyzdrojskie Towarzystwo 
Budownictwa Społecznego sp. z o.o. 

poszukuje osoby na stanowisko
 specjalisty  ds. technicznych

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy:
- wykształcenie minimum średnie
- komunikatywność
- samodzielność
- umiejętność pracy w zespole
- własny samochód
- uprawnienia budowlane lub udokumentowane zatrudnienie 
   na stanowisku związanym z kontrolą  i nadzorem przy realizacji robót 
   remontowo-budowlanych

Wszystkich zainteresowanych w sprawie uzyskania szczegółowych 
informacji prosimy o kontakt osobisty w siedzibie:

MTBS sp. z o.o. w Międzyzdrojach przy ul. Cichej 2 
lub telefoniczny  pod nr  91 32 81 154  
e-mail:   mtbs2@miedzyzdroje.pl

Podania kandydatów wraz z pozostałymi dokumentami prosimy składać 
w terminie do dnia 15.12.2014 r.

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

Międzyzdrojskie Towarzystwo 
Budownictwa Społecznego sp. z o.o.

oferuje do sprzedaży lub dzierżawy
lokale usługowe 

w realizowanym budynku przy ul. Norwida 1-5 
w Międzyzdrojach, w cenie od  5.000,- zł netto za m2 

+ podatek VAT zgodnie z obowiązującą stawką.

Realizowana inwestycja to budynek mieszkalno-usługowy z wejściem  
u zbiegu ulic Zwycięstwa  i Norwida obejmujący funkcjonalne mieszkania 
oraz w części parterowej lokale usługowe. Obiekt stanowi przedłużenie 
realizowanej przez MTBS sp. z o.o. enklawy nowoczesnego budownictwa   
 w tym rejonie. Lokalizacja inwestycji, a w szczególności bliskość centrum 
oraz niezależność kosztów eksploatacji lokalu wynikająca z indywidualnego 
ich opomiarowania i zasilania w czynnik grzewczy, to główne atuty inwesty-
cji, które spełnią oczekiwania nawet najbardziej wymagających klientów.
                   oraz

do sprzedaży lub dzierżawy 
lokal usługowy o powierzchni 34,77 m2

w budynku przy ul. Norwida 7 w Międzyzdrojach 

Wszystkich zainteresowanych w sprawie uzyskania szczegółowych infor-
macji na temat warunków kupna lub zawarcia umowy prosimy o kontakt: 
osobisty z siedzibą MTBS sp. z o.o. w Międzyzdrojach przy ul. Cichej 2 lub 
telefoniczny pod nr  91 32 81 154  e-mail: mtbs2@miedzyzdroje.pl

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

Międzyzdroje jesienią odpoczy-
wają po pracowitych letnich mie-
siącach. Jednak są obszary działań, 
które szczególnie uaktywniły się po 
gorącym sezonie. Jednym z nich jest 
WOLONTARIAT.

Wolontariusze Lokalnego 
Centrum Wolontariatu Fundacji 
Motywacja i Działanie w minio-
nych 2 miesiącach mięli kilka 
okazji do pomagania. Pierwsza 
pojawiła się już na początku 
września. Podczas Pikniku Ro-
dzinnego wolontariusze organi-
zowali animacje czasu wolnego 
dla najmłodszych uczestników 
tego wydarzenia, choć nie tyl-
ko. Ich kreatywności i zapału 
nie można było nie zauważyć.  
Wniosek jest jeden – wolontariusze 
na tego typu wydarzeniach są nie-
zastąpieni!

Również we wrześniu w Międzyz-
drojach rozpoczął się cykl zawodów 
o nazwie Międzyzdrojskie Czwartki 

Lekkoatletyczne. Podczas organizacji 
jesiennych etapów imprezy również 
pomagali wolontariusze Lokalnego 
Centrum Wolontariatu.

Kolejne wydarzenie, które wsparli 
wolontariusze, to wyjazd podopiecz-

nych Świetlicy Środowiskowej „Iskier-
ka” w Międzyzdrojach do Wisełki 
w ramach programu „Pobaw się ze 
mną”. Wolontariusze  podczas tej 
wycieczki zajmowali się animacją 
czasu wolnego dla jej uczestników. 

Wolontariat to nie tylko pomoc 
w zapewnianiu rozrywki dzieciom 
i młodzieży. To również pomoc 
osobom starszym. Wolontariuszy 
nie mogło, więc zabraknąć podczas 
organizacji XXXIII Zjeździe Żołnierzy 

Kresowych AK. I nie zabra-
kło. Ich zadaniem było przede 
wszystkich wsparcie dla osób 
starszych podczas wykonywa-
nia czynności, z którymi osoby 
te ze względu na wiek czy też 
stan zdrowia nie były sobie w 
stanie same poradzić.

Koniec października to ko-
lejne oblicze międzyzdrojskiego 
wolontariatu. Młodzi wolon-
tariusze wsparli organizację 
Kreatywnej Nocki w Pracowni 

Motywacja i Działanie, której uczest-
nikami były osoby biorące udział 
w programie „Grajki – pomagajki”. 
Wolontariusze byli tutaj pomysło-
dawcami części zadań, jakie stanęły 
przed uczestnikami tego wydarzenia. 

Na początku grudnia w Bibliote-
ce Miejskiej w Międzyzdrojach 
pojawi się wystawa fotograficzna 
przygotowana przez uczestników 
projektu „Jestem – Potrafię – Dzia-
łam” realizowanego przez Funda-
cję Motywacja i Działanie.

Podczas ostatnich warsztatów 
fotograficznych zorganizowana zo-
stała sesja zdjęciowa wolontariuszy 
Lokalnego Centrum Wolontariatu. 

Lokalne Centrum Wolontariatu w Międzyzdrojach

A pomysłów mają bardzo dużo! Ener-
gii jeszcze więcej i świetnie potrafią 
zarażać uśmiechem!

Jeżeli i Ty chcesz na własnej skó-
rze poczuć, czym jest wolontariat lub 
skorzystać z pomocy wolontariuszy 
zgłoś się do Lokalnego Centrum 
Wolontariatu Fundacji Motywacja  
i Działanie. 

Kontakt: tel.:  699 9654 608,  
e-mail: sekretariat.mid@gmail.com

Program wspiera Urząd Miejski  
w Międzyzdrojach

Karolina Flacht
Prezes Fundacji Motywacja 

i Działanie

„Jestem – Potrafię – Działam” 

Wielki finał coraz bliżej!

Projekt współfinansuje Urząd 
Marszałkowski Województwa Za-
chodniopomorskiego.                       MID

Zakulisowe zdjęcie przedstawiamy 
już teraz.

Intensywna praca uczestników 
projektu wsparta została także 
warsztatami umiejętności psycho-
społecznych ważnych z punktu 
widzenia organizacji wystawy tj. 
„Stres – jak sobie z nim radzić” oraz 
„Poczucie własnej wartości”. Teraz 
czas na ostateczne przygotowa-
nia do wielkiego finału projektu 
„Jestem – Potrafię – Działam”. Jego 
efekty będzie można zobaczyć już 
05.12.2014r. w Bibliotece Miejskiej 
w Międzyzdrojach! 
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KULTURA

Na początku prelekcję na temat 
„Kanonu krajoznawczego woje-
wództwa zachodniopomorskiego” 
przedstawił Tomasz Duda. Wraz ze 
swoją małżonką są przewodnikami 
turystycznymi. Tomasz wykłada na 
Uniwersytecie Szczecińskim w Kate-
drze Turystyki, natomiast Małgorzata 
jest filologiem polskim i redaktorem. 

Wspólnie z innymi pasjonatami, 
przewodnikami turystycznymi oraz 
krajoznawcami stworzyli publikację 
dotyczącą atrakcyjnych miejsc w 
województwie zachodniopomor-
skim. Ich dzieło jest czwartym z serii 
kanonów wojewódzkich w Polsce 
powstałe pod egidą PTTK.

Kanon przybliża czytelnikowi re-
gion Pomorza Zachodniego. Autorzy 
opisują  229  niezwykłych, często 
unikatowych w skali kraju obiektów 
– zabytkowych, historycznych bu-
dowli, zespołów architektonicznych 
(dawnych oraz współczesnych), jak 
również obiektów przyrodniczych. 
Autorzy tego kanonu krajoznaw-
czego jako pierwsi wprowadzili do 
niego spis bibliograficzny. Dodali 
również notki biograficzne postaci 
związanych z regionem, ciekawostki 
oraz wybrane legendy, np. o gole-
niowskich dzwonach, o lipie „Annie” 
czy  o Raku. 

Prace nad kanonem krajoznaw-
czym wspierał Włodzimierz Łęcki, 
związany z działalnością turystyczną, 
autor książek krajoznawczych.

Następnie Tomasz Wieczorek 
opowiedział o powstaniu książk 
i „Śladami Lubinusa. Przewodnik nie-
zwykły”, nad którym pracował m.in. 
z Michałem Rembasem. Tomasz jest 
kierownikiem Centrum Informacji 
Kulturalnej i Turystycznej na Zamku 
Książąt Pomorskich w Szczecinie. 

„Wielka Mapa Księstwa Pomor-
skiego”, opracowana w latach 1610-
1618 przez uczonego i badacza 
Eilharda Lubinusa na zlecenie księcia 
pomorskiego Filipa II, stała się inspi-
racją do stworzenia przewodnika 

„Śladami Lubinus”... Publikacja zawie-
ra dziewięć nowych tras turystycz-
nych, które wiodą przez czterdzieści 
dziewięć miejscowości Pomorza Za-
chodniego i Meklemburgii Pomorza 
Przedniego, uwiecznionych w formie 
widoków na bordiurze mapy. Popula-
ryzujący polsko-niemieckie dziedzic-
two kulturowe regionu przewodnik 
skierowany jest do tych wszystkich, 
którzy pragną odwiedzić miejsca 
stosunkowo mało uczęszczane, ale 
ze względu na walory krajoznawcze 
warte poznania.”

Mapę tras turystycznych wraz  
z opisami oraz mapę Lubinusa moż-
na znaleźć na stronie internetowej 
www.lubinus.pl. Przewodnik sfi-

18 listopada Miejska Biblioteka 
Publiczna w Międzyzdrojach miała 
okazję gościć Krzysztofa Skibę, kon-
feransjera, piosenkarza, autora tek-
stów, kabareciarza, pisarza, jednym 
słowem - człowieka show biznesu. 
Wielu o Skibie mówi: „człowiek rene-
sansu”, trudno się z tym nie zgodzić. 
Moderatorem spotkania był Dariusz 
Rekosz, autor książek dla dzieci  
i dorosłych.                                              

Na początku spotkania Krzysztof 
Skiba przyznał, że jego obycie sce-
niczne zaczęło się już w wieku 10 lat. 
Wtedy wziął udział w pokazie mody 
szkolnej, gdzie przez dwa tygodnie 
pracował jako model. Gdy otrzymał 
wynagrodzenie większe niż 2-mie-
sięczna wypłata jego mamy, stwier-
dził, że show biznes to jest to! Już w 
wieku 15 lat założył swój pierwszy 
kabaret „Tapeta”. Jednak  treści w nim 
poruszane nie spotkały się z aprobatą 
grona pedagogicznego. Kabaret 
został rozwiązany. Ponadto wydawał 
uczniowskie pismo „Gilotyna”.                                                                                

Krz ysztof  Sk iba opowiadał  
o polskim „podziemiu” w latach 
osiemdziesiątych, w których dzia-
łał. Widział zryw „Solidarności”  w 
Gdańsku. Jego liceum mieściło się 
nieopodal głównego wejścia do 

Stoczni Gdańskiej. Brał czynny udział 
w działaniach opozycji na terenie 
Trójmiasta i nie tylko. Jego słynne 
happeningi miały na celu ośmie-
szenie ówczesnej komunistycznej 
władzy. Rozrzucał ulotki na ulicach 

miasta, a także w kościołach m.in. 
Św. Brygidy. Wydawał kolejne ga-
zety: „Homek” i „Przegięcie pały”. Był 
założycielem Ruchu Społeczeństwa 

Alternatywnego. Za „zakłócanie pro-
cesu stabilizacji kraju” został areszto-
wany i osadzony w więzieniu. Po 3 
miesiącach zwolniono go na mocy 
tzw. małej amnestii. Krzysztof Skiba 
i inni działający w „Pomarańczowej 

alternatywie” mieli za cel obnażyć 
głupotę i absurdalność dawnego 
systemu. Zaprezentowana podczas 
wieczoru w Międzyzdrojach książka 

Tajemnice  Ziemi  Pomorskiej 
6 listopada w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Międzyzdrojach odbył się wieczór autorski, na 
który zostali zaproszeni Małgorzata i Tomasz Dudowie, Michał Rembas oraz Tomasz Wieczorek. 

nansowany został ze środków Unii 
Europejskiej w ramach programu 
INTERREG IVA (Fundusz Małych Pro-
jektów). Pomysłodawcami koncepcji 
przewodnika i koordynatorami pro-
jektu są Karolina Sławińska i Tomasz 
Wieczorek, autorem  tekstu jest 
Michał Rembas, natomiast za zdjęcia 
i opracowanie graficzne odpowiada 
Marek Kowalczyk.

Na zakończenie Michał Rembas 
przedstawił miejscowości, które 
zostały uwiecznione na mapie Lubi-
nusa. Michał jest przewodnikiem, hi-
storykiem, dziennikarzem. Biblioteka 
w Międzyzdrojach gościła Rembasa 
już po raz trzeci.  Autor zapowiedział, 
że w 2015 roku przyjedzie do nas ze 
swoją kolejną publikacją, która ukaże 
się już za miesiąc.

Na spotkanie, zorganizowane 
przez Klub Przewodników PTTK „Na 
wyspach”, bibliotekę w Międzyzdro-
jach oraz Dyskusyjny Klub Książki, 
przybyli przewodnicy turystyczni 
oraz mieszkańcy Międzyzdrojów i 
okolic. Na koniec można było zakupić 
m.in. „Kanon krajoznawczy woje-
wództwa zachodniopomorskiego” 
oraz otrzymać bezpłatny egzemplarz 
„Śladami Lubinusa. Przewodnik 
niezwykły”. 

Bibliotekarze przekażą szkołom 
w Gminie Międzyzdroje po jednym 
egzemplarzu „Śladami Lubinusa. 
Przewodnik niezwykły” wraz z dedy-
kacjami autorów.

Bibliotekarze
http://www.zrot.pl/102-sladami-lubi-

nusa-przewodnik-niezwykly

Pomarańczowa alternatywa Krzysztofa Skiby   
„Komisariat naszym domem” zawiera 
materiały IPN przedstawiające dzia-
łalność Skiby, ruchów ekologicznych, 
pacyfistycznych. Publikacja ta jest 
również socjologicznym obrazem 
jak wyglądało życie studenckie w 
ówczesnych czasach. 

Jego zespół „Big Cyc”, założony w 
1988 roku, miał być tylko wygłupem 
zaaranżowanym na jednym z hap-
peningów. Okazało się jednak, że 
muzyka proponowana przez zespół 
trafiła w gusta odbiorców. Grupa była 
zapraszana na wiele koncertów w 
kraju i za granicą. Dobra passa zespo-
łu trwa już 26 lat. W czasie spotkania 
w bibliotece został wyświetlony film 
pt. „Byłem figurantem SB”, gdzie 
prezentowana była działalność opo-
zycyjna Krzysztofa Skiby. Pokazano 
również, jak wyglądały organizowa-
ne przez niego happeningi i akcje 
antyreżimowe. 

W spotkaniu w bibliotece uczest-
niczyli mieszkańcy Międzyzdrojów, 
Dziwnowa, Kamienia Pomorskiego, 
Wolina i Świnoujścia. Wieczór został 
zrealizowany w ramach Dyskusyjne-
go Klubu Książki, współfinansowany 
przez Instytut Książki. 

Andżelika Gałecka 
Dyrektor Biblioteki Miejskiej
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I Liga Kobiet 
Tenisa stołowego
7 listopada 2014 r. zawodniczki UKS Chrobry Międzyz-
droje rozegrały wyjazdowe spotkanie szóstej kolejki 
I Ligi Kobiet tenisa stołowego. Tym razem rywalkami 
naszych zawodniczek był zespół GLKS II Nadarzyn. Już 
przed spotkaniem było wiadomo, że będzie to zacięty 
mecz i o zwycięstwo będzie trudno powalczyć. Osta-
tecznie mecz zakończył się wygraną naszych zawod-
niczek wynikiem 9:1. O losie wyniku zadecydowała 
skuteczność oraz pewna gra wszystkich tenisistek  
z Międzyzdrojów. Swoją wysoką formę ponownie po-
twierdziła Joanna Kiedrowska, która zdobyła komplet 
punktów (2,5 pkt.). Oprócz Joanny punkty dla naszego 
zespołu zdobywały: Anna Zielińska (2,5 pkt.), Sylwia 
Wandachowicz (2,5 pkt.) oraz Wioleta Witkowska  
(1,5 pkt.). Obecnie UKS Chrobry Międzyzdroje zajmuje 
drugą lokatę w tabeli I Ligi Kobiet z dorobkiem 10 pkt. 
oraz bilansem 47:13. 

GLKS II Nadarzyn  1: 9  UKS CHROBRY Międzyzdroje
Rafał Błocian

UKS Chrobry 

Wysoką formę prezentuje Weronika Zygan, która 
podczas II Wojewódzkiego Turnieju Klasyfikacyjnego 
kadetek w Sianowie w dniu 26 października 2014 r. 
okazała się najlepszą w swojej kategorii. Weronika 
drugi raz z rzędu wygrała turniej klasyfikacyjny  
i przewodzi w klasyfikacji punktowej. Zwycięstwa 

Wysoka forma 
Kiedrowskiej
Podczas 1. Grand Prix Polski Seniorek i Seniorów w 
tenisie stołowym, rozegranego w dniach 17-19.10. 
2014 r. w Radomiu, fantastycznie wypadła zawodnicz-
ka UKS Chrobry Międzyzdroje Joanna Kiedrowska. Te-
nisistka z Międzyzdrojów zajęła bardzo wysokie piąte 
miejsce wśród 64 najlepszych zawodniczek w kraju. 
Zdobyta lokata jest jedną z najlepszych w kategorii 
seniora w ostatnich latach w naszym klubie. Podczas 
turnieju Joanna pewnie przebrnęła przez fazę grupo-
wą oraz 1 rundę, awansując następnie do 1/8 finału, 
w którym zmierzyła się z Kingą Stefańską (znajdującą 
się w składzie reprezentacji Polski podczas ostatnich 
Drużynowych Mistrzostw Europy w Lizbonie). Nasza 
zawodniczka jednak nie uległa presji i zwyciężyła 
4:0 z bardziej doświadczoną przeciwniczką. W 1/4 
finału Kiedrowska trafiła na Antoninę Szymańską  
z GLKS Nadarzyn (aktualnie numer 2 w Polsce wśród 
seniorek), z którą niestety przegrała 1:4. Ostatnim 
pojedynkiem dla Kiedrowskiej podczas Grand Prix 
był pojedynek o piąte miejsce, w którym zmierzyła 
się z Darią Łuczakowską (KU AZS UE Wrocław). Po pa-
sjonującej grze obu zawodniczek ostatecznie wygrała 
zawodniczka UKS Chrobry Międzyzdroje wynikiem 
3:1, tym samym zajmując wysoką piątą lokatę.

Rafał Błocian
UKS Chrobry 

Z okazji Święta Niepodległości młodzi lekkoatleci 
UKS Chrobry Międzyzdroje wystartowali w XVI Biegu 
Niepodległości w Kamieniu Pomorskim. Zawody 
zostały rozegrane w pięknym otoczeniu kamieńskiej 
Mariny oraz Ratusza. Każdy uczestnik po skończonym 
biegu otrzymał pakiet startowy w postaci koszulki, 
wody i batonika, natomiast pierwsza szóstka za-
wodników w każdym biegu została nagrodzona 
nagrodami rzeczowymi. Dzieci rywalizowały na 
dystansach od 250m - najmłodsi do 1700m - mło-
dzież gimnazjalna. Dosyć ciepła i słoneczna pogoda 
sprzyjała w tym dniu naszym zawodnikom. Spośród 
siedemnastoosobowej kadry biegaczy z Międzyz-
drojów wielu z nich stanęło na podium. Najlepiej 
zaprezentował się Marcel Paluch, który zwyciężył 
z dużą przewagą w biegu na 700m w kategorii klas 
III-IV.  Zdjęcia oraz wyniki na oficjalnej stronie sekcji 
www.uks.jupe24.pl

Najlepsze wyniki:
250 m dziewczynki klasa I-II
5. Milena Jabłońska, 6. Weroni-
ka Kalemba
700 m dziewczynki klasa III-IV
2. Rozalia Woźniak
700 m chłopcy klasa III-IV
1. Marcel Paluch
700 m dziewczynki klasa V-VI
3. Wiktoria Małkińska
1400 m chłopcy klasa V-VI
2. Kamil Dwornik, 4. Hubert 
Leśniewski
1400 m dziewcząt gimnazjum
2. Aleksandra Niedzielska
1700 m chłopców gimnazjum
6. Dominik Kujda

Rafał Błocian
 UKS Chrobry 

UKS Chrobry na Biegu Niepodległości

Weronika Zygan wygrywa WTK
naszej zawodniczki dają jej szansę na występ w 
Ogólnopolskim Turnieju Klasyfikacyjnym, w którym 
wystąpią najlepsze kadetki z całej Polski. Brawa dla 
trenerki Sylwii Wandachowicz oraz trenera Jacka 
Wandachowicza za przygotowanie wspaniałej formy.

Rafał Błocian
UKS Chrobry 

Olimpiada rozpoczęła się od przywitania 
bohaterów niedzielnej zabawy - adeptów piłki 
nożnej K.S. „Fala” Międzyzdroje, którzy złożyli 
przyrzeczenie sportowe. Następnie przeprowadzo-
no na rozgrzewkę zabawę ruchową dla wszystkich 
uczestników: „głowa, kolana, pięty” i można było 
rozpocząć naszą olimpiadę.

Dzieci i rodzice zostali podzieleni na cztery 
zespoły, rywalizując ze sobą w konkurencjach 
sprawnościowych. Dwunastoosobowe drużyny 
(krasnoludki, żabki, pszczółki, smerfy) sprawdzały 
swoje umiejętności w konkurencjach: tor przesz-

kód, slalom piłkarski, bieg z materacem, bieg ze 
związanymi nogami, bieg rydwanów, kret, kret 
z piłką, kangur oraz „gdzie jest moje dziecko” - 
wszystkie konkurencje były zaliczone przez dzieci, 
rodziców oraz wspólnie. W konkurencjach liczyła 
się drużyna, zapał i chęci. Wszystkich cieszyła 
wielka radość na twarzach dzieci, które bawiąc się 
uczyły się zasad fair play w sporcie oraz współd-
ziałania w grupie.

Na koniec moment oczekiwany przez uczest-
ników - spotkania piłkarskie na cztery bramki w 
grach każdy z każdym, pełne emocji, zdobytych 

Mini Olimpiada dla najmłodszych
16 listopada br. w Hali Sportowej im. A. Grubby w Międzyzdrojach odbyła się Mini Olimpiada sportowa dla najmłodszych adeptów 
piłki nożnej K.S. „FALA” Międzyzdroje z rocznika 2007 i młodszych. Dzieci w wieku od 4  do lat 7 bawiły się pod opieką rodziców i 
trenerów klubu.

bramek, zapału i olbrzymich chęci młodych 
adeptów piłki nożnej. Na zakończenie kulmi-
nacyjny moment dla wszystkich zawodników  
i zawodniczek - deszcz kolorowych baloników oraz 
wielkie gratulacje, brawa i  wręczenie Dyplomu dla 
każdego oraz paczuszek słodkości wraz z różnymi 
gadżetami.

Serdecznie dziękujemy rodzicom za zaan-
gażowanie i pomoc, a wszystkim dzieciom życzy-
my jak największych sukcesów, aby dochodziły do 
jak najlepszych wyników sportowych.

Jan Rączewski
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W dniach 07-09.11.2014 w Olsztynie odbyły się Mistrzostwa 
Polski Młodziczek i Młodzików w zapasach w stylu wolnym. W 
imprezie udział brało blisko 400 zawodniczek i zawodników z 
50 klubów z całej Polski. W zawodach tych wystartowało czworo 
zawodników z międzyzdrojskiego klubu UKS „Gimsport” : Natalia 
Jaworska, Adrian Jaworski, Jakub Marchelak oraz Adam Bagrow-
ski. Kolejny wspaniały sukces w tym roku odniosła Natalia, która 
po zaciętych walkach zdobyła złoty medal i tytuł MISTRZYNI 
POLSKI w zapasach!

Wielkie brawa dla zawodników, trenerów i wszystkich którzy 
wspierają UKS „Gimsport”!  Zarząd klubu pragnie również serdecz-
nie podziękować państwu Patrycji i Krzysztofowi Marchelakom 
za ufundowanie klubowi koszulek oraz za użyczenie transportu 
na wyjazd do Olsztyna. Dziękujemy również Ośrodkowi SPA 
Bagiński & Chabinka za udostępnienie zawodnikom kompleksu 
basenowego do przygotowań do zawodów.

Danuta Jakubiak
Prezes UKS „Gimsport”

Złoto dla 
Natalii
W dniach 24-25.10.2014r. 
w Żarach odbył się Pu-
char Polski kadetek w za-
pasach. Były to zawody 
w obsadzie międzyna-
rodowej. Na zawodach  
pierwszy raz w tej kate-
gorii wiekowej wystą-
piła zawodniczka UKS 
GIMSPORT Międzyzdroje 
Natalia Jaworska, która 
zdobyła złoty medal. 
Jest to ogromny sukces 
tej młodej zawodniczki. 
Serdeczne gratulacje dla 
Natalii i trenerów.

Danuta Jakubiak

W dniu 25 października w sali sportowej Szkoły 
Podstawowej w Wolinie odbyły się Mistrzostwa 
Województwa Zachodniopomorskiego o Puchar 
Burmistrza Wolina. Uroczystego otwarcia Mistrzostw, 
a następnie dekoracji finalistów dokonał Burmistrz 
Wolina Eugeniusz Jasiewicz. Prezes Wolińskiego 
Klubu Karate Kyokushin sensei Edward CHOBER 
podsumował  dotychczasową współpracę i skierował 
indywidualne podziękowania do Burmistrza Wolina i 
Radnych Miasta. 

Do rywalizacji w turnieju stanęli zawodnicy z 
całego województwa zachodniopomorskiego. Młodzi 
adepci karate Kyokushin zaprezentowali swoje umi-
ejętności w konkurencjach: kata, grappling i kumite. 
Publiczność ochoczo dopingowała wszystkich ucze-
stników, za co serdecznie dziękujemy.

Wszyscy  uczestnicy otrzymali pamiątkowe dyp-
lomy, a finaliści także medale i puchary.              

W klasyfikacji drużynowej pierwsze miejsce zajął: 
Choszczeński Klub Karate, drugie – Klub Walki Washi 
ze Złocieńca, trzecie – Woliński Klub Karate Kyokushin. 

         Organizatorem tego sportowego wydarzenia 
był Woliński Klub Karate Kyokushin, przy współpracy i 
wsparciu finansowym Burmistrza Wolina. 

Zawodnicy Międzyzdrojskiego Klubu Sportowego 
Bushido zajęli następujące miejsca medalowe:

Milena JABŁOŃSKA – III miejsce w kumite dziew-

cząt 8 lat w kategorii OPEN,   II miejsce w grappling 
dziewcząt 8 lat powyżej 35 kg; 

Oliwer RUDNICKI – II miejsce w kumite chłop-
ców 9-10 lat w kategorii do 33 kg,  I miejsce w kata 
chłopców 10 lat;

Daniel KRÓLIKOWSKI – III miejsce w kumite 
chłopców 9-10 lat w kategorii do 33 kg, III miejsce w 

Piłkarki występują w rozgrywkach ligowych do-
piero drugi sezon, ale zaznaczyć należy wielki postęp 
jaki osiągnęła drużyna w bieżącym sezonie 2014/2015. 
W sześciu rozegranych meczach nasze dziewczyny 
zdobyły 11 punktów. Zdobyły 12 bramek tracąc 
tylko jedną. Ogólny bilans spotkań to 3 zwycięstwa, 
odniesione z UKS Zalew Stepnica 1:0, LUKS Przecław 
7:0 i AP Kotwica Kołobrzeg 4:0, 2 remisy – z Vielgovią 
Wielgowo 0:0 i liderem tabeli Pomorzaninem Nowo-
gard 0:0, oraz jedna porażka z faworyzowaną Olimpią 
II Szczecin w stosunku 0:1. Na tym samym etapie w po-
przednim sezonie nasze zawodniczki miały na koncie 
zaledwie 3 pkt i ujemny bilans bramkowy. Strzelczynie 
bramek w obecnych rozgrywkach to: Katarzyna Woj-
ciechowska – 4, Estera Kalita – 2, Monika Bojaczuk – 2 , 
Magdalena Szymańska – 1, Patrycja Klawa – 1, Paulina 
Grygielewicz – 1 , Marianna Litwiniec – 1. 

Obecnie do pierwszego zespołu dołączyły młod-
sze zawodniczki z roczników 2002-2004, które na 

pewno w przyszłości będą znaczącym wzmocnieniem.
Dziewczęta, które chciałyby spróbować swoich sił 

w piłce nożnej na poziomie ligowym zachęcamy do 
udziału w naszych zajęciach treningowych. Szczegó-
łowych informacji można zasięgnąć u trenera Łukasza 
Szumlewskiego pod numerem tel. 668-376-674.

Skład K.S. Fala Międzyzdroje w rundzie jesien-
nej 2014/2015:

Sandra Mieszkowska, Marcelina Spychalska, Joan-
na Czerec, Lucyna Szulc, Julia Ordon, Natalia Matyla, 
Katarzyna Wojciechowska, Magdalena Szymańska, 
Marianna Litwiniec, Estera Kalita, Monika Bojaczuk, 
Natalia Walerian, Paulina Grygielewicz, Patrycja Klawa, 
Natalia Szaryńska, Karolina Greczaniuk. 

Trener: Łukasz Szumlewski, II trener: Krzysztof 
Piorun, Kierownik drużyny: Henryk Jabłoński, opieka 
medyczna: Małgorzata Szaryńska, Piotr Karasiewicz.

Galeria zdjęć: www.facebook.com/falawomen
Jan Rączewski

Natalia mistrzynią Polski

Fala Międzyzdroje Women – podsumowanie rundy
 

Miło jest nam poinformować, że nasza jedyna w regionie piłkarska drużyna kobiet K.S. Fala Międzyz-
droje zakończyła właśnie rundę jesienną rozgrywek o mistrzostwo III Ligi Kobiet przy ZZPN Szczecin.

Mistrzostwa  Województwa  Zachodniopomorskiego  

KYOKUSHIN KARATE o Puchar Burmistrza Wolina 

grapplingu chłopców 9-10 lat w kategorii do 33 kg:
Kacper DOMITRZ – I miejsce w kumite juniorów 

11-12 lat w kategorii powyżej  44 kg, III miejsce w kata 
juniorów 11-12 lat;

Julia KARWICKA – III miejsce w kata juniorek 
11-13 lat.

 Andrzej SAWICKI 
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Ośrodek Pomocy Społecznej,  służby bezpieczeństwa, Międzynarodowy Dom Kultury, Biblioteka Miejska, placówki oświatowe, kluby sportowe.
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OGŁOSZENIA

INFORMATOR
Uprzejmie informuję, iż trwa postępowanie administracyjne  dotyczące usta-
lenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego 
polegającego na:

Rozbudowie, nadbudowie i przebudowie istniejącego budynku 
administracyjno-edukacyjnego na Ośrodku Szkoleniowo - Wypo-
czynkowym Lasów Państwowych, położonego na działce  o numerze  
geodezyjnym: 163/8, zlokalizowanej w obrębie nr 16 jednostki 
ewidencyjnej m. Międzyzdroje, przy ulicy Gryfa Pomorskiego 80A  
w Międzyzdrojach.

Wnioskodawca: Nadleśnictwo Międzyzdroje, ul. Niepodległości 35, 72-
500 Międzyzdroje.

 W celu uzyskania szczegółowych informacji dotyczących ww. postę-
powania administracyjnego uprasza się Strony o przybycie do Urzędu 
Miejskiego  w Międzyzdrojach, ul. Książąt Pomorskich 5, pok. nr 8, w godzi-
nach pracy Urzędu  (w poniedziałki, wtorki i czwartki w godzinach od 8.00 
do 15.30, w środy w godzinach od 8.00 do 17.00, w piątki w godzinach od 
8.00 do 14.00). Ponadto, informacje dotyczące niniejszego postępowania 
administracyjnego zostały zamieszczone na stronie Biuletynu Informacji 
Publicznej Urzędu Miejskiego w Międzyzdrojach: www.bip.miedzyzdroje.pl 
(Ogłoszenia, obwieszczenia) oraz wywieszone na tablicach informacyjnych 
Urzędu Miejskiego w Międzyzdrojach. 

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

Małgorzata Baczyńska
Planowanie Przestrzenne

INFORMATOR
Uprzejmie informuję, iż trwa postępowanie administracyjne dotyczące usta-
lenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego 
polegającego na: 

Budowie stacji transformatorowej 15/0,04kV wraz z powiązaniami 
kablowymi SN 15 kV i n.n. 0,4 kV w miejscowości Wapnica, na działce 
o numerze geodezyjnym: 196, zlokalizowanej w obrębie nr 23 Wapni-
ca jednostki ewidencyjnej gm. Międzyzdroje, przy ulicy Turkusowej  
w Wapnicy.

Wnioskodawca: ENEA Operator Sp. z o.o., Oddział Dystrybucji Szczecin,  
ul. Malczewskiego 5/7, 70-616 Szczecin, pełnomocnik: Michał Juszczyk,                                            
ul. Kolejowa 44/3, 72-500 Międzyzdroje.

W celu uzyskania szczegółowych informacji dotyczących ww. postę-
powania administracyjnego uprasza się Strony o przybycie do Urzędu 
Miejskiego w Międzyzdrojach, ul. Książąt Pomorskich 5, pok. nr 8, w godzi-
nach pracy Urzędu (w poniedziałki, wtorki i czwartki w godzinach od 8.00 
do 15.30, w środy w godzinach od 8.00 do 17.00, w piątki w godzinach od 
8.00 do 14.00). Ponadto, informacje dotyczące niniejszego postępowania 
administracyjnego zostały zamieszczone na stronie Biuletynu Informacji 
Publicznej Urzędu Miejskiego w Międzyzdrojach: www.bip.miedzyzdroje.pl 
(Ogłoszenia, obwieszczenia) oraz wywieszone na tablicach informacyjnych 
Urzędu Miejskiego w Międzyzdrojach. 

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

Sylwia Jagielska 
Planowanie Przestrzenne

Nieruchomość zabudowana jest budynkiem wolnostojącym, jednokondygnacyjnym, niepodpiwniczonym o powierzchni użytkowej 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 znaj-
dują się nakłady (wyposażenie łazienek, biura, instalacja elektryczna i sieć wodno-kanalizacyjna) oraz umeblowanie, stanowiące własność dotychczasowego dzierżawcy (umowa 
dzierżawy wygasła 15 września 2014r.).
Nieruchomość uzbrojona jest w energię elektryczną oraz sieć wodno-kanalizacyjną. Sieć gazowa znajduje się w ulicy przylegającej do działki. Na działce znajduje się skrzynka elektryczna. 
Przetarg ustny odbędzie się 18 grudnia 2014r. 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 niż 10.000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych 00/100). 
Dla oferowanej do sprzedaży nieruchomości obowiązuje plan zagospodarowania przestrzennego (Uchwała NR LIII/518 /14 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 14 maja 2014r.) 
Zgodnie 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 zagospodarowania została opublikowana została w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego  
z dnia 09 czerwca 2014r. poz. 24 20, link do strony internetowej:
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 metrów od plaży. Bezpośrednio w pobliżu znajduję 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. 

PRZETARG ODBEDZIE SIĘ W SIEDZIBIE „NOWE CENTRUM” SP. Z O.O. PRZY UL. GRYFA POMORSKIEGO 23/109  
(I PIĘTRO) W MIĘDZYZDROJACH W DNIU 18 GRUDNIA 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 17 grudnia 2014r. 
Za datę wniesienia wadium uznaje się datę wpłynięcia środków na rachunek bankowy sprzedającego. Wadium należy 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 nie posiadających 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 podejdzie do podpisania aktu notarialnego w terminie ustalonym wspólnie przez 
 sprzedającego i kupującego. 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 1920r. 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 Foltyński
Prezes zarządy „Nowe 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.


