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AKTUALNOŚCI

Na widowni zasiadło około 
300 osób. Dostawialiśmy 
krzesła. Dla tych, którzy nie 
byli - program pt. „Trzy słowa 
o kobietach”, przygotowany 
przez  p. Ewę Sobolewską 

- Kaśkosz prowadzącą dziecięce koło teatralne 
i przez  p. Janusza Kalembę  wraz z zespołem „Bry-
za” pt. ” Wszystko, co piękne kobietą jest”, można  
odtworzyć na portalu Nasze Miasto Międzyzdroje 
prowadzonym przez p. Tomasza Krawczyka. Do 
realizacji programu włączyły się panie: Ania Piecyk 
i Monika Jakubowska, które w MDK prowadzą Pra-
cownię Artystyczną, robiąc rekwizyty i scenografię 
do programu, pracownicy MDK: Artur Duszyński 
i Krzysztof Szlaski oraz pozostali pracownicy 
obsługi. Obok występów były też małe niespo-
dzianki, trochę skromne, ale od serca.  

Wszystkim, którzy zaangażowali się w or-
ganizację imprezy oraz tym, którzy uczestniczą 
w naszych wydarzenia serdecznie dziękuję i zapra-
szam do śledzenia kolejnych propozycji kultural-
no-rozrywkowo-sportowych. Szczegółowy wykaz 
imprez znajduje się na naszej stronie internetowej 
www.mdkmiedzyzdroje.com  

Jadwiga Bober

Wszystko co piękne kobietą jest
Tradycyjnie Międzyna-
rodow y Dom Kultur y, 
z udziałem sekcji arty-
stycznych działających 
w instytucji, zaprosił w 
dniu 08 marca br. miesz-
kańców naszego miasta 
na rozrywkowy program 
słowno-muzyczny przygo-
towany z okazji obchodów 
Dnia Kobiet. 

Zachęcamy tworzących poezję, obrazy, fotografię, 
do szerszej ich prezentacji na stronie miejskiej 
www.miedzyzdroje.pl w przestrzeni internetowej 
pod nazwą  „Kącik Międzyzdrojskich Twórców”. 

Każdy z Państwa, kto byłby zainteresowany, 
aby jego prace były prezentowane i udostępnione 
na stronie miejskiej proszony jest o przesyłanie 
tekstu wierszy, zdjęć swoich prac np. rzeźby czy 
obrazu drogą e-mailową na adres: um@miedzyz-
droje.pl.

 Zanim jednak prześlą Państwo swoje dzieła, 
uprzejmie prosimy o zapoznanie się z regulami-
nem udostępniania platformy internetowej www.
miedzyzdroje.pl/kacikmiedzyzdrojskichtworcow.

Anetta Czyżak
Kierownik Referatu Promocji 

i Współpracy z Zagranicą

***
Załącznik nr 1 do Zarządzenia  Nr 60 / PROM 

/ 2013
Burmistrza Międzyzdrojów
z dnia   22 kwietnia 2013 roku.

REGULAMIN  
1. Gmina Międzyzdroje  udostępnia Twórcy 

platformę internetową www.miedzyzdroje.pl/

kacikmiedzyzdrojskichtworcow, w celu zaprezen-
towania własnej twórczości.

 2. Udostępniona przestrzeń  internetowa służy 
prezentacji indywidualnych dzieł Twórcy wraz 
z zachowaniem praw autorskich i pokrewnych 
Twórcy.

3. W celu zaprezentowania dzieła Twórca 
przesyła dzieło w wersji elektronicznej  na adres 
e-mailowy um@miedzyzdroje.pl.

4. Przesłanie dzieła na wskazany w punkcie 
3 adres wskazuje, iż Twórca jest zainteresowany 
i w pełni świadomie pragnie zaprezentować swoje 
dzieło na platformie internetowej www.miedzyz-
droje.pl/kacikmiedzyzdrojskichtworcow.

5. Przesłane w wersji elektronicznej na wska-
zany w punkcie 3 adres e-mailowy dzieło zostaje 
przekopiowane do zakładki  www.miedzyzdroje.
pl/kacikmiedzyzdrojskichtworcow i udostępnio-
ne w przestrzeni określającej charakter dzieła 
np. wiersz w przestrzeni poezja, zdjęcie, obraz 
w przestrzeni malarstwo, i.t.p.

6. Każde zaprezentowane dzieło Twórca  pod-
pisuje imieniem i nazwiskiem lub pseudonimem.

7. Na udostępnionej platformie oprócz dzieł 
Twórca może prezentować swoją twórczość 
w formie opisów tekstowych określających  jego 
dokonania. 

Kącik Międzyzdrojskich Twórców

W dniu 10 kwietnia (czwartek) 2014 roku, o go-
dzinie 12.00 na cmentarzu komunalnym w Mię-
dzyzdrojach przy Krzyżu Katyńskim odbędzie się 
uroczystość upamiętniająca 74. rocznicę zbrodni 
katyńskiej i 4. rocznicę katastrofy lotniczej pod 
Smoleńskiem. Na uroczystość zapraszają władze 
samorządowe Gminy Międzyzdroje.

Redakcja

Klub Seniora ..Słowianin” działa pod opieką Domu 
Kultury ,,Słowianin” w Świnoujściu. Podobne kluby 
istnieją także w Wolinie i Świnoujściu, zrzeszając 
w swoich szeregach seniorów, którzy chętnie wy-
chodzą z domów, aby spotkać się w swoim gronie.  

Działalność klubu  jest dofinansowywana 
przez Spółdzielnię ,,Słowianin”. Międzyzdrojski 
klub zrzesza 32 osoby.  W tym roku w czerwcu 
Klub Seniora w Międzyzdrojach będzie obcho-
dził  uroczystość 10. rocznicy istnienia. Już od 
10 lat klubowicze mają okazję do spotkań w 
swoim gronie  przy muzyce, wspólnym śpiewie, 
wykonując świąteczne ozdoby, gotując pyszne 
potrawy. Dzięki uzyskanemu dofinansowaniu 
od Burmistrza Międzyzdrojów Leszka Dorosza, 
klubowicze  zorganizują w maju  wycieczkę po 

wyspie Wolin, dzięki której zobaczą najciekawsze 
atrakcje regionu. 

Klub mieści się w Międzyzdrojach, przy 
ul. Leśnej 3A.  Jest otwarty w każdą niedzielę od 
godz. 15.00 do 17.00. 

Zarząd Klubu
Seniora ,,Słowianin”

Klub  Seniora ,,Słowianin”  zaprasza
W dniu 1 marca 2014 roku w klubie Seniora ,,Słowianin” w Międzyzdrojach odbyła się uroczystość 
Dnia Kobiet oraz ostatki. Członkowie klubu świętowali przy potrawach przygotowanych przez 
klubowiczki. Wszystkie panie z okazji ich święta otrzymały po kwiatku i słodkim upominku. 
Opowiadano dowcipy i humoreski o paniach.   

Zaproszenie na uroczystości
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WYDARZENIA 

Członkowie Grupy Rekonstrukcji Historycznej 
wystąpili w mundurach z okresu II wojny światowej i 
powojennych. Zaprezentowali także broń z tamtego 
okresu. Nazwa grupy rekonstrukcyjnej pochodzi od 
ostatniej szarży bojowej kawalerii Wojska Polskie-
go  wykonanej przez 1. Warszawską Samodzielną 
Brygadę Kawalerii w dniu 1.03.1945 r., która miała 
miejsce właśnie w miejscowości Borujsko, pod 

Mirosławcem, na terenie naszego województwa. 
Po zaciętej walce konno i na bagnety zdobyto 
Borujsko przy bardzo małych stratach własnych, 
większość Niemców poległa.  Obecnie wieś Boruj-
sko nosi nazwę Żeńsko. 

W hali sportowej zebrały się dzieci i młodzież 
ze Szkoły Podstawowej nr 1 i Gimnazjum nr 1 
w Międzyzdrojach. Głównymi bohaterami tego 

Młodzi i Niezłomni
W ramach obchodów Narodowego Dnia Pamięci ,,Żołnierzy Wyklętych” w dniu 11 marca 2014 
roku, w hali sportowej im. A. Grubby przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Międzyzdrojach odbyła się 
prelekcja połączona z prezentacją umundurowania i uzbrojenia w wykonaniu  Grupy Rekonstrukcji 
Historycznej ,,Borujsko” ze Szczecina. Grupa Rekonstrukcyjna przyjechała do Międzyzdrojów z 
inicjatywy dwóch mieszkańców  naszego miasta – Leszka Nyrkowskiego i Remigiusza Pender. 

dnia byli porucznik Wieńczysława Ganicka, pseu-
donim ,,Mała” oraz kapitan Konrad Strycharczyk, 
pseudonim ,,Słowik”, uczestnicy walk  w zastępach 
Szarych Szeregów. Szare Szeregi to kryptonim 
Związku Harcerstwa Polskiego z okresu okupacji 
hitlerowskiej i radzieckiej podczas II Wojny Świa-
towej. Pani Wieńczysława jest w harcerstwie od 
75 lat. Dla młodych ludzi, często dzieci, biorących 

udział w walce, najważniejszym hasłem w tamtym 
okresie były ,,Bóg, Honor, Ojczyzna”. Żołnierze, 
którzy nie złożyli broni po 45 roku zyskali miano 
wyklętych przez system, sami jednak wolą, aby 
nazywać ich żołnierzami niezłomnymi. 

Była to wyjątkowa lekcja historii dla młodych 
ludzi, ponieważ mieli okazję do spotkania uczest-
ników tamtych wydarzeń, którzy cały swoim ży-

ciem potwierdzają, że ojczyznę umiłowali ponad 
wszystko. Bohaterowie tego spotkania poświęcili 
swój czas, aby spotkać się z młodymi mieszkań-
cami naszego miasta, pomimo zaawansowanego 
wieku pokazali, że nadal pozostają młodzi duchem 
i potrafią ciekawie przedstawić trudne wydarzenia 
okresu wojny.  

Na spotkaniu zaprezentowano także kalen-
darz na 2014 rok upamiętniający młode kobiety, 
które niosły pomoc rannym i poszkodowanym 
pt. ,,Panny Niezłomne”. Kalendarz został wydany 
min.: przy wsparciu Burmistrza Międzyzdrojów 
Leszka Dorosza. Autorzy  zapowiadają, że za rok 
powstanie kolejny kalendarz, tym razem z portre-
tami żołnierzy walczących o niepodległość Polski.

28 września 2014 roku w ramach obchodów 
XXXIII Zjazdu Żołnierzy Kresowych AK w Międzyz-
drojach zostanie przeprowadzona inscenizacja 
historyczna w wykonaniu Grupy Rekonstrukcji 
Historycznej Borujsko.  

Joanna Ścigała
Referat Promocji i Współpracy z Zagranicą 

29 marca 2014 roku, wyspa Wolin stanie się 
biegową stolicą Polski. Rangę zawodów nie-
wątpliwie podniesie fakt organizacji imprezy 
w jednym z najbardziej prestiżowych miejsc 
na wyspach (polu golfowym Amber Baltic Golf 
Club w Kołczewie) i lokalizacja tras biegów w 
bezpośrednim sąsiedztwie Morza Bałtyckiego  
i Wolińskiego Parku Narodowego.

Mistrzostwa Polski w biegach na przełaj junio-
rów i juniorów młodszych, to największa biegowa 
impreza rangi Mistrzostw Polski organizowana 
pod kierownictwem Polskiego Związku Lekkiej 
Atletyki. Zawodnicy i zawodniczki dwóch kategorii 
wiekowych (do lat 18 - juniorzy młodsi i do lat 
20 - juniorzy), rywalizują w 8 biegach na dystan-
sach od 2 km do 6 km. Uczestnicy Mistrzostw 
to biegacze wyselekcjonowani z setek polskich 
klubów, reprezentujący wszystkie regiony na-
szego kraju. W roku 2014 w rywalizacji o medale 

i tytuł Mistrza Polski w obu kategoriach wieko-
wych wystartuje ok 1000 zawodników.

Mistrzostwa Polski w biegach przełajowych 
to doskonała okazja do przeprowadzenia imprez 
i wydarzeń towarzyszących, mających na celu 
promocję idei aktywnego wypoczynku na świe-
żym powietrzu, a także uhonorowania sponsorów 
i partnerów zawodów. W programie imprezy 
znalazły się:

NEW BALANCE GOLF RUN (GRAND PRIX PZLA) 
– masowy bieg w formule „open” na dystansie 
4 km dla kobiet i 6 km dla mężczyzn, będący 
jedynym biegiem przełajowym w Polsce orga-
nizowanym na terenie pola golfowego. Spośród 
wszystkich uczestników biegu, wyłonieni zostaną 
Mistrzowie Zachodniopomorskich Wysp w kate-
goriach kobiet i mężczyzn. 

OTWARTE MISTRZOSTWA WYSPY WOLIN W 
BIEGACH PRZEŁAJOWYCH W KATEGORII MŁODZI-
KÓW - biegi na dystansie 1 km dla dziewcząt i 2 km 
dla chłopców, w wieku do 15 lat, reprezentujących 
kluby i szkoły.

ACTIVE KIDS – zabawa skierowana do najmłod-
szych uczestników, będąca połączeniem biegania 
z golfem, polegająca na pokonaniu wyznaczonej 

trasy o długości 100 m, kończąc każde okrążenie 
trafieniem piłeczki golfowej kijem do dołka. 
Brak trafienia skutkuje dodatkową rundą karną. 
O zwycięstwie decyduje uzyskany czas.

GOLF WALKING – marsz na dystansie 1 km, 
z udziałem zaproszonych gości, reprezentujących 
środowiska  sportu, kultury, samorządu, spon-
sorów oraz wszystkich chętnych, rozgrywany 
w indywidualnym tempie bez rywalizacji,  z wyko-
rzystaniem kijków lub kijów golfowych.

TURNIEJ OTWARCIA SEZONU I WARSZTATY 
GRY W GOLFA – turniej dla profesjonalnych golfi-
stów w połączeniu z zajęciami promującymi grę 
w golfa, skierowanymi dla kibiców – mieszkańców 
naszego regionu, a także dla zawodników i osób 
towarzyszących z całej Polski.

ORGANIZATORZY
Polski Związek Lekkiej Atletyki,
Stowarzyszenie Promocji Sportu i Turystyki 
„Na Fali” w Międzyzdrojach,                               
Amber Baltic Golf Club      
Zapisy do biegów oraz szczegółowe informacje 

na stronie www.golfrun.pl
Robert Leszczyński

Dyrektor zawodów
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HISTORIA

Urodziłem się we Lwowie 24 marca 1921 roku, 
ojciec Aleksy – urzędnik państwowy, matka Micha-
lina – nauczycielka. W maju 1939 roku ukończyłem  
szkołę średnią – Liceum Ogólnokształcące i zdałem 
maturę. 19 czerwca 1939 r. brałem  udział w obro-
nie Lwowa przed Niemcami – jako ochotnik, około 
20 września 1939 r. Niemcy cofnęli się, a do Lwowa 
wkroczyła Armia Czerwona.

Do maja 1941 r. pracowałem  w warsztatach 
kolejowych we Lwowie jako pomocnik ślusarza. 

W maju zostałem  powołany do służby w obronie 
przeciwlotniczej Skniłów k/Lwowa. W dniu wy-
buchu wojny radziecko – niemieckiej 22 czerwca 
1941 r.  przeniesiony do obrony miasta, dnia 24 
czerwca zostałem ranny w szyję odłamkiem grana-
tu ręcznego, podczas  ratowania ludzi z płonącego 
magazynu z amunicją. Leczony w szpitalu Łycza-
kowskim Lwów – operację usunięcia odłamków 
przeprowadził dr Orłowski – chirurg. Po zajęciu 
Lwowa przez Niemców, w listopadzie 1941 roku 
zostałem umieszczony w obozie ,,Janowskim” koło 
Lwowa. Wyrok brzmiał: 6 tygodni, ale w obozie 
przetrzymano mnie do marca 1942 roku. 

W  marcu 1942 r. zostałem skierowany do 
pracy przymusowej przy rozbudowie obozu 
ćwiczebnego SS koło Dębicy, stacja Kochanówka – 
praca w taborze konnym. Znajdowali się tam jeńcy 
radzieccy, więźniowie Żydzi i robotnicy cywilni, 
do których ja należałem. Mimo to, gdy próbo-
wałem wrócić do Lwowa bez przepustki Niemcy 
aresztowali mnie i przetrzymywali 2 tygodnie w 
więzieniu krakowskim na Montelupich.  W czasie 
przesłuchania okazało się, że oficer Gestapo, który 
mnie przesłuchiwał to mój sąsiad ze Lwowa, miesz-
kający ze mną  przed wojną w tej samej kamienicy 
przy ul. Kordeckiego. Niemiec udał, że mnie nie 
poznaje, ale nakazał wypisanie mnie z więzienia. W 
rozkazie napisał, że działałem na szkodę III Rzeszy 
Niemieckiej  przez  ,,wrodzoną Polakom głupotę”.  

Jesienią  1942 r. wywieziono nas z kolegami na 
Białoruś, miejscowość Borysów, praca przy zwózce 
drzewa z wyrębu.

Wiosną 1943 r. Niemcy przewieźli nas na 
Ukrainę, tam w miasteczku Klewań udało mi się 
skontaktować z miejscowymi Polakami, którzy 
zorganizowali oddział samoobrony, głównie 
przeciwko Ukraińcom z band UPA napadającym na 
polskie wsie i folwarki. W czasie strzelaniny wywo-
łanej przez Ukraińców z pilnującymi nas Niemcami 

udało mi się ,,zaginąć” i przyłączyć do wspomnia-
nego oddziału okręgu Lubań, którego dowódcą 
był porucznik ,,Duch”, zastępcą ,,Moździerz”. Mój 
pseudonim ,,Jura”. Działaliśmy na Wołyniu i Polesiu 
jako ruchoma jednostka zwiadowcza w rozbiciu 
na plutony. Zadanie nasze to przeszkadzanie w 
transporcie kolejowym, wysadzanie składów, 
torów, urządzeń kolejowych, a także atakowanie 
pociągów przewożących wojsko i wyposażenie 
niemieckie. 

Niezależnie od  obrony miejscowych Pola-
ków przed napaścią partyzantów ukraińskich, 
byliśmy zobowiązani do kontrolowania ruchów 
nieprzyjaznych nam oddziałów. Chodziło głównie 
o zgrupowania spod  znaku ,,Tryzuba” pod wodzą 
Tarasa Bulby. Oprócz Bulby w tym rejonie dzia-
łali Melnikowcy i Fiodorowcy, prawdopodobnie 
partyzanci radzieccy. W lipcu 1943 roku we wsi 
Podłużne w czasie potyczki z policją ukraińską w 
służbie niemieckiej – zostałem ranny w biodro. 
Pod koniec lata 1943 oddziały Tarasa Bulby oto-
czyły miejscowość Hutę Stepańską  i nasz oddział 
znalazł się wśród oblężonych – wtedy to zostałem 
formalnie przyjęty w poczet Żołnierzy AK wraz z 
całym oddziałem. Sprawę oblężenia załatwili osta-
tecznie Niemcy, garnizon stacjonujący w Sarnach 
zaatakował Bulbowców, a my wycofaliśmy się w 
kierunku przeciwnym.  Po skończeniu oblężenia 
zadania nasze zostały niezmienione, nadal obser-

wowaliśmy ruch innych oddziałów i ochranialiśmy 
pracę, śluby, pogrzeby, itp. miejscowych Polaków, 
którzy w dzień pracowali w polu a na noc uciekali 
do miast.  Działaliśmy  na dosyć rozległym terenie 
– Równe, Łuck, Kostopol, Sadów, Klewań. Nasz 
oddział brał udział w rozgromieniu niemieckiego 
batalionu  majora Pipera w Janowskich Lasach. 

Trwało to do końca stycznia 1944 r. kiedy woj-
ska radzieckie podeszły pod Równe. Dowództwo 
Armii Czerwonej zażądało od nas złożenia broni 
pragnąc uniknąć starcia próbowaliśmy przejść 
przez niemiecką linię frontu, zaczęła się dosyć 
chaotyczna strzelanina. Zostałem ranny, kula 
weszła w ramię i wyszła pod łopatką. Straciłem 
przytomność, po jej odzyskaniu zostałem opatrzo-
ny i pod konwojem doprowadzony do Korca, ok. 
200 km, następnie samochodem do Nowogradu 
Wołyńskiego, do szpitala.  Później przebywałem 
w szpitalu w Kursku i na koniec koło Aktjubińska 
(Kazachstan), gdzie było prowadzone przeciwko 
mnie śledztwo. W więzieniu tym byłem razem 
z przestępcami, ale wśród nich był także 9-letni 
Kazach, który został zatrzymany za podkopywanie 
ekonomii Związku Radzickiego. Chłopiec z głodu 
zbierał nieskoszone przez kombajn zboże i za to 
został uwięziony. Po czym zostałem skazany na 
karę śmierci, zamienioną po 2 miesiącach na 10 
lat łagrów. W czerwcu 44 r. zostałem osadzony 
w więzieniu i za przynależność do AK z artykułu 
58-4a (przynależność do antysowieckiej terrory-
stycznej organizacji), skazany przez Zaoczny Sąd 
dla politycznych  na 10 lat obozów, które odbyłem 
w całości. Podczas odbywania kary przebywałem 
na północnym Uralu, niedaleko Workuty i na Pół-
wyspie Kola. Wśród współwięźniów w mojej bry-
gadzie byli: Czeczeńcy, Ingusze, Bałkarcy, Ukraińcy, 
Żydzi, Rosjanie, Kaumucy i Polacy. 

W 1954 r. wyszedłem na wolność, udałem się 
do Kirgijskiej Republiki Radzieckiej gdzie zosta-
łem siłą wcielony na 9 miesięcy do sowieckich 
wojsk pancernych. Ćwiczenia odbywałem min.: 
na pustyni Kara – kum. Zezwolenie na powrót  
do Polski uzyskałem dopiero w sierpniu 1956 r. 
Po powrocie do Polski mieszkałem w Brzozowie 
(dawne) województwo rzeszowskie i od lutego 
1962 r. w Międzyzdrojach. Obecnie  pracuję w 
FWP DW ,,Fala” przy FWP, żona jest zatrudniona 
w szkole nr 12, dzieci: córka uczy się w Studium 
Wychowania Początkowego w Szczecinie, a syn 
studiuje na WSP Szczecin. 

Informacje na podstawie rękopisu Jerzego  
Nyrkowskiego, spisane na początku lat 80-tych 
z archiwum rodzinnego syna Leszka Nyrkowskiego. 

***
Pan Jerzy Nyrkowski zmarł 5 lipca 1985 roku 

i pochowany został na międzyzdrojskim cmentarzu. 
Składamy serdeczne podziękowania za przekazane 
materiały i poświęcony czas Panu Leszkowi Nyr-
kowskiemu, synowi Pana Jerzego Nyrkowskiego. 
Pan Leszek od 1985 roku jest nauczycielem Szkoły 
Podstawowej nr 1 w Międzyzdrojach. 

W dniu 1 marca 2014 roku obchodziliśmy Narodowy Dzieñ Pamiêci ,,¯o³nierzy Wyklêtych”. Poni¿ej prezentujemy Pañstwu 
¿yciorys cz³owieka, który poświêci³ swoj¹ m³odośæ na walkê o woln¹ Polskê. ̄ yciorys Pana Jerzego Nyrkowskiego otrzymaliśmy 
dziêki uprzejmości jego syna Leszka Nyrkowskiego. 

Joanna Ścigała
Referat Promocji i Współpracy z ZagranicąJerzy Nyrkowski

Jerzy Nyrkowski stoi pierwszy z prawej
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KULTURA

„KILAR I FILM” – tak zatytułowany koncert roz-
pocznie tegoroczny Festiwal. Krzesimir Dębski 
opracował najbardziej znane motywy i tematy 
z twórczości kompozytora. Przypomnimy, że 
Wojciech Kilar był nie tylko czarodziejem muzyki 
filmowej, ale również klasycznej. W drugiej części 
koncertu na festiwalowej scenie zobaczymy 
artystów nawiązujących do „klasyki”, ale muzyki 
rozrywkowej. - Przypomnimy  piosenki zabawne, 
niekiedy wzruszające, ale zawsze piękne i nigdy nie 
obojętne – podkreśla Olaf Lubaszenko, Dyrektor 
Artystyczny Festiwalu i jednocześnie reżyser 
widowiska.  Na festiwalowej scenie wystąpią: 
Anna Dereszowska, Anna Jurksztowicz, Hanna 
Śleszyńska, Justyna Sieńczyłło, Emilian Kamiński, 
Piotr Machalica, Wiktor Zborowski i Andrzej Ponie-
dzielski, którego usłyszymy również w autorskim 
repertuarze w ramach projektu „SzlafRock(&roll)”. 
Artysta uczci w Międzyzdrojach swoje 60 urodziny, 
pozostawi swój ślad na Alei Gwiazd. 

Odcisk swojej dłoni zostawią również: Maryla 
Rodowicz, Ewa Wencel, Magdalena Różczka, Tere-
sa Lipowska, Paweł Wawrzecki, Andrzej Nejman, 
Jakub Wesołowski, Witold Pyrkosz i Andrzej Pą-
gowski, który jest autorem tegorocznego plakatu 
Festiwalu Gwiazd. W ramach wydarzeń specjalnych 
zapraszamy na wystawę innych jego dzieł.

Motywem przewodnim sceny teatralnej są w 
tym roku więzy rodzinne. To nie tylko tytuł jednego 
ze spektakli, ale również wątek, który najczęściej 
będzie przewijał się w tekstach wybranych sztuk. 
W „Porwaniu Sabinek” wystąpi obok siebie ro-
dzeństwo – Emilian i Dorota Kamińscy, „Sceny 
z życia małżeńskiego” odegrają Justyna Sieńczyłło 
i Piotr Grabowski, przekonamy się również, czym 
jest „Kochanie na kredyt”.

Gwiazdy zaprezentują swoje umiejętności nie 
tylko na scenie. Dumnie wyjdą na murawę. 5 lipca  
Reprezentacja Artystów Polskich prowadzona 

Apel do mieszkańców - 
Poszukujemy wszelkich 
informacji 
o doktorze Alfredzie Trost 
W związku z przygotowywanymi uroczystościa-
mi, w tym odsłonięciem pamiątkowej tablicy  
i  nadaniem pośmiertnie tytułu „Zasłużony dla Mię-
dzyzdrojów” Doktorowi Alfredowi Trost, uprzejmie 
prosimy mieszkańców o pomoc w  zgromadzeniu  
materiałów o działalności i życiu lekarza na terenie 
Międzyzdrojów w latach 1945 - 1953.

Może jesteście Państwo w posiadaniu zdjęć, 
przedmiotów lub dokumentów ukazujących 
postać lekarza, a może pamiętacie Państwo 
Dr Trost? Może posiadacie Państwo jakieś ciekawe 
wspomnienia, w których widoczna jest sylwetka 
i działalność Doktora Alfreda Trost?

Chętnych do współpracy serdecznie zaprasza-
my do Referatu Promocji i Współpracy z Zagranicą 
Urzędu Miejskiego w Międzyzdrojach lub do 
Biblioteki Miejskiej w Międzyzdrojach.

Liczymy na Państwa przychylność!
Anetta Czyżak

Referat Promocji i Współpracy z Zagranicą        

Znana z popularnego programu telewizyjnego 
„Superniania”- Dorota Zawadzka, odwiedziła 
Bibliotekę w Międzyzdrojach. Spotkanie zorgani-
zowane zostało przez Bibliotekę, Ośrodek Pomocy 

Społecznej oraz Międzyzdrojskie Stowarzyszenie 
„Rodzina”. Dorota Zawadzka, która z zawodu 
jest psychologiem rozwojowym, mówiła m.in. 
o błędach, jakie popełniamy wychowując dzieci. 
Zawadzka z humorem uspokajała publiczność, że 
wiele z tych błędów rodzice popełniają nieświa-
domie. Kilkakrotnie podkreślała, by młode mamy, 
które licznie przybyły na spotkanie, kierowały się 
własną intuicją. 

 Współcześni, zapracowani rodzice przelewają 
na dzieci swoje ambicje i niespełnione marzenia, 
nie dając im często przy tym możliwości wyboru. 
Dorośli mają pretensje o brak zainteresowań, o to, 

że ich dzieci nie czytają książek, że nie mają 
pasji. Odpowiedź na ten zarzut okazuje się 
być banalna. – „Dzieci są naszym lustrem, 
często pokazują nam nasze ułomności”. Gdy 
dorosły nie jest wzorem do naśladowania, 
nie możemy oczekiwać od dziecka więcej, niż 
od samych siebie. Rodzic, który nie posiada 
pasji nie powinien się dziwić, że jego dziecko 
niczym się nie interesuje - mówiła Zawadzka. 

Dorota Zawadzka podczas spotkania 
w Międzyzdrojach zwróciła się także to gru-
py babć, by ze swoimi córkami i synowymi 
rozmawiały, jak mama z mamą. Powinny 
wspierać, ale pozwalać młodym rodzicom 
popełniać błędy. Superniania przyznała się, 

że jest w trakcie pisania książki o babciach, dziad-
kach i ich roli w wychowaniu dziecka. 

Po spotkaniu ustawiła się długa kolejka po 
autografy i dedykacje do zakupionych książek. 
Większość mam miało okazję, by w kuluarach 
porozmawiać jeszcze o swoich dzieciach, otrzymać 
wsparcie i indywidualną poradę. 

Andżelika Gałecka 
Dyrektor Biblioteki Miejskiej

Znana „Superniania” w Międzyzdrojach 

przez Olafa Lubaszenko zmierzy się z Samorzą-
dowcami Pomorza  Zachodniego. Spotkanie 
skomentuje Andrzej Zydorowicz.

Tradycją Festiwalu stały się już spotkania 
z gwiazdami. Zapraszamy na nie codziennie 
o 13:00 w Sali Chopin Hotelu Amber Baltic.

Jak co roku nie zabraknie specjalnego progra-
mu dedykowanego najmłodszym. 

Więcej szczegółów na stronie www.festiwal-
gwiazd.com. Organizatorem Festiwalu Gwiazd jest 
Międzynarodowy Dom Kultury w Międzyzdrojach 
ul. Bohaterów Warszawy 20, tel. 91 32 82 600.

Zapraszamy.       Jadwiga Bober Dyrektor MDK

19. Festiwal Gwiazd 
Wojciech Kilar symfonicznie, Maryla Rodowicz z pazurem, do tego ponad 100 gwiazd małego 
i dużego ekranu, estrady i sceny teatralnej. Na początku lipca br. już po raz 19. Międzyzdroje 
staną się stolicą gwiazd. 

Zapraszamy serdecznie na:
Jarmark Wiosenny 

Połączony z Kiermaszem 
Świątecznym

12 kwietnia 2014 r.
• W Gimnazjum nr 1 w Międzyzdrojach, ulica 

Kolejowa 33,  w godzinach 10.00-17.00
• W Międzynarodowym Domu Kultury od g. 17.00 

(kiermasz wraz z programem artystycznym)
Otwarcie Jarmarku w Gimnazjum o godz. 10:00 

apelem harcerzy. W programie między innymi: gry 
i zabawy dla dzieci, kiermasz prac wielkanocnych, 
sprzedaż wyrobów z gospodarstw ekologicznych, 
wyrobów rękodzielniczych, pokazy walk, występy 
zespołów oraz akcja „Wsparcie dla Ukrainy”. 

Organizatorzy Imprezy:  Gimnazjum nr 1 im. 
Jana Pawła II, Biblioteka Publiczna im. Jana Ko-
chanowskiego, Stowarzyszenie Archeozdroje oraz 
Międzynarodowy Dom Kultury.

Serdecznie zapraszamy do udziału i wspólnej 
zabawy!                                                             Organizatorzy
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AKTUALNOŚCI, OGŁOSZENIA

Uprzejmie przypominam, że zgodnie z Uchwałą 
Nr XLIII/409/13 Rady Miejskiej w Międzyzdro-
jach z dnia 29 sierpnia 2013r. w sprawie szczegó-
łowego  sposobu i zakresu świadczenia usług w 
zakresie odbierania odpadów komunalnych od 
właścicieli nieruchomości i zagospodarowania 
tych odpadów - w zamian za uiszczoną przez 
właściciela nieruchomości opłatę za gospoda-
rowanie odpadami komunalnymi - z nierucho-
mości, w systemie zbiórki objazdowej, dwa razy 
w roku, odbierane są:

- zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny 
(pralki, lodówki, telewizory, monitory, itp.),

- meble i inne odpady wielkogabarytowe.

Zgodnie z aktualnym harmonogramem wywo-
zu odpadów komunalnych z  terenów miejskich 
i wiejskich Gminy Międzyzdroje (dostępnym 
na stronie: www.bip.miedzyzdroje.pl, zakładka: 
odpady komunalne 2014), wyżej wymienione  
odpady będą odbierane w terminach: 

Część zachodnia miasta - 23.04.2014r. 
(środa): Aleja Róż, Armii Krajowej, Bałtycka, 
Bohaterów Warszawy, Campingowa, Cicha, Dą-
brówki, Działki, Gryfa Pomorskiego, Garażowa, 
Komunalna, Kopernika, Kościuszki, Krasickiego, 
Krótka, Książąt Pomorskich, Ludowa, Mickiewicza, 
Miernicza, Mieszka I, Morska, Myśliwska, Niepod-
ległości, Nowomyśliwska, Orla, Plac Neptuna, Pla-
żowa, Polna, Pomorska, Poprzeczna, Promenada 
Gwiazd, Punkty Handlowe – Promenada, Rybacka, 
Spokojna, Sportowa, Światowida, Traugutta, Tu-
rystyczna, 1000-lecia P.P., Usługowa, Wczasowa, 
Wesoła, Wodziczki, Zdrojowa.

Część wschodnia miasta - 24.04.2014r. 
(czwartek): Biała Góra, Bukowa, Dąbrowskiej, 
Gintera, Góra Filaretów, Grodno, Kolejowa, Ko-
nopnickiej, Leśna, Lipowa, Norwida, Orzeszkowej, 
Piaskowa, Piastowska, Plater, Przy Wodociągach, 
Skłodowskiej, Słowiańska, Stroma, Ustronie Leśne, 
Wiejska, Za Torem, Zwycięstwa.

Gmina - 26.04.2014r. (sobota): Lubin, Nad-
leśnictwo, Wapnica, Wicko, Wolińska 1, Zalesie.

Zaleca się aby właściciel nieruchomości,  co 
najmniej na trzy dni przed ustalonym terminem 
odbioru odpadu, poinformował odbierającego 
odpady - Przedsiębiorstwo Gospodarki Komu-
nalnej Sp. z o.o., tel. 91 3820550 oraz pracownika 
Urzędu Miejskiego - Referatu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Komunalnej, tel. 91 3275657, o wy-
stawieniu odpadu.

Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, 
meble i inne odpady wielkogabarytowe  oraz 
zużyte opony, odbierane są przez cały rok, od 
poniedziałku do piątku, w godzinach   od 10-ej 
do 18-ej, w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpa-
dów Komunalnych, prowadzonym  przez Zakład 
Ochrony Środowiska  przy ul. Nowomyśliwskiej 
86 w Międzyzdrojach.                             Ewa Scholz

Kierownik Referatu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Komunalnej

Wiosenne porządki - odbiór wielkogabarytów z posesji

Formy wsparcia 
z zakresu profilaktyki 
oraz terapii uzależnień

1. Punkt konsultacyjny z zakresu specja-
listycznej pomocy psychologiczno - pedago-
gicznej

Głównym celem Punktu jest:
• wsparcie rodziców w pełnieniu ról rodzi-

cielskich,
• pomoc rodzicom w rozwiązywaniu doraź-

nych problemów wychowawczych i rodzinnych,
• wsparcie młodzieży w doświadczanych 

trudnościach życiowych oraz pomoc w ich prze-
zwyciężeniu,

• pomoc rodzinie w rozpoznawaniu i roz-
wiązywaniu przeżywanych przez nią trudności 
z uwzględnieniem roli każdego z jej członków,

• opracowanie krótkofalowych i długofalo-
wych programów oddziaływań.

Konsultanci  Punktu:
mgr Teresa Musielak
mgr Elżbieta Parczewska
Lokalizacja Punktu: Ośrodek Pomocy Społecz-

nej w Międzyzdrojach, ul. Książąt Pomorskich 8, 
72-500 Międzyzdroje (II piętro).

Dni i godziny otwarcia Punktu: każdy ponie-
działek tygodnia od godz. 14°° do 16°°. 

2. Placówka Lecznictwa Odwykowego 
Filia SPZOZ Wojewódzkiego Ośrodka Terapii 
Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia 
w Stanominie

Głównym celem Placówki jest:
• przeciwdziałanie powtarzalności zachowań 

związanych z używaniem alkoholu oraz substancji 
psychoaktywnych,

• praca nad problemami emocjonalnymi wy-
nikającymi z uzależnienia,

• wzmacnianie pacjenta w zakresie funkcjono-
wania psychospołecznego.

Program terapii podstawowej i ponadpodsta-
wowej jest realizowany w formie:

• porad diagnostycznych,
• porad podtrzymujących,
• sesji indywidualnych,
• sesji grupowych.
• sesji rodzinnych.
Prowadzący:
mgr Aneta Całus, specjalista psychoterapii 

uzależnień alkoholowych
mgr Karolina Flacht, specjalista terapii uzależ-

nień narkotykowych
Lokalizacja Placówki: Ośrodek Pomocy Społ-

ecznej w Międzyzdrojach, ul. Książąt Pomorskich 8, 
72-500 Międzyzdroje ( II piętro).

Dni otwarcia Placówki: od poniedziałku do 
piątku, (wg harmonogramu pracy terapeutów).

3. Program dla kobiet współuzależnionych
Głównym celem Programu jest:
• nabycie umiejętności pomocnych w rozwoju 

osobistym
Prowadzący: mgr  Aneta Całus
Lokalizacja Programu: Klub Abstynenta 

Rozwaga ul. Cicha 2, 72- 500 Międzyzdroje
Dni i godziny realizacji Programu:  raz w mie-

siącu według ustaleń.

4. Program Korekcyjno – Edukacyjny dla 
Sprawców Przemocy w Rodzinie (dla męż-
czyzn)

Głównym celem Programu jest:
• pomoc sprawcom w zaprzestaniu stosowania 

przemocy,
• rozwijanie umiejętności samokontroli 

i współżycia w rodzinie, 
• kształtowanie umiejętności w zakresie 

wychowania dzieci bez używania przemocy 
w rodzinie, 

• uznanie przez osobę stosującą przemoc 
w rodzinie faktu stosowania tej przemocy, 

•  zdobycie i  podniesienie wiedzy na te-
mat mechanizmów powstawania przemocy 
w rodzinie.

Prowadzący:
mgr Aneta Całus
mgr Sławomir Wojtyłko
Lokalizacja zajęć: Ośrodek Pomocy Społecz-

nej w Międzyzdrojach, ul. Książąt Pomorskich 8,
72-500 Międzyzdroje

Dni i godziny trwania zajęć: każdy czwartek 
o godzinie 1645.

5. Program dla kobiet doznających prze-
mocy domowej

Głównym celem Programu jest:
• poznanie własnych praw i uczenie się egze-

kwowania ich,
• zmiana przekonań o swojej sytuacji,
• praca nad budowaniem własnej wartości.
Lokalizacja zajęć: Ośrodek Pomocy Społecz-

nej w Międzyzdrojach, ul. Książąt Pomorskich 8, 
72-500 Międzyzdroje

Dni i godziny trwania zajęć:  dwa razy w mie-
siącu, według ustaleń.

6.  FreD goes net – program wczesnej 
interwencji dla młodych osób używających 
narkotyków bądź alkoholu

Głównym celem Programu jest:
• zachęcenie do oceny ryzyka oraz pobudzenie 

refleksji na temat używania narkotyków,
• zmiana nastawienia i zachowania związanego 

z używaniem narkotyków bądź alkoholu
• podniesienie wiedzy na temat używania 

narkotyków bądź alkoholu.
Lok al izacja  zajęć:  S iedziba Pracowni 

Motywacja i Działanie, ul. Norwida 7/17, 72-500 
Międzyzdroje.

Prowadzący: Trenerzy Pracowni 
Program FreD goes net prowadzony jest 

według potrzeb.

Oferowane usługi są bezpłatne. Informacje moż-
na uzyskać  pod numerem telefonu: 91 32 78 368 lub 
91 32 80 311. Osoby do kontaktu: Elena Duginow, 
Elżbieta Jakubiak.                                  Elena Duginow

Ośrodek Pomocy Społecznej

LO K A L NY   S YS T E M   WS PA RC I A
Ośrodek Pomocy Społecznej w Międzyzdrojach w ramach środków pochodzących z opłat  za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alko-
holowych, z zakresu Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania 
Narkomanii - zgodnie z przyjętą Uchwałą Rady Miejskiej w Międzyzdrojach na 2014 rok - oferuje bezpłatne formy wsparcia dla osób i rodzin z 
terenu gminy Międzyzdroje.
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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 /

26.03.2014 r. - Jan WĘGLORZ

02.04.2014 r. - Waldemar  WITKOWSKI

09.04.2014 r. - Rafał  WOLNY

16.04.2014 r. - Jan BURZYŃSKI

23.04.2014 r. - Adam JAKUBOWSKI

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;
-mail soltyswapnicy@miedzyzdroje.pl   
Grzegorz Muklewicz, Sołtys Wicka – 606973138. 

Uchwały Rady Miejskiej

Rada Miejska w Międzyzdrojach na  XLIX  Sesji  w dniu 20.02.2014 r.  
podjęła następujące uchwały:

Uchwała Nr XLIX/483/14
w sprawie  wykazu kąpielisk na terenie 

Gminy Międzyzdroje

Na terenie Gminy Międzyzdroje ustala się 
następujące kąpieliska: 

Kąpielisko nr 1 – odcinek: Międzyzdroje 
zachód – od molo na zachód trzy wyznaczone 
obszary wodne o długości 200 m każdy, z wy-
łączeniem 50 m pasa bezpieczeństwa.

Kąpielisko nr 2 – odcinek: Międzyzdroje 
zachód – od Molo na wschód dwa wyznaczone 
obszary wodne o długości 200 m każdy, w wy-
łączeniem 50 m pasa bezpieczeństwa.

Na terenie Gminy Międzyzdroje ustala 
się okres sezonu kąpieliskowego w terminie: 
od 20 czerwca do 15 września każdego roku 
kalendarzowego.

Uchwała Nr XLIX/484/14
w sprawie sprawozdania z realizacji 

Programu usuwania azbestu i wyrobów 
zawierających azbest z terenu Gminy Mię-
dzyzdroje za rok 2013

Zgodnie z harmonogramem realizacji 
„Programu usuwania azbestu i wyrobów zawie-
rających azbest z terenu Gminy Międzyzdroje”, 
przyjętego Uchwałą Nr XXXII/308/08 Rady 
Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 27 listopa-
da 2008r., sprawozdania z realizacji Programu 
winny być przedstawiane raz w roku. Niniejsze 
sprawozdanie obejmuje realizację  istotnych 
zadań w 2013r. ujętych w Programie.

Sprawozdanie  z realizacji Programu za 2013 
rok w całości znajdziecie Państwo na stronie 
www.bip.miedzyzydroje.pl  (zakładka  - prawo 
lokalne – uchwały). 

Uchwała Nr XLIX/485/14
w sprawie przyjęcia strategii Rozwoju 

Gminy Międzyzdroje na lata 2014 -2025

W celu umożliwienia Państwu zapoznania 
się z tym obszernym materiałem, określającym 
najważniejsze cele rozwoju dotyczące miesz-
kańców Gminy i jej terytorium w horyzoncie 
2013 r.,  przekazano kilka egzemplarzy Uchwały 
do Biblioteki Miejskiej. W celu  zapoznania 
się z przyjętą strategią umożliwiamy również  
Państwu  otrzymanie do wglądu materiału w 
sekretariacie Urzędu Miejskiego oraz Biurze 
Rady Miejskiej, zachęcając jednocześnie do 
odwiedzania naszej strony BIP  www.bip.
miedzyzydroje.pl (zakładka  - prawo lokalne 
– uchwały). 

Uchwała Nr XLIX/486/14
w sprawie zmiany uchwały w sprawie 

statutu sołectwa Lubin

W związku z wnioskami Rady Sołeckiej So-
łectwa Lubin, dotyczącymi przekazania części 

działki nr 24/6 z przeznaczeniem na urządzenie 
na tym terenie placu zabaw dla mieszkańców 
Lubina, proponuje się wprowadzenie stosow-
nych zapisów w statucie sołectwa Lubin, ma-
jących na celu wyposażenie sołectwa w część 
wnioskowanej działki o powierzchni 1.080 m² 
na potrzeby realizacji zadań statutowych.

Uchwała Nr  XLIX / 487 / 2014
w sprawie  wyrażenia zgody na odstą-

pienie od obowiązku przetargowego trybu 
zawarcia umowy dzierżawy

Rada wyraziła  zgodę na odstąpienie od 
obowiązku przetargowego trybu zawarcia na 
okres 15 lat  umowy dzierżawy nieruchomości 
stanowiącej działkę nr 2/8 o powierzchni 5.935 
m², obręb 24 – Lubin, gmina Międzyzdroje, dla 
której Sąd Rejonowy w Świnoujściu, Wydział 
Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą 
KW Nr 31386.

Uchwała Nr XLIX/488/
w sprawie skargi  na  nienależyte wy-

konywanie zadań przez  Burmistrza Mię-
dzyzdrojów

Skarga p. Zbigniewa N. z dnia 17.12.2013 r. 
na bezczynność Burmistrza Międzyzdrojów 
wpłynęła za pośrednictwem Zachodniopomor-
skiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony 
Środowiska pismem z dnia 23.12.2013 r..

Rada Miejska w Międzyzdrojach podjęła 
Uchwałę Nr XLVIII/477/14 z dnia 28 stycznia 
2014 r. uznającą swoją właściwość do rozpo-
znania przedmiotowej skargi, przekazując ją 
do zbadania Komisji Rewizyjnej. 

Skarga p. Zbigniewa N. była rozpatrywana 
na posiedzeniu Komisji Rewizyjnej w dniu 
5.02.2014 r. 

Komisja po szczegółowym zbadaniu wszel-
kich zebranych dowodów w trakcie rozpozna-
wania skargi p. Zbigniewa N.  na niewłaściwe 
wykonywanie zadań przez Burmistrza Mię-
dzyzdrojów, rekomenduje Radzie Miejskiej w 
Międzyzdrojach uznać skargę za bezzasadną.

Jan Magda
Przewodniczący Rady Miejskiej

***
Przypominam Państwu, iż 31 marca 2014 r. 

upływa termin składania wniosków o przyzna-
nie tytułów ,,Honorowy Obywatel Międzyzdro-
jów” i ,,Zasłużony dla Międzyzdrojów”. Zgło-
szenie w sprawie przyznania tytułu powinno 
zawierać dane osobowe kandydata: nazwisko, 
imiona, imiona rodziców, datę i miejsce urodze-
nia, adres zamieszkania osoby przedstawionej 
do tytułu, uzasadnienie wniosku z podpisem 
wnioskodawcy oraz dane teleadresowe, umoż-
liwiające kontakt z wnioskodawcą. 

Zgłoszenie może zawierać również dodat-
kowe materiały i informacje lub pisma wraz 

z poparciem wniosku, wystosowane przez 
osoby i instytucje publiczne, organizacje, sto-
warzyszenia i inne podmioty. 

Tytuł ,,Zasłużony dla Międzyzdrojów” może 
być również nadawany zasłużonym osobom 
pośmiertnie, a zgłoszenie powinno zawierać 
dane osobowe kandydata, uzasadnienie oraz 
wskazanie adresu najbliższej rodziny wraz 
z informacją o ostatnim miejscu zamieszkania 
kandydata do tytułu.

Szczegółowe informacje dotyczące regu-
laminu nadawania tytułów można znaleźć 
w Urzędzie Miejskim w Międzyzdrojach, pokój 
nr 14 oraz na stronie internetowej: www.bip.
miedzyzdroje.pl, (Uchwała Nr XXXV/337/09 z 
dnia 3 lutego 2009 r.).

Jan Magda
Przewodniczący Rady Miejskiej
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AKTUALNOŚCI

25 stycznia w Rosji obchodzony jest Dzień Tatiany, 
czyli święto wszystkich studentów. Dzień ten jest 
związany z powstaniem najbardziej znanego 
w Rosji Uniwersytetu Moskiewskiego. 25 stycznia 

1755 roku caryca Elżbieta podpisała dekret o utwo-
rzeniu uczelni, a wiele lat później Rosyjski Kościół 

Prawosławny opiekunkę tego dnia - świętą Tatianę 
- ustanowił patronką studentów. Od tego momen-
tu dzień ten hucznie obchodzony jest jako „Ro-
syjski Dzień Studenta”. Tradycja nakazuje, że tego 

dnia muszą zakończyć się egzaminy sesji zimowej, 
a studenci w celu odreagowania stresu powinni 

Barwy Syberii
W Polsce na temat Rosjan panuje wiele stereotypów, m.in. taki, że Rosjanie lubią się bawić i 
świętować. I tego nie można im zarzucić. Okazji do świętowania mają sporo, zwłaszcza w okresie 
karnawału. Bardzo lubią świętowanie w gronie rodzinnym, choć zdarza się, że tłumnie wychodzą na 
ulicę, by bawić się podczas wspólnych imprez czy parad. Obchodzą zarówno uroczystości rodzinne, 
jak i święta państwowe czy religijne. Rosjanie to naród ogólnie wesoły i otwarty na nowe kontakty.

udać się na bal. Jako że jestem lektorką języka 
polskiego na Uniwersytecie im. Dostojewskiego 
w Omsku miałam okazję uczestniczyć w takim 
balu. Zgodnie z tradycją każdy bal musi zacząć 
się tańcem narodowym jakiegoś kraju. W tym 
roku był to polski taniec - polonez, co było dla 
mnie dużym zaskoczeniem i  jednocześnie nie-
spodzianką przygotowaną przez moje studentki. 
W pierwszej parze tańczył rektor uniwersytetu. Po 
uroczystym otwarciu balu polonezem można było 
zobaczyć przegląd tańców narodowych z państw 
europejskich i Rosji, w tym polskiego mazura. 
W przerwach między tańcami publiczność zabawiały 
Lodowe Figury - czyli studenci przebrani za postacie 
związane z zimą: panią zimę, sople, śnieżynki. 

Rosjanie bardzo lubią obchodzić święta zwią-
zane ze zwycięstwami rosyjskiej armii. 23 lutego 
przypada w Rosji Dzień Obrońcy Ojczyzny. Jest to 
dzień wojska i mężczyzn. To dzień wolny od pracy. 
W tym dniu w dużych miastach składane są kwiaty 
przed grobami żołnierzy. Odbywają się też kon-
certy, podczas których można złożyć żołnierzom 
i mężczyznom życzenia. W Omsku również był 
taki koncert, w którym oprócz Rosjan udział wzięli 
przedstawiciele wielu nacji mieszkających w mie-
ście: Polacy, Ukraińcy, Kazachowie, Tatarzy, Turcy, 
Łotysze. Polski zespół ze stowarzyszenia „Polonez” 
zaśpiewał pieśń „Płynie Wisła, płynie”. Można też 
było usłyszeć piosenki i zobaczyć tańce rosyjskie, 
ukraińskie, łotewskie, tatarskie, kazachskie. 

Tak jak mężczyźni mają swoje święto, tak i mają 
je kobiety. 8 marca jest w Rosji dniem wolnym od 
pracy. Panie otrzymują od mężczyzn symboliczne 
podarki - czekoladki i kwiaty wraz z życzeniami.  
Odbywają się także koncerty. Panie powinny być 
w tym dniu ładnie ubrane i uczesane. Tradycyjnym 
trunkiem pitym w tym dniu jest rosyjski szampan.

Anna Matysiak, 
Omsk

Celem OTWP jest popularyzowanie przepisów 
i kształtowanie umiejętności w zakresie ochro-
ny ludności, ekologii, ratownictwa 
i ochrony przeciwpożarowej. W szcze-
gólności służy popularyzowaniu 
wśród dzieci i młodzieży znajomości 
przepisów przeciwpożarowych, zasad 
postępowania na wypadek pożaru, 
praktycznych umiejętności posłu-
giwania się podręcznym sprzętem 
gaśniczym, wiedzy na temat techniki 
pożarniczej, organizacji ochrony prze-
ciwpożarowej oraz historii i tradycji 
ruchu strażackiego. Uczestnicy rozwią-
zywali test składający się z 30 pytań, 
różniących się trudnością w zależności 
od grupy wiekowej uczestników. 

Organizatorem eliminacji był Zarząd Oddziału 
Miejsko-Gminnego Związku Ochotniczych Straży 
Pożarnych RP w Międzyzdrojach oraz Urząd Miej-
ski w Międzyzdrojach.

Po ocenie testu klasyfikacja w poszczególnych 
grupach przedstawia się następująco:

Grupa I 
1. Sylwia Bandera  – Szkoła Podstawowa nr 1 

w Międzyzdrojach
2. Emilia Deptuła  – Szkoła Podstawowa nr 1 

w Międzyzdrojach

3. Joanna Gawina  – Szkoła Podstawowa nr 1 
w Międzyzdrojach

Grupa II
1. Paulina Ruśkiewicz – Gimnazjum nr 1 

w Międzyzdrojach
2. Kamila Piotrowska –  Gimnazjum nr 1 

w Międzyzdrojach
3. Jakub Bartelmuss – Gimnazjum nr 1 

w Międzyzdrojach
Grupa III
1. Łukasz Borkowicz – Technikum Hotelarskie 

w Międzyzdrojach
2. Sebastian Zięcina – Technikum Hotelarskie 

w Międzyzdrojach 

3. Patryk Zawiślak  – Technikum Hotelarskie 
w Międzyzdrojach.

Zwycięzcy poszczególnych ka-
tegorii turnieju otrzymali nagrody 
rzeczowe.  Wszystkim uczestnikom 
turnieju wręczono pamiątkowe dy-
plomy. Laureaci eliminacji gminnych 
OTWP są jednocześnie reprezentan-
tami gminy Międzyzdroje w elimina-
cjach powiatowych, które odbędą się 
w dniu 28 marca 2014 roku w Kamie-
niu Pomorskim.

Z a r z ą d  O d d z i a ł u  M i e j s k o -
Gminnego Związku Ochotniczych 
Straży Pożarnych RP w Międzyzdro-
jach składa serdeczne podziękowa-
nia Burmistrzowi i pracownikom UM 

w Międzyzdrojach, Dyrektorowi i pracownikom 
Międzynarodowego Domu Kultury w Międzyz-
drojach,  oraz Panu Grzegorzowi Woźniakowi 
– Firma „ARGUS – Ochrona Osób i Mienia” za 
pomoc finansową i organizacyjną, niezbędną 
do prawidłowego przeprowadzenia Eliminacji 
Gminnych Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy 
Pożarniczej.

Marian Kowalewski 
Komendant Gminny 

Ochrony Przeciwpożarowej

Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej 

„Młodzież Zapobiega Pożarom” Międzyzdroje 2014
W dniu 10 marca 2014 roku w Sali Teatralnej Międzynarodowego Domu Kultury w Międzyzdrojach odbyły się eliminacje gminne Ogólnopolskie-
go Turnieju Wiedzy Pożarniczej, w których udział wzięli uczniowie Szkoły Podstawowej nr 1, Szkoły Podstawowej nr 2, Gimnazjum i Technikum 
Hotelarskiego.

Polacy ze stowarzyszenia Polonez podczas wystêpu na koncercie z okazji 
Dnia Obroñcy Ojczyzny
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KULTURA, OŚWIATA

W związku ze zmianami ustawy o systemie 
oświaty od 2014 roku obowiązują nowe zasady 
rekrutacji do przedszkoli. 

Wychowaniem przedszkolnym w roku szkolnym 
2014/2015 objęte będą dzieci urodzone w  latach 
2011, 2010, 2009 oraz urodzone od 01 lipca do 31 
grudnia 2008 roku, jeżeli nie zostały zapisane do 
pierwszej klasy szkoły podstawowej.

Dzieci, które uczęszczają do przedszkola nie biorą 
udziału w rekrutacji a ich rodzice składają jedynie 
DEKLARACJĘ KONTYNUACJI WYCHOWANIA 
PRZEDSZKOLNEGO w przedszkolu, do którego ak-
tualnie uczęszcza dziecko. Deklarację składają rodzice 
dzieci uczęszczających do przedszkola do dnia 18 
marca 2014 r. u nauczycieli w grupach. Dokument 
pobrać można na stronie www.morskieskarby.szkol-
nastrona.pl w zakładce „rekrutacja” lub  u nauczycieli. 

W roku szkolnym 2014/2015 rekrutacja do 
przedszkola odbywać się będzie wyłącznie na wolne 
miejsca. 

Wnioski o przyjęcie dziecka do przedszkola 
dla dzieci, które nie uczęszczają do przedszkola 
w Międzyzdrojach, prosimy składać  od 24 marca 
2014 r. do 15 kwietnia 2014 r. w biurze dyrektora.

Wnioski do pobrania na stronie www.morskie-
skarby.szkolnastrona.pl w zakładce „rekrutacja”          
lub w biurze przedszkola.

Informacja o wynikach rekrutacji zostanie ogło-
szona  30.04.2014 r. w Przedszkolu Miejskim.

Elwira Korcz
Dyrektor Przedszkola Miejskiego

Od września 2013 r. w Szkole Podstawowej nr 1 w 
Międzyzdrojach jest realizowany kolejny projekt 
współpracy międzynarodowej Comenius pt. 
„Była sobie wyspa”. Wśród wielu realizowanych w 

jego ramach zadań, jedno bezpośrednio dotyczy 
rozwijania czytelnictwa i więzi międzypokolenio-
wych. Dlatego w bibliotece szkolnej powstał Klub 
Babci, Dziadka i Wnuczka, w którym co piątek  
spotykają się uczniowie klas I –III oraz zaproszone 
Babcie lub Dziadkowie (obecni i przyszli). Goście 

Nowe zasady rekrutacji 
do przedszkolaKlub Babci, Dziadka i Wnuczka

czytają uczniom bajki, baśnie i legendy o tematyce 
morskiej, dotyczące zarówno naszego kraju, jak 
i z krajów współpracujących w projekcie. Spotka-
nia cieszą się wielkim zainteresowaniem dzieci, 

które zawsze uważnie słucha-
ją, żywo reagują na toczące 
się wydarzenia, a następnie 
pod kierunkiem wychowaw-
czyń wykonują ilustracje do 
wysłuchanego tekstu. Z tych 
pieczołowicie wykonanych 
i gromadzonych prac, po-
wstanie swoisty album pt.  
„Wielka księga legend”.

Dzieci z wielką niecier-
pliwością oczekują każdego 
spotkania, a Babcie (przecież 
tak doświadczone), które do-
tychczas zagościły w Klubie 
mówią o niezwykłej przyjem-
ności, jaką sprawia im czyta-
nie naszym najmłodszym. 

Wszystkie te emocje widać na zdjęciach w galerii 
na szkolnej stronie  www.sp1mz.vel.pl

Dziękujemy i zapraszamy do współpracy 
wszystkie chętne Babcie i odważnych Dziadków.

Izabela Suchłabowicz
Aleksandra Andraszewicz - Lewandowska

Po feriach
Śladem lat ubiegłych, przy współpracy z Ośrod-
kiem Pomocy Społecznej,  Międzynarodowy 
Dom Kultury zorganizował ferie zimowe z 
szerokim wachlarzem propozycji. Były zajęcia 
artystyczne, sportowe, interaktywne, przyrod-
nicze i edukacyjne. W zajęciach uczestniczyło 
od 60 do 70 dzieci.

W trakcie realizowany m.in. był projekt edu-
kacyjny pn. „Dlaczego woda w Bałtyku jest słona” 
i „ Przyrodnicza eksploracja”. Dzięki p. Michałowi 
Szwejkowi  z Wolińskiego Parku Narodowego dzie-
ci mogły odwiedzić np. Rezerwat Żubrów, zwiedzić 
szlaki turystyczne i zobaczyć jak wygląda przyroda 
pod mikroskopem. Poza grami i zabawą oraz wol-
ną przestrzenią,  dzieci mogły bliżej poznać piękny 
zakątek Międzyzdrojów, jego walory i przyrodę. 

Podczas zajęć plastycznych powstały bardzo 
ciekawe prace artystyczne przy użyciu różnych 
technik, między innymi decoupage, quilling. 
Uczestnicy wykonali stroiki i kartki świąteczne, 
serca z papierowej wikliny, ekologiczne torebki 
zdobione metodą transferu w super modne 
wzorki, wazony. Wszystko to mogło powstać dzięki 
p. Oli Głod i p. Oli Romaniuk z Domu Wczasów 
Dziecięcych. Pracownia „Motywacja i Działanie” 

Wystawa po feriach
6 marca 2014 w Miejskiej Bibliotece Publicznej w 
Międzyzdrojach odbyło się uroczyste zakończenie 
ferii zimowych i otwarcie wystawy prac. Dzieci, 
które brały udział w warsztatach plastycznych pt. 
„Kreatywna pracownia plastyczna w bibliotece”, 
zaprosiły najbliższych na swój pierwszy wernisaż. 

Specjalnie na tę okazję przygotowano prezenta-
cję multimedialną będącą fotograficzną relacją tego, 
co działo się podczas 2 tygodni zajęć plastycznych, 
teatralnych, ceramicznych.

Na zakończenie wszyscy artyści otrzymali pa-
miątkowe dyplomy. Podziękowania, kwiaty i wazony 
zrobione przez dzieci otrzymali nasi sponsorzy, któ-
rzy ufundowali poczęstunek i gadżety dla naszych 
małych artystów: soczki, naleśniki, przekąski, ciasta, 
drożdżówki, pączusie. 

Serdecznie dziękujemy za zaangażowanie 
i pomoc: Czesławie Tomczak, Agnieszce Tomczak 
z Hotelu Slavia, Ewie Sadce i pracownikom z Hotelu 
Trofana,  Krystynie Wieder i Monice Bielicy z Piekarni 
i Sklepu Rogalik, Hani Ratajczak, Agnieszce i Jurkowi 
Nowakom z Pizzerii i Kuchni Virgo, Wiolecie Zwierz-
chowskiej, Ninie Reszce, Neli Felcenloben, Stanisławo-
wi Chabince i pracownikom SPA Bagiński & Chabinka, 
Dariuszowi Bojzanowi. Gorące słowa „Dziękujemy” 
należą się również pracownikom Ośrodka Pomocy 
Społecznej: za zakup materiałów plastycznych, sfi-
nansowanie warsztatów ceramicznych oraz pokrycie 
kosztów związanych z przyjazdem teatru „Duet”. 
Dziękujemy również  Tamarze Starachowskiej,  Iwonie 
Sołtysiak i  Jadwidze Bober za gościnę w Gimnazjum 
podczas warsztatów ceramicznych oraz w Między-
narodowym Domu Kultury podczas przedstawienia 
„Zaczarowany młynek”

W imieniu wszystkich dzieci zapraszamy do 
biblioteki, by obejrzeć „kreatywną” wystawę pełną 
bajkowych arcydzieł. Wystawę, która zdobi nasz 
hol oraz czytelnię, można podziwiać przez miesiąc. 
Po miesiącu, część prac dzieci zabiorą do domów 
na pamiątkę aktywnie spędzonych ferii. Wszystkim 
mamom, babciom, dziadkom, którzy aktywnie brali 
udział w zajęciach dziękujemy za pomoc i poświęcony 
czas. Wszystkim dzieciom serdecznie dziękujemy za 
udział we wspólnej zabawie i zapraszamy za rok.

Andżelika Gałecka

prowadziła zajęcia „Odjechane ferie – bez odjaz-
dów”, które cieszyły się dużym zainteresowaniem.

Panowie z MDK  zorganizowali  gry w szachy, 
warcaby, mecz w tenisa stołowego oraz udział 
we wszystkich działaniach rozrywkowych dla 
wszystkich zainteresowanych. Został rozegrany 
też turniej FIFA – mnóstwo emocji dla pasjona-
tów piłki nożnej. Były również zajęcia w kafejce 
internetowej, warsztaty fotograficzne oraz seanse 
filmowe w kinie „Eva”.

28 lutego odbyło się pod-
sumowanie zajęć. Goście mo-
gli obejrzeć prace wykonane 
podczas warsztatów ręko-
dzielnictwa. Na zakończenie 
uczestnikom i zwycięzcom 
turniejów wręczono  nagrody 
pamiątkowe oraz dyplomy.

Przedstawiamy wynik i 
w poszczególnych rozgrywkach:
Turniej FIFA 2014
I miejsce – Mikołaj Ozga
II miejsce – Bartłomiej 
Krzemiźniak
III miejsce – Tomasz Wąchnicki
Turniej szachowy
I miejsce – Dominik Orłowski

II miejsce – Andrzej Berliński
III miejsce – Gracjan Wiktorowicz
IV miejsce – Łukasz Łyczek
Turniej Tenisa Stołowego
I miejsce – Gracjan Wiktorowicz
II miejsce – Łukasz Garbiec
III miejsce – Mateusz Mamos
IV miejsce – Dominik Orłowski
V miejsce – Łukasz Łyczek
Jako organizatorzy ferii chcemy przekazać 

wyrazy wdzięczności dla wszystkich, którzy się 
włączyli w organizację ferii zimowych w MDK, 
a także wszystkim dzieciom i  rodzicom, którzy 
skorzystali z naszej oferty.

Zapraszamy do MDK, oferta naszych zajęć jest 
aktualna i znajduje się na stronie internetowej  
www.mdkmiedzyzdroje.com           Jadwiga Bober

Dyrektor Międzynarodowego Domu Kultury



10 INFORMATOR  MIÊDZYZDROJSKI  NR 3/2014

Międzyzdrojska Amatorska 

Liga Futsal-u
Wyniki: 07.03.2014 r.
Kapitanat Portu   5:2  Markel Orkania
SP Leśnik Oldboy  4:3  Klif
SP Leśnik Oldboy  5:5 Kapitanat Portu
14.03.2014 r.
Kapitanat Portu   7:5  Klif
SP Leśnik Oldboy  4:1  Markel Orkania

SPORT

Największą, a zarazem najmilszą niespodziankę 
sprawiła Adriana Kołaszewska, która zwyciężyła w 
singlu kobiet i tym samym zapewniła sobie awans 
do Mistrzostw Polski. Warto dodać, że Adriana 
obroniła tytuł mistrzowski z poprzedniego roku. 

Oprócz Adriany tytuły Mistrzów Województwa 
zdobyli: Jacek Wandachowicz (Singiel Męż-
czyzn), Adriana Kołaszewska i Sylwia Wandacho-
wicz (Debel Kobiet) oraz Jacek Wandachowicz 
i Wioleta Witkowska (Mikst).

Podczas Mistrzostw ro-
zegrano wiele zaciętych 
pojedynków, które stały na 
bardzo wysokim poziomie. 
Spośród pięciu możliwych 
do wywalczenia tytułów, 
cztery przypadły zawod-
niczkom i zawodnikom 
„Chrobrego”. Awans do 
Mistrzostw Polski w Rasz-
kowie wywalczyli Adriana 
Kołaszewska oraz Jacek Wa-
nadachowicz. Ponadto za-
pewniony awans posiadają 
Sylwia Składanek oraz Anna 
Zielińska, które mają imien-
ny limit Polskiego Związku 
Tenisa Stołowego do udzia-
łu w Mistrzostwach Polski. 

Udane Mistrzostwa Województwa dla „Chrobrego”
W dniu 16 marca br. w Hali sportowej im. A. Grubby przy SP nr 1 w Międzyzdrojach zostały rozegrane „Indywidualne Mistrzostwa Województwa 
Seniorek i Seniorów w tenisie stołowym”. Impreza miała charakter eliminacji do Indywidualnych Mistrzostw Polski Seniorek i Seniorów, które 
odbędą się w Raszkowie koło Poznania w dniach 10-13.04.2014 r. 

Wyniki naszych zawodników:
Singiel Kobiet:
1. Adriana Kołaszewska, 
2. Wioleta Witkowska

Singiel Mężczyzn:
1. Jacek Wandachowicz,
2. Artur Szczurowski,
5. Michał Kluczyński,
6. Ireneusz Miklis

Debel Kobiet:
1. A. Kołaszewska / S. Wandachowicz,
3. W. Witkowska / M. Szymańska,

Debel Mężczyzn:
3. A. Szczurowski / D. Wiśniewski,
4. I. Miklis / M. Kluczyński,

Mikst:
1. J. Wandachowicz / W. Witkowska,
2. S. Wandachowicz / A. Szczurowski,
5. A. Kołaszewska / M. Kluczyński,

Rafał Błocian
UKS CHROBRY MIĘDZYZDROJE

LP
 1
 
2
 3
 4

Zespół
 SP „LEŚNIK 
- OLDBOY” Międzyzdroje
 Kapitanat Portu
 MARKEL ORKANIA
 KLIF

Mecze
7

7
7
7

Punkty
17

17
6
0

Z
5

5
2
0

R
2

2
0
0

P
0

0
5
7

Bramki
37:18

37:30
22:34
13:37

TABELA:

Najlepszymi snajperami ligi są Kornel Pflantz (SP Leśnik 
Oldboy) oraz Bartosz Sutor (Kapitanat Portu) z dorobkiem 
ośmiu bramek na koncie, tuż za nimi znajduje się Michał 
Chalcarz (Kapitanat Portu) z siedmioma trafieniami. Zapra-
szamy do śledzenia wyników, tabeli oraz statystyk na stronie 
internetowej ligi www.malf.ligspace.pl oraz na profilu face-
book: www.facebook.com/LigaMALF. Zapraszamy również 
do przeglądania zdjęć, które będą zamieszczane na wyżej 
wymienionych stronach. Zapraszamy wszystkich sympatyków 
piłki nożnej na rozgrywki ligowe MALF w każdy piątek o godz. 
20:00 do hali sportowej przy ul. Leśnej 17.

Rafał Błocian
SP Nr 1 w Międzyzdrojach
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SPORT

W turnieju brały udział drużyny: UKS Lipiany, 
Polish Soccer Skills Świnoujście oraz dwie drużyny 
Fali Międzyzdroje. Wszystkie drużyny grały bardzo 
ambitnie, grały w szczytnym dla nich celu, gdyż 
grali dla Zbyszka. W turnieju „SAVIANO CUP” pa-

dły 53 bramki i stworzono wiele pięknych akcji. 
Z bardzo dobrej strony, jak na swój wiek, pokazali 
się wszyscy bramkarze prezentując robinsonady 
bramkarskie. Podczas turnieju wyniki były nie 
ważne, najważniejsze to zdobywanie bramek, a w 

szczególności dobra zabawa i uśmiech na twarzy 
uczestników. 
Uczestników do pokazu całości swoich, wysokich 
jak na wiek, umiejętności mobilizowali trenerzy, 
a także rodzice, którym także podczas gier dostar-
czono mnóstwo niezapomnianych emocji.

Podczas kiedy bohaterowie turnieju rozgry-
wali pojedynki, wszyscy zebrani na trybunach 
chętnie wspomogli niedzielną inicjatywę „Gramy 
dla Zbyszka” i łącznie udało się uzbierać kwotę 
781,36 zł.

Nie tworzono tabel ponieważ zwyciężyły 
wszystkie drużyny biorące udział w turnieju, 
każdy z uczestników dostał pamiątkowy złoty 
medal, każda drużyna puchar i dyplom - ufun-
dowane przez firmę Saviano. Dzieci z turnieju 
w Międzyzdrojach  wyjechały bardzo szczęśliwe 
i zadowolone. Turniej zakończył się we wspaniałej 
atmosferze, co podkreślali wszyscy uczestnicy. 
Dziękujemy wszystkim, którzy przyczynili się do 
przeprowadzenia imprezy na wysokim poziomie, 
pokazując tym samym, iż w gronie życzliwych 
osób można stworzyć wspaniały turniej, a także 
pomóc.

Organizatorami byli: K.S. Fala Międzyzdroje, 
Firma Saviano oraz  Międzyzdrojskie Stowarzy-
szenie „Rodzina”.

Jan Rączewski

SAVIANO CUP
02 marca 2014 roku w hali sportowej im. A. Grubby  odbył się halowy turniej piłki nożnej „Savia-
no Cup” dla zawodników z rocznika 2004/05. Turniej odbywał się w dwóch rundach systemem 
każdy z każdym. Podczas turnieju zbierane były pieniądze na długą i kosztowną rehabilitację 
dla naszego kolegi Zbyszka Mittelstädta. 

Na parkiecie walczyło dziesięć drużyn: 

Kotwica I Kołobrzeg, Kotwica II Kołobrzeg, 

Vineta Wolin, Akademia Piłkarska Szczecinek, 

Błękitni I Stargard Szczeciński, Błękitni II Star-

gard Szczeciński, Fala I Międzyzdroje, Fala II 

Międzyzdroje, Gwardia Koszalin, Energetyk 

Gryfino.

Zwyciężył zespół Akademii Piłkarskiej Szcze-

cinek, a jego piłkarz Jakub Kozłowski został 

wyróżniony tytułem zawodnika turnieju. Drugą 

lokatę zajęła Kotwica II Kołobrzeg, którego gracz 

Tomasz Giliński, także został wyróżniony tytułem 

zawodnika turnieju, obaj chłopcy otrzymali 

komplet dresów. Na trzecim miejscu uplasował 

się team Vinety Wolin.

Od godz.10.00 do godz.18.30 w hali sportowej 
im. A. Grubby  trwało piłkarskie święto dla dzieci. 
Wszystkie drużyny grały bardzo ambitnie, z dużym 
zaangażowaniem, padło dużo bramek. 

W turnieju adepci piłki nożnej rozpoczęli 
zmagania w dwóch grupach, następnie rozegrali 
ćwierćfinały, aby walczyć w końcowej fazie Memo-
riału o miejsca. W IV Memoriale im. Daniela Muchy 
wpadały ważne bramki zamieniane na punkty, 
a w konsekwencji na lokaty. Jednak zwyciężyły 
wszystkie drużyny biorące udział w turnieju. Każdy 
z uczestników dostał pamiątkowy złoty medal, 
każda drużyna - puchar i dyplom wręczany przez 
Tatę Daniela. Dzieci z turnieju w Międzyzdrojach 
wyjechały bardzo szczęśliwe, uśmiechnięte i zado-
wolone. Dziewięćdziesięciu dwóch zawodników 
licznie wspierały ich rodziny i przyjaciele. 

Klasyfikacja Końcowa:
1. Akademia Piłkarska Szczecinek
2. Kotwica II Kołobrzeg
3. Vineta Wolin
4. Błękitni I Stargard Szczeciński
5. Energetyk Gryfino
6. Gwardia Koszalin
7. Fala I Międzyzdroje
8. Fala II Międzyzdroje
9. Błękitni II Stargard Szczeciński
10. Kotwica I Kołobrzeg

Turniej przebiegał we wspaniałej atmosferze. 
Mecze toczone były w duchu fair play i co ważne, 
stały na wysokim, sportowym poziomie. Wiele 
pięknych akcji dostarczyło emocji kibicom zebra-
nym na trybunach hali sportowej. Gratulujemy 
wszystkim uczestnikom zawodów i dziękujemy 
za wspaniałą zabawę.

Galeria zdjęć na facebooku.
Jan Rączewski

IV Memoriał im. Daniela Muchy
W niedzielę 09 marca 2014 roku w Międzyzdrojach w hali sportowej przy Szkole Podstawowej 
nr 1  odbył się Halowy Turniej Piłki Nożnej dla zawodników z rocznika 2003 IV Memoriał im. 
Daniela Muchy.
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INFORMACJE, OGŁOSZENIA

Dyżury w gminach
Golczewo, Międzyzdroje, 

Wolin
Naczelnik Urzędu Skarbowego w Kamieniu 

Pomorskim informuje, że w celu umożliwienia po-
datnikom terminowego wywiązania się z obowiązku 
złożenia zeznania podatkowego za 2013 r. pracowni-
cy Urzędu Skarbowego w dniach:

7, 14 ,  28 kwietnia 2014 r. (poniedziałki)
w godzinach od 9:00 do 14:30
pełnić będą dyżury w dodatkowych punktach 

przyjmowania zeznań w siedzibach Urzędów  Miast: 
Golczewo, Międzyzdroje, i Wolin.

Pracownicy pełniący dyżur:
- udostępnią druki zeznań rocznych,
- udzielą informacji dotyczących sporządzenia 

zeznań rocznych oraz poinformują o najwygod-
niejszej formie zwrotu nadpłaty, z tytułu podatku 
dochodowego od osób fizycznych,

- przyjmą zeznanie roczne.
Jednocześnie Naczelnik Urzędu Skarbowego 

w Kamieniu Pomorskim informuje o możliwości 
skorzystania z szybkiej, prostej  i wygodnej metody 
przesłania zeznań rocznych drogą elektroniczną po-
przez portal: http://www.e-deklaracje.gov.pl, gdzie 
dostępne są interaktywne formularze podatkowe 
oraz instrukcje ich wypełnienia i przesłania.  

NaczelnikUrzędu Skarbowego 
w Kamieniu Pomorskim     

Sfałszowane dowody
Policjanci z Komendy Powiatowej Policji 
w Kamieniu Pomorskim prowadzą dochodzenia 
w sprawie kilkunastu przypadków posłużenia 
się sfałszowanymi dowodami rejestracyjnymi.

Do Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowe-
go w Kamieniu Pomorskim zgłosiło się kilkanaście 
osób, które przedstawiły dowody rejestracyjne 
pojazdów mające sfałszowany wpis o odbytym 
badaniu technicznym z wynikiem pozytywnym. 
Wpis ten powstawał przy użyciu nie figurującego 
w rejestrze Wydziału Komunikacji i  nie należącego 
do żadnej ze stacji diagnostycznej wzoru pieczęci. 

Każdy dowód rejestracyjny oraz inny dokument 
przedłożony w urzędzie zostaje sprawdzony i zwe-
ryfikowany z wzorami obowiązujących pieczęci i 
podpisów diagnostów. Wykrywając jakąkolwiek 
niezgodność urzędnik ma obowiązek niezwłocznie 
poinformować o tym organy powołane do ścigania 
w tym policję lub prokuraturę. 

Zgodnie z wydanym poleceniem przez mł. insp. 
Krzysztofa Kronenberga - zastępcy Komendanta 
Powiatowego Policji w Kamieniu Pomorskim ds. 
kryminalnych, w celu zapobieżenia mataczeniu w 
sprawach i ukrywaniu dowodów, osoby przedkła-
dające sfałszowane dokumenty w Wydziale Komu-
nikacji będą zatrzymywane do wyjaśnienia zgodnie 
z art. 244 KPK. Każda sprawa będzie rozpatrywana 
indywidualnie. Przedsięwzięcie zdecydowanych 
kroków jest niezbędne by ograniczyć ww. zjawisko.

Za popełnienie tego typu przestępstwa ko-
deks karny przewiduje karę do 5 lat pozbawienia 
wolności.

St. sierż. Marta Szołtun

Nieruchomości gminne przeznaczone do sprzedaży
Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do nabywania 

nieruchomości położonych na terenie gminy Międzyzdroje.
Proponujemy do sprzedaży:

1. Nieruchomość zabudowaną  położoną w Wapnicy  przy ul. Turkusowej, stanowiącą działkę  nr 139/2  
o powierzchni 356m², 

2. Nieruchomość  niezabudowaną  położoną  w Lubinie przy ul. Głównej, stanowiącą  działkę nr 9/4 
o powierzchni 475 m²,  

3. Nieruchomość  niezabudowaną  położoną  w Lubinie przy ul. Głównej, stanowiącą  działkę  nr 8/3 
o powierzchni 775 m²,  

4. Nieruchomość  niezabudowaną  położoną  w Lubinie przy ul. Głównej, stanowiącą  działkę nr 8/6 
o powierzchni 1.452 m²,  

5. Nieruchomość niezabudowaną położoną w Lubinie przy ul. Głównej, stanowiącą działkę  nr 8/1 
o powierzchni 4.759 m²,  

6. Nieruchomość niezabudowaną położoną w Międzyzdrojach przy ul. Kolejowej, stanowiącą działkę 
nr 460/1 o powierzchni 369 m², 

7. Nieruchomość niezabudowaną położoną w Wicku, stanowiącą działkę nr 93/2 o powierzchni 1.653m2, 
8. Nieruchomość  niezabudowaną położoną w Wicku przy ul. Żwirowej, stanowiącą działkę nr  120/44 

o powierzchni 37.738m2,
9. Nieruchomość  niezabudowaną położoną w Wicku przy ul. Żwirowej, stanowiącą działkę  nr 120/37  

o powierzchni 25.961m2,
10. Nieruchomość  niezabudowaną położoną w Wicku przy ul. Żwirowej, stanowiącą działkę  nr 120/30 

o powierzchni 1.439m2 i 120/34 o powierzchni 327m2 w udziale do ½,
11. Nieruchomość  niezabudowaną położoną w Wicku przy ul. Żwirowej, stanowiącą działkę   nr 120/35 

o powierzchni 1.660m2,
12. Nieruchomość niezabudowaną położoną w Międzyzdrojach Obr. 20,  stanowiącą działkę nr 70/34 

o powierzchni 4.455m2 oraz działkę nr 70/39 o powierzchni 1.567m2,  
13. Nieruchomość niezabudowaną położoną w Międzyzdrojach przy ul. Komunalnej Obr.19,  stanowiącą 

działkę nr 417/6 o powierzchni 15.392m2 oraz 326/4 o powierzchni 1.281m2,

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

Edyta Konarzewska
Kierownik Referatu Gospodarki Nieruchomościami

Szybki PIT 
w Kamieniu Pomorskim
www.us-kamien-pom.is.szczecin.pl

Informacja
Uprzejmie informuję o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zago-

spodarowania przestrzennego miasta Międzyzdroje na terenie ograniczonym ulicami: Niepodległości, 
Gryfa Pomorskiego, Nowomyśliwską, Komunalną obejmującego obszar o powierzchni 14,6 ha, wraz 
z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 31 marca 2014 r. do 22 kwietnia 2014 r. 
w siedzibie Urzędu Miejskiego w Międzyzdrojach, w godz. od 8.00 do 14.00.

Informuję również, że w dniach od 31 marca 2014 r. do 22 kwietnia 2014 r. projekt zmiany miejsco-
wego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Międzyzdroje na terenie ograniczonym ulicami: 
Niepodległości, Gryfa Pomorskiego, Nowomyśliwską, Komunalną - będący przedmiotem wyłożenia 
- dostępny będzie również na stronie internetowej BIP Urzędu Miejskiego w Międzyzdrojach w dziale 
Informacje >Ogłoszenia, Obwieszczenia.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie zmiany miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 15 kwietnia 2014 r. (wtorek) w siedzibie Urzędu 
Miejskiego w Międzyzdrojach - w sali Konferencyjnej o godz. 13.00.

Zgodnie z art. 18 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz art. 39, ust. 1 pkt. 3 
i art. 40 pkt 1 i pkt 2 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa 
w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, każdy, kto kwestionuje ustalenia 
przyjęte w projekcie zmiany ww. planu miejscowego, czy prognozie oddziaływania na środowisko może 
wnieść uwagi. 

Uwagi należy składać na piśmie lub w postaci elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elek-
tronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w rozumieniu ustawy 
z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (tj. Dz. U. z 2013r. poz. 262) lub opatrzone podpisem 
potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. 
o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (tj. Dz. U. z 2013r. poz. 235) lub 
za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. 
o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne lub też ustnie do protokołu pod-
czas trwania dyskusji publicznej do Burmistrza Międzyzdrojów z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy 
jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym 
terminie do dnia 6 maja 2014 r.

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

Planowanie Przestrzenne


